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Yönetici Özeti
Bu araştırma 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesinde 18-25 yaş aralığındaki
gençlerin Beşiktaş ilçesi örneğinden hareketle yerel yönetimine ilişkin algılarını, yerel
yönetimden beklentilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma Beşiktaş ilçesinde
çalışan, ikamet eden, eğitim gören gençler ile gerçekleştirilmiştir. Ardından anket
katılımcıları arasından seçilen farklı profillerden oluşan bir örneklem ile odak grup
görüşmesi gerçekleştirilerek gençlerin belediye konusundaki görüşleri daha
derinlemesine irdelenmeye çalışılmıştır.
Yapılan anket sonuçlarına göre katılımcıların büyük oranı ailesinden destek alarak
yaşamlarını sürdürmekte ve ortalama 6-7 yıllık bir süredir İstanbul’da yaşamayı
deneyimleme imkânı bulmaktadırlar. Beşiktaş gençler tarafından bir yerleşim yerinden
ziyade “aktarma noktası, gezi ve eğlence merkezi” olarak görülmektedir. Beşiktaş’ın
gençler tarafından bu şekilde algılanmasının sebebi çoğunlukla ilçenin öğrencilere
sunduğu olanaklar olarak belirtilmiştir. Eski konut dokusuna sahip tarihi bir yerleşim
bölgesi olması ve birçok devlet veya vakıf üniversitesinin ilçe içerisinde yer alması
nedeniyle mevcut ticaret, donatı vb. hizmet sunumları gençlere yönelik bir biçime
dönüşmektedir. Üçüncü nesil kafeler, eğlence mekanları, konser alanları Beşiktaş
ilçesinin merkezinde yer almakta ve yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Bahsedilen bu
olanaklar Beşiktaş için bir öğrenci merkezi imajı çizse de yapılan odak grup görüşmesi
tartışmalara dayanarak aslında gençlerin beklentilerinin bunlar olmadığı saptanmıştır.
Gençler, Beşiktaş’ın kent imajının ‘Kültür ve Sanat Merkezi’ üzerine oluşturulmasını ve
mevcut halde özelleştirilmiş sosyal olanakların -özellikle de eğitimine devam eden
gençler için- daha erişilebilir hale getirilmesini talep etmektedirler. Yükseköğretim
birimlerinin yetersiz kaldığı kamusal çalışma alanları, kütüphaneler gibi eğitime yönelik
konularda Beşiktaş’ın önemli ihtiyaçlarının bulunduğu da odak grubu tartışmalarından
anlaşılmaktadır. Gençlerin kamusal çalışma alanlarının eksikliği nedeniyle üçüncü nesil
kafelerde çalışma ortamı yaratmaya çalıştıkları da görülmektedir. Aynı şekilde gençlerin
boş zamanlarını değerlendirmek için tercih ettikleri kamusal alanlar söz konusu
olduğunda kıyı şeridi, park vb. alanların aktif olarak kullanılamadığı belirtilmiştir. Örnek
olarak Beşiktaş sahilinde Kadıköy vapur iskelesinin olduğu alanın yaya erişimine
kapatılması ve güvenlik ekiplerinin bu alanda konumlanması erişilebilirliği engelleyici
bir etki yarattığı ortaya konulmuştur. Beşiktaş’a erişim konusunda ise gençler yoğun
olarak toplu taşıma araçlarını kullandıklarını ve araç trafiğinde park halindeki araçların
kaldırımları işgal etmesinden büyük rahatsızlık duyduklarını belirtmişlerdir. Bunun
devamında odak grup görüşmesinde dile getirilen önerilerden biri ana yaya akslarından
biri olan Ihlamurdere Caddesi’nin yayalaştırılması olmuştur. Odak grup görüşmesinde
gençler, metro çalışmaları tamamlandıktan sonra bu yolla Beşiktaş’a gelecek olan insan
yoğunluğundaki olası artıştan ziyade, insanlarının Beşiktaş’a özel araçla gelmelerinin
kentin sosyal yaşamı için tehlike teşkil ettiğini düşünmektedirler. Bu nedenle öncelikli
olarak Beşiktaş’a araçla gelişin kısıtlanması gerektiğini ifade etmişlerdir.
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Araştırmada ön plana çıkan diğer bir önemli konular ise yurttaşların yerel yönetime
katılımı, karar mekanizmalarına erişim ve şeffaflık meselesidir. 3/7/2005 tarih ve 5393
sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ncı maddesi kapsamında Türkiye’de her ilçede kurulan
kent konseylerinin amacı “kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin
geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye
duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme,
katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek” olarak tanımlanır. Bu yasa
kapsamında oluşturulmuş olan Beşiktaş Kent Konseyi ve alt çalışma gruplarının
çalışmalarının anket katılımcılarının yalnızca %8,6’sı tarafından biliniyor olması önemli
bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Beşiktaş’ın merkezinde gençlere yönelik hizmet
veren bir gençlik merkezinin olmayışı, iletişim ve teknoloji imkanlarının son derece
geliştiği bir ortamda Beşiktaş Kent Konseyi çalışmalarından gençlerin haberdar
olmayışı, üzerinde durulması gereken konulardır. Odak grup katılımcılarının uzlaştığı
temel nokta, gençlerin şeffaf ve hesap verebilir bir yerel yönetim anlayışı beklentidir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13. maddesine göre “hemşerilerin, belediye karar ve
hizmetlerine katılıma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin
yardımlarından yararlanma hakları vardır.” Bu bağlamda bütçeden kültür-sanat
politikalarına kadar her alanda daha katılımcı bir belediye modelinin oluşturulması ve
kentsel planlamanın bu yolla yeniden yapılması beklenmektedir. Böyle bir modelde
mahalle yönetimleri ve halk meclisleri gibi daha küçük ölçekli örgütlenmeler üzerinden
yerel yönetime katılım gerçekleştirmenin daha olanaklı olacağı belirtilmektedir. Ayrıca
özellikle odak grup görüşmesinde katılımcılar tarafından ortaya atılan bürokratik yetki
karmaşası meselesi de önemli bir konudur. Farklı büyüklükte ve ölçekteki kamusal
alanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da Beşiktaş Belediyesi yetkisine giren
alanların ayrıştırılmış olması, prosedürlerin farklı biçimlerde işlemesi gençlerin kamusal
alanlarda düzenledikleri aktiviteleri de sınırlandırıcı bir etki yaratmaktadır.
Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin yürütmüş olduğu bu küçük ölçekli çalışma,
gençlerin nasıl bir yerel yönetim anlayışı istediğine yönelik algısal çerçeveyi
oluşturmaktadır. Bu çalışmadan, gençlerin gündelik yaşamlarını sürdürdükleri kentsel
mekanlara ilişkin eleştirilerinin ve beklentilerinin olduğu; ancak bu düşüncelerini
iletecek ara bir merci bulamamaları sebebiyle kendilerini ifade edemedikleri sonucuna
varılmıştır.
UNIVERSUS’un yürüttüğü araştırma; gençlerin yerel yönetim anlayışına bakış açısı
üzerinden bir vizyon oluşturmada genel bir portre çizmektedir. Gençlerin belediye ve
organları ile olan etkileşimini artırmak için yapılacak olan çalışmaların yoğunlaştırılması
ve çeşitlendirilmesi; bunun yanı sıra karar alıcıların gençlerle farklı mecralarda bir araya
gelerek sürekli bir iletişimi sağlaması, yeni yerel yönetim pratiklerinin oluşturulmasına
ve daha iyi bir yerel yönetim anlayışının benimsenmesine katkı sağlayacaktır.
Meltem Oktay
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GENÇLİĞİN YEREL YÖNETİM VİZYONU ARAŞTIRMASI
Beşiktaş Örneği

Giriş
Gençliğin Yerel Yönetimler Vizyonu Araştırması, Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi
bünyesinde yapılan bir çalışma olup 10 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen odak grup
görüşmesini ve yapılan “Beşiktaş Belediye Hizmetleri Anketi” sonuçlarını
değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma sahası İstanbul ili Beşiktaş ilçesi olarak
belirlenen bu araştırmada hedef kitle; 18-25 yaş aralığında olan Beşiktaş ilçesinde
eğitim gören, çalışan ya da ikamet eden gençler olarak belirlenmiştir. 2019 yılı toplam
nüfusu 181.074 kişi olan ilçede nüfusun %11.8’ini 15-24 yaş aralığında olan kesim %
17.1’ise 25-34 yaş aralığında olan kesim oluşturmaktadır.1 Hedef kitlenin
belirlenmesinde genç ya da genç yetişkin olarak sınıflandırılabilen kesimin toplam ilçe
nüfusunun %28.9’unu oluşturması önemli olarak görülmüştür. Google formlar
uygulaması ile oluşturulan online anket çalışmasına 58 kişi katılım sağlamıştır.
Oluşturulan anket soruları Beşiktaş ilçesine yönelik biçimde hazırlanmıştır. Universus’ta
düzenlenen odak grup görüşmesi katılımcıları anketi yanıtlayan kişiler arasından
seçilmiştir. Odak grup görüşmesi katılımcılarının belirlenmesinde yaş aralığı kriterinin
yanı sıra yaş aralığının en üst ve en alt seviyesinde olan kişilerin temsili sağlanmaya
çalışılmıştır. Aynı zamanda eğitim düzeyi, istihdam durumu, profesyonelleştiği meslek
dalı, ekonomik gelir düzeyi, çalışma/ ikamet yeri ayrımı, araç sahipliği gibi kriterler de
gözetilerek profil çeşitliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın amacı “Beşiktaş’ta
vakit geçiren, çalışan ya da yaşayan gençler nasıl bir belediye istiyor?” sorunsalına
cevap üretmek ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi seçim çalışmalarının yoğunlaştığı
bir dönemde gençlerin yerel yönetim anlayışını, beklentilerini ortaya çıkarmaktır.

1

“Beşiktaş Bölge Raporu- Demografik Bilgiler”, https://www.zingat.com/besiktas-bolge-raporu, Erişim Tarihi:
15.03.2019.

5

GENÇLİĞİN YEREL YÖNETİM VİZYONU ARAŞTIRMASI 2019

Anket Katılımcılarının Profili
“Beşiktaş Belediye Hizmetleri Anketi” yukarıda belirtilen hedef kitle içerisinde 58 kişiye
uygulanmıştır. %55,2’si erkek, %45,8’i kadın olan katılımcıların yaş ortalaması 24’tür.
Anket katılımcıları arasında “Nerelisiniz?” sorusuna “İstanbul” yanıtını verenlerin oranı
%17,2. Kalan %82,8’in cevapları İstanbul dışındaki illerde dengeli bir dağılım
göstermektedir. Anketin hedef kitlesinde yer alan genç nüfusun büyük oranda eğitim, iş
vb. nedenlerle İstanbul’a geldiği görülmektedir. %94,8’i bekâr olan katılımcıların %5,2’si
evli olmaksızın eşi ile birlikte yaşıyor.
“Kaç yıldır İstanbul’da yaşıyorsunuz?” sorusuna %22,4 oranında katılımcı “6 yıl” yanıtını
vermiştir. Bu yanıtı takiben ise “5 yıl” ve “7 yıl” yanıtını veren, her ikisi de ayrı ayrı
toplam katılımcıların %13,7’sini oluşturan gruplar gelmektedir. İstanbul’da yaşama
sürelerinin 5-7 yıl bandında yoğunlaşması, yükseköğretimin, Türkiye’nin diğer
illerinden İstanbul’a göç etme nedenlerinin başında gelmesi ile açıklanabilir. Bunu
destekler şekilde katılımcıların %51,7’si en son liseden mezun olmuş iken %46,6’sı da
en son üniversite ve muadili yüksekokullardan mezun olmuş durumdadır. Lise altı ve
lisansüstü üzeri mezuniyeti bulunanlar ise çok küçük bir oranda temsiliyet
göstermektedir. %70,6 ise eğitimine devam ediyor.
Katılımcıların istihdam ve emek durumlarına bakıldığında ise %56,9’un çalışmadığı,
yüzde %25,9’un çalıştığı, %17,2’nin de hem çalışıp hem okuduğu görülüyor.

Grafik 1

Çalışanların aylık kazancı %38,2 oranında 1000 TL’nin altında. Aynı şekilde %38,2’nin
aylık kazancı 1000 TL ile 2500 TL arasında, %20,6’nın aylık kazancı 2500 TL ile 5000 TL
arasındadır. Yalnızca tek bir katılımcı aylık gelirinin 5000 TL’nin üzerinde olduğunu
belirtmiştir. Çalışmayanların geçimini nasıl sağladığına ilişkin bir soruda ise
katılımcıların %89,5’i ailesinden maddi destek aldığını açıklamıştır. Bütün
katılımcılardan %65,5’i aylık kazancının geçimine yetmediğini ifade etmiştir. Aylık
harcamaları toplamı 2000-3000 TL aralığında olanların oranı %31, 1000-2000 TL
arasında olanların oranı ise %48,3’tür. %17,2 ise aylık harcamalarının 1000 TL altında
olduğunu belirtmiştir.
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Grafik 2

Beşiktaş: Kent Algısı
Odak grup görüşmecileri Beşiktaş’ı bir yerleşim/yaşam yerinden ziyade aktarma
noktası, gezi, eğlence merkezi olarak gördüklerini dile getirmiştir. “İstanbul’un
göbeğinde”, “ulaşımı kolay”, “hareketli bir semt” olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte
Beşiktaş’ın kent kimliğini teşkil eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü taraftar grubu ve Çarşı
kimliği bu ilçenin sembollerinden biri olarak görülmektedir.
Beşiktaş’ın kent imgesini oluşturan olumsuz hususların başında kalabalık gelmektedir.
Odak grup görüşmecileri insan ve araç yoğunluğunun artık insanları mutsuz edecek
düzeyde, katlanılmaz halde olduğunu ifade etmişlerdir.
Kent algısının olumlu yüzünde ise Beşiktaş’ın eğlence, yeme-içme, kültür-sanat merkezi
olarak algılanması bulunmaktadır. Beşiktaş’ın, bütün bu özellikleriyle bir öğrenci kenti
imajı çizdiği de görülmektedir. Odak grup görüşmecileri bu algının çok doğru olmadığını,
Beşiktaş’ta öğrencilerin dışındaki, çalışan ve emekli kesimlerin daha yoğun olarak
yaşadığını gözlemlemişlerdir. Bununla birlikte bir görüşmeci tarafından, Beşiktaş’ın
aktarma noktası, eğlence yeri, hafta sonu gezisi rotası olarak görülmesinin insanların
buradaki sorunları göz ardı etmesine neden olduğu ifade edilmiştir. Bu görüşe göre
böylece belediyenin çalışmalarına dikkat edilmemekte, yaşadığımız kentte ilk anda dile
getirilebilecek talepler de arka plana itilmektedir. Beşiktaş’ta bulunan, çoğu
özelleştirilmiş sosyal imkanların cazibesinin belediyenin eksiklerinin üzerini örttüğü,
kent konseyi gibi katılım mekanizmalarının2 da yine aynı nedenle önemsenmediği ya da
bilinmediği düşünülmektedir.

2

Araştırmanın “Katılım, Erişilebilirlik, Şeffaflık” başlığında konuya detaylı bir şekilde değinilecektir.
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Beşiktaş’ta Belediye Hizmetleri
A. Altyapı
Anket çalışmasında, gençlerin Beşiktaş’ta altyapıdan memnuniyet düzeyine ilişkin
sorunun yanıtı, %46,6 oranında “kararsız” ya da “ne kötü ne iyi” çıkmıştır. %27,6
memnun olduğunu, %19 ise memnun olmadığını ifade etmiştir.
Beşiktaş’ta fiber altyapı konusunda %44,8 fiber altyapıyı “yetersiz” bulurken yalnızca
%17,2 “yeterli” görmektedir.
Altyapı hizmetleri kapsamında odak grup görüşmesinde de ele alınan bir konu da
kanalizasyon olmuştur. Odak grupta, kanalizasyon altyapısının İSKİ’nin yetki ve
sorumluluğunda olduğu belirtilmekle birlikte katılımcılar tarafından bu bir yerel
yönetim sorunu olarak değerlendirilmiştir. Özellikle yağmurlu günlerde işyerlerinin ve
evlerin su bastığı ifade edilmiş, binaların eski olması nedeniyle bodrum katlarında fare
bulunduğu ve bunların kanalizasyon borularından evlere girdiği belirtilmiştir. Odak
grup görüşmecileri aynı zamanda rüzgarlı günlerde ev ve işyerlerindeki tuvaletlerden
yoğun kanalizasyon kokusu geldiğine dikkat çekmiştir. Anket katılımcıları arasında da
Beşiktaş’ta kanalizasyon altyapısı %46,6 oranında yetersiz görülmektedir. %29,3 bu
konuda fikri olmadığını belirtirken %24,1 de kanalizasyon altyapısını yeterli
görmektedir.
Anket çalışmasında yer alan “Yol, asfalt ve kaldırım hizmetlerinden memnun musunuz?”
sorusunda katılımcıların değerlendirmelerini 1’den 5’e (1:kesinlikle memnun değilim, 5:
çok memnunum olmak üzere) derecelendirmeleri istenmiş; %43,1 oranında da
“memnun değilim” ifadesine denk gelen derece (2) tercih edilmiştir. Yol, asfalt, kaldırım
çalışmalarından memnun olanların toplam oranı %13,8’dir.

Grafik 3
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B. Ulaşım
Araştırmanın anket ayağında katılımcıların %52,6’sının haftanın 5 ila 7 günü Beşiktaş’a
geldiği ya da Beşiktaş’ta olduğu, %17,5’inin ise haftada 3 ila 5 gün Beşiktaş’a geldiği
tespit edilmiştir. Dolayısıyla katılımcıların yarısına yakınının eğitim, iş veya ikamet
eğitim vb. sebeplerle Beşiktaş dışında bulundukları ve haftanın belli günlerinde
Beşiktaş’a geldikleri görülmüştür.
Gençlerin Beşiktaş’a hangi araçlarla ulaştığı konusunda, yanıt olarak birden fazla
seçeneğin işaretlenebildiği bir soru sorulmuştur. Bu soruda, anket katılımcılarından
%94,8’i Beşiktaş’a ulaşmak için belediye otobüslerini, %58,6’sı şehir hatları ya da deniz
motorlarını kullandığını ifade etmiştir. Beşiktaş’a ulaşım için kullanılan araçlar arasında
özel araç katılımcıların %19’u tarafından anılırken motosiklet ve bisikleti bu araçlar
arasında sayanların toplam oranı ise %6,9 olmuştur.

Grafik 4

Araştırmanın hedef kitlesinde yer alan 18-25 yaş arası gençlerin kahir ekseriyetinin
temel ulaşım aracının toplu taşıma olduğu görülmektedir. Beşiktaş’ta Barbaros, Çarşı,
Ortaköy vb. bölgelere en kolay toplu ulaşım aracının otobüs olması nedeniyle belediye
otobüsü anket katılımcılarının tamamına yakını tarafından işaretlenmiştir. Odak grup
görüşmecilerinin de tamamı anket sonuçlarına uygun bir şekilde belediye otobüsü, toplu
deniz ulaşımı ve dolmuş tercih etmekte olduğunu belirtmiştir. Odak grup
görüşmecilerinden biri, Dikilitaş ve Darphane mahallelerinde toplu ulaşım olanaklarının
az olması ya da hiç olmaması nedeniyle taksiyi tercih etmek zorunda kaldığını
belirtmiştir. Ulaşım konusunda Kadıköy ile Beşiktaş ilçelerinin karşılaştıran bir diğer
odak grup görüşmecisi, Kadıköy’e karayolu, denizyolu ve metro hatlarının her üçüyle de
ulaşılabildiğini; ancak Beşiktaş’a ulaşım olanaklarının bu kadar çeşitli olmadığından söz
etmiştir. Motosiklet kullanan odak grup görüşmecisi ise Çarşı’da motosiklet parkının
9
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olmadığından ve motosikletlerin kaldırımları işgal etmek zorunda kaldığından söz
etmiştir. Görüşmede, motosiklet kullananların yanı sıra kullanmayan yayaların da
Sinanpaşa, Ihlamurdere gibi merkezi mahallelerde bu durumdan olumsuz etkileniyor
olduğu görülmüş, Beşiktaş’ın motosiklet otoparkı ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Ulaşım başlığında sorulan bir diğer soru da Barbaros Bulvarı’nda süren metro
çalışmaları hakkında olmuştur. Bu açık uçlu soruda, anket katılımcılarının çok büyük
çoğunluğu metro inşaatının çok uzun sürmesinden ve bu durumun Beşiktaş’ta yaşamı
olumsuz etkilemesinden yakınmıştır. Katılımcıların %40’ı, inşaatın uzun sürmesinin
etkilerinden söz etmiştir. Bu grupta yer alanların önemli bir kısmı Kabataş, Beşiktaş,
Mecidiyeköy metro hattının gerekli olduğunu ve trafik sorununu azaltacağını
düşünmektedir. Buna paralel olarak inşaat çalışmalarında kentsel tahribat (arkeolojik
buluntular, Kabataş sahilinde tamamlanmadan vazgeçilen bir proje ile birlikte yıllar
süren şantiye görüntüsü vb. konularda) endişesi dikkat çekmektedir. Metro hattının
Beşiktaş’a etkileri ise genellikle sosyolojik-kültürel yapının değişmesi ve insan
yoğunluğunun artması şeklinde iki başlıkta değerlendirilmiştir.
Odak grup görüşmesinde de metro hattının etkileri üzerinde durulmuştur. Görüşmeciler
metro hattının Beşiktaş’a ulaşımı kolaylaştıracağını ancak bu nedenle semtin kozmopolit
yapısının da zarar görebileceğini ifade etmişlerdir. Bir görüşmeci metro hattı ile birlikte
Beşiktaş’ta özellikle sokak ekonomisinin etkileneceğine dikkat çekmiştir. Beşiktaş’ın
yeme-içme, eğlence mekanları ile birlikte hem fiziksel hem sosyal olarak böyle bir yükü
taşımaya hazır olmadığı görüşü öne çıkmıştır.
Ankette yer alan, kent içi ulaşımda ilçe belediyesinin servisleri hakkındaki bir soruda;
katılımcıların %51,7’si böyle bir hizmetten haberinin olmadığını, %32,8’i hiç
yararlanmadığını, %15,5 oranında katılımcı da bu hizmetten yararlandığını belirtmiştir.
Bu soru ile Beşiktaş Belediyesi’nin bir süredir sunmakta olduğu ücretsiz ring seferi
hizmetinden gençlerin yarısından fazlasının haberinin olmadığı görülmüştür. Kent içi
ulaşım konusunda odak grup görüşmesinde ifade edilen bir proje önerisi dikkat
çekmektedir. Bir görüşmecinin Ihlamurdere’nin trafiğe kapatılması ve Barbaros
Meydanı’ndan Evlendirme Dairesi’ne yaya ulaşımını sağlayacak bir tramvay hattı
kurulması önerisi diğer görüşmeciler tarafından da ilgi görmüştür. Öneriyi getiren
görüşmeciye göre “insanların Beşiktaş’a gelmemesine değil, araçsız gelmelerine yönelik
projeler geliştirilmelidir”.

C. Kültür-Sanat
Kültür-sanat başlığında anket çalışması daha çok Beşiktaş Belediyesi’nin hizmetlerine
yoğunlaşmışken odak grup görüşmesinde de Beşiktaş’ta kültür-sanat yaşamının
eksikleri üzerinde durulmuştur.
İlçenin kültür-sanat olanaklarından memnuniyetin araştırıldığı soruda ise katılımcılar
kanaatlerini 1’den 5’e (1: hiç memnun değilim, 5: çok memnunum olmak üzere) kadar
derecelendirmişlerdir. %51,9 ortadaki, “fikrim yok” yanıtına karşılık gelen seçeneği
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işaretlerken %21,1 memnun olmadığını, %26,9 ise memnun olduğunu belirtmiştir.
Anket katılımcılarının %55,2’si Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat
faaliyetlerinden habersiz olduğunu belirtmiştir.
“Beşiktaş Belediyesi’nce düzenlenen kültür-sanat faaliyetlerine ne sıklıkta katılırsınız?”
sorusuna %50,9 hiç katılmıyorum yanıtını verirken, %42,1 senede birkaç kez katıldığını
belirtmiştir. Bununla birlikte anket katılımcılarının %32,8’i belediyenin Akatlar,
Ortaköy, Levent, Mustafa Kemal ve Fulya Sanat Kültür Merkezleri'nden haberdar
değildir. Bütün katılımcıların %53,4’ü bu kültür merkezlerinin hiçbirinde daha önce
bulunmamıştır. Yalnızca %1,7 düzenli olarak belediyenin kültür merkezlerine
gitmektedir.

Grafik 5

Odak grup toplantısında bir katılımcı, Beşiktaş Belediyesi’nin kültür merkezlerinin Çarşı
bölgesinden uzakta ve sosyoekonomik sebeplerle üniversitelilerin/gençlerin ikamet
edemeyeceği yerlerde olduğunu ifade etmiştir. Görüşmeciler bunun sebebinin, kent
merkezinde kültür-sanatın özelleşmiş olması olduğu düşünmekte ve belediyenin bu
politikasını eleştirmektedirler. Odak grup görüşmecileri tarafından belediye, bu
merkezlerde -bir görüşmecinin Fulya Sanat özelindeki gözlemlerine göre- sınırlı bir
kitleye ulaşabilen etkinlikler düzenlerken kültür sanat alanında kent merkezini de
yüksek fiyatlarla konserler düzenleyen birkaç özel işletmeye terk edip çekilmiş
görülmektedir.
Anket çalışmasının yapıldığı gençlere belediyenin gençlere yönelik kültür-sanat
hizmetlerinin yeterliliği de 1’den 5’e (1: hiç yeterli değil, 5: kesinlikle yeterli olmak
üzere) derecelendirmeleri istenerek sorulmuştur. %19’un kesinlikle yetersiz yanıtını
verdiği soruda toplam %41,4 oranında katılımcı bu hizmetleri yetersiz bulduğunu
söylemiştir. Beşiktaş Belediyesi’nin gençlere yönelik kültür-sanat faaliyet ve
hizmetlerini yeterli bulanların toplam oranı ise %13,7’dir.
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Grafik 6

Araştırmanın odak grup görüşmesi ayağında belediyenin kültür-sanat hizmetlerinin
nitelik bakımından da tartışılması olanağı doğmuştur. Görüşmecilerden biri, genellikle
ulusal bayram ve özel günlerde gerçekleştirilen halk konserleri örneği üzerinden
Beşiktaş Belediyesi’nin “yapıyor görünmek için” konser düzenlediği, siyasi motivasyonla
gençlere hitap etmeyen isimlerin tercih edildiği eleştirisini getirmiştir.
Anket çalışmasında sorulan “Beşiktaş’taki kültür sanat faaliyetleri kapsamındaki en
büyük eksiklik nedir?” şeklindeki açık uçlu soruya, katılımcıların önemli bir oranı
“tanıtım” yanıtını vermiştir. Önceki sorularda da görüldüğü üzere belediyenin mevcut
kültür-sanat hizmetleri ve düzenli faaliyetleri dahi bilinmemektedir. Açık hava
sahnesinin, sokak festivallerinin, halka açık müzik/sinema/tiyatro festivallerinin
yokluğu da açık uçlu soruya cevaben belirtilen diğer eksikliklerdendir. Anket
katılımcıları tarafından, odak grup görüşmecilerinin “sektörün özelleştirilmiş olması”
eleştirisini destekler nitelikte; “öğrencilerin küçük, kapalı, bol harcama gerektiren
eğlence ve konser mekânları dışında alternatiflere ihtiyacı olduğu” da belirtilmiştir.

D. Eğitim
Eğitim konusu, temel olarak Beşiktaş’ta herkesin kullanımına açık kamusal bir çalışma
alanının bulunmaması etrafında yoğunlaşmaktadır. Odak grup görüşmesinde detaylı bir
şekilde değerlendirilen bu eksiklik nedeniyle, üniversitelerin kütüphanelerinde yer
bulamayan öğrenciler çalışmak için elverişli kafeleri tercih etmektedir. Görüşmeciler,
Beşiktaş’ta ders çalışmaya, kitap okumaya elverişli kafelerde de artık yoğunluk
nedeniyle yer bulmanın olanaksızlaştığını ifade etmişlerdir.
Bir odak grup görüşmecisi, bu durumun orta ve üst gelir gruplarına hitap eden ve selfservis hizmet veren kafelerin artık kütüphane işlevi gören, bir kahve ile bir gün
geçirilebilen öğrenci dostu kafelere dönüşmesine sebep olduğunu düşünmektedir.
Araştırmanın raporlanması sürecinde sosyal medyada gündem haline gelen Kadıköy’de
bulunan bir kafede işletme sahiplerinin “kafede bilgisayar açmayı ve kitap okumayı
12
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yoğunluk nedeniyle yasakladığı” haberi3 işletmelerin bu duruma yaklaşımını özetler
niteliktedir. Haberin öncesinde yapılan odak grup görüşmesinde de bir görüşmeci,
işletmecilerin masa genişliğinden kahve fiyatlarına kadar birçok hususta ders çalışan
müşterileri gözeterek hareket etmeye başladığını belirtmiştir.
Özetle hem anket katılımcıları hem de odak grup görüşmecileri Beşiktaş’ta sessiz,
kamusal bir çalışma alanı ve kütüphanenin, en temel eğitim ihtiyaçlarının başında
geldiğini dile getirmişlerdir.

E. Çevre
Belediyelerin en temel hizmetlerini kapsayan çevre başlığı altında sahil, meydan ve yol
düzenlemeleri, temizlik, yeşil alanlar, sokak hayvanları gibi alt başlıklar yer almaktadır.
Ankette yer alan Beşiktaş Belediyesi’nin çevre düzenlemelerinden memnun musunuz
sorusunda katılımcıların memnuniyetlerini 1’den 5’e (1: hiç memnun değilim, 5: çok
memnunum olmak üzere) kadar derecelendirmeleri istenmiştir. %6,9 hiç memnun
olmadığını, %17,2 memnun olmadığını, %25,9 memnun olduğunu, %5,2 ise çok
memnun olduğunu belirtmiştir. Çoğunluğun fikir belirtmediği (veya kararsız olduğu) bu
soruda çevre düzenlemelerinden memnun olanların oranının olmayanlardan fazla
olduğu görülmüştür. Meydan düzenlemeleri konusunda ise “hiç memnun değilim”
diyenlerin oranının %22,4’e çıktığı, “memnun değilim” diyenlerin oranının %29,3’e
çıktığı kararsız ve memnun olanların oranının ise düştüğü tespit edilmiştir. Çevre
düzenlemelerinin somutlaştığı, soru çerçevesinin de daraltıldığı meydan düzenlemeleri
konusunda memnuniyetsizlik oranı yükselmektedir.
Beşiktaş Sahili düzenlemesi4 konusunda ise açık uçlu bir soru sorulmuş ve anket
katılımcılarının değerlendirmeleri alınmıştır. Yanıtlar arasında, sahil alanının İDO
İskelesi ile daralmasının olumsuz etkileri ve gece sahilin güvenli görülmemesi dikkat
çekmektedir. Sahil düzenlemesi kapsamında betonlaştırma ve kalan alanların deniz
motorlarına ya da özel işletmecilere tahsis edilmesi katılımcılar tarafından tepki
görmektedir. Sahilin genellikle kalabalık ve pis olması, yürüyüş yolunun bulunmaması
gibi diğer olumsuz değerlendirmeler de göz önünde bulundurulduğunda sahil
düzenlemesinin anket katılımcılarının tamamına yakını tarafından eleştirildiğini
söylenebilir.
Beşiktaş sahili hakkında bir katılımcı son yıllarda hiçbir düzenlemenin yapılmadığını,
sahilin süreç içerisinde daha da kötü hale geldiğini ifade etmiştir. Bunu kirlilik, açık ve
kapalı sosyal alanların azlığı, kalabalık gibi faktörlerle gerekçelendirmiştir. Öte yandan,
Bahçeşehir Üniversitesi’nin sahile bakan kısmının önceden öğrencilerce yoğun biçimde
kullanılan bir sosyal alan olduğunun ama şimdi iskele ve gece motorların park etmesi
dolayısıyla kullanılamadığının ve açılan özel işletmeler yoluyla da kamusal alanlarının
3

“Bu kafede kitap okumak yasak”, odatv.com, URL: https://odatv.com/bu-kafede-kitap-okumak-yasak13031932.html
4
Kıyı ve sahil şeridi yapım, bakım ve onarımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve yetkisindedir.
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azaltıldığının altı çizilmiştir. Bir sahil semti olmasına karşın Beşiktaş’ın sahillerinin
verimli olarak kullanılamadığı görüşü tüm katılımcılarla paylaşılmıştır. Bu noktada
Beşiktaş sahillerinin daha verimli kullanılması için oturma alanlarının yapılması,
hâlihazırda var olan mekânların temiz ve güvenli hale getirilmesi ve sahildeki kamusal
alanlarının artırılması önerileri katılımcılarca paylaşılmıştır.
Bu bölümde öne çıkan diğer bir nokta Kadıköy İskelesine geçişin olduğu Shangria-La
otelinin yanındaki yolun kapatılması oldu. Bir katılımcı “vapura yetişmek için en çok
kullandığım kestirme yoldu. Ne amaçla kapattılar bilmiyorum. Yolun satın alındığı
söyleniyor. Güvenlik gerekçesiyle deniyor ama net bir şey bilmiyorum.” Başka bir
katılımcı ise yolun olağanüstü hal döneminde kapatıldığını ve insanların orada sürekli
polisle karşılaştıkları için yolun neden kapatıldığını bile sorgulamaksızın diğer yoldan
devam ettiklerini paylaştı.

Grafik 7

Anketimizde yer alan “Beşiktaş’taki yeşil alanları yeterli buluyor musunuz” sorusuna
katılımcıların %22,4’ü “hiç yeterli değil”, %25,9’u “yeterli değil” yanıtını vermiştir.
Burada dikkat çeken bir nokta “kesinlikle yeterli buluyorum” diyenlerin oranının %3,4
olmasıdır. Odak grup görüşmesinde de yeşil alanların artırılması talebi dile getirilmiş ve
mevcut yeşil alanlarda tuvalet gibi çok temel eksiklikler bulunduğu belirtilmiştir. Bir
katılımcı Abbasağa parkında hiç tuvaletin olmadığını, orada bulunanların geç vakit
tuvalet ihtiyaçlarını park köşelerine giderdiklerini belirtmiştir. Öte yandan Maçka’da
Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan tuvaletlerin de çok yetersiz olduğu, önünde
sürekli uzun kuyrukların bulunduğunu belirtmiştir. Bu konuda Beşiktaş Belediyesinin
hem parkların temiz tutulması hem de parklara giden yurttaşların tuvalet gibi temel ve
basit bir ihtiyacını karşılanması konusunda sorumluluk alması gerektiği belirtilmiştir.
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Grafik 8

Çevre bölümündeki son önemli noktayı belediyenin atık toplama hizmetleri
oluşturmuştur. Anket sonuçlarında “hiç memnun değilim” ve “memnun değilim”
diyenlerin oranı %24.1; “memnunum” ve “çok memnunum” diyenlerin oranı da toplam
%32.8 olmaktadır. Bununla beraber %43.1 gibi ciddi bir grubun belediyenin atık
toplama hizmetleriyle ilgili bir fikrinin olmadığı görülmüştür.
Odak grup tartışmasında atık toplama hizmetleri ile ilgili bölüm, atıkların geri
dönüşümü ile genişletilerek tartışılmıştır. Bir katılımcı, Ihlamurdere Caddesinde bir
sigara içerken, sigarası bittiğinde atacak hiçbir çöp bulamadığını, tüm çöplerin özel
işletmelere ait olduğunu belirtmiştir. Başka bir katılımcı da Dolmabahçe yolunda da aynı
problemin olduğunu söylemiştir. Tartışmanın devamında geri dönüşüm adına belediye
eliyle yürütülen ve yurttaşların da katılımının sağlanmadığı bütünlüklü bir çalışma
olmaması eleştirilmiştir. Bir katılımcı geri dönüşümle ilgili görüşlerini şöyle ifade
etmiştir: “Mahallemizde bir amca var. İnsanlardan eski kıyafetleri, kitapları, eşyaları
topluyor. Daha sonra da bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Belediyenin de böyle bir
hizmeti olabilir ama bu bir yerlere büyük kutular bırakıp ‘hadi bunun içine bir şeyler
atın’ demekle olmuyor. Bu konuda mahallelinin de tanıdığı güvendiği insanlarla çalışmak
lazım. Muhtarlar yardımcı olabilir.”
Bir diğer katılımcı da geri dönüşümün önemiyle ilgili “geçen bir adayın seçim arabasını
gördüm. CHP’nin adayıydı sanıyorum, hibrit bir aracı seçim arabası yapmışlar. Bu
simgesel olarak çok iyi bir iş ama böyle kalmamasını diliyorum. Türkiye’de yeşil
belediye dediğimiz şey hala yaygın değil. Çevrecilik her gün daha da güçlenen bir akım.
Beşiktaş’ın da atıkların geri dönüşümüyle ilgili, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili
çalışmalar yapması gerekiyor. Belediyenin insanlara bez çanta dağıtmak gibi basit bir
şeyler plastik poşet kullanımını azaltabilir. Bunların hepsi bir niyet gösteriyor”
ifadelerini kullanmıştır.
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F. Spor ve Sağlık
Anket katılımcılarının %24,1’i Beşiktaş’ta spor yapmakta iken çoğunluk olan %75,9
yapmamaktadır. Beşiktaş’taki spor olanaklarının sorgulandığı diğer bir soruda
katılımcılardan değerlendirmelerini 1’den 5’e kadar (1: hiç memnun değilim, 5: çok
memnunum olmak üzere) derecelendirmeleri istenmiştir. Toplamda %12 oranında
katılımcı, memnuniyetini belirtirken %12,1 Hiç memnun olmadığını (1) belirtmiş, %22,4
de “memnun değilim” (2) seçeneğini işaretlemiştir. Dolayısıyla anket katılımcılarının
%34,5’i Beşiktaş ilçesindeki spor olanakları hakkında olumsuz görüş bildirmiştir.

Grafik 9

Beşiktaş Belediyesi’nin sportif faaliyetler konusundaki hizmetleri hakkında
katılımcıların %94,8’i haberdar değildir. Haberdar olan katılımcıların %33,3’ü bu
hizmetlerden yararlandığını belirmiştir. Bütün anket katılımcıları arasında haberdar
olduğu halde belediyenin spor hizmetlerinden faydalanmayan ya da bu hizmetleri
yetersiz gördüğünü belirtenlerin toplam oranı %3,5’tir.
Ankette yer alan “Beşiktaş ilçesinin spor olanakları kapsamında en büyük eksikliği
nedir?” açık uçlu sorusuna ise katılımcıların yarısından fazlasının “spor alanı eksikliği”
yanıtını verdiği görülmüştür. Söz konusu alan eksikliğini yeşil alan ya da parklar olarak
tanımlayanlar olduğu gibi kapalı spor salonları olarak tanımlayanlar da bulunmaktadır.
Yine ücretsiz, sağlıklı yüzme havuzunun yokluğu anılan eksiklikler arasındadır.
Beşiktaş Belediyesi’nin (varsa) sportif faaliyetlere yönelik hizmetleri konusunda anket
katılımcılarının büyük çoğunluğunun habersiz olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni
olarak tanıtım faaliyetlerinin yetersiz olması görülmektedir.
Sağlık konusunda, hedef kitlede yer alan gençlere anket çalışması ile “belediyenin hangi
hizmetlerinden haberdar olduğu” sorulmuştur. Katılımcıların %37,9’unun “hiçbiri”
yanıtını verdiği soruda %32,8 poliklinik hizmetinden, %31 ambulans hizmetinden
haberdar olduğunu belirtmiştir. Diğer hizmetler, haberdar olunma oranlarına göre şu
şekilde sıralanmıştır: Ambulans (%31), sağlıklı yaşam merkezi (%25,9), psikolojik
danışmanlık (%20,7),
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Beşiktaş Belediyesi’nin sağlık hizmetlerinden ne sıklıkta faydalanıldığı sorusunda ise
katılımcılardan 1’den 5’e (1: hiç faydalanmıyorum, 5: çok sık faydalanıyorum olmak
üzere) derecelendirmeleri istenmiştir. %72,4 Oranında “hiç faydalanmıyorum” yanıtı
alınmıştır.

G. Barınma, Konutlar ve Kentsel Dönüşüm
Anket katılımcılarının yalnızca %5,1’i (devlet, vakıf ya da özel) yurtlarda %94,9’u ise
evde barınmaktadır. %51,7 oranında katılımcı arkadaş(lar)ıyla paylaştığı bir evde,
%32,8 oranında katılımcı, ailesiyle birlikte, %10,3’ü ise tek başına yaşamaktadır. Evde
oturanların %70,4’ü kiracı iken %24,1’i ev sahibidir. Kiralık evde oturanların,
oturdukları evin aylık kira bedeline ilişkin anket sorusuna katılımcıların %53,8’i 20004000 TL aralığında, %38,5’i 1000-2000 TL aralığında, %7,7 de 500-1000 TL aralığında
yanıtını vermiştir.

Grafik 10

Kira bedellerinin yüksekliği Beşiktaş’ta ikamet eden gençler arasında en önemli barınma
sorunudur. Beşiktaş’ta konaklamak için ev bulma konusunda sorun yaşadığını belirten
katılımcıların tamamına yakını bu sorunu kira fiyatlarının yüksekliği ile açıklarken
dikkate değer sayıda bir kesimi de konutların çok eski ve bakımsız olmasını, depremde
yıkılma riski barındırmasını dile getirmiştir. Odak grup görüşmesinde de bu gibi
hususlar görüşmeciler tarafından ifade edilmiş, bir görüşmeci “viran halde, asgari
olanaklardan yoksun evler için değmeyecek kira bedelleri istendiğini” söylemiştir.
Araştırmanın anket ayağında katılımcılar, Beşiktaş’ta imar politikalarını 1’den 5’e (1: hiç
memnun değilim, 5:çok memnunum olmak üzere) derecelendirmişlerdir. %37,9 Hiç
memnun olmadığını, %39,7 memnun olmadığını, %20,7 kararsız olduğunu, %1,7 ise
memnun olduğunu belirtmiştir. İmar ve yapılaşma konusunda görüşler “memnun
olanlar ve olmayanlar” şeklinde iki gruba ayrıldığında anket katılımcılarının %77,6’sının
memnun olmadığı, buna karşın yalnız %1,7’sinin memnun olduğu görülmektedir.
Beşiktaş’ta imar politikalarından “çok memnun” olduğunu belirten hiçbir katılımcı
olmamıştır.
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Grafik 11

Odak grup görüşmesinde bu yaygın sorunu gidermenin tek yolunun kapsamlı bir kentsel
dönüşümden geçtiği fikri öne çıkmıştır. Toplu, büyük bir değişim getirmeyen, halkın
katılımıyla hazırlanmamış bir kentsel dönüşümün, uzun vadede mahalleleri aynı
noktaya getireceğine, estetik ve mimari açıdan da Beşiktaş’a daha çok zarar
verebileceğine dikkat çekmişlerdir. Bu noktada görüşmenin kolaylaştırıcısı tarafından,
kentsel dönüşüm alanı ilan etme yetkisinin büyükşehir belediyesinde olduğu
hatırlatılmıştır. İlçe belediyesinin yetki alanında ise imar planları (kat sınırları, plan
notları, cephe düzenlemeleri vb.) bulunmaktadır.

H. Katılım
Yurttaşların yerel yönetime katılımı, yerelde karar alma mekanizmalarına erişim ve
şeffaflık konuları odak grup görüşmesinde en çok üzerinde durulan konuların başında
gelmiştir. Odak grupta görüşmeciler söz hakkının belediye başkanının elinde
tekelleşmesini eleştirmişlerdir. Yerelde sorunların çözümü için bir şekilde başkana ya da
belediyenin üst düzey yöneticilerine ulaşmak gerektiği algısı mevcuttur. Taleplerini,
kent konseyine, belediyenin talep/şikayet birimlerine iletmesinin etkili olacağına
inanmadığını ifade eden bir görüşmeci buna ek olarak Beşiktaş Belediyesi ile tek
temasının Ihlamur Parkı’nda, belediyenin parkı imara açma girişimini protesto etmek
şeklinde olduğunu belirtmiştir. Bu örnekle yerel yönetimde halkın sesine kulak
verilmesi için etkili tek yolun direniş, protesto, gösteri vb. eylemler olduğu görüşü
ortaya atılmıştır.
Bu algının, anket sonuçlarıyla da desteklendiği görülmektedir. Anket katılımcılarının
çoğunluğu belediyenin erişilebilir olmadığını düşünmektedir. %93,1 oranında katılımcı
Beşiktaş Belediyesi’nin halkla ilişkiler birimleriyle hiç iletişim kurmadığını belirtmiştir.
Belediye ile bir şekilde iletişim kurmuş olan %6,9 oranındaki katılımcıdan %25’i bu
yolla sorununa çözüm bulabilmiştir. Özetle Beşiktaş’ta yaşayan ya da çalışan gençler
arasında %7’nin altında bir oran sorunlarını çözmek için ilçe belediyesi ile irtibat
kurmakta, irtibat kuran her dört kişiden de yalnızca biri sorununa çözüm bulmaktadır.
Çözüm getirilemeyen konular arasında Beşiktaş Belediyesi’nin yetkilerini aşan
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sorunların yanı sıra; atık toplama, veterinerlik, psikolojik destek gibi Beşiktaş
Belediyesi’ne bağlı olup yoğunluk nedeniyle sağlıklı ve adil hizmet veremeyen birimler
de bulunmaktadır. Aynı zamanda katılımcıların yalnızca %8,6’sı Beşiktaş Belediyesi
yöneticilerine kolaylıkla ulaşabilmekte ya da ulaşabileceğini düşünmektedir. Bu konuda
%72,4 “fikrim yok” yanıtını tercih ederken, %19 “hayır” yanıtını vermiştir.

Grafik 12

Odak grup görüşmesinde bir görüşmeci, Beşiktaş Belediyesi’nin nerede olduğunu bile
bilmediğini söyleyerek ilçe belediyesinin kurumsal olarak görünür olmadığını ifade
etmiştir.
Yerel yönetimlerde katılımcı bütçeleme, harcamalar konusunda vatandaşların talep ve
ihtiyaçlarıyla mahalleler düzeyinde aktif katılımına dayanmaktadır. Araştırmanın anket
ayağında, sosyal adaleti destekleyen bir yerel demokrasi pratiği olan katılımcı
bütçelemenin Beşiktaş Belediyesi özelinde değerlendirilmesi de yer almıştır. İlgili
soruda, katılımcıların görüşlerini 1’den 5’e kadar (1: Kesinlikle katılımcı bir şekilde
hazırlanmıyor, 5: Kesinlikle katılımcı bir şekilde hazırlanıyor olmak üzere)
derecelendirmeleri istendiğinde %55,2 belediyenin bütçesinin katılımcı bir şekilde
hazırlanmadığını düşündüğünü belirtmiştir. %44,8 “fikrim yok” ya da “ne katılımcı ne
değil” olarak değerlendirilebilecek seçeneği işaretlerken bütçenin katılımcı bir şekilde
hazırlandığını düşünen kimse olmamıştır.

Grafik 13
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Odak grup görüşmesinde, Beşiktaş Belediyesi Kent Konseyi’nin ve alt meclislerinin
çalışmaları hakkında bilgi sahibi olunmadığı gözlemleniştir. Anket sonuçları, bu tespiti
aşağıda verili grafikte görüldüğü üzere desteklemektedir. Anket katılımcılarının %91,4’ü
Beşiktaş Kent Konseyi’nin çalışmalarından haberdar olmadığını ifade etmiştir.

Grafik 14

Beşiktaş Kent Konseyi’nin çalışmalarından haberdar olanlar içerisinde de %95,7
oranındaki çoğunluk Kent Konseyi’nin hiçbir çalışmasında yer almadığını belirtmiştir.
Belediye kurulları haricinde siyasi katılım konusu odak grup görüşmesinde ele
alınmıştır. Görüşmede “değişim için siyasi bir örgütlenmede sorumluluk almak, değişimi
bu yolla zorlamak gerektiği” görüşünün yanı sıra siyasi bir örgütlenmede yer almak
istemeyen bir yaklaşımda ifade bulmuştur. İkinci görüşte olan ve bir siyasi kimlikle
anılmak istemediğini söyleyen görüşmeciler, sivil toplum kuruluşlarına yönelmeyi tercih
edeceklerini belirtmişlerdir. Beşiktaş’ta gençlerin sivil toplum kuruluşlarında görev alıp
almadıkları ve bu yolla yerel yönetime etki edip edemedikleri gibi hususlar anket
çalışmasında yer almıştır.
Anket katılımcılarının %67,2’si Beşiktaş’ta faaliyetleri bulunan hiçbir sivil toplum
kuruluşunda görev almadığını belirtmiştir. Bu tür bir kuruluşta görev almış ya da
almakta olan %32,8 oranındaki katılımcıya, sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetime
etki etme olanakları sorulmuştur. Bu soruya birçok katılımcı “böyle bir mekanizmanın
bulunmadığı” doğrultusunda yanıt vermiştir. Bununla birlikte UNIVERSUS’un bu
araştırma ile böyle bir arayışta olduğunu, kurumsal bir mekanizmaya ihtiyaç olmaksızın
katılımcı bir politika ile yerel yönetime etki edilebileceğini belirtenler de olmuştur.
Katılım konusunda son olarak dikkat çeken bir yaklaşım, odak grup görüşmesinde
dillendirilmiştir. Bir görüşmeci, yerel yönetimlerin özerk yapısının güçlendirilmesine
yönelik taleplerini; mahalle yönetimlerinin kurulması, halk meclisleri ile yurttaşların
yönetime katılması gibi önerilerle somutlaştırmıştır.
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İ. Şeffaflık
Anket çalışmasının şeffaflık başlığı altında, yerel yönetimlerde yolsuzluk,
denetlenebilirlik, hizmette ayrımcılık gibi hususlar değerlendirmeye açılmıştır.
Anket katılımcılarının %60,3’ü belediye çalışanlarının ve yöneticilerinin işe alım ve
terfilerinde yolsuzluk olduğunu düşünmektedir. “İşe alım ve terfilerde yolsuzluk
olduğunu düşünmüyorum” seçeneğini işaretleyen hiçbir katılımcı olmamıştır.

Grafik 15

Takip eden, Beşiktaş Belediyesi’nde mali yolsuzluk yapılıp yapılmadığına ilişkin soruda
ise katılımcıların %44,8’i “evet” (yolsuzluk yapılıyor), %46,6’sı ise “fikrim yok” yanıtını
vermiştir. “Hayır” (yolsuzluk yapılmıyor) diyenlerin oranı bu soruda %8,6 olmuştur.
“Belediyede görevi ihmal ya da kötüye kullanma durumu ile karşılaştığınız takdirde
başvurabileceğiniz bir birim bulunuyor mu? Bulunuyorsa bu birime daha önce
başvurdunuz mu?” şeklindeki açık uçlu soruda katılımcılar %90’ın üzerinde bir oranla
bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir. %3,4 oranında Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezi (CİMER), %1,2 oranında da kolluk kuvvetleri ya da yargı birimleri yanıtı
verilmiştir.
Anket katılımcılarının %75,9’u yolsuzluğun oy tercihini etkileyeceğini belirtirken %24,1
ise “fikrim yok” ya da “etkilemez” yanıtlarını tercih etmiştir.
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Grafik 16

Beşiktaş’ta belediye hizmetlerinde, siyasi görüş ya da kimlik esaslı ayrımcılık yapılıp
yapılmadığına ilişkin bir diğer soruda %44,8 oranında katılımcının ayrımcılık yapıldığını
düşündüğü, %22,4 oranında katılımcının da ayrımcılık yapılmadığını düşündüğü
görülmüştür. Bu soruya %20,7 “kesinlikle yapılıyor”, %6,9 ise “kesinlikle yapılmıyor”
şeklinde yanıt vermiştir.
Evrensel şeffaflık kriterleri esas alınarak hazırlanan sorularda, Beşiktaş Belediyesi’nde
yolsuzluk yapıldığı kanaatinin dikkate değer oranda yüksek çıktığı görülmektedir.
Araştırmanın hedef kitlesinde yer alan gençler, yolsuzluk konusunda belediyeye
güvenmemekte, herhangi bir yolsuzluğa tanıklık ettikleri halde başvurabilecekleri bir
merci olup olmadığını da bilmemektedirler.

Sonuç: Nasıl bir yerel yönetim?
Araştırmanın baş kısmında, Beşiktaş’ın gençlerde yarattığı kent algısının teşhis edildiği
bölümü tamamlayıcı şekilde sonuç kısmında da “Beşiktaş nasıl bir ilçe olmalıdır?”
sorusu sorulmuştur. Anket katılımcılarının 3 seçenek işaretlemelerini istenen soruda
yanıt verenlerin %94,8’i “kültür sanat merkezi” seçeneğini tercih etmiş, bunu da %69
oranla “eğitim merkezi”, %60,9 oranla “eğlence merkezi”, %22,4 oranla sakin bir semt
seçenekleri takip etmiştir. Diğer seçenekler ise katılımcıların %10’u ila %20’si arasında
bir oranda işaretlenmiştir.
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Grafik 17

Odak grup toplantısında ise bu konu “nasıl bir belediyecilik?” sorusu ekseninde
tartışılmıştır. Tartışmada şeffaflık, kent hakkı, ilçe belediyelerinin anakentten özerkliği
öne çıkan kavramlar olmuştur.
Görüşmeciler şeffaf ve hesap verebilir bir yerel yönetim anlayışını savunduklarını
belirterek Ovacık Belediyesi’nin uygulamalarını (gelir-gider hesabının belediye binasına
afiş olarak asılması) örnek göstermişlerdir. Beşiktaş ölçeğinde büyük bütçeli belediyeler
için böyle bir bütçe özeti çıkarmanın zor olduğu, ancak websitesi/sosyal medya
üzerinden bütçe hesabının yayımlanabileceği belirtilmiştir.
“Nasıl bir belediye?” sorusuna cevaben öne çıkan bir diğer çarpıcı yanıt da kent hakkı
kavramı üzerinden olmuştur. Belediyelerin öncelikli amacının kâr olmadığının ve yerel
yönetimlerin, yeni kamusal alanlar yaratması gerektiğinin altı çizilmiştir. Bir
katılımcının “belediye deyince insanların aklına rant geliyor, bu anlayışın değişmesi
lazım” ifadeleri, tüm katılımcılar tarafından destek görmüştür. Kent hakkının kamusal
mekanları, semt hafızası, yeşil alanları ve doğal bileşenleri ile savunulması gerektiği
görüşü öne çıkmıştır.
İdeal belediyecilik anlayışı tanımlanırken yerel yönetimlerin idari yapısı da
değerlendirilmiştir. Bir odak grup görüşmecisi belediyelerin merkezi yönetimden
özerkliğinin artırılmasını ve yurttaşların yönetime katılımın pratiklerinin geliştirilmesini
arzu ettiğini belirtmiştir. İlçe sınırları içerisinde her türlü hizmetin ilçe belediyesinin
yönetiminde olmamasının yetki karmaşası yarattığı, sorunların çözümünü bürokratik
süreçlere bağladığı ifade edilmiştir. İlçe sınırları içerisinde il ya da bölge bazlı planlama
gerektirmeyen her türlü faaliyetin ilçe belediyesine bırakılması savunulmuştur. Böylece
imardan park ve bahçelerin bakımına kadar birçok alanda çıkan yetki çatışmasının
önüne geçileceği düşünülmektedir.
Odak grup görüşmesinde yer alıp daha önce çalışan bir belediyecilik ile tanışmış olanlar,
Beşiktaş’ta planlı, bütünlüklü bir belediyecilik ile bu ilçenin daha yaşanılabilir hale
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geleceğini düşündüklerini belirtmişlerdir. Bununla birlikte örnek verilen yerel yönetim
başarılarının Beşiktaş gibi eski, nüfusun yoğun olduğu, yüzölçümünden ekonomisine her
anlamda büyük bir ilçede gerçekleştirilebileceğine olan inancın düşük olduğu
görülmektedir. Görüşmeciler şeffaflık, çevre temizliği gibi asgari beklentilerinin
karşılanmasının bile yeterli olduğunu ifade etmişlerdir.
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