YEREL YÖNETİMLERDE

KATILIMCI
DEMOKRASİ

Yerel yönetimlerimizde
katılımcı demokrasiyi
nasıl kurabiliriz?
Sizlerle yerel yönetimlerde e-demokrasinin yerini konuşabilmek için öncelikle
E-Demokrasi ya da dijital demokrasi kavramı nedir
bunu görebildiğim kadarıyla paylaşmak isterim.
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E-demokrasi
E-demokrasi, toplumun yönetime katılımını arttıran, oy verme hakkını tabana yayan, toplumdan
gerçek zamanlı geri bildirim alınmasını sağlayan ve bunları Internet teknolojileri sayesinde
başaran bir direkt demokrasi biçimidir.
Öncelikle, şu an deneyimlediğimiz temsili demokrasiye olan bakışın dünyadaki evrimine bir göz
almamız gerektiğini düşünüyorum.
Dünyada millet meclislerine olan güven her ülkede son 40 yıldır azalıyor. Ayrıca kıtalar bazında
yapılan referandumlara baktığınızda halkın direkt karar verdiği inisiyatif sayısı son 30 senede 4-5
katına çıktı. Yani halkın yönetimde bizzat söz sahibi olma talebi yıllardır artarak gelen bir konu.
Yeni nesle bakacak olursak da, her çağda gençlerin politikaya ilgisi yaşlılara kıyasla daha azdı
ama bu ilgi gençler nezdinde son 30 yıldır daha da azaldı. Bence bunun arkasındaki önemli itici
güçlerden biri teknoloji. Teknoloji ve küreselleşme ile gençlerin ilgi ve ihtiyaçları, yaşlılardan her
zaman olduğundan daha da farklı. Zamanın tüm göreceliliği içinde, ziken aynı zaman ve
mekânda yaşıyor gibi görünüyor olsak da aslında gençler bizden daha farklı bir zaman diliminde
ve gerçeklikte yaşıyor. Bu sebeple onların dinamik ve yeni dünyalarında, hantal ve eski dünyadan
kalma siyasete pek de yer yok. Gençler gün geçtikçe temsili demokrasiden uzaklaşıyor, örneğin
ülkemizde politikacılara güvenen gençlerin oranı sadece %2. İşin kötü yani, gençler sorunlarını
aktaramıyor ve kendilerinin kuramadığı bir gelecekte yaşama gerçeği ile de karşı karşıyalar.
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İnternet
İnternet; eğitimden nansa, dünyadaki bütün kurumları kökten değiştirdiği gibi demokrasinin
tanımı ve bunun pratikte nasıl işletildiğini de değiştirmeye başladı. 30 yıldır artan direkt
demokrasi taleplerini gerçekleştirecek altyapıyı sundu bizlere. Ayrıca İnternet, gençlerin FAV ve
retweetlerle beğenilerini paylaşmaya, taleplerini dile getirmeye çok aşina olduğu bir ortam.
Telgrafın icadından beri temsili demokrasinin işleyiş şeklinin değişmediğini göz önüne alırsak,
ülkemizi ve şehirlerimizi çok daha verimli ve ortak akılla yönetme fırsatının İnternet ve bilgi
teknolojileri sayesinde kapımıza geldiğini söyleyebiliriz. Kısaca buna e-demokrasi diyoruz.
Ne var ki e-Demokrasiyi, gerek yerel yönetimlerde, gerekse ülke genelinde uygularken karşımıza
beş zorluk çıkıyor: Katılım, Siber Güvenlik, Temsiliyet, Müzakere ve Paket Oylama. Bu zorlukların
ilki ve belki de en önemlisi katılımı sağlamak:
Türkiye OECD ülkeleri içinde jenerasyonlar arası dijital uçurumun en yüksek olduğu ülke.
Gençlerimizin %85'inin internete erişimi varken 55 yaş üstü vatandaşlarımız da bu oran sadece
%15. Görüldüğü gibi İnternetin tüm toplumu eşit temsil edemeyen bir mecra olduğu gerçeğiyle
karşı karşıyayız. Bunu çözmek için hızlı ve ucuz İnternet'i halkla buluşturmalıyız ve aynı zamanda
dijital okuryazarlık seferberliği başlatmalıyız. Eğer yönetimi e-demokrasi yoluyla halkımızla
paylaşacaksak, İnternet erişimini yaygınlaştırmak ve vatandaşları dijital okuryazarlık için eğitmek
yönetimin görevi olmalıdır.
Türkiye'deki İnternetin durumunu kişi başı düşen ber optik kablo uzunluğuna bakarak da çok
net görüyoruz. İstanbul'da kişi başına 3 metre ber optik kablo düşerken, Ankara'da ve İzmir'de
4 metre düşüyor. Peki ya Stockholm'de? Stockholm'de kişi başına düşen ber optik kablo
uzunluğu tam 770 metre.
Üstelik geniş bant kullanabilme lüksüne sahip azınlığın Mega bit maliyeti 57 cent'ten $1.44
dolara değişirken, yavaş DSL kullanan çoğunluk $1,85'dan $3,37'a kadar varan pahalılıkta
internet kullanıyor. İnternete erişim eforsuz ve ucuz olmalı.
Halkımıza dijital okuryazarlığı sağlayacak merkezleri yaygınlaştırmak için, belediyelerin
bünyesinde İSMEK gibi oluşumlar kullanılabilir ama bunlar pro aktif olarak halka ulaşmak yerine
ilgisi ve farkındalığı olan insanların eğitimiyle sınırlı kalıyor. Bu konuda 'Dijital Okuryazarlık
Projesi” ile gönüllü öğrenciler ve yaşlılar bir araya getirilebilir. Öğrenciler, yaşlılara dijital beceriler
kazandırır. Buna karşılık gönüllü öğrenciler, belediyelerin bazı imkanlarından ücretsiz yararlanır.
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Siber Güvenlik
Katılımın sağlanmasından sonra ikinci büyük zorluk da Siber Güvenlik. E-demokrasinin olmazsa
olmazı dijital oy verme sistemidir ve bu sistemde siber güvenliğin sağlanması zorunludur. Çünkü
Internet üzerinde yapılan her aktivitede, sistemin hackerlar tarafından saldırıya uğraması ve
oyların değiştirilme ihtimali çok güçlü maalesef. Hem pratikte, hem de vatandaşın sisteme olan
inancı güçlendirmek için oylama platformunun altyapısı ve güvenliği hafe alınamayacak bir
konu.
Siber Güvenlik sorunun çözümünde en başta iki başlığı önemsemeliyiz: Birincisi kimlik teyidi.
İkincisi de veri güvenliği. Geliştirilen parmak izi sensörleri, yüz tanıma sistemleri, PİN'ler gibi
teknolojiler, kimlik teyidini başarılı yapabilmemizi sağlıyor. İnternet bankacılığının ve cep telefonu
bazlı ödeme sistemlerinin yaygınlaşması, bu teknolojilerin geliştiğinin habercisi.
Veri güvenliği ve denetlene bilirlik konusu ise blok zincir teknolojisi ile çözüldü. Bitçoin gibi kripto
paraların alt yapısını oluşturan, işlemleri kaydeden, merkezi aracı kurum gerek kalmadan verileri
saklayıp denetleyebilen bu sistem, halihazırda birçok oy verme işlemleri için dünyada kullanılıyor.
Katılım ve Siber Güvenlikten sonra E-demokraside aşmamız gereken üçüncü zorluk : Temsiliyet.
Bunu çözebilirsek, beraberinde getirdiği inanılmaz bir fırsat var.
Direkt Demokraside teoride herkesin kri alınıyor ama pratikte her kararın herkese sorulması da
gerçekçi değil. Zira vatandaşların her konuda kri olacak ne zamanı var ne de yetkinliği. Onun
için benim önerim akışkan demokrasi ya da diğer adıyla delege demokrasisi krini uygulamak.
Bu sistemde vatandaşlar her konu için kendini temsil edecek ve kendi adına oy verecek temsilciyi
belirliyor. Ve de seçtiği konularda da direkt oy verebilme hakkını saklı tutuyor. Örneğin
belediyelerin imar planlarıyla ilgili konularda şehir plancısı birini delege olarak atarken, toplu
taşım maliyetleri ilgili konularda direkt kendi oy kullanıyor. Temsili demokrasilerde yetki
verdiğimiz insanlar bizi her konuda temsil ederken, bu sistem çok daha esneklik sağlıyor.
E-demokraside dördüncü zorluk kirlerin nasıl müzakere edileceği. Meclislerde bir kişi konuşur,
herkes dinler, sonunda da oylama yapılır. Fakat minyonların olduğu bir e-demokrasi
platformunda herkesin teker teker konuşması pratik değildir. Üstelik hepimiz biliriz ki bir konu
tartışılırken kişi sayısı ne kadar çoksa, bir sonuca ulaşmak da o kadar zordur. Çözüm ise teklin
eksi ve artılarının kısa, öz ve anlaşılır biçimde düzenlendiği Kialo gibi platformların e-demokrasi
platformlarına entegre edilmesi.
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Paket Oylama
Son zorluk ise Paket Oylama. Temsili demokrasilerde genelde birçok maddeden oluşan bir teklif
olur. Teklif ya topluca kabul edilir ya da reddedilir. Hâlbuki bir teklin birçok bileşeni var. Her
maddeyi ne kadar desteklediğimizi e-demokrasi platformu üzerinden bildirerek paket değil de
parçalı oylamaya sunabiliriz. Böylece hem iyi kirleri öldürmemiş olur hem de teklin topyekûn
ret ya da kabulünden oluşacak memnuniyetsizliği bertaraf etmiş oluruz.
E-demokrasiyi aktif hale getirmenin zorluklarından ve avantajlarından bahsettim. Şimdi sizinle
New York, Singapur ve Avrupa Birliği'nde bu konuda öne çıkan bazı projeleri paylaşmak
istiyorum.
New York'la başlayalım.
ÖNE NYC projesi 2015'de hayata geçirildi. NY şehrinin 2050 vizyonunu - hedeerini ortaya
koyduğu bu proje Birleşmiş Milletlerin yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına paralel
ilerledi ve projede kat ettiği yolla, NY lider ve örnek şehir konuma geldi. 8 temel konunun ele
alındığı ÖNE NYC 2050, Aktif Demokrasiyi de unutmamış ve 8 konudan biri olarak çalışmış.
Aktif Demokrasi konusu çalışılırken NY halkının şehir yönetimine neden dahil olmadığı,
demograk, sosyo-kültürel bileşenleri ile ele alınmış. NY, aktif demokrasi ve mikro gruplar
arasındaki bariyerleri tespit etmiş. Açıkçası bu bariyerler ülkemizdeki metropollerde de var. Bu
yüzden NY'un tecrübelerini önemsiyorum.
·Beyaz yakalılar ve gençler kendi yarattıkları gerçeklikte yaşıyor. Gençlerin katılım
sıkıntısından daha önce de bahsetmiştim. Genel anlamda siyasete uzaklık, beraberinde şehrin
yönetimine de mesafe getiriyor. Fikir ve sözlerinin bir şeyleri değiştireceğine inanmıyorlar. (Kısaca
bu grup Bilgi sahibi ama inaktif)
·Yaşlılar, özellikle yerel yönetimle çok ilgili ama dijital okur yazarlıkları yok
·Ekonomik açıdan dezavantajlı gruplar, şehrin belki de en çok kahrını çeken kesim ve bana
göre, şehre dair en fazla iç görü de bu grupta. Ama ne onların iç görüleri yönetime geliyor, ne de
onların hayatını kolaylaştıracak proje kirleri onlara ulaşıyor
Her grubun Katılımcı Demokrasi ile arasında farklı sebeplerden de olsa bariyerler var. ONE NYC
2050 bu kesimlere ulaşmak için farklı projeler üretmiş, kararlar almış ve üretmeye devam ediyor.
Örnek kararlardan bazıları:
1.“chief democracy ofcer” pozisyonu:. Buradaki kişi, kurduğu komisyon ile şehir
sakinlerinin demokratik süreçlere daha fazla dahil olmasını sağlayacak pek çok mikro proje
üretiyor ve yönetiyor.
2.“the Civics for All” inisiyati: Öğrencilerin yerel yönetimde daha aktif olmasının önemini
anlatan eskinin Yurttaşlık dersine benzer Şehirdaşlık seminerleri verilmeye başlanmış
3.Dijital Merkezler: Hem dijital dünyaya erişimin hem de dijital okur yazarlığın artması
hedeeniyor.
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Önümüzdeki günlerde hukuki danışma kaynakları devreye sokularak mikro gruplardaki bilgi
akışının daha sağlıklı olması hedeenmekte. Biz de bunu metropollerdeki gettolara özel danışma
hatları, işsizler için hukuki danışmanlık hizmetleri şeklinde yaygın hale getirebiliriz. Burada önemli
olan sadece halkın demokraside daha aktif olması değil, aynı zamanda kirli bilgi dezenformasyonla savaşmak. Özellikle belediye seçimlerinde bilgi kirliliğinin ne büyük sorunlar
yarattığını bizzat deneyimledik. Yakın tarihte Brexit ile dezenformasyonun oylama ile birleştiğinde
bir ülkenin kaderini nasıl değiştirdiğine tanık olduk. Brexit oylamasından sonra EVET oyu veren
İngilizlerin birçoğunun oylamadan sonra Brexit'in ne olduğunu tam anlamadan oy verdiği ortaya
çıktı. Dolayısıyla konu sadece insanları oy vermeye yönlendirmek değil, onlara aynı zamanda
doğru bilgiyi ulaştırmak.
NY e-demokrasiyi mikro gruplara özel, spesik projelerle desteklemeye devam ediyor. Diğer
yandan Singapur e-demokrasi sürecini bir portal üzerinden desteklemeye çalışmış. 2009'da aktif
hale gelen portalın adı REACH.
Bu platform hem dijital dünyayı hem de ziksel teması hedeeyen bir dizi projeyi kapsıyor.
Dijital kısımda: Portalın kurulumu, e-bülten, e-oylama, e-posta, whatsapp grupları, mobil
uygulama, online chat danışma hattı, verilerin halkın kullanımına ve bilgisine açılması, kamuoyu
yoklaması için açılan sosyal medya platformları var.
Analog kısımda: Ücretsiz yardım hattı, SMS, Yüz yüze görüşme seansları, odak gruplar, kamuya
açık forumlar, Dinleme Noktaları yapılmış.
Bu süreçte vatandaşlardan edinilen bilgiler; gönüllü profesyonel grupların, STK'ların katılımıyla
çözüm odaklı projelere dönüştürülmüş. Bu portalla, yönetim ve Singapurlular arasında daha açık
ve şeffaf bir ilişki kurmak, vatandaşlarla sürekli iletişimde kalmak hedeenmiş.
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ECI
(European Citizens' Initiative)
NY ve S ngapur aslında e-demokras n n proje tabanlı örnekler n sunarken, Avrupa B rl ğ katılımcı
demokras y daha bürokrat k b r bakış açısıyla d j tal ze etm ş.
Bahsedeceğ m proje: ECI (European C t zens' In t at ve yan Avrupa Vatandaşlık İn s yat ﬁ).
Aslında bugün yerel yönet mde e-demokras y konuşuyoruz. Ama Avrupa B rl ğ 'n n daha makro
boyutta ele aldığı e-Demokras bence yerel yönet mler m z ç n oldukça lham ver c . Program, ﬁkr ve
yasal zem n t bar le 2007 yılındak L zbon Antlaşmasına dayanıyor olsa da 2012 yılında AB
kom syonunda akt f olarak uygulamaya geçt .
Avrupa B rl ğ bu demokras paket le
1.AB'de yaşayan vatandaşların AB kom syonu le arasındak mesafey kapatmayı
2.Daha şeﬀaf b r yönet m anlayışının gel şt r lmes n
3.İnsanların s yaset ve yönet m konularına daha lg l olmasını
4.S v l Toplum Örgütü kavramının ve b l nc n n daha da yaygınlaşmasını hedeﬂ yor.

ECI

Bu sürec b r örnek üzer nden anlatmak ster m. B r AB vatandaşı AB genel nde hava kal tes ne da r
kaygılı se ve bu konuda AB kom syonunun karar almasını st yorsa B r nc Aşamada b r tem z hava
n s yat ﬁ ve b r kom te kuruyor. Kom te, her b r ayrı AB ülkeler nden gelmek üzere en az 7 k ş yle
kurulab l yor. Kom te katılımı ç n alt yaş sınırı, gençler daha y duyab lmek ve sürece dah l etmek ç n
18'den 16'ya düşürülmüş.
Bu kom te kend ne ECI statüsü kazandırmak ç n Avrupa B rl ğ web s tes ne başvuru yapıyor. AB
Kom syonu bu başvuruyu değerlend r yor.
Kom te ECI statüsü kazanırsa, mza kampanyası AB s tes nde yayınlanıyor.

Tem z Hava İn s yat ﬁn n onl ne mza kampanyası s tede en fazla 12 ay yayında kalıyor. Bu mza
kampanyası hem s te aracılığıyla, hem de e-bültenlerle AB vatandaşlarına duyuruluyor.
Eğer n s yat f en az 7 AB ülkes nden olmak üzere 1 m lyon onl ne mza alırsa Tem z Hava İn s yat ﬁn n
paket n n AB mecl s nde gündeme alınması kom syonun onayına sunuluyor.
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Vatandaştan çıkan ﬁk rle, önce m lyonların desteğ n kazanmış, ardından Parlemento'nun da
önemsey p mecl ste gündeme aldığı ve hatta yen uygulama ve kararlarla destekled ğ başarılı
n s yat ﬂer var. Örnek olarak çme suyunun kal tes n yükseltmey hedeﬂeyen R ght2Water n s yat ﬁ:
R ght2Water n s yat ﬁ 2013'de onl ne mzaya açıldı, 1.8 m lyon mza desteğ aldı. AB kom syonu
konunun mecl ste gündeme alınmasına karar verd . 2014'te parlamentoda tartışmaya açıldı ve alt
kom syon kuruldu. 2015'de çme suyunun kal tes ne yönel k yol har tası yayımlandı. R ght2Water hem 1
m lyondan fazla vatandaştan hem de parlementodan destek aldı.
Hal hazırda akt f ECI projeler ne örnek: Arıların ve ç ftç ler n korunması // AB'de plast k dönem n n
kapatılması // AB'de yolsuzlukla mücadele // İkl m Değ ş kl ğ ve AB
Yan New York, S ngapur ve AB örnekler nden gördüğümüz g b vatandas karar mekan zmasına dah l
etmek mumkun. Sadece pol t k rade gerek yor.
Ülkem zde bunu yapab lmem z c n öncel kle b lg ve let ş m teknoloj ler stratej m z gözden
geç rmel y z. Bu stratej n n yönet leb lmes , şt rakler arasında koord nasyonun sağlanması ç n
Ch ef Technology Oﬀ cer kurumunun oluşturulmasını çok gerekl buluyorum.
NY ve San Franc sco bu uygulamayı başarıyla hayata geç rd .

ECI
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Belediyelerdeki
çözmemiz gereken
Sıkıntılar
Beled yelerdek çözmem z gereken sıkıntılara gelecek olursak, öncel kle ver toplama ve yönetme
konusunda koord nasyonumuz da, paylaşımımız da dusuk. Vatandaşlardan gelen hem sözel, hem de
davranışsal ger b ld r mler n, kamu ve özel b r çok paydaşın er ş m olan b r platforma taşınması
gerek yor. Gerçek zamanlı ver akışımız yok, kurumsal b r b lg let ş m teknoloj m mar s v zyonumuz
yok. İşt rakler n sadece kend ler ç n kısa vadel çözümler ürett ğ n ve uzun vadede bu entegrasyonun
daha da zor olacağını görüyoruz.
B lg teknoloj ler alanında, kal te ned r, kal tes zl k ned r çok da fazla tecrübem z olmadığı ç n haleler
genelde sadece ﬁyat odaklı yapılıyor. Beled yede karar ver c merc ler n l yakat gerçekten kr t k bu
noktada.
Yen l klere hızla adapte olan, kend n fade etmek ve süreçlere dah l olmak steyen genç b r nüfusumuz
var. Teknoloj mal yetler n n çok düştüğü ve sç l k mal yet n n de görecel olarak ucuz olduğu b r
dünyada yaşıyoruz. Önümüzde örnek alab leceğ m z güzel uygulamalar da var. İnanıyorum k
şeh rler m z, dünyada parmakla göster len, e-demokras n n beş kler olab l r ve bu ben çok
heyecanlandırıyor.
Yeter k arkasında güçlü yönet c ler m z olsun.
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