
Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi 
2020, 3(3): 233-244. 

DOI:10.26677/TR1010.2020.357 
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası: 

https://www.sobibder.org 

KAVRAMSAL MAKALE 

Belediye Meclislerini Yeniden Kurgulamak: Muhtar Meclisleri 

Dr. Öğr. Üyesi Murat SEZİK, İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. Malatya, e-posta: murat.sezik@inonu.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4512-2346 

Öz 

Yerel yönetimler ve yerel yönetimin en önemli kurumu olan belediyeler, demokrasi ve siyasal katılım 
bağlamında merkezi yönetime göre öne çıkmaktadır. Bu anlamda yerel yönetimlerin halka yakın olması 
ve onlara kolayca temas edebilmesi ve siyasal katılım kanallarının çeşitliliği onların demokrasi okulu 
olarak kabul edilmesine de yol açmıştır. Muhtarlar mahallelinin merkezi yönetimlerle ve yerel 
yönetimlerle irtibatını sağlayan, mahallelinin taleplerini dinleyip ilgili kurumlara aktaran ve bu 
bağlamda vatandaş ile devletin temasını sağlayan bir ajan görevini üstlendiği için ayrıca önemli bir 
kurumdur. Bu çalışma her ikisi de seçimle görevlerinin başına gelen yerel yönetim kurumlarının 
organlarından olan “belediye meclisleri” ve “muhtarlıklar” ı ele alarak görevleri bağlamında bu 
kurumlardan birisi olan muhtarların aynı zamanda belediye meclis üyesi olması tezini ileri 
sürmektedir. Konu siyasal katılım ve demokrasinin tabana yayılması bağlamında da tartışılmıştır. Yerel 
yönetimleri önemli kılan demokrasinin tabana yayılmasıdır. Bu durum mahallelinin iradesini 
muhtarlar üzerinden meclise taşıyarak sağlanmış olacaktır. Zira mahalle yerelin en küçük birimidir.  

Anahtar Kelimeler: Belediye Meclisi, Muhtarlık, Yerel Siyaset. 
Makale Gönderme Tarihi: 07.01.2020 
Makale Kabul Tarihi: 16.03.2020  

Önerilen Atıf:  
Sezik, M. (2020). Belediye Meclislerini Yeniden Kurgulamak: Muhtar Meclisleri, Sosyal, Beşeri ve İdari 
Bilimler Dergisi, 3(3): 233-244. 
© 2020 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi. 



Journal of Social, Humanities and 
Administrative Sciences 

2020, 3(3): 233-244. DOI:10.26677/TR1010.2020.357 
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası:www.sobibder.org 

CONCEPTUAL PAPER 

Re-Create the Municipal Councils: Mukhtar Councils 

Assistant Prof. Dr. Murat SEZİK, İnönü University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, 
Malatya, e-mail: murat.sezik@inonu.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4512-2346 

Abstract 

Local governments and municipalities, which are the most important institutions of local government, 
stand out compared to central government in terms of democracy and political participation. In this 
sense, the fact that local administrations are close to the people and can easily contact them and the 
diversity of channels of political participation have led them to be accepted as a school of democracy. 
Mukhtars are an important institution because it acts as an agent that ensures the connection of the 
neighborhood with the central and local administrations, listening to the demands of the neighborhood 
and transferring them to the relevant institutions and providing the contact between the citizens and 
the state in this context. This study deals with “municipal councils” and “Mukhtar”, both of which are 
the bodies of local government institutions that are elected to their positions, and suggests that the 
headmen who are one of these institutions should be municipal councilors at the same time in the 
context of their duties. The issue has also been discussed in the context of political participation and the 
spread of democracy to the base. What makes local governments important is the spread of democracy 
to the base. This will be achieved by carrying the will of the neighborhood to the Assembly through the 
mukhtar. Because the neighborhood is the smallest unit of the local community. 
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