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RP BELEDiYELERiN DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ SiYASET

Dr. NAZIM MAViŞ

Türkiye’de 1990 sonrası dönemde siyase-
tin dönüşümünde Refah Partili belediyelerin 
yerel yönetim uygulamalarının önemli bir payı 
olmuştur. Özellikle 1 Kasım 1992 de İstanbul’da 
yapılan yerel ara seçimlerde RP’nin kazandığı 
başarı RP’ni ve RP aracılığıyla ortaya konulan 
yeni siyaset tarzını 90’lı yılların siyasi gündemine 
hiç düşmeyecek şekilde yerleştirmiştir.

RP’nin 1 Kasım seçimleri ile kazandığı bele-
diyelerde ortaya koyduğu performans ve bu 
performansın doğru bir şekilde tanıtımı saye-
sinde 1994 yerel seçimlerinde başta İstanbul 
ve Ankara Büyükşehir belediyeleri olmak üzere 
Türkiye’nin bir çok ilinde belediye başkanlıkla-
rı kazanılmış ve 90’lı yıllarda büyüyerek devam 
eden yeni başarılara imza atılmıştır. Bu süreç iki 
açıdan tahlil edilmelidir.

1. RP nasıl başarılı olmuştur?

2. RP’nin yerel iktidar sürecinin siyasetin dö-
nüşümü üzerinde ne tür etkileri olmuştur?

Aslında RP’nin artarak devam eden başarı-
larında İstanbul’da ortaya koyduğu belediyeci-
lik uygulamalarının oldukça etkisi vardır. Özel-
likle İstanbul Türkiye’nin küçük bir özeti olarak 
görülebilirse burada ortaya konulan başarı ne-
redeyse tüm Türkiye’yi etkileyebilecek bir erişim 
gücü üretmiştir. Bu başarının temelinde RP’nin 
ürettiği ideolojik motivasyon çok önemli bir rol 
oynamakla beraber, kazanılan belediyelerde 
ortaya konulan başarılı yönetimlerin etkisi de 
azımsanmayacak büyüklüktedir.

RP’nin belediyelerdeki başarılarını besleyen 
iki önemli kanal olmuştur. Bunlardan ilki kendi-

lerinden önceki yönetimlerin ortaya koyduğu 
başarısız ve beceriksiz yönetimlerdir. 1989’da 
bir çok büyükşehir ve ilde işbaşına gelen Sosyal 
Demokrat belediye başkanları belediyelerde 
çok kötü bir sınav vermişlerdir. Yolsuzluk, 
kayırmacılık, rüşvet, beceriksizlik belediyelerin 
kaderi haline gelmiştir. Vatandaş belediyelerde 
iş göremez, belediye başkanlarına ulaşamaz, 
rüşvetsiz ve aracısız iş yapamaz hale gelmiştir. 
Ortaya konulan bu kokuşmuş, yozlaşmış ve be-
ceriksiz belediyecilik uygulaması RP’nin önünü 
açan ortamı oluşturmuştur. İkincisi ise RP’li kad-
roların yüksek ideolojik motivasyonlarıdır. RP’li 
belediye başkanları ve kadroları sahip oldukları 
inanç ve ideolojinin ürettiği yüksek motivasyon-
la belediye çalışmalarını yürütmüş ve adeta akıl 
dışı bir performans örneği ortaya koymuşlardır. 
Sahip oldukları bu yüksek ideolojik motivasyon 
çok kötü koşullar altında devraldıkları belediye-
lerin sorunlarını aşma konusunda onlara büyük 
güç vermiştir.

Bu şartlar altında İstanbul’da 1 Kasım 1992’de 
başlayan, 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediye-
si ve bir çok ilçe belediyesinin de kazanılmasıyla 
devam eden RP’nin yerel yönetim pratiği Tür-
kiye’de siyaset yapma biçimini dönüştüren bir 
süreci üretmiştir. Bu etkinin temelinde RP’li be-
lediyelerin uyguladığı halka dayalı yönetim ve 
halkın yönetim mekanizmalarına katılması, do-
layısıyla halkın hesaba katılması etkili olmuştur.

RP’li belediyeler, hizmet, adalet, dürüstlük, 
kardeşlik, insanca muamele, halkla birlikte yö-
netim denilebilecek bir anlayış temelinde halkın 
daha önce görmediği bir belediyecilik uygula-
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ması ortaya koymuşlardır. Bu anlayışın teme-
linde halkın yönetime katılması yönetim ile halk 
arasındaki duvarların kaldırılması anlayışı vardır. 
Refah Partili belediye başkanları bu ilkelerden 
hareketle yeni mekanizmalar üretmiş ve bu ilke-
leri temel alan mekanizmaları belediyelerinde 
uygulamışlardır. Sadece mekanizma üretmek 
ve uygulamakla sınırlı kalmamış, aynı zamanda 
başta belediye başkanları olmak üzere bütün bir 
belediye yönetiminin vatandaşla ilişki biçimini 
de kökten değiştirmeyi amaçlamışlardır.

Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık 
“cezacı bir anlayış yerine uyarıcı bir anlayışla 
zabıtayı konuşlandırdık” diyerek daha önceki 
yönetimlerin ceberut yüzü olarak görülen zabı-
tada ürettikleri anlayış değişikliğine dikkat çe-
kiyor. Kağıthane Belediye Başkanı Arfi Calban 
seçimi yeni bir yönetim vaat ederek kazandık-
larını söylüyor. “Adaletli, dürüst, insanca ve kar-
deşçe bir yönetim vaat etik sadece. Daha da 
önemlisi halkı doğrudan yönetime katacağımı-
zı ve Halk Meclisleri eliyle bunu gerçekleştirece-
ğimizi vurguladık.” diyor.

RP’li belediyeler, “seçtiklerini denetle, ayrım-
sız yönetim, güler yüzlü belediye” vb. sloganlar-
la daha halka açık ve yakın bir anlayışı yöne-
time hâkim kıldılar. Özellikle RP’li belediyelerin 
bulunduğu yerlerde yaşayan halkın yoksul, 
yoksun, merkezin dışına itilmiş ve sistemden 
istediği payı alamadığını düşünen dezavantajlı 
kesimlerden oluştuğu dikkate alınırsa, bu halk 
için yönetimi paylaşmanın, belediye başkanı ile 
aracısız görüşmenin, hesaba katılmanın, adam 
yerine konulmanın ürettiği duygu dikkate 
değerdir.

RP’li belediyelerin en önemli vaatlerinden 
biri “rüşvetin kökünü kazımaktı” Belediye Baş-
kanları koltuğa oturur oturmaz belediyelerin 
giriş kapısına “rüşvet alanda verende mel’un-
dur.” Hadisini yazdırdılar. Bununla rüşvetsiz iş 
yapılamayacağını düşünen halka doğrudan ve 
hem de dini referanslarla bir mesaj verilmeye 
çalışılıyordu.

Kâğıthane Belediye Başkanı Arif Calban or-
taya koydukları yönetim anlayışını şu cümle-
lerle anlatıyor: “Ayrımlara karşı çıktık. Ayrımsız 
ve aracısız bir yönetim anlayışı getirdik. Halkın 
kendi sorunlarına bizzat kendisinin sahip çık-

masını istedik. Halkla yönetim arasında aracılık 
rolüne soyunmuş siyaset simsarlarına yüz ver-
medik. Vaktimizin büyük kısmını halkımıza ayır-
dık. Camide onlarla beraber olduk. İşyerlerinde 
ziyaret ettik. Dahası ve önemlisi hiç haberleri 
yokken gece vakti ansızın kapılarını çalarak on-
ları evlerinde ziyaret ettik.”

RP’li Belediye Başkan Adaylarının sloganla-
rından biri de “Başkan değil kardeş seçin”. idi. 
Daha önce belediye kapısından girmekte zor-
lanan ve belediye başkanına ulaşması nere-
deyse imkansız olan vatandaş kendisine baş-
kanlık değil kardeşlik yapmayı teklif eden bir 
siyaset biçimini şaşkınlıkla karşılamıştı.

Bir belediye başkanı seçildikten sonra seç-
menlere şunları söylemişti. “Sakın hiç kimseye 
işinizi gördürmek için rüşvet teklif etmeyiniz. 
Çünkü rüşvet alanda verende lanetlenmiştir. 
Haklı olduğunuz tüm işlerinizde beni yanınızda 
bulacaksınız. Ama haksız olduğunuz işler için 
sakın yanıma gelmeyiniz. Hiç kimsenin -bana 
yakınlık derecesi ne olursa olsun-haksız işini 
görmem, gördürmem. Sakın şu ya da bu parti-
den şu veya bu kişiyi aracı yaparsam işimi gör-
dürürüm diye düşünmeyin. Siyaset simsarlarına 
gerek yok, ayrımsız ve aracısız bir yönetim sözü 
verdim ben.” Adeta bir manifesto çağrışımı ya-
pan bu cümleler RP’li belediyelerin ortaya koy-
duğu motivasyonu anlamaya aracılık etmesi 
açısından da önemli bir örnektir. Bu ifadeler 
vatandaşta kendisinin değerli, önemli olduğu 
duygusunu üretmiş ve siyasetin asıl öznesinin 
vatandaş olduğunu hatırlatmıştı. Her ne ka-
dar Türkiye çok partili siyasal yaşam tecrübe-
sine sahip bir ülke olsa da vatandaşın siyasetin 
doğrudan öznesi olduğu bir yeni anlayış ortaya 
çıkmaya başlıyordu.

Ayrıca kışın dağıtılan kömürler, fakirlere ya-
pılan yiyecek yardımları, Ramazan ayında yapı-
lan gıda yardımları ve diğer sosyal yardımlarla 
bir taraftan, zengin RP’lilerin zenginlikleri sefer-
ber edilirken diğer yandan, teşkilatlar aracılı-
ğıyla yoksul halka dağıtımı planlanarak sosyal 
belediyecilik örneği oluşturulmaya çalışılmıştır.

RP’li belediyeler İstanbul’un sorunlarını 3Ç 
şeklinde formüle ediyor: “Çöp, çukur, çamur”. 
Yüksek bir motivasyonla bu sorunların üzerine 
gidiyorlar. Tuzla Belediye Başkanı İdris Güllüce 
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hizmet anlayışlarını “merkezden muhite, değil 
muhitten merkeze” olarak tanımlıyor. Buradan 
hareketle hizmete en az oy aldıkları mahalle-
lerden başladıklarını ifade ediyor. Geçmişte 
seçilenler en az oy aldıkları seçmen bölgesini 
cezalandırırken RP’li belediyeler hizmete en az oy 
aldıkları mahallelerden başlıyorlar.

Pendik Belediye Başkan Adayı Erol Kaya adaylık 
sürecinde seçmene deklere ettiği yönetim ilkeleri 
ile halkla siyasetçi arasındaki ilişki ve temel anlayış 
değişikliğini ortaya koyuyordu. Kaya’nın deklare 
ettiği dört temel ilkeden birincisi adalet ilkesiydi. 
“Paran veya adamın varsa istediğini yapabilirsin 
anlayışı yıkılacak, haklının hakkını aldığı haksızın 
belediyeyi karşısında bulduğu bir anlayışla çalışı-
lacaktır.” İkinci temel ilke olarak halkın ödediği her 
kuruş hizmet olarak yine halka dönecektir. Üçün-
cü temel ilke ise “halka rağmen halk için diktatör-
yası yıkılacak halkın istediği gibi, halkla beraber, 
halk için anlayışı hakim kılınacaktır.” Dördüncü 
ilke olarak da “düşüncesi, inancı, siyasi görüşü ne 
olursa olsun belde insanına farklı muamele yapıl-
mayacaktır.” Bütün bu ifadeler sadece belediye-
cilik için değil siyasetin bütünü için de bir anlayış 
değişikliğini gösteriyordu. Adeta siyaset yapma 
biçiminde bir devrim ortaya konuluyordu. Aracısız, 
ayrımcısız, kardeşçe, hakça ve halkla beraber bir 
yönetim vaad ediliyordu. 1990’lı yılların şehir ger-
çekliği hesaba katıldığında varoşlarda yaşayan, 
dışlanmış, ötekileştirilmiş, hesaba katılmayan, de-
ğersiz olduğu hissine sahip vatandaşlar için bütün 
bu ifadeler adeta bir yeni dünya vaadi gibiydi.

Bütün bu siyasi ilkeleri somut mekanizma-
ya dönüştüren uygulamalardan birisi “Beyaz 
Masa” uygulaması, diğeri “Halk Saatleri” uygu-
laması, ama en önemli ve dikkat çekici olanı da 
“Halk Meclisleri” uygulaması olmuştur. Halk Mec-
lisleri RP’li belediyelerin en önemli uygulamala-
rından birisi idi. Bu uygulama RP Genel Başkan 
Yardımcısı Bahri Zengin Bey’in “SE-DE” biçimin-
de formüle ettiği “Seçtiklerini Denetle” projesi-
nin somut uygulama biçimi olarak ortaya çıktı. 
Sol jargona benzerliği, katılıma açıklığı ve hatta 
doğrudan demokrasi çağrışımları ile halk mec-
lisleri RP’nin hem daha geniş kitlelere açılmasına 
hem halkın siyasete katılımına ve hem de bele-
diye kadrolarını denetlemelerine katkı sağladı. 
Halk meclisleri belediye başkanı ve yöneticilerinin 
doğrudan halka hesap vermesini hedeflemiştir. 

Belediye sınırları içindeki mahallelerde hafta-
da bir kere olmak üzere, herhangi bir mekânda, 
önceden halka duyurular ve davetler yapılıyordu. 
Toplantıya belediye başkanı ile birlikte bütün 
belediye bürokratları katılıyor, belediye başkanı 
yaptıkları faaliyetleri, varsa yapamadıkları, 
gerekçeleriyle birlikte de yapamadıklarını 
halka anlatıyor, ardından da halkın sorun ve 
şikayetlerini dinliyordu. Toplantıda halkın ilettiği 
sorun ve sorulara belediye bürokratları anında 
cevap veriyor, çözümü konusunda vatandaşla 
randevulaşıyor ve böylelikle vatandaşın aracısız 
bir şekilde belediye ile muhataplığı sağlanıyordu. 
Bir sonraki toplantıda da bir önceki verilen sözlerin 
gerçekleşip gerçekleşmediği denetleniyordu.

Projenin ilk sahibi RP Genel Başkan Yardımcısı 
Bahri Zengin projenin dayandığı temel siyasal an-
layışı ve projeyi şu sözlerle ifade etmişti.

“SE-DE (Seçtiklerini Denetle) Projesi yerel ve 
merkezi yönetim üzerine yeni bir toplumsal ve si-
yasal proje çalışmasının bir parçasıdır. Projenin 
özünde ve merkezinde insan vardır ve insan dev-
let dahil her türlü kurum ve organın üstündedir. 
SE-DE projesi insanın ekonomik ve siyasal özgür-
leşmesi doğrultusunda atılan bir adımdır. Özgür-
leşme yolunda yerleşik devletçi geleneklerin fiilen 
kırılması zorunludur. Bunun için halkın yönetimde 
her alanda aktif rol alması, devreye sokulması ge-
rekir. ülkemizdeki uygulamalarda halka seçimde 
oy vermenin ötesinde bir hak tanınmamıştır. Oysa 
ülkenin sahibi halktır. Halk seçerek bırakmasın, 
seçtiklerini denetlesin, vaatlerin takipçisi olsun, 
gerektiğinde yönetimi sorgulasın, hatta vaatleri-
ni yerine getirmeyenleri azledebilsin. Bu hedeflere 
ulaşma aracı olarak da Halk Meclisleri oluşturul-
muştur. Halk Meclislerinin amacı halkın sadece 
bilgilendirilmesi değildir. Bu bilgilendirme çeşitli 
iletişim araçlarıyla da yapılabilir. Burada amaç 
halkın kendi sorunlarına sahip çıkması, yöneti-
mi denetlemesi, sorgulaması ve bütün bunların 
ötesinde ülkenin gerçek sahibi olduğunun farkına 
varmasıdır.”

Bu ifadeler siyaset anlayışı açısından adeta 
devrim niteliğindedir. Halkın sadece seçmesini 
değil seçtiklerini denetlemesini içeren, yönetime 
katılmasını savunan, bunun için mekanizmalar 
üreten, hatta belki de ilk defa denilebilecek şekil-
de halkın seçtiklerini azil yetkisini içeren neredeyse 
bir doğrudan demokrasi önerisidir.
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Arif Calban Halk Meclisleri ile amaçladıkları 
şeyin halkın seçtiklerini denetleme hakkını kullan-
masına zemin hazırlamak olduğunu vurguluyor, ve 
bu projenin kaynağı olarak da Hz. Ömer’in halife-
liği döneminde yaşanan bir olayı örnek vererek sı-
radan bir insanın Halife Ömer’i nasıl denetlediğini 
anlatıyor ve Halk Meclislerinin bu anlayışla oluştu-
rulduğunu ve bu anlayışla kendilerini denetleme-
lerini istiyor.

“Seçtiklerinizi denetleme hakkınız vardır diyo-
rum. Bu hakkı ben size vermiyorum. Bu hak zaten 
sizin hakkınız. Allah tarafından bahşedilen bir hak-
kınızdan bahsediyorum. Ben sadece size hakkınızı 
kullanmanız için uygun zemin hazırlıyorum.”

“Halk, sadece oy deposu değildir. Siz sadece 
seçmekle yükümlü değilsiniz. Seçtiklerinizi de-
netlemekle de, onlardan hesap sormakla da yü-
kümlüsünüz. Asıl olan sizlersiniz. Çünkü seçtikleriniz 
sizin vekillerinizdir. Sizin hizmetkârınızdır. Ben sizin 
başkanınız değil kardeşinizim. Her biriniz aynı za-
manda bu belediyenin başkanısınız….”

RP 1994 Yerel Seçimlerine “Türkiye’nin Temi-
natı” sloganıyla girmiştir. Gazetelerde verdiği 
ilanlarla halka açık teminat vermiş ve verdiği 
bu teminatı vatandaşların saklamasını isteye-
rek bu teminatta yazılanlarla RP’li belediyeleri 
denetlemelerini önermiştir. RP’nin halka verdiği 
teminatta buraya kadar anlattıklarımızı teyid 
eden temel başlıklar da dikkati çekmektedir. Bu 
teminatta barış, huzur, adalet, halkla beraber 
yönetim, yalansız, dolansız, talansız bir Türkiye, 
rüşvetle mücadele, yerinden yönetim, sosyal 
belediyecilik, gençlerin, çocukların, kadınların 
korunduğu ve saygınlıklarının artırıldığı bir Türki-
ye vadi vardır. Özgürlük ve haklara vurgu yapıl-
maktadır. Kimsenin sınıfı, kökeni, ailesi, zümre ve 
bölgesi nedeniyle kayırılmadığı bir Türkiye vaat 
edilmektedir. Havası, suyu, toprağı temiz şehir-
ler, sağlık, konut, trafik sorunu çözülmüş, çöpten 
kurtarılmış şehirler vaat edilmektedir. Ve en so-
nunda da değişim vurgusu yapılarak vatandaşa 
Türkiye’yi değiştirmek, Türkiye’de siyaseti değiş-
tirmek önerilmektedir.

RP gerek ürettiği siyasal vaat, söylem, propa-
ganda dili ve projeler, gerekse belediyelerin yerel 
yönetimlerde ortaya koydukları uygulamalarla 
yeni bir siyaset dili, siyaset yapma biçimi ortaya 
koymuştur. Halkın hesaba katıldığı, siyasetin öz-

nesi olarak görüldüğü bu siyaset yapma biçimi 
RP’ni merkezi iktidara taşıyan süreci de tetikle-
miştir. Ancak ortaya konulan bu siyaset dili ve bi-
çimi sadece RP’nin genel seçimlerdeki başarısını 
tetiklemekle kalmamış aynı zamanda siyasetin 
dönüşümüne de çok önemli bir katkı sunmuştur. 
Bu sürecin sonuçları olarak şu tespitleri yapmak 
mümkündür.

1.) RP’nin belediyecilik uygulamalarında dini 
referanslar öne çıkarılmış, dinle siyaset arasındaki 
mesafe tartışmaya açılmış, dindar kitlelerin mo-
bilizasyonu tetiklenmiştir.

2.) RP’li belediyelerin bulunduğu yerlerde yaşa-
yan halk dezavantajlı kitlelerden oluşmuş olması-
na rağmen kendisini eşit ve onurlu yurttaş hisse-
debileceği bir doğrudan muhataplık kazanmıştır.

3.) RP’li belediyeler ayrımsız, aracısız, rüşvetsiz 
belediyecilik vaadi ile aslında varoşların yoksul kit-
lelerine eşitlik ve adalet vaat etmiş, sadece vaat 
etmekle kalmamış, Halk Meclisleri eli ile bunu uy-
gulayarak da göstermiştir.

4.) Elitist, seçkinci yönetim anlayışından rahat-
sız olmuş geniş kitleler halkın ve sıradan vatanda-
şın içinde yeni bir başkan profili ile karşılaşmıştır.

5.) Bürokrasinin, zabıtanın, asık suratı yerine 
güleryüzlü bir belediye, halkla belediyeyi, vatan-
daşla başkanı yakınlaştırmıştır.

Özetle RP yerel yönetim uygulamaları ile 
daha katılımcı, sivil toplumcu, sosyal bir hizmet 
belediyeciliği ortaya koymuştur. Adalet, dürüstlük, 
kardeşlik, insanca muamele, katılım, eşitlik, sosyal 
belediyecilik ve hizmet esas alınmıştır.

Tüm bunlardan sonra denilebilir ki RP’li be-
lediyeler siyasetin daha halka dayalı bir zemine 
oturmasına neden olmuş ve Türkiye’de siyaset 
yapma dili ve biçimini dönüştürmüştür.

Bu süreç sadece RP’nin Türkiye’de siyaset 
anlayışını dönüştürdüğü bir süreç değil RP’nin 
kendisini, kendi siyaset yapma biçimini ve dilini 
de dönüştürdüğü bir sonuç üretmiştir. RP üze-
rinde üretilen korku imajı RP’li belediyeler eliyle 
silinmeye çalışılırken RP’de halkı, onun inanç ve 
düşüncelerini, farklılığını, çeşitliliğini, fark etmiştir. 
Halkla kurulan diyalog tanımaya, tanıma anla-
maya yol açmıştır. Halk RP’yi daha aracısız ta-
nırken RP halkla etkileşimin sonucu olarak daha 
normalleşmeye doğru bir süreci başlatmıştır. İt-
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tifaklar, uzlaşmalar, anlaşmalar yani hayatın ger-
çekleri RP’yi de hayata yaklaştırmıştır. Halk Mec-
lisleri dezavantajlı kitleleri yerel siyasete katarken 
RP’de Halk Meclisleri eliyle hayata katılmıştır.

RP’nin belediyeler de başlayan bu iktidar sü-
reci RP’nin sadece halkla ve hayatla değil aynı 
zamanda iktidarla, güç, otorite, prestij ve payla-
şımla da tanıştığı yıllar olmuştur. Bu açıdan hem 
ekonomik ve hem de siyasi fırsat alanları, yeni 
rekabet ortamları üretmiş, sonuç olarak iktisadi 
ve siyasi yeni seçkinlerin doğuşuna kaynaklık et-
miştir.

RP’li belediyelerin yerel yönetim başarısının 
üzerinde dikkatle durulması gereken bir başka bü-
yük sonucu da bütün bu belediyecilik uygulama-
larının mimarı görülen Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Türk siyasetinde vazgeçilmez ve tartışmasız bir 
lider olarak doğuşuna yol açmış olmasıdır. Recep 
Tayyip Erdoğan RP İl Başkanı olduğu dönemde 
ortaya koyduğu siyaset anlayışı, üslubu, özellikle 

kadın ve gençlerin siyasete aktif katılımını temin 
eden yaklaşımı ve toplumun farklı kesimleri ile 
kurduğu samimi ilişki ve diyaloğu ile RP siyasetin-
de bir dönüşümü tetiklemiştir. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı olarak da başarılı yönetimiyle 
Türk siyaset tarihinin ve siyasi aktörlerinin tümüyle 
değişeceği bir yeni dönemi başlatmıştır.

Bütün bunlardan hareketle denilebilir ki yerel 
yönetimler siyasetin merkezi ve okuludur. Siyaset 
yerel yönetimlerden güç kazanır. Yerelde üreti-
len siyasi tecrübe, başarı siyasetin merkezini de 
etkileyen sonuçlar üretebilir. Bu anlamda 1990’lı 
yıllarda ki RP’li belediyelerin uygulamaları Türki-
ye’de siyaset yapma biçimini, dilini değiştirmiş, 
yeni siyasi aktörlerin ortaya çıkmasına yol açmış, 
Türk siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcına 
kaynaklık etmiştir. Bu nedenle siyasi partiler açı-
sından yerel yönetimlerdeki uygulama başarıları 
oldukça önem taşımaktadır.


