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Katılım
Türk Dil Kurumu’nun da yaptığı ve 

en yalı hali ile katılım ‘Katılma işi, 
iştirak‘ olarak tanımlanmıştır. En basit 
anlamıyla bir işe, duruma, gruba eşlik 

etmek için onun içinde bulunma haline katılım diyebiliriz. 
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Hakları
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Söylemi



Katılım kişisel ilgi, merak, beceri vb. gibi durumlar sebebiyle basit 
bir eylem ya da daha karmaşık konular, durumlar karşısında daha 
kapsamlı ve yoğun olabilir. Katılım hem bir sorumluluk hem de bir hak 
doğurur. Doğal olarak parçası olduğumuz ya da farklılaşan beklenti ya da 
ihtiyaçlarımız sonrasında dönüşerek parçası olduğumuz farklı topluluklar 
olabilir. Her birey tek ve biriciktir. İlgi alanlarımız, kültür, ihtiyaçlar, 
beklentiler, hayaller, sahip olunan her türlü insani değer, kimlik yaşadığımız 
toplumun dinamiğini etkileyen unsurlardır. Bu unsurlar bireylerin çeşitli 
şekillerde kendini ifade etme, ihtiyaçlarını giderme, sosyalleşme, öğrenen 
ve dönüşen bir varlık olması sebebiyle de hayatta kalması için katılım 
eylemini gerçekleştirmesi gerekir. 

Katılım biz bireylere o topluluğun var olması, sürdürülmesi ve 
beklentilerimizi / ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde efektif bir biçimde 
çalışmasını sağlayacak sistemler içinde var olmamızı sağlayan bir 
eylemdir. Dolayısıyla her katılım eylemi bir sorumluluk doğurmaktadır ve 
o topluluğun hareket halinde olmasını sağlayan mekanizmalarda aktif 
biçimde yer alınmasını gerektirir. Bu sorumluluk aynı zamanda bireylerin 
ve toplumun, alınacak kararlara çeşitli düzeylerde katılabilmeleri olarak 
da düşünülebilir. Yurttaşlar olarak bizi ilgilendiren konulara katılım yoluyla 
katkı sağlamak, yaşayan bir mekanizmanın aktif parçası olmak için akla ilk 
gelen mekanizmalar sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler olabilir. Bu 
mekanizmaların işe yarar, eksiksiz ve sürekli çalışabilmeleri için demokratik, 
eşit ilkeler üzerinden, şeffaf ve farklılıkların ihtiyaçlarını gözeten bir katılım 
modeline açık olması gerekmektedir. Oy kullanmak, çevre temizliği için 
yapılan bir projede gönüllü olmak, bir futbol maçına gitmek, hobi kulübüne 
üye olmak, bizimle benzer ihtiyaçları olan bir grup insanla bir araya gelip 
örgütlenmek ve ihtiyaca yönelik çözüm üretmek katılım eylemine verilecek 
örneklerden sadece bir kaçıdır.



Roger Hart’ın katılım merdiveni katılım düzeyleriyle ilgili bize bilgi 
vermektedir.

Roger Hart Katılımı 8 basamakta anlatır:

1) Manipülasyon: Kişilerin çalışmalar ve süreçlere zor kullanılarak veya 
manipüle edilerek katılımlarını ifade eder.

2) Dekorasyon: Kişiler fiziksel olarak katılım sağlarlar ama anlamlı bir rol 
üstlenmezler. 

3) Sembolik Katılım/Maskotluk: Kişilere fikirleri sorulur ama kendilerini 
ifade edecekleri mekanizmalar ya çok azdır ya da hiç yoktur. bu katılım 
şekline “-mış gibi katılım” denilir.

İlk 3 katılım basamağında gerçek anlamlı bir katılım yoktur. Katılım 4. 
basamak ile başlar...

4) Bilgilendirme

5) Danışma

6) Süreç Başkası Tarafından Başlatılır, Kararlar Birlikte Alınır

7) Özneler Kendileri Başlatır ve Yürütür

8) Özneler Süreci Başlatır ve Diğer Grupları Dahil eder...

Katılım Merdiveni


