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MÜLTECİ VE GÖÇMENLERİN
KATILIM HAKKINI

KENT KONSEYLERİ
ÜZERİNDEN DÜŞÜNMEK 



İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (İngilizce kısaltmasıyla SALAR 
- İsveççe kısaltmasıyla SKR), İsveç’in tüm belediyeleri, il meclisleri ve bölge-
lerinin üyesi olduğu bir kuruluştur. SALAR ve öncülleri, 100 yılı aşkın bir süredir 
yerel yönetimleri teşvik etmek ve yerel demokrasiyi güçlendirmek için çalışmalar 
yapmaktadır. Yerel yönetimlerin günümüzde karşılaştığı uluslararası göç ve iklim 
değişikliği gibi zorlukların küresel doğası gereği, SALAR sadece İsveç’te değil aynı 
zamanda uluslararası alanda da önemli bir aktördür. Uluslararası bir belediye 
örgütü olan Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) ve kuruluşun 
Avrupa kolu olan Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nde (CEMR) aktif  rol 
almanın yanı sıra, SALAR, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi ve Avrupa Konseyi 
Yerel ve Bölgesel Kongresi’nin İsveç delegasyonlarının sekretaryası olarak da görev 
yapmaktadır. 

SKL International, tüm hüküm ve tasarrufu SALAR’a ait olan bir uygulayıcı 
kuruluştur. SALAR adına uluslararası projeler geliştirmek ve uygulamakla yüküm-
lü olan SKL International, İsveç ve diğer ülkelerde gerçekleştirilen iyi uygulama 
örneklerinden faydalanarak, pek çok ülkede yerel yönetim sistemlerinin gelişimini 
destekleyici faaliyetlerde bulunmaktadır.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ve diğer bölgelerdeki çalışmaları ile SKL In-
ternational, kapsayıcı ve sürdürülebilir yerel yönetişim ve yerel hizmet sunumu ko-
nularında proje geliştirme, proje yönetimi ve uygulanması da dahil olmak üzere 
kapsamlı bir bilgi birikimi ve deneyime sahiptir. Merkezî Stockholm’de bulunan 
SKL International, hâlihazırda dünya çapında, 12 ülkede, İsveç hükümeti tarafın-
dan finanse edilen projelerin uzun vadeli ortağı ve uygulayıcısıdır.

SKL International, tamamlanan projeleri Belediye Ortaklık Ağları Projesi (TUSE-
NET) ve Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı (TUSELOG) ve hâlen devam eden 
Yerel Yönetişimde Rezilyans (RESLOG Türkiye) projeleri ile yirmi yılı aşkın bir 
süredir Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Böylelikle, hem Türkiye belediyelerini 
ve belediye birliklerini desteklemekte hem de iki ülkenin yerel yönetimleri arasında 
kalıcı dostluklar ve işbirliklerinin kurulmasına katkı sunmaktadır.
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Yerel Yönetişimde
Rezilyans Projesi (RESLOG) 

M. Sinan Özden
Ulusal Proje Yöneticisi

Suriye göçünden yoğun olarak etkilenen Türkiye ve Lübnan’da, yerel yöne-
timler ani ve yoğun nüfus artışını karşılamak durumunda kalmışlardır. Ya-
şanan yoğun göç karşısında yerel yönetimlerin rezilyanslarını* barışçıllık ve 
kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda artırma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

RESLOG (Resilience of  Local Governance / Yerel Yönetişimde Rezilyans) 
Projesi, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği'nin (SKL) girişimiyle ve 
İsveç hükümetinin finansmanıyla Türkiye ve Lübnan’da eş zamanlı olarak 
2018-2020 yılları arasında uygulanan bir projedir. 

Projenin Türkiye ayağı, RESLOG Türkiye, İsveç Yerel Yönetimler ve Böl-
geler Birliği'nin, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve 
Çukurova Belediyeler Birliği ile kurduğu işbirliği ve proje ortaklığıyla yürütül-
mektedir. Projede, Marmara ve Çukurova bölgelerinden olmak üzere toplam 
12 pilot belediye ile birlikte çalışılmaktadır. 

Projenin tüm taraflarının yerel yönetim aktörleri olması, RESLOG Türkiye 
Projesi’ni benzer projelerden ayırmaktadır. Proje, özellikle Suriye göçü gibi 
yoğun, ani ve beklenmedik bir göç dalgası karşısında yerel yönetimlerin 
ve yerel yönetim örgütlerinin karşılaştıkları sorunlara yanıt arayışlarının bir 
parçasıdır. 

RESLOG Türkiye bu doğrultuda ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri 
ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirilmesini, bölge birlikleri aracılığıyla be-
lediyeler arası öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesini, belediye dü-
zeyinde kapsayıcı planlama ve yönetişimin iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

* Rezilyans, sarsıcı etkiyi karşılama ve ardından hayatı normale çevirme kabiliyetidir. Rezilyans bir varlık 
veya sistemin herhangi bir karışıklık veya bozulma sonrasında şeklini (formunu) ve konumunu geri ka-
zanabilme yeteneği olarak da ifade edilmektedir. Türkçede kavram için dayanıklılık, esnek dayanıklılık, 
dirençlilik gibi karşılıklar aransa da hiçbiri bu çerçeveyi tam olarak karşılamamaktadır. Tatmin edici bir 
karşılık bulunana kadar Latinceden Rezilyans sözcüğünü ödünç almanın uygun olacağını düşündük. Bu 
sebeple proje boyunca üretilen tüm dokümanlarda bu terimi kullandık.
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Sunuş
M. Sinan Özden
Ulusal Proje Yöneticisi
RESLOG Türkiye Projesi
 

Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG Türkiye), Suriyeli göçü ile ge-
len yoğun ve ani nüfus artışını karşılamak zorunda kalan yerel yönetimlerin re-
zilyansını arttırmayı hedefleyen, bunu yaparken de faaliyetlerini kapsayıcılık ve 
barışçılık çerçevesinde planlayan bir proje. İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler 
Birliği’nin uluslararası projeler kuruluşu SKL International tarafından Türkiye 
Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği 
ortaklığında yürütülen ve İsveç hükümeti tarafından fonlanan projemiz 2018 
yılından beri 12 pilot belediye ile çalışmalarına devam etmekte.

Rezilyans (İngilizcede "resilience") kelimesinin Türkçe karşılığı henüz yok. Da-
yanıklılık, dirençlilik ve esneklik gibi farklı çevirileri kullanılan bu sözcük aslın-
da tüm bu çevirilerin sunduğundan çok daha fazlasını ifade etmekte. Bu neden-
le, kelimeyi doğrudan karşılayan bir çeviri yapılana kadar, RESLOG Türkiye 
olarak kelimeye bir Türkçe karşılık bulmaya çalışmadan, İngilizce okunuşunu 
Türkçe yazıya yansıtarak kullanmayı uygun gördük. 

Rezilyans kelimesi; projenin çerçevesini, hedeflerini ve yöntemini anlatan ve 
RESLOG’u çok iyi betimleyen bir sözcük. Bir şok ve/veya sürekli stres altında, 
sarsıcı bir etkiyle karşı karşıya kalan kentlerin işleyişini zorlanmadan sürdür-
mesi durumunu anlatmakta. Yani hayatı akışını bozmadan sürdürebilme ve ge-
lişmeye devam edebilme becerisini anlatıyor. Temel olarak sarsıcı etkiyi karşı-
lama, durumunu düzeltme ve gelişmeye devam etme dizgesi rezilyansın özünü 
oluşturuyor. RESLOG Türkiye Projesi de özellikle kitlesel Suriyeli göçü gibi 
yoğun, ani ve beklenmedik bir göç dalgası karşısında yerel yönetimlerin ve yerel 
yönetim örgütlerinin rezilyansını birlikte geliştirme üzerine kurulu. RESLOG 
Türkiye bu doğrultuda, ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri ve ihtiyaç-
ları yansıtacak şekilde geliştirilmesi, bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası 
öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesi, belediye düzeyinde kapsayıcı 
planlama ve yönetişimin iyileştirilmesi alanlarında faaliyet göstermekte.

RESLOG faaliyetleri, Türkiye kentleri üzerindeki temel etki unsuru olarak Su-
riyeli göçüne odaklansa da, hem zaman zaman karşı karşıya kaldığımız dep-
remler hem de bir yıla yakın bir süredir hayatın her alanına nüfuz edip hepsini 
değiştiren COVID-19 salgını gösteriyor ki, kentlerin çözüm üretmesi gereken 
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meseleler çok katmanlı. İşte tam da bu nedenle göç ve sürdürülebilir kalkınma 
beraber ele alınması gereken iki husus ancak daha önce tecrübe edilmemiş bu 
yaklaşımın hem teorik hem pratikle ilgili bilgi çerçevesinin eksik olması, sahada 
çalışan belediyelerimizi zorlamakta.

Bu bilgi ihtiyacına istinaden RESLOG Bilgi Zeminini Geliştirme Faaliyetleri'ni 
tasarladık. Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde yürüttüğümüz bu etkin-
lik çerçevesinde geçtiğimiz iki yılda 12 serilik bir kitap dizisi yayımladık; göçün 
hukuki ve finansal boyutundan kültürlerarası iletişime, iyi uygulama örnekle-
rinden Türkiye’nin dört bir yanından belediyelerin deneyimlerine pek çok ko-
nuyu derinlemesine masaya yatırdık. Hatta bu yayınlardan farklı ülkelerdeki 
belediyelerin pratiklerine de fayda sağlayabilecek olanları İngilizce dilinde de 
yayımladık.

Bu yayınlar literatürde bir açığı kapattı. Öncelikle, belediyelerin ihtiyaç duydu-
ğu pek çok pratik bilgi ve aracı belediyecilerimize sunduk. Ancak bunun da öte-
sinde, belediyelerimizin uzmanlar yürütücülüğünde gerçekleştirdikleri çalışma-
lar ile kendi deneyimlerini paylaştıkları yayınlar ürettik. Sahadan ve doğrudan 
belediyelerimizin kendi öz birikimlerinden gelen tecrübe ve deneyimleri çok 
ciddi birer bilgi kaynağı. Belediye deneyimlerine ilişkin kitaplar, belediyelerin 
gerçekleştirdikleri ancak yazıya dökmedikleri çalışmaların bilgisini kaydederek 
literatüre dâhil etmek açısından çok kıymetliler. Bu yayınlarla hem bir deneyim 
aktarımı sağladık hem de belediyelerimizin her gün hizmetlerini sunarken üret-
tikleri bilgilerin farkına varmalarına aracı olduk.  

RESLOG Projesi, başarılı uygulamaları ve yarattığı değer önemli 
bulunduğundan, yeni kaynak tahsis edilerek bir yıl daha uzatıldı. Bunun üzerine, 
bu yıl da yayınlarımıza "Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi II" ile devam ediyoruz. 
Bu yeni dizi ile belediyelerin karşı karşıya kaldığı çok katmanlı meseleler ele 
alınırken olmazsa olmaz konular olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliği konularına odaklanıyoruz. 
Belediyelerimizin bu alanlarda göç bağlamında gerçekleştirdikleri çalışmalara 
ve edindikleri deneyimlere odaklanan kitaplar ise serinin ilerleyen aşamadaki 
yayınlarını oluşturacak. 

RESLOG Türkiye Proje Yöneticisi olarak, "Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi" 
yayınlarının, kapsayıcı ve barışçıl hizmet sunumunun önkoşulu olan yerel karar 
alma ve planlama süreçlerine şimdiden katkı sağlamaya başladığını görüyo-
rum. Umuyorum ki, Türkiye belediyelerinin bilgiye erişimini kolaylaştırmak 
ve sahada üretilen bilgiyi kaydederek yaygınlaştırmak üzere gerçekleştirdiğimiz 
bu faaliyet, RESLOG Projesi ömrünü doldurduktan sonra da belediye ve bir-
liklerimizin katkılarıyla gelenekselleşsin ve devamlılık kazansın.
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Dr. Gül Tuçaltan
Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi Geliştirici Editörü
ve Ulusal Proje Koordinatörü
RESLOG Türkiye Projesi

Son on yılda, Türkiye’de yerel yönetimler, giderek farklılaşan kentsel ve top-
lumsal sorunlara hızla yanıt üretmek gibi ciddi bir sınavla karşı karşıya kaldılar. 
Yerel yönetimlerin ilk sınavı zorunlu göç sonrası başka bir ülkede ikamet etmek 
durumunda kalan kırılgan bir nüfusu karşılamak ve buna yönelik insani yar-
dım hizmetlerinin yereldeki koordinasyonunu sağlamaktı. Takip eden on yıllık 
dönemde ise, sürecin doğal bir sonucu olarak, farklı bir dile ve yaşam kültürü-
ne sahip göçmenler ve mülteciler, emek piyasalarının ve gündelik yaşamın bir 
parçası hâline geldiler. Bu da belediyeleri hem artan nüfus için altyapı planla-
ması hem de farklı kültürlerle beraber yaşamak, toplumsal uyumu sağlamak 
ve sürdürmek için gerekli hizmetlerin tanımlanması gibi iki zorlu meselenin 
ana aktörü hâline getirdi. Bununla beraber, kısıtlı finansal kaynaklar, personel 
yetersizlikleri ve süregelen kitlesel göçe dair belirsizlikler (örneğin Türkiye’nin 
yakın gelecekte yeni bir kitlesel göç akınına maruz kalıp kalmayacağının kestiri-
lemiyor olması) ile birlikte mevcut ulusal göç politikalarının yerel yönetimlerin 
göç ve kentleşme alanındaki ihtiyaçlarından çok, merkezi idare düzeyindeki 
stratejilere odaklanması belediyelerin hareket kabiliyetini kısıtladı. Özetle, ulus-
lararası kitlesel göç ve Suriye mülteci krizi, Türkiye kentlerinde mekânı de-
mografik, toplumsal, ekonomik, kültürel ve ekolojik açılardan köklü bir şekilde 
değiştirirken; kentleşme, altyapı ve belediye hizmet sunumu ve kent planlama 
meselelerini de yeniden ele alma ihtiyacını beraberinde getirdi. Belediyeleri-
miz, bu çok katmanlı ve karmaşık süreçleri yönetebilmek ve göç kaynaklı kent-
sel sorunlara çözüm üretebilmek için, sahip oldukları hareket alanlarını anla-
yıp bu hareket alanı içinde kısıtlı kaynaklar ile yenilikçi çözümler üretmelerine 
olanak sağlayacak yeni bilgi, beceri ve uygulama araçlarına ihtiyaç duyuyorlar. 
Kentlerimizi planlamak için bugüne kadar kullandığımız geleneksel araçlar ve 
düşünce biçimleriyse, içinde bulunduğumuz bu değişken durumu anlamak, ele 
almak ve değiştirmek için artık yeterli olmuyor. 

Önsöz
Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi (2018-2021)
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Belediyelerin tam da bu ihtiyacına istinaden RESLOG Türkiye Projesi "Bilgi 
Zeminini Geliştirme Faaliyetleri" kapsamında 12 yayından oluşan "Yerel 
Yönetişim ve Göç Dizisini" (2018-2020) hazırladık. Bu yayınlar; göç, kent 
planlama ve yerel yönetişimin kesişiminde duran ve bu alanın var olan bilgisini 
yerel karar vericilerin bakış açısı ve uygulamalarını olumlu yönde etkileyebilecek 
yeni yaklaşımlarla harmanlamayı amaçladı.

Pek çok ulusal ve uluslararası uzmanla beraber hazırladığımız, 
"Yerel Yönetişim ve Göç Yayınları (2018-2020)" üç temel alana odaklandı. 
Başka bir deyişle, bu dizi içerisinde üç grup kitap yer aldı. İlk grup, Türkiye’nin 
göç deneyimini, göç ve yerel yönetişim alanındaki temel kavramları, mevcut 
yaklaşımları ve bu alandaki doğru bilinen yanlışları ortaya koymayı hedefleyen 
kitaplardan oluşuyor. Mülteci krizi bağlamında, belediyelerin kapsayıcı hizmet 
sunumunda karşılaştıkları mali sorunlar, bu sorunlara yönelik kaynak yönetim 
modelleri ve alternatif  fon kaynakları, belediyelerin göçmen ve mültecilerle 
ilgili uygulamalarda insan hakları ve hukuki çerçeve açısından karşılaştıkları 
zorluklar ve idare yargı, denetim vb. alanlardaki kurumların düzenlemeleri 
ile ilgili bilgileri dizinin bu grubunda sizlere sunuyoruz. Göçten etkilenen 
belediyelerdeki mekânsal, sosyal ve ekonomik değişimlerin (konut, altyapı, sağlık, 
eğitim, açık yeşil alanlar gibi) tespiti için verilerin toplanması ve haritalanarak 
kalkınma, mekân ve kent planlama süreçleri ile ilişkilendirilmesi konusunda 
etkili bir araç olan ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-
Habitat) tarafından geliştirilen kentsel profil oluşturma yaklaşımı ve de belediye 
hizmetlerinin iyileştirilmesi için somut ve gerçekleştirilebilir çözüm önerilerinin 
üretilmesine dair kitaplar da bu grubun içinde yer aldı. Ele alınan konular 
aynı zamanda göç ve yerel yönetişim alanında belediyelerin müdahale ve 
uygulamalarının çerçevesini çizen ve hareket alanlarını belirleyen meselelerdi.

Yerel Yönetişim ve Göç Yayınları kitaplarının ikinci grubu ise, Türkiye ve dün-
yada yerel yönetişim alanındaki yeni bakış açılarının ve müdahale araçlarının 
belediyelerimize tanıtılmasını hedefledi. Bu grup yayınla belediyelerimize sunu-
lan kitapların temaları şöyleydi: adil, eşitlikçi ve tüm toplumsal grupları kapsayan 
kentlerin inşası için kültürlerarası iletişim; belediyelerin, göçün devam eden veya 
devam etmesi muhtemel etkilerine karşı dayanıklı, hazırlıklı ve tedbirli olmasını 
sağlayacak göç ana planlarının hazırlanması; halk sağlığı ve kamu güvenliğinin 
sağlanması için küçük ve etkili çözümler; yerel yönetişimin tüm aşama ve alanla-
rına entegre edilebilecek olan, kentsel sistemlerin zorluklar ve yıkıcı deneyimler 
sonrası toparlanma ve dönüşüm süreçlerini ele alan rezilyans yaklaşımı. 

Serinin üçüncü bölümü ise Türkiye belediyelerinin uygulama deneyimlerini ele 
aldı. Bu gruptaki yayınlarla belediyeler kapsayıcı hizmet sunumu bağlamında, 
artan nüfusa, olası finansal kısıtlara ve personel yetersizliklerine rağmen insa-
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ni yardım, kentsel planlama ve altyapı yönetimi, alternatif  finansman geliştir-
me gibi konulardaki deneyimlerini paylaştı. Kitlesel göçün karşılanması, sosyal 
hizmet sunumu ile sosyal uyum ve beraber yaşam serinin bu üçüncü ayağında 
odaklanılan ana konulardı. RESLOG-Türkiye Yerel Yönetişim ve Göç Yayınları 
kitaplarının bu grubunda, belediyelerin kendi alanlarının bilgisini üretmesine ve 
yaygınlaştırmasına yönelik mekanizmaları desteklemenin ve belediyelerin dene-
yim paylaşımı ve bilgi alışverişinin ötesinde bir kazanç olarak belediyelerin saha 
bilgisini üreten ve yaygınlaştıran aktörler olarak çalışması hedeflendi. Bu neden-
le, belediye deneyimlerini ele alan bu kitapların hazırlık aşamalarında belediye 
temsilcileri, uzman desteği alarak bizzat kendileri çalıştılar. 

Tüm bu yayınlarda belediyeler kendilerini başarılı bulup iyi uygulamalar olarak 
ön plana çıkarmak istedikleri çalışmalarını aktardılar. Ancak bizce başarının ta-
nımı farklıydı. Bir "En İyi Uygulamalar" kitabı derlemeyi hedeflemeden, kısıtlı 
finansal kaynaklar, hukuki belirsizlikler, ayrımcılık ve veri eksikliği gibi yapısal 
sorunlara karşın hizmet sunumuna devam eden belediyelerin perspektifinden 
yayınlar ürettik. Umut, moral, motivasyon, deneyim paylaşımı, bilgi aktarımı 
ve olumlu çalışmaların paylaşılması ve bu alanda çalışma istekliliğinin artırıl-
ması amaçları ile ortaya çıkardığımız ürünler, kesinlikle bir akademik çalışma 
değil ve kapsamlı olma gibi bir niyeti de yok. Akademik yazından ve kapsamlı 
analizlerden farklılaşan bu yayınlar; belediyelerin deneyim paylaşımı, bilgi ak-
tarımı ve olumlu çalışmaların paylaşılması yoluyla göçmenler için kapsayıcı ve 
barışçıl hizmetler üretme yolunda çalışma istekliliğinin artırılmasını hedefleyen 
bir umut ve motivasyon egzersiziydi. Bununla beraber, belediyelerimizin göç-
menler konusunda yaptığı çalışmaları kamusal alanda topluca aktardıkları az 
sayıda kamusal platformdan biri olma niteliği taşıdıkları için bu yayınlar, aynı 
zamanda kendi içlerinde bir politik egzersizdi. 

Bu yaklaşım, proje ortakları olan Türkiye, Marmara ve Çukurova Belediye 
Birliği’nin ilgili birimleri ile yapılan derinlemesine görüşmeler, yine proje kap-
samında pilot belediyelerle gerçekleştirilen sorun ve ihtiyaç analizi çalışmaları 
ve alanda hem profesyonel hem de akademik faaliyetler yürüten uzmanlar-
la yapılan mülakatlara dayanarak geliştirildi. Özellikle, Marmara Belediyeler 
Birliği Göç Politikaları Uzmanı Sayın Merve Ağca’ya temaların belirlenmesi 
sürecinde sağladıkları değerli katkılar ve uzun soluklu fikir alışverişlerimiz için 
teşekkürlerimi sunarım.

İşte geçtiğimiz süreç içerisinde bize yol gösteren tüm hedefler ve ediğimiz kaza-
nımlardan yola çıkarak 2021 yılında bilginin derinleşmesi alanında çalışmaya 
ve bu çalışmaları da beş yayından oluşacak "Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi II" 
altında toplamaya karar verdik. Bu yılki yayınlarımızı belediyelerimizin kitlesel 
göç bağlamında gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerde göz önünde bulundurma-
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ları gereken ortak konulara ayırdık. Mevcut uygulamaların kapsayıcılığının, ba-
rışçıllığının ve çevre duyarlılığının birbirinden ayrı meseleler değil, bir bütünün 
parçası olduğu ve her adımda bu değerlerin göz önünde bulundurulması ge-
rektiği savından yola çıkarak, belediyelerimizin ellerindeki sorunsalı kavrarken 
esas alacakları bilginin derinleştirilmesine katkı sağlamayı hedefledik. Bu yılki 
yayınlarımızın başlıca konuları şunlar olacak: Küresel Sürdürülebilir Kalkın-
ma Amaçları’nın yerelleştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği ve 
küresel yeşil yeni gündem ve aktif  vatandaşlık. Bu alanlarla beraber, bir süredir 
belediye hizmet sunumunu doğrudan etkileyen COVID-19 salgını bağlamında 
belediyelerimizin mevcut deneyimlerini aktarmak ya da daha doğru bir tabirle, 
aktarmalarına vesile olmak da amaçlarımız arasında. 

RESLOG-Türkiye ekibi olarak, "Yerel Yönetişim ve Göç Yayınlarının, kap-
sayıcı ve barışçıl hizmet sunumunun ön koşulu olan yerel karar alma ve plan-
lama mekanizmalarının inşası için gerekli entelektüel ve pratik zemine katkı 
sağlayacağı inancındayız. Umarız, yayınlarımız belediyelerimize göçün kentsel 
bağlamının ele alınmasında benimseyecekleri yaklaşımlarda ışık tutar.
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"Mesela biz Türkiye’ye geldiğimizde karanlıkta gibiydik.
Bir kişi karanlık bir odaya girerse o odada hiçbir şey bilemez,

çünkü ışık yok. Türkler de böyleydi; bizi bilmiyorlardı;
‘Suriyeliler kim, ne?’ diyorlardı. Karanlık gibiydik."
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OKUYUCUYA
2017 yılında YERELİZ Derneği’ni kurduğumuzda aklımızda aynı soru ve kal-
bimizde büyük bir heyecanla çıkmıştık yola. Her birimiz farklı belediyelerde, 
sivil toplum örgütlerinde ya da akademide her gün pek çok kez yerel yönetim-
lere değen sorun ve çözüm alanlarıyla karşılaşıyorduk. Bu süreçte çok büyük ve 
imkânsız görünen pek çok hikâyenin gerçekleşmesine şahit olurken, bazen de 
vizyon farklılığı nedeniyle oldukça pratik konuların bile nasıl çıkmaza girdiğini 
gördük. Yerel yönetimlerin vatandaşın ihtiyaçlarını çözme ve hatta ülke politi-
kalarını etkileme gücü ve potansiyeli bizler için heyecan vericiydi. Ancak aynı 
zamanda bazen siyasi liderlerin, bazen bürokrasi içindeki karar vericilerin, ba-
zen de uygulayıcıların öncelikleri arasına bir türlü giremeyen kapsayıcılık, eri-
şilebilirlik, eşitlik, sürdürülebilirlik, dayanıklılık gibi dünyanın bugününe ve ge-
leceğine etkiyecek öngörülü yaklaşımların tam olarak içselleştirilmiş olmaması 
da bir o kadar ümitsizliğe sürüklüyordu bizleri. Bu ikilem bizi YERELİZ’in 
yaşamsal bir ihtiyaç olduğu bahsinde buluşturdu. Kurucularımızdan Zelal Yal-
çın’ın ifadesiyle, "Belediyelerle aramızdaki bu aşk-nefret ilişkisi" bizleri şaşırtan 
bir hızla derinleşmeye devam ediyor.

YERELİZ’in kurulmasına vesile olan bu ilişki tam da yerelin gücünden ve yerel 
yönetimlerin dönüştürücü potansiyelinden besleniyor. İnsan hakları ve bu hak-
lara eşit erişim başta olmak üzere, önümüzde duran pek çok kronik sorunun 
çözümünde eşsiz fırsatlar sunan bu potansiyelin giderek artan bir ivmeyle gün-
demimize girmesi de bu olgunun bir sonucu. Ulusal savunu alanının daralma-
sıyla da pekişen bu süreç, yerel eylemin olasılıklarını düşünenlerin sayısını her 
geçen gün artırıyor. Ancak, YERELİZ’in de dert edindiği üzere, dönüştürmek 
anlamaktan geçiyor ve güçlü bir yerel savunu ortamı yaratmak için, hak te-
melli sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere, sivil toplumu yerelleştirirken 
yerel yönetimleri sivilleştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle, YERELİZ kurulduğu 
günden bu yana, sivil toplumla yerel yönetimlerin birbirini anlaması ve ortak 
sorunlar etrafında etkin işbirlikleri geliştirebilmesi idealiyle "Yerel Savunuculuk 
Okulları" gibi pek çok çalışmaya imza atıyor. 

Küresel düzeyde artan yerelleşme eğilimi, ülkemizde de 2005 yılında 5393 sa-
yılı Belediye Kanunu ve onu takip eden yerel yönetim reformuyla güçlenmiş 
oldu. Yerel katılım ve hemşehri hukuku açısından kritik bir öneme sahip olan 
bu reform süreciyle kentte yaşayan herkesin eşitlik zemininde hizmetlere erişim 
ve katılım hakkı pekişmiş oldu.
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Ancak bu olumlu gelişme, yerel ile merkez arasındaki siyasi, ekonomik 
ve yönetsel pek çok gerilimin yanı sıra, 2011 yılı sonrasında gerçekleşen 
kitlesel göç dalgasına hazırlıklı olmayan ülkemizin yerel yönetim yaklaşımını 
derinden etkiledi. Göç dalgasının başından itibaren özellikle temel ihtiyaçların 
göçmen ve mültecilere ulaştırılması için yerel yönetimler olağanüstü bir çaba 
gösterdi. Hemşehri hukuku dışında, sınırları özel olarak tanımlanmış bir yetki, 
sorumluluk ve bütçe olmaksızın, insan odaklı bir süreç yürütüldü. Ancak 
büyük ölçüde geçicilik algısıyla biçimlenen bu yaklaşım, gündelik ve genellikle 
plansız anlık reaksiyonlar biçiminde gerçekleşti. 2018 yılında kabul edilen 
Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde olumlu bir aşamaya 
giren bu sürecin tüm bu ani gelişen göç dalgalarından da bağımsız biçimde, 
ülkemizin bir göç ülkesi olduğu kabulü üzerine kurulmasında yarar var. Bu 
kabul, bahsedilen geçicilik algısının yerini kalkınmaya, temel ihtiyaçlar ve 
koruma hizmetlerinin ise yerini aktif  hemşehrilik ve kapsayıcı kent hizmetlerine 
bırakmasını da beraberinde getiriyor.

Bu bağlamda, kentlerde karar alma süreçlerine katılım için en güçlü araçları-
mız olan kent konseylerinde göçmen ve mülteci temsili, birlikte yaşam ve uyum 
için ihtiyaç duyduğumuz temelleri de bizlere sağlıyor. Ülkemizde, özellikle göç-
men-yoğun kentlerde aktifleşen kent konseylerinde göçmen/mülteci meclisi/
çalışma grubu vb. ile oluşturulan yapılar kadar kadın, çocuk, engelli meclisleri 
gibi diğer meclislerde de göçmen katılımı; göçmenlerin homojen bir topluluk 
olarak değerlendirilmemesi ve farklı hak alanlarına dair söz üretilebilmesi açı-
sından da büyük önem taşıyor.

Elinizdeki yayın ile bütün bu bahsedilen süreç sonunda, aktif  katılımın birlik-
te yaşam açısından değerlendirilmesi ve süreci güçlendirebilmenin imkânları 
üzerine bir tartışma yürütülmesi amaçlanmıştır. Göç alanında her zaman uf-
kumuzu açarak, bizi büyük resmi görmeye teşvik eden yönetim kurulu üyemiz 
Simten Birsöz’e teşekkür eder, bu yayının, yerel demokrasinin güçlendirilmesi 
ve birlikte yaşamanın imkânlarının keşfedilmesi amacıyla çalışan herkes için 
yeni olasılıklara vesile olması dileğiyle verimli okumalar dilerim.

Elif  Avcı
YERELİZ Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
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ÖZET
Türkiye, tarih boyunca göç hareketlerinin merkezinde yer alan bir ülke olması-
na rağmen, ulus devlet yaklaşımı içinde somut bir göç yönetişimi geleneği geliş-
tirilememiştir. Bunun temelinde geçmişte yaşanan göçlerin sosyokültürel olarak 
yakınlık kurulabilen coğrafyalardan gelmesi, görece küçük ölçekli oluşu ve ül-
kenin aktif  göç rotaları üzerinde bir hedef  değil, transit nokta olarak yer alma-
sı gibi etkenler olduğu söylenebilir. Ancak 2011 yılı itibarıyla başlayan Suriye 
kaynaklı kitlesel göçlerin bir sonucu olarak yerel yönetimlerin de gündemine 
hazırlıksız biçimde düşen yeni bir politika ihtiyacı doğmuştur. Geçtiğimiz on yıl 
içinde büyük oranda geçicilik algısı ile temel ihtiyaçların ve koruma odağında 
desteklerin sağlanması ile biçimlenen bu süreç, bugün hemşehri hukukundan 
beslenen ve kentin tüm bileşenleri için kapsayıcı anaakım hizmet sunumuna 
evrilmektedir. Bu bağlamda hizmetlere eşit biçimde erişebilmenin, birlikte ya-
şamın esas unsurları olduğu gerçeğinden hareketle, karar alma süreçlerini et-
kileyebilme gücü önemli bir araç olarak şekillenmektedir. Yerel katılımın asli 
zemini olarak kent konseyleri, bu açıdan sürecin itici gücü olma potansiyeli 
taşımaktadır. Kent konseylerinin kurulması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 
76. maddesiyle 2006 yılında kabul edilmiş, Kent Konseyi Yönetmeliği ile yasal 
zemine kavuşmuş ve yaygınlaşmıştır. Sayısı artan kent konseyleri, katılımcılığı 
ilke olarak benimsemesine rağmen göçmen ve mülteciler için kentsel kararlara 
katılımda geniş temsil sağlayamamıştır. Bu çalışmanın amacı, kent konseyleri 
çalışma gruplarında ya da meclislerde göçmen ve mültecilerin sorunlarının çö-
zülmesinde, birlikte yaşam ve uyumun sağlanmasında ve onlara yönelik politi-
ka ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kent konseylerinin rolünün incelenmesi 
ve daha etkili hâle gelmesi için önerilerin geliştirilmesidir. 

Bu amaç doğrultusunda göç/mülteci çalışma grubu veya meclisi olan kent kon-
seyi temsilcileri ve kent konseylerinde aktif  göçmen ve mülteciler ile iki odak 
grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca YERELİZ Derneği üyesi yerel yö-
netim uzmanları, Marmara Belediyeler Birliği ve RESLOG Türkiye temsil-
cileri ile ilk iki odak grubun değerlendirildiği üçüncü bir odak grup toplantısı 
yapmıştır. Çalışmanın ilk aşaması olan odak grup toplantıları çevrimiçi plat-
formlarda gerçekleştirilmiş olup toplantılarda göçmen ve mültecilere yönelik, 
özellikle de birlikte yaşam ve uyum konusunda politika ve faaliyetler, sorun ve 
ihtiyaçlar hakkında bilgi toplanmış ve tartışılmıştır. İkinci aşamada ise iyi örnek 
olarak seçilen kent konseyleri ile yapılan derinlemesine görüşmeler, toplanan 
yazılı görüşler ve kurum görüşleriyle elde edilen bulguların çözümlenmesi ve 
yorumlanmasıyla göç ve mülteci meclis/çalışma gruplarının organizasyonel 
yapıları, göçmen ve mültecilere yönelik hizmet sunumunda bulundukları alan-
lar, işbirliği ağları ve politika geliştirme süreçlerindeki rolleri ele alınmıştır. Göç 
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ve mülteci meclis/çalışma gruplarının mevcut sorunlarının ve ihtiyaçlarının 
tespitiyle bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ve bazı örnek kent konseylerin-
de öne çıkan hizmet ve politikalar ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Kent konseyi çalışma gruplarına/meclislerine dair genel bir değerlendirmede 
reel politik ve kurumsallaşma, temsil, kendine ait toplanma mekânı ve dil bari-
yerini aşmak başlıkları öne çıkmaktadır.

• Reelpolitik ve kurumsallaşma: Katılımcı demokrasinin yerel odakları olan kent kon-
seylerinin zaman içerisinde nicel artışı hız kazanmasına rağmen, demokratik ka-
tılımı ve geniş temsili önceleyen güçlü kurumsal yapı bir türlü oluşturulamamıştır. 
Yerel yönetimler ile kent konseyleri arasındaki etkileşime altlık oluşturan yapısal 
düzenlemelerin muğlâk olması, belediye ve kent konseyi başkanlarının inisiyatifi 
kurumsallaşma önündeki en büyük engel olarak görülmektedir. 

• Temsil: Uzlaşının egemen olduğu çalışma gruplarında/meclislerde hak temelli 
bir yaklaşım çerçevesinde farklı toplumsal kesimlere temas edilmesi oldukça 
önemlidir. Çalışma gruplarının/meclislerin kamu, sivil toplum, eğitim ve mes-
lek örgütleri, akademi ve gönüllü aktivistler gibi temsilcileri içeren karma yapı-
sı kapsayıcılığı güçlendirmektedir. Çalışma gruplarının/meclislerin bazılarında 
gönüllülük esası dikkate alınırken, bazılarında temsilciler seçilerek demokratik 
süreçler gerçekleştirilmektedir. 

• Kendine ait toplanma mekânı: Kent konseyi çalışma gruplarının/meclislerinin ça-
lışmaları için kendilerine ait yeterli toplanma alanına sahip olmaları, bağımsız 
ve özgür olabilmeleri açısından önemli bir kriter olarak ortaya çıkmıştır. 

• Dil bariyerini aşmak: Göç ve mülteci çalışma gruplarında/meclislerinde mülteci 
ve göçmen temsilcilerin sayısı arttıkça dil bariyerinden kaynaklı sorunlar ortaya 
çıkmaktadır. Bu iletişim sorunu zaman zaman Türkçeye ya da İngilizceye hâki-
miyeti olan göçmen temsilcilerin tercümeleriyle hafifleyebilmektedir. 

Araştırmada, göçmen ve mülteci çalışma grupları ve meclislere dair değerlen-
dirmeden yola çıkılarak, kent konseylerinin göçmen ve mültecilerin kentsel 
kararlara katılımını ve sosyal uyumunu sağlayıp birlikte yaşam süreçlerini ko-
laylaştırmada etkili mekanizmalara dönüşebilmeleri için ulusal düzeyde karar 
alıcılara ve kent konseylerine çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
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Ulusal düzeyde karar alıcılara;

• Mevzuatın güncellenmesi, 
• Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin kent konseyleri ölçeğinde modeller geliştirilmesi,
• Tanımların, kapsayıcılığı teşvik edecek şekilde güncellenmesi, 
• Kaynak ihtiyacının çözülmesi ve finansmanın çeşitlendirilmesi, 
• İcraya yönelik tedbirlerin alınması, 
• Etik ilkelerin oluşturulması, 
• Belediye meclisinde temsilin sağlanması, 
• Koordinasyon ve işbirliklerinin geliştirilmesi, 
• Ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması önerilmektedir.  

Yerel düzeyde göçmen ve mülteci çalışma grubu kurmak isteyen kent konseylerine; 

• Hak temelli yaklaşılması, 
• Kapsayıcılığın gözetilmesi,
• Yerel aktörlerin haritalanması, 
• Öznelere alan açılması, 
• Kent konseyi yürütme kurulunun süreci sahiplenmesinin sağlanması,   
• Mahalle ölçeğine inilmesi, 
• Belediyenin ilgili birimleriyle koordinasyonun sağlanması, 
• Katılımı kolaylaştırıcı önlemlerin alınması,
• Ve aktif  mülteci çalışma grupları ile iletişimde kalınması önerilmektedir.
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ABSTRACT
Turkey has been historically at the heart of  many migration movements, but 
it lacks a solid tradition of  migration governance as part of  its nation-state 
approach, which has several root causes: (i) in these migration movements, the 
migrants' countries of  origin were mostly socioculturally close nations; (ii) the 
migration movements were relatively small-scale; and (iii) Turkey was a transit 
point, rather than a destination of  the migration routes. However, the mass 
migration from Syria that started in 2011 resulted in the need for a new pol-
icy, which was an unexpected item of  local governments' agenda in Turkey, 
while the perception was that these migrants were only temporarily residing in 
Turkey, leading to meeting the basic needs and providing protection-focused 
support only in the past decade. The mainstream service provision has, how-
ever, evolved to provide inclusive services for all components of  the city, which 
is based on the fellow citizenship law. In this respect, given that equal access to 
services is the essential element of  cohabitation, the power to influence deci-
sion-making processes becomes an important tool and citizens’ assemblies, as 
the main ground of  local participation, have a potential to become a driving 
force to enable cohabitation. The establishment of  citizens' assemblies was en-
acted in 2006 by Article 76 of  the Municipal Law No. 5393, and it gained a le-
gal basis and became widespread with the Regulation on Citizens' Assemblies. 
The number of  citizens’ assemblies has increased since then and they adopted 
participation as a principle, but they could not ensure a wide representation of  
migrants and refugees in urban decision-making. The aim of  this study is to 
review the role of  citizens’ assemblies in solving the problems of  migrants and 
refugees in citizens’ assembly working groups or councils, in ensuring cohabi-
tation and social cohesion, and in the implementation of  policies and services 
for migrants and refugees, and to develop suggestions for citizens’ assemblies to 
become more effective. 

For this purpose, two focus group meetings were held with the representatives 
of  a number of  citizens' assemblies, which have a migration/refugee working 
group or council, and with a number of  migrants and refugees as active mem-
bers of  citizens' assemblies. In addition, local government experts from the 
YERELİZ Association, the Union of  Municipalities of  the Marmara Region 
and RESLOG Turkey representatives held a third focus group meeting where 
the first two focus groups were evaluated. The focus group meetings in the 
first stage of  the study were held online, where information was gathered on 
migrants and refugees through discussions about policies and activities, prob-
lems and needs, especially in respect of  cohabitation and social cohesion. The 
second stage involved in-depth interviews with a selected group of  citizens’ 
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assemblies as good examples, an analysis and interpretation of  the findings 
obtained through written and institutional opinions, and a discussion on the 
organizational structures of  migration and refugee councils/working groups, 
areas these councils/working groups provide services to migrants and refu-
gees, their cooperation networks and roles in policy development processes. 
The study tries to identify the current problems and needs of  migration and 
refugee councils/working groups, and to offer solutions for these problems and 
to make visible certain services and policies of  certain citizens' assemblies that 
set an example.

A general evaluation of  citizens' assembly working groups/assemblies address-
es four main areas of  concern: realpolitik and institutionalization, representa-
tion, having an own meeting place and overcoming the language barrier.

• Realpolitik and institutionalization: There has been a dramatic increase in the 
number of  citizens' assemblies, which are the local focal points of  participa-
tory democracy, but they still lack a strong institutional structure that prioritiz-
es democratic participation and broad representation. The ambiguity of  the 
structural arrangements that form the basis of  the interaction between local 
governments and citizens’ assemblies and the initiatives given to mayors and 
chairpersons of  citizens’ assemblies are considered the biggest obstacle to in-
stitutionalization. 

• Representation: It is very important to contact different social segments within 
the framework of  a rights-based approach in working groups/councils with a 
dominant consensus. The mixed structure of  working groups/councils, which 
includes representatives from public, non-governmental, educational and 
professional organizations, academia, and voluntary activists, strengthens in-
clusiveness. While some of  the working groups/councils adopt the principle 
of  voluntarism, others use democratic processes in which representatives are 
elected. 

• Having an own meeting place: In order to ensure independence and freedom, it 
is an important criterion for a citizens' assembly working group/council to a 
sufficient meeting area of  their own. 

• Overcoming the language barrier: As the number of  refugee and migrant repre-
sentatives increases in migration and refugee working groups/councils, there 
arise problems due to the language barrier. This communication problem can 
be alleviated from time to time with the translation contributions of  migrant 
representatives who have a good command of  Turkish or English.
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Based on the evaluation of  migrant and refugee working groups and councils 
in the study, we have developed various suggestions for national decision mak-
ers and citizens' assemblies so that they can become effective mechanisms for 
ensuring the participation of  migrants and refugees in urban decisions and 
social cohesion, and for facilitating cohabitation.

The national decision makers are given the following suggestions:

• Amend the relevant legislation;               
• Develop models at the scale of  citizens’ assemblies of  metropolitan, provin-
cial and district municipalities;
• Update the definitions to promote inclusion;  
• Meet resource needs and diversify assets;              
• Take enforcement measures;             
• Establish ethical principles;             
• Ensure representation in the city council;               
• Develop coordination and cooperation;         
• Disseminate good practice examples.    

Citizens' assemblies that want to establish a migrant and refugee 
working group at the local level are given the following suggestions: 

• Adopt a rights-based approach;                   
• Preserve inclusion;                    
• Map local actors;                       
• Make space for subjects;                   
• Ensure the citizens’ assembly executive board owns the process;      
• Get down to the neighborhood scale;  
• Coordinate with the relevant units of  the municipality;   
• Take measures to facilitate participation;
• Stay in touch with active refugee working groups.
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لم تستطع تركيا أن تطور تقليدًا ملموسًا إلدارة الهجرة ضمن نهج 
، ويعود حركات الهجرة عبر التاريخ مركز فيالدولة القومية، رغم أنها كانت 

من  تي حصلت في الماضيالهجرات الذلك لعوامل عديدة، منها نشوء 
حصولها ، وتربطها األواصر الثقافية واالجتماعية المناطق الجغرافية التي

لهجرة النشط باعتباره بلد ق ايعلى طر وقوع تركيا، وًانسبي غيرٍصنطاق على 
 تي بدأت تتدفقلهجرات الجماعية الالعبور وليس البلد المقصد. ولكن مع ا

في  أخذت تندرج جديدة ات، ظهرت الحاجة إلى سياس2011عام  من سوريا
خالل  هذه العملية توتبلور .من دون سابق استعداد المحلية داراتأجندة اإل

األعوام العشرة الماضية على أنها عملية مؤقتة تقوم على توفير الحماية 
شاملة  اتخدم ، لكنها تحولت اليوم إلى عملية تقديماالحتياجات األساسيةو
. في هذا يغذيها قانون العيش المشترك لجميع مكونات المدينة أساسيةو

عملية اتخاذ القرارات أداةً هامةً، ، تشكل القدرة على التأثير على السياق
انطالقًا من حقيقة أن إمكانية الوصول إلى الخدمات تشكل عنصرًا أساسيًا 

ن من شأنها أن تصبح القوة مجالس المدمن أجل العيش المشترك. و
األرضية الرئيسية للمشاركة  الدافعة لهذه العملية، على اعتبار أنها تشكل

المادة  بموجب 2006في عام  هاتم قبول دن، علمًا أن مجالس المالمحلية
الئحة بموجب  ًاقانوني ًا، واكتسبت أساس5393من قانون البلديات رقم  76
وأخذت تتبنى المشاركة  مجالس المدن وتزايدت أعداد .نلس المدامج

في المشاركة في كمبدأ، ومع ذلك لم تستطع أن تحقق تمثيالً واسعًا 
هو  ا البحثجرين والالجئين. الهدف من هذلمهاا حضرية من أجلالقرارات ال

، باعتبارها دراسة دور مجالس المدن في حل مشاكل المهاجرين والالجئين
مجالس أو مجموعات العمل، وتأمين االنسجام والعيش المشترك، وبناء 

لمقترحات لتصبح أكثر فعالية ، ووضع االموجهة لالجئين السياسات والخدمات
وتأثيرًا.  

 وممثلمت إجراء مقابلة مع مجموعتي تركيز هما: لهذا الغرض، ت
المدن التي تمثل مجالس أو مجموعات عمل الالجئين والمهاجرين، لس امج

، ضافة إلى ذلكإل. بانفي مجالس المد ونالنشطوالالجئون والمهاجرون 
تم انعقاد اجتماع مجموعة التركيز الثالثة التي تم فيها تقييم أول مجموعتي 

في جمعية يَرَليز  أعضاء الذين همالمحلية  اء اإلداراتالتركيز مع خبر
)Yereliz Derneği( ممثلي اتحاد بلديات مرمرة وو ) ممثلي رَسْلوغ تركيا

RESLOG Türkiye .(مشروع المرونة في الحوكمة المحلية  
 ت اجتماعات مجموعات التركيزفي المرحلة األولى من البحث، عقِد

جمع المعلومات حول السياسات واألنشطة تم ، حيث على منصات اإلنترنت
لمهاجرين والالجئين، وخاصة فيما با ذات الصلة والمشاكل واالحتياجات

 في المرحلة الثانية، تمبالعيش المشترك واالنسجام، ومناقشتها. يتعلق 
المختارة  مجالس المدن التي أجريت معالمقابالت المتعمقة  النظر في

من النتائج التي تم الحصول عليها  وتفسير باعتبارها قدوة حسنة، وتحليل
الهياكل تم كذلك تناول وآراء المؤسسات واآلراء الخطية التي تم جمعها، 

والالجئين، والمجاالت التي  مهاجرينالتنظيمية لمجالس / مجموعات عمل ال
للمهاجرين  تقدم من خاللها هذه المجالس / مجموعات العمل خدماتها

العمل لقد تم دورها في وضع السياسات. و يةلتعاونا هاوالالجئين، وشبكات
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تحديد المشاكل واالحتياجات الحالية لمجالس / مجموعات العمل  على
وطرح الخدمات  ،حلول لهذه المشاكل ، وتقديمالخاصة بالهجرة والالجئين

.النموذجية والسياسات البارزة في بعض مجالس المدن  
/ مجموعات العمل التابعة ولدى إجراء تقييم عام لتحليل المجالس 

لمجالس المدن، برزت عناوين من قبيل السياسات الواقعية والتحول 
المؤسساتي، والتمثيلية، ومكان اجتماع خاص بالمجالس/ مجموعات العمل، 

وعائق اللغة.  
● : على الرغم من تسارع تحول المؤسساتيلسياسة الواقعية والا 

اط التركيز المحلية مجالس المدن التي تعد نقلزيادة الكمية ال
فإنه لم يتم بأي شكل من األشكال إنشاء  للديمقراطية التشاركية،
عطي األولوية للمشاركة الديمقراطية بنية مؤسساتية قوية ت

التي تشكل  بنيويةال نظيماتغموض الت بدو أنوالتمثيل الواسع. ي
يشكل أكبر  ،دنالمحلية ومجالس الم داراتأساس التفاعل بين اإل

ورؤساء  اتالبلدي ؤساءر مام التحول المؤسساتي لمبادراتعقبة أ
ن.مجالس المد  

● المختلفة في  مجتمعيةاالتصال بالشرائح ال ًاتمثيل: من المهم جدال 
مجموعات العمل  المجالس / في ،إطار نهج قائم على الحقوق

بنية مجالس /مجموعات  يعززوالذي اإلجماع. و الوفاق حيث يسود
العمل هو شمولية بنيتها المعقدة التي تضم ممثلين مثل 

األكاديميين والنشطاء الطوعيين، والمؤسسات العامة والمنظمات 
ويتم تنفيذ  .غير الحكومية، والمنظمات التعليمية والمهنية

الديموقراطية في مجالس / مجموعات العمل من خالل االعتماد 
كأساس في بعض تجاربها، ومن خالل  على العمل الطوعي

انتخاب الممثلين في بعضها اآلخر.   
● مكان اجتماع خاص بها: يتضح أن امتالك مجالس / مجموعات  

العمل التابعة لمجالس المدن مكان اجتماع خاص بها عاملٌ هامٌ 
من أجل أن تتمتع بالحرية واالستقاللية.   

● جئين والمهاجرين عدد ممثلي الال داداز تجاوز عائق اللغة: كلما 
برزت العمل الخاصة بالهجرة والالجئين،  مجموعات/  مجالس في

يمكن التخفيف من مشكلة والمشاكل الناشئة عن حاجز اللغة. 
التي يقوم بها  الترجمة باالعتماد من وقت آلخر علىاالتصال هذه 

.الذين يجيدون التركية أو اإلنجليزية الممثلون المهاجرون  
تقييمات ذات الصلة بمجالس / مجموعات العمل الخاصة انطالقًا من ال

مقترحات عديدة لمجالس المدن البحث بالمهاجرين والالجئين، طرح هذا 
مجالس المدن آليات وصانعي القرار على المستوى الوطني، حتى تصبح 

الالجئين والمهاجرين في قرارات المدن وتأمين  مشاركة ضمان فعالة في
.عملية العيش المشترك وتسهيل انسجامهم االجتماعي،  

االلممققتتررححااتت  االلممققددممةة  للصصااننععيي  االلققرراارر  ععللىى  االلممسستتووىى  االلووططننيي::  
● التشريعات. تحديث   
●  مستوى على نماذجَ تطوير بلديات المدن الكبرى والواليات والمدن؛ 

المدن. مجالس  
● الشمولية. بحيث يشجع على التعاريف تحديث   
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● التمويل. وتنويع الموارد إلى الحاجة حل   
● التدابير من أجل التنفيذ. اتخاذ    
● األخالقية. المبادئ بناء    
● البلدية. مجلس في التمثيل ضمان   
● والتنسيق. تطوير التعاون   
● الجيدة. الممارسات أمثلة عن نشر   

االلممققتتررححااتت  االلممققددممةة  للممججااللسس  االلممددنن  االلتتيي  تتررييدد  تتششككييلل  ممججممووععااتت  ععمملل  
ببااللالالججئئيينن  ووااللممههااججرريينن  ععللىى  االلصصععييدد  االلممححلليي::   

● .على الحقوقالنهج القائم اعتماد    
● الشمولية. مراعاة   
● المحلية. الجهات الفاعلة خرائط رسم   
● للفاعلين. المجال إفساح   
● المدن. لمجالس التنفيذي المجلس ضمان تبني العملية من قبل   
● األحياء. مستوى إلى النزول   
● البلديات. في الصلة ذات الوحدات مع التنسيق تأمين   
● المشاركة. لتسهيل التدابير اتخاذ   
● النشطة. الالجئين عمل مجموعات مع اتصال على البقاء   
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KISALTMALAR

BM: Birleşmiş Milletler

MBB: Marmara Belediyeler Birliği

RESLOG: Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi
 (Resilience in Local Governance Project)

STK: Sivil Toplum Kuruluşları

TKK: Türkiye Kent Konseyleri Birliği

UCLG-MEWA: Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu Batı Asya Teşkilatı
 (United Cities and Local Governments Middle
 East and West Asia Section)

UNDP: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
 (United Nations Development Programme)

UNHCR: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
 (United Nations High Commissioner for Refugees)

YG21: Yerel Gündem 21 
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BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ: MÜLTECİ VE GÖÇMENLERİN 
KENTSEL KARARLARA KATILIMININ
VE BİRLİKTE YAŞAMIN 
DESTEKLENMESİNDE KENT KONSEYLERİ
Türkiye, Suriye’de 2011’de başlayan insani krizden ve benzer olumsuz 
durumları yaşayan ülkelerden kaçanların sığındığı bir ülke durumu-
na gelmiştir. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün ve-
rilerine1 göre yaklaşık 4,9 milyon yabancı uyruklu ikamet izni alarak 
veya geçici koruma kapsamında resmî olarak Türkiye’de yaşamaktadır. 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verileri-
ne2 bakıldığında da Türkiye’de 3.574.800’ü Suriye, 170.250'si Irak ve 
116.400’ü Afganistan uyruklu geçici ve uluslararası koruma statüsünde 
mülteci bulunmaktadır. 4 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapan 
Türkiye’de yıllar içerisinde mülteci ve göçmenler yerel kültürün
bir parçası olmuştur. 

Tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’deki mülteci ve göçmenlerin de ken-
dine has farklılıkları, zenginlikleri ve kırılganlıkları vardır. 1951 yılında 
Cenevre’de imzalanan Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme 
ile mültecilerin bir hak grubu olarak tanınmasının ertesinde, yerli ve 
göçmen grupların birlikte yaşamasını mümkün kılacak politika ve uygu-
lamalar dünyada hız kazanmıştır. Ne var ki, Türkiye’deki yasal altyapı, 
bu uluslararası çerçeveye uyumlanmamış ve sonuç olarak 2010’lu yıllar-
da aniden artan mülteci ve göçmen sayısı karşısında ülke hazırlıksız ya-
kalanmıştır. Bu durum ile Türkiye’de yaşanan demokratik gerilemenin3 
zamansal olarak üst üste binmesi, mülteci ve göçmenlerin karar alma 
süreçlerine katılımının oldukça düşük olmasına sebep olmaktadır. Mer-
kezi düzeyde katılımcı karar alma mekanizmalarının yetersiz olması, 
tüm hak grupları gibi göçmen ve mülteci hak savunucularının da yerel 
yönetimlere yönelmesine sebep olmuştur.

1 İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün İkamet İzinleri ve Geçici Koruma Verileri:
https://www.goc.gov.tr/ikamet-izinleri ve https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638;
Erişim Tarihi: 03.10.2021. 
2 Bkz. UNHCR Türkiye İstatistikleri; https://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-istatistikleri;
Erişim Tarihi: 03.10.2021.
3 V-Dem Institute, 2020.
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5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13. maddesi şöyledir: "Herkes ikamet 
ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmet-
lerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye ida-
resinin yardımlarından yararlanma hakları vardır." Buna rağmen mül-
teci ve göçmenler, toplumsal önyargılar ve ayrımcı pratikler nedeniyle 
barınma, sağlık, eğitim gibi temel hakların yanı sıra, yerel yönetişim sü-
reçlerine ve katılım hakkına erişimde de sorunlar yaşamaktadır. Mülteci 
ve göçmenlerin yerel yönetişim ve kentsel karar alma süreçlerine katılı-
mında ve birlikte yaşamın desteklenmesinde kent konseylerinin kilit bir 
rol alabileceği savından yola çıkan bu çalışma, kent konseyi çatısında yer 
alan çalışma grupları ve meclislerinin işlevini ve bunların kente katılım 
hakkı konusunda oynayabilecekleri stratejik rolü tartışmaya açmaktadır. 
Kent konseylerinin yereldeki ortak aklı temsil edebilmesi için kentin tüm 
paydaşlarının katılabileceği bir yapı olarak tasarlanması gerekmektedir. 
Bu durum ancak mülteci ve göçmenlerin ihtiyaç ve taleplerinin de ken-
tin ve kent yönetişiminin gündemine girmesi ile mümkündür. Böylesi 
bir yaklaşıma istinaden bu çalışma, "Kent konseyi mülteci çalışma grup-
ları, mültecilerin kentsel kararlara katılımını ve birlikte yaşamı kolaylaş-
tırmak için nasıl daha etkili yapılar hâline gelebilir?" sorusunun yanıt-
larını aramaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin farklı illerinde bu alanda 
çalışan uzmanlar ve mültecilerle gerçekleştirilen görüşmelerle katılım 
süreçleri, göç temalı çalışma grupları ve meclislerin mevcut durumu ve 
verili durumun nasıl iyileştirilebileceğine dair bilgiler toplanmıştır. 

Araştırmanın çıktılarının,

• mülteci ve göçmenlerin kent konseylerine katılımına dair ihtiyaç 
ve zorlukların anlaşılmasına ve aşılmasına dair önerilere dayanak 
sağlaması,
• iyi uygulama örneklerinin görünür kılınmasını ve yaygınlaştırılmasını
desteklemesi,
• kent konseyi ve yerel yönetim temsilcileri ile göç ve kent hakkı alanında 
çalışan sivil toplum örgütleri ve akademisyenler başta olmak üzere tüm 
aktörler için kaynak niteliği taşıması ve alanda yapılabilecek diğer çalış-
malara ilham vermesi hedeflenmektedir.
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Neden Kent Konseylerine Odaklanıyoruz?

Belediyelerin başarılı uygulamaları, katılımcı yönetişim paradigmasıy-
la dikkat çekmesi ve merkezi düzeyde karar alma süreçlerine katılım 
alanının daralması, yerel karar alma mekanizmalarına dâhil olmanın 
önemini hak savunucularına yeniden hatırlatmıştır. Yerel yönetimler, 
pek çok özelliğiyle kent sakinlerinin ihtiyaç ve tercihlerine daha kolay 
ve hızlı cevap verebilir. Kamu ile sivil toplum arasındaki ilişkiler yerel 
düzeyde daha sıktır ve doğrudan karşılaşmalara dayalıdır. Yerel yöne-
timlerin yalnızca belirli bir nüfusu kapsaması, katılımcı karar süreçleri-
ne dâhil olan kişi sayısını sınırlı tutarak, katılımcı yönetişim süreçlerine 
ayrılan sürenin daha verimli kullanılmasını sağlar. Ayrıca, yerel yöneti-
şimi hedefleyen savunuculuk faaliyetlerinin ulusal düzeyde savunucu-
luk faaliyetlerine oranla daha az finansal kaynak ve insan kaynağı ile 
gerçekleştirilebilmesi, yerelde hak savunuculuğunu kolaylaştırmaktadır. 
Bu bağlamda yerel karar süreçlerine katılım, sivil toplum için yaşamsal 
önem taşımaktadır. Yerel karar süreçlerine katılım ve mülteci hakları sa-
vunuculuğunun yerelleşmesi için son derece uygun bir mekanizma olan 
kent konseylerinin öneminin altını çizmek gerekmektedir.

Kent konseylerini mülteci hakları bağlamında önemli kılan diğer sebep-
ler ise mültecilerin ihtiyaçları ile belediye hizmetleri arasındaki örtüşme 
ve kent konseylerinin sivil toplumu güçlendirici yönüdür. Göç yönetişi-
minde iyi örnek olarak sunulan Almanya, İsveç gibi ülkelerde merkezi 
ve yerel yönetimler, mültecilere yönelik politikalar ve hizmetler konu-
sunda koordineli çalışmaktadır. Türkiye gibi mülteci yoksulluğunun 
yüksek olduğu ülkelerde mültecilerin başat ihtiyaçları olan ekonomik ve 
sosyal destekler, bu politika ve hizmetler arasında en çok ağırlık kazanan 
konulardır. Bununla beraber, ekonomik ve sosyal destek ihtiyaçlarının 
yerel yönetimlerce daha hızlı saptanması ve etkili bir biçimde karşılan-
ması için, göç yönetiminde yerel yönetimlere düşen görevin ağırlığı da 
artmaktadır. COVID-19 döneminde gerçekleştirilen uygulamalar, bu 
tespiti kanıtlar niteliktedir.4 Dolayısıyla göçmen ve mültecilerin ihtiyaç-
larının yerel yönetimlere sağlıklı bir şekilde iletilmesi, yoksulluğun yük-
sek olduğu durumlarda mülteci haklarının gerçekleştirilmesi için olduk-
ça elzemdir. Kent konseyleri ise bu bilgi akışını sağlayabilecek en önemli 
yerel katılım mekanizmalarından biridir.

4 YERELİZ Derneği, 2020.
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Öte yandan, kamu ve sivil toplum arasındaki ilişki ağları yerelde oldukça 
yoğun olsa da, bu ağlara dâhil olma konusunda mültecilerin dezavan-
tajlı konumda olduğu unutulmamalıdır. Mültecilerin kent konseylerine 
doğrudan katılımı, sivil topluma katılımı da hızlandıran ve yaygınlaştı-
ran bir etkendir. Sivil toplum kuruluşlarının daha zayıf  olduğu yereller-
de kent konseylerinin güçlendirici yönü, mülteci hakları savunuculuğu-
nu destekleyen bir etken olarak görülmelidir. 

Araştırmanın Yöntemi
Mülteci ve Göçmenlerin Katılım Hakkını Kent Konseyleri Üzerinden Düşünmek 
isimli çalışma, ilgili kurum ve kuruluşlardan elde edilen veriler, odak 
grup toplantıları, derinlemesine görüşmeler ve literatür taraması çıktı-
larının YERELİZ Derneği uzmanları tarafından değerlendirilmesi ve 
yorumlanması ile oluşturulmuştur. Süreç boyunca 3 odak grup toplan-
tısı ve 6 derinlemesine görüşme yapılmıştır. Bunlara ek olarak 2 kent 
konseyi de bizlere görüşlerini iletmiştir.

Odak grupların ilki Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkan Vekili Neca-
ti Binici, Kocaeli Kent Konseyi Göç ve Mültecilik Komisyonu Başkanı 
Kenan Seyrek, İzmir Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Abdülsamet 
Baskak, Şanlıurfa Kent Konseyi Mülteciler-Göç Çalışma Grubu Ko-
ordinatörü Mahmut Kaya, İstanbul Kent Konseyi Göç Çalışma Gru-
bu Moderatörü Günce Beyazer, Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi 
Başkanı Mete Hüsünbeyi, Adana Kent Konseyi Mülteci Meclisi Baş-
kanı (2018-2019) ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Akademik Kurul 
Üyesi İsmail Güneş, Hatay Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ta-
cettin İnandı, YERELİZ uzmanları, RESLOG ve Marmara Belediye-
ler Birliği’nin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede yerellerdeki 
göç çalışma grupları ve mülteci meclislerinin deneyimlerini, mevzuatın 
kapsayıcılığına dair yorumlarını, göçmenlerin kent konseylerine katılı-
mındaki zorluklar ve imkânları ve işleyişi anlamaya yönelik tartışmalar 
yürütülmüştür. 
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İkinci odak grup Bursa Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Başkanı
İlir Hamzaj, Şişli Kent Konseyi Mülteci Meclisi, Kocaeli Kent Konseyi 
Göç ve Mültecilik Komisyonu, Adana Kent Konseyi Mülteci Çalışma 
Grubu, Şanlıurfa Kent Konseyi Mülteciler-Göç Çalışma Grubu ve 
Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi’nin katılımcısı olan mülteci ve 
göçmenlerle gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede mülteci ve göçmenlerin 
kent konseyi göç çalışma grubu ve mülteci meclisleri deneyimleri, kentsel 
kararlara katılıma ve birlikte yaşamı kolaylaştırmaya dair hayatlarına 
etkileri konuşulmuştur.

Üçüncü odak grup görüşmesinde YERELİZ Derneği uzmanları ve gönüllü-
leri ilk iki odak grup toplantılarında öne çıkan başlıklar ekseninde Mar-
mara Belediyeler Birliği ve RESLOG Türkiye temsilcisi ile birlikte, mül-
teci ve göçmenlerin kent konseylerine katılımı ile göç çalışma grubu ve 
mülteci meclislerinin etkili çalışmalarının önündeki engelleri ve çözüm 
önerilerini tartışarak bu yayının iskeletini oluşturmuşlardır.

Odak gruplara ek olarak İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık, Konak 
Kent Konseyi Mülteci Meclisi Başkanı Mete Hüsünbeyi, Şanlıurfa 
Kent Konseyi Mülteciler-Göç Çalışma Grubu Koordinatörü Mahmut 
Kaya, Gaziantep Kent Konseyi Göç ve Sığınmacılar Çalışma Grubu 
Başkanı Mehmet Eyyupoğlu, Adana Kent Konseyi Mülteci Meclisi 

Görüşülen Çalışma Gruplarının Coğrafi Dağılımı
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Başkanı (2018-2019) ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Akademik 
Kurul Üyesi İsmail Güneş, Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nden 
Avukat Cüneyd Altıparmak ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır.
Cüneyd Altıparmak ile olan görüşme kent konseyleri mevzuatına 
odaklanırken, kent konseyi temsilcileriyle yapılan görüşmeler kent 
konseyi göç ve mülteci çalışma gruplarının kurumsal yapısını, 
mültecilerin kentsel kararlara katılımını ve birlikte yaşam sürecine 
katkılarını, ayrıca yerelde iyi işleyen çalışmaları ve en çok zorlanılan 
konuları anlamaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Kocaeli Kent 
Konseyi Göç ve Mültecilik Komisyonu Başkanı Kenan Seyrek 
ve Şişli Kent Konseyi Mülteci Meclisi adına Şişli Kent Konseyi 
Başkan Yardımcısı Nevin Kaplan’dan görüşleri yazılı olarak alınmıştır.
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Araştırma Kapsamında Görüşülen Kurumlar

Marmara Belediyeler
Birliği

Türkiye Belediyeler
Birliği

Türkiye Kent
Konseyleri Birliği

UNCHR

Konak Kent Konseyi
Mülteci Meclisi

Kocaeli Kent Konseyi
Göç ve Mültecilik Komisyonu İzmir Kent Konseyi

Hatay Kent Konseyi İstanbul Kent Konseyi
Göç Çalışma Grubu

Türkiye Kent
Konseyleri Platfırmu

Adana Kent Konseyi
Mülteci Meclisi*

Kocaeli Kent Konseyi
Göç ve Mültecilik Komisyonu

Bursa Kent Konseyi
Yabancılar Meclisi

Türkiye Kent Konseyleri
Birliği

Şanlıurfa Kent Konseyi
Mülteciler-Göç Çalışma Grubu

Kocaeli Kent Konseyi
Göç ve Mültecilik Komisyonu

Şişli Kent Konseyi

Konak Kent Konseyi
Mülteci Meclisi

Gaziantep Kent Konseyi
Göç ve Sığınmacılar

Çalışma Grubu

Konak Kent Konseyi
Mülteci Meclisi

Şanlıurfa Kent Konseyi
Mülteciler-Göç Çalışma Grubu

Adana Kent Konseyi
Göç ve Mülteci Çalışma Grubu

Şişli Kent Konseyi
Mülteci Meclisi

İzmir Kent Konseyi

Türkiye Kent Konseyleri
Birliği

Şanlıurfa Kent Konseyi
Mülteciler-Göç Çalışma Grubu

Adana Kent Konseyi
Mülteci Meclisi*

GÖRÜŞ
ALINAN

KURUMLAR

ÖZNELER
ODAK GRUP

KATILIMCILARI
ODAK GRUP

KATILIMCILARI

İYİ ÖRNEK
GÖRÜŞMELERİ

YAZILI
GÖRÜŞLER

KENT
KONSEYİ

TEMSİLCİLERİ
ODAK GRUP

KATILIMCILARI

* Adana Kent Konseyi Mülteci Meclisi, 2019 yılında çalışma grubuna dönüşmüştür.
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Göçmen/mülteci çalışma grupları ve meclislerden temsilciler ve alanda 
çalışan uzmanlarla yapılan ilk odak grup görüşmesi için 19 soruluk, kent 
konseylerine katılan göçmen ve mülteciler ile yapılan ikinci odak grup 
görüşmesi için 15 soruluk, iyi uygulama örneklerini anlamaya yönelik 
yapılan derinlemesine görüşmeler için ise 27 soruluk görüşme formları 
hazırlanmıştır. Görüşme formları hazırlanırken, mülteci haklarını oluş-
turan çerçevenin ulusal ve uluslararası dayanakları, bu hak çerçevesinde 
Türkiye ve diğer ülkelerde geliştirilen yerel yönetim iyi uygulama örnek-
leri ve Türkiye’deki yerel yönetim mevzuatını kapsayan yazılı kaynaklar 
incelenmiş, bu inceleme esnasında Türkiye’deki yerel yönetim mevzua-
tının uygulanmasında ortaya çıkan çeşitlilik ile göçmen ve mültecilerin 
uluslararası kuruluşlar tarafından vurgulanan ihtiyaç ve önceliklerine 
özellikle dikkat edilmiştir. 

İncelemelerden ortaya çıkan farklı bilgi ve veriler, çalışmayı hazırlayan 
uzmanların deneyimleri temel alınarak Türkiye kurumları için yerelleş-
tirilmiş, bahsi geçen konuların Türkiye yerel yönetimleri bağlamında 
objektif  şekilde irdelenmesi için soru formları düzenlenmiştir. Katılım-
cıların motivasyon ve birikimine bağlı olarak daha fazla veri üretilme-
si için görüşmeler yarı yapılandırılmış olarak gerçekleştirilmiştir. Buna 
bağlı olarak da yukarıda belirtilen soru sayıları görüşme formlarında 
yer alan asgari soru sayılarını ifade etmektedir. YERELİZ uzman ve gö-
nüllüleri; Marmara Belediyeler Birliği ve RESLOG Türkiye temsilcisi 
ile yapılan görüşme için o zamana kadar yapılan görüşmelerde öne çı-
kan bulguları değerlendirmeye odaklanan yarı yapılandırılmış çevrimiçi 
mülakatlar gerçekleştirilmiştir.

Görüşmelerden elde edilen veriler, bütüncül bir analiz elde etmek ama-
cıyla daha önce yapılan literatür incelemesiyle bir araya getirilmiştir. 
Bununla beraber, göçmen ve mültecilerin kent konseylerine katılımı 
hakkında somut ve doğrudan önerilerde bulunmayı amaçladığı için bu 
çalışmada yalnızca Türkiye’deki göçmen katılımının kentsel karar alma 
süreçleriyle nasıl ilişkilendiği, Türkiye’deki yerel katılım mekanizmaları, 
bunların mevzuat ve misyonları, uluslararası yerel katılım gündemiyle 
Türkiye kurumları arasındaki paralellikler ve yerel katılım mekanizma-
larındaki somut işleyişle mevzuat arasındaki örtüşme ve uyumsuzluklar 
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ele alınmıştır. Kent konseyleri bağlamında göçmen ve mülteci katılımını 
artırmayı hedefleyen okuyucu kitlesi göz önünde bulundurularak, lite-
ratür taramasının mevzuat ve uygulamalara dair yoğun bir özet işlevi 
görmesi öngörülmüştür.

Odak grup toplantıları ve derinlemesine görüşmelere ek olarak kent 
konseyleri ve göç alanında çalışmalar yürüten uzman kuruluşlar olan 
Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Türkiye 
Kent Konseyleri Birliği ve Türkiye Kent Konseyleri Platformu’ndan gö-
rüşler alınmıştır.

Araştırmanın İçeriği
Çalışma altı bölüm olarak tasarlanmış olup, ilk bölümde araştırmanın 
amacı, kapsamı ve yöntemine değinilmiştir. İkinci bölüm çalışmanın 
kavramsal çerçevesine ayrılmış ve katılım hakkı, yerel yönetimlerde 
katılımcı mekanizmalar ve kent konseylerinin yapıları detaylı biçimde 
sunulmuştur. Bu bölümde etraflıca sunulan "siyasal katılım" kavramı 
demokratik ideallerin bir uzantısı olarak tartışılmış ve Türkiye’deki katı-
lımcı mekanizmalardan biri olan kent konseyleri, uluslararası gelişmele-
re atıfla ve resmî ve gayriresmî boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Üçüncü 
bölümde, çalışma kapsamında gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen 
veriler ışığında, göç ve mülteci çalışma gruplarının mevcut durumu, fa-
aliyetleri ve bu faaliyetlerin kentte birlikte yaşama katkısı incelenmiştir. 
Burada kent konseyi; mevzuat, bütçe, kurumsal yapı ve farklı aktörlerin 
katılımı gibi temel etkenlerin çerçevesinde ele alınmıştır. Türkiye’deki 
kent konseylerinde gerçekleştirilen mülteci ve göçmenlere yönelik ça-
lışmalar, hak temelli bir perspektifle incelenmiştir. Dördüncü kısımda 
karar vericilere, beşinci kısımda ise kent konseylerine daha etkili göç-
men ve mülteci meclislerinin oluşturulması için öneriler sunulmaktadır. 
Çalışmanın altıncı bölümü ise literatür taraması ve saha çalışmasının 
sentezinin aktarıldığı "Sonuç" bölümüdür. 
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KATILIM, YÖNETİŞİM VE KENT KONSEYLERİ
Katılım, hem ülkemizde hem de dünyada toplumsal, ekonomik ve siyasal 
yönetim anlayışındaki demokratik değişimlere paralel şekilde önem ka-
zanan bir kavram hâline gelmiştir. Bu kavram daha çok siyasi katılımı, 
yani kişi ve toplulukların yönetimdeki karar süreçlerine katılımını ifade 
etmektedir. Seçimlerin yanı sıra istişare, işbirliği, referandum, konsensüs 
gibi farklı karar alma yöntemleri de demokratik siyasal katılımın un-
surları olarak sıralanmaktadır. Yine de, temsili demokrasilerin idealize 
edildiği günümüzde, "oy verenin iradesi" katılımın temeli olarak görül-
mektedir. Yönetişim anlayışı ise katılımda temsil eden-edilen ikiliğini 
değiştiren bir anlayıştır. Yönetişim, hiyerarşik bir yönetim anlayışı yerine 
resmî yönetici sıfatı olmayan kişi, grup ve kuruluşların da dâhil olduğu 
eşitler arası heterarşik5 bir yönetim modelidir.6 Bu açıdan ele alındığın-
da, katılımcı yönetişim anlayışı temsili demokrasiyi kökünden değiştiren 
bir yaklaşımdır. Katılımcı yönetişimle alınan kararların tüm bireyleri ve 
grupları (ve hatta insan dışı canlıları) kapsaması beklenirken, öte yan-
dan ihtiyaç ve tercihlerin çeşitliliğinin de göz önünde bulundurulması 
beklenmektedir. 

Günümüzde, katılımcı yönetişim özellikle bireylere ve topluluklara en 
yakın birimler olarak değerlendirilen yerel yönetimler bağlamında sık-
lıkla vurgulanan ve tartışılan önemli kavramlardan biridir. Nüfusun 
yoğun ve siyasi tercihlerin oldukça çeşitli olduğu yerleşim birimleri 
olan kentlerde katılım daha da kritik bir olgudur. Bilginin hızla yayıl-
dığı çağımızda kentlerin, o kentte yaşayanlarla birlikte yönetilmesi ve 
bu bağlamda bireylerin aktif  katılımının desteklenmesi katılımın en 
önemli unsurlarındandır. Karar alma süreçlerine katılım, halkın tercih 
ve istekleri konusunda fikir sahibi olunmasını daha düşük maliyetle ger-
çekleştirerek, kent sakinlerinin ihtiyaç ve tercihlerine dayalı politikalar 
yürütülmesini sağlar. Öte yandan, kişiler arasındaki güçlü iletişim ağı, 

5 Heterarşi (İngilizcede heterarchy), organizasyonu oluşturan birçok fonksiyonel birimin karşılıklı etkileşimine 
imkân verir. Heterarşide üst üste olma hâli yoktur. Kollektivite ve çeşitlilik; yani birbirinden farklı ama aynı 
zamanda var olan ilişkiler vardır –e.n.
6 Kabasakal, 2020.
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birlik, dayanışma ve biz bilinci kentlerde katılımcılık ilkesiyle iyileştirilen 
unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple yerel katılım, sağlıklı 
ve güçlü demokrasinin temelidir.

Katılım kavramı ve katılım süreçleri kendi içinde resmî (formel) ve gay-
riresmî (enformel) katılım olarak iki farklı sınıfta değerlendirilebilir. 

Resmî (Formel) Katılım: Karar alma mekanizmalarına resmî katı-
lım, edinilmiş yasal hakları içeren, yapılandırılmış, sınırları ve yöntem-
leri belirlenmiş bir katılım türüdür. Mevcut demokratik yapılarda ülke-
lere göre de farklılık göstermektedir. Birey ve toplulukların karar alma 
süreçlerine katılımı yasal çerçevelerle netleştirilmiştir ve yasalar etkin bir 
şekilde uygulanmaktadır. 

Gayriresmî (Enformel) Katılım: Bireylerin ve kitlelerin karar alma 
süreçlerine resmî olarak tanımlanmamış şekilde katılımıdır. Örneğin ço-
cuklar, ülkemizdeki sığınma statüsündeki Suriyeliler vb. kişilerin istişare 
yoluyla yönetişime katılmasına ve konuya veya soruna bağlı olarak ilgili 
grupların katkıda bulunmasına olanak veren bir katılım biçimidir. Bu 
alan, aynı zamanda yeni bir yaklaşım olarak katılım süreçlerinin ge-
nel anlamda daha güçlü bir zeminde uygulanması için de kendi içinde 
birçok fırsatı beraberinde getirir. Kentsel hizmetlerin o kentte yaşayan 
herkesin beklenti ve ihtiyaçları üzerinden şekillenmesine olanak tanır. 
Bu tartışmanın en değerli boyutu, katılımın yasal bir hak olup olmadı-
ğına bakılmaksızın, her insanın ihtiyaç ve beklentilerini, konuya ilişkin 
fikirlerini dillendirme hakkını ortaya koymasıdır.

Kentsel yönetim süreçlerinde demokratik siyasal katılımın güçlendi-
rilmesi için en önemli kentsel katılım mekanizmalarından biri de kent 
konseyleridir. Kent konseyleri kendine özgü bir yerel katılım mekaniz-
masıdır. Resmî katılım için bir mekanizma olduğu kadar gayriresmî 
katılım yöntemlerinden de beslenerek, katılımı daha geniş ve kapsayıcı 
bir anlamda uygulamaya teşvik eder. Bunun için hem kent konseyi bi-
leşenlerinin hem de kent sakinlerinin, kent konseyi olgusunun getirdiği 
kazanımları bilmesi önemlidir. 

Bu bölümün geri kalanında, kent konseylerinin nasıl ortaya çıktığı ve 
günümüzdeki yasal çerçeve anlatılacaktır.
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Bir Katılım Mekanizması Olarak Kent Konseyleri: 
Ortaya Çıkışı, Yapısı ve İşlevi
Bugün Türkiye’de kent konseyleri olarak bilinen yapıların temelinde, 
1992 yılında Rio de Janerio’da yapılan ve "Yeryüzü Zirvesi" olarak 
adlandırılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı 
(United Nations Conference on Environment & Development) vardır.
1992 Rio Zirvesi’ne Türkiye de katılmış ve dünya kamuoyunda "küre-
sel çağrı" olarak nitelendirilen eylem planını benimsemiştir. "Gündem 
21" isimli bu eylem planı, sürdürülebilir kalkınma konusunda küresel 
uzlaşmanın ve politik taahhütlerin en üst düzeydeki ifadesidir. Gündem 
21 ile kalkınma kavramı, tükettiği kadar koruyan ve üreten, katılımcı 
ve çoksesli bir yönetişim modelini ortaya konmuş, sürdürülebilir kalkın-
manın çevresel ve toplumsal boyutları ele alınmıştır. Doğal kaynaklar 
ve insan toplulukları "harcanabilir" değil "sürdürülebilir" olgular olarak 
ele alınmıştır. Ayrıca, toplumsal sürdürülebilirlik için dezavantajlı grup-
ların güçlendirilmesi amacıyla özel çaba sarf  edilmesi gerektiği belirtil-
miştir.7 Dezavantajlı gruplara yapılan bu vurgu, ötekileştirilen pek çok 
topluluğun sürdürülebilir kalkınmada söz sahibi olması gerektiğini salık 
vermektedir. Mülteci ve göçmenler de bu gruplar arasında sayılabilir.

Gündem 21’deki sürdürülebilir kalkınma anlayışı yerel yönetimleri ve 
katılımcılığı önemseyen bir anlayıştır. Sürdürülebilir kalkınma için ye-
rel katılım ve işbirliklerine duyulan ihtiyaca istinaden, Gündem 21’in 
28. maddesi, "Gündem 21'in desteklenmesinde yerel yönetimlerin gi-
rişimleri" metne dâhil edilmiştir. Bu maddeye göre her yerel yönetim, 
yereldeki kişi ve topluluklarla istişare ederek bir "Yerel Gündem 21" 
ortaya koyacaktır. 28. maddenin bir alt başlığı olmasına rağmen, Yerel 
Gündem 21, Gündem 21’in mahalli boyutudur. Yerel Gündem 21 ile is-
tişareye dayalı mekanizmalar kurulması, istişareye dayalı yerel planlama 
yapılması, kentlerde kurulan istişare mekanizmalarıyla yerel yönetimle-
rin iletişim hâlinde kalarak bilgi ve deneyim alışverişi gerçekleştirmesi 
ve tüm bu süreçlerde kadın ve gençlik gibi dezavantajlı grupların katılı-
mının artırılması öngörülmüştür.

7 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı, Gündem 21'in İngilizce metni için bkz. https://
sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf; Erişim Tarihi: 03.10.2021.
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Türkiye’de Yerel Gündem 21 uygulamaları, 1997 yılı sonunda Birleş-
miş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteği ve Birleşmiş Kent-
ler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UC-
LG-MEWA) öncülüğünde gerçekleşen "Türkiye'de Yerel Gündem 
21'lerin Teşviki ve Geliştirilmesi Projesi" ile başlamıştır.8 1997-2011 yıl-
larında uygulanacak 5 aşamalı bir program9 hâline gelmiştir. Program 
kapsamında aralarında 9 büyükşehir ve 3 il özel idaresi de bulunan 48 
yerel yönetimde Yerel Gündem 21 mekanizmaları kurulmuştur.

2005 Temmuz ayında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 
76. maddesiyle kent konseyleri yasal olarak tanımlanmış bir karar alma 
mekanizması hâline getirilmiştir. Programın üçüncü aşaması olan
"Türkiye’de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Yoluyla BM Binyıl Bildirgesi 
Hedefleri ve Johannesburg Uygulama Planı’nın Yerelleştirilmesi Projesi" 
dâhilinde gerçekleşen bu yasal değişiklikle önceden Yerel Gündem 21
mekanizmaları olan yapılar, daha iyi tanımlanmış yapılar olan 
"kent konseyleri" hâline gelmiştir. Kent konseyleri, 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:  

Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştiril-
mesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyar-
lılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, 
katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. 

Böylece, sürdürülebilir kalkınmanın katılımcı yönetişim ilkesi temelinde 
yerelleştirilmesini amaçlayan Yerel Gündem 21 süreci Türkiye’de kent 
konseyleri ile devam ettirilmiştir. Bu Kanun'un 76. maddesiyle beledi-
yeler, kent konseylerinin kurulması, işlevsel kılınması ve desteklenmesin-
den sorumlu başat aktörler olarak tanımlanmışlardır. Daha sonradan 
İçişleri Bakanlığı tarafından son şekli verilen Kent Konseyi Yönetme-

8 Arar, 2002
9 YG21’in Proje ve Program Aşamaları
Aşama 1: Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Teşviki ve Geliştirilme Projesi (Kasım 1997-Aralık 1999)
Aşama 2: Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Uygulanması (Ocak 2000-Aralık 2003)
Aşama 3: Türkiye’de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Yoluyla BM Binyıl Bildirgesi Hedefleri ve Johannesburg 
Uygulama Planı’nın Yerelleştirilmesi Projesi (Mayıs 2004-Eylül 2006)
Aşama 4: Türkiye’de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Yoluyla BM Binyıl Bildirgesi Hedeflerinin 
Yerelleştirilmesi (Eylül 2006-Mart 2009)
Aşama 5: Kent Konseylerinin Güçlendirilmesi ve Yerel Demokratik Yönetişim Mekanizmaları Olarak İşlev 
Görmelerine Yönelik Eğitim ve Kapasite Geliştirme Desteği Sağlanması (Ekim 2009-Mart 2011)

13



Katılım, Yönetişim ve Kent Konseyleri

liği, 8 Ekim 2006 tarihli ve 26313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe girmiştir.10 2009 yılının başlarında, Yönetmelik’te birta-
kım değişiklikler yapılmıştır. Kent Konseyi Yönetmeliği’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik, 6 Haziran 2009 tarihli ve 27250 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikle, Yö-
netmelik'te yer alan "Kent Konseyi Üyeliği" başlıklı 8. maddenin ilk fık-
rasına, "Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile 
buluşturmak üzere" ifadesinin eklenmiş olması, bu süreçte sivil toplum 
katılımının ve yönetişim anlayışının önemini göstermektedir.

Dünya genelinde "iyi yönetişim" kavramına oldukça farklı tanımlar 
getirildiği görülmekle birlikte, Türkiye’de Avrupa Birliği tarafından be-
nimsenen "yönetişim" kavramı esas alınmaktadır. Avrupa Birliği tara-
fından 2001 yılında benimsenen "Avrupa Yönetişimi" başlıklı belgede 
"iyi yönetişim" katılımcı bir yönetim anlayışı olarak tanımlanmakta ve 
bunu oluşturan temel ilkeler olarak "katılım, yerellik, saydamlık, hesap 
verilebilirlik, çalışma uyumu ve etkinlik" gösterilmektedir.11 Benzer şe-
kilde, Kent Konseyi Yönetmeliği’nde "Tanımlar" başlıklı 8. maddede, 
"yönetişim" için aşağıdaki tanım getirilmiştir: 

Yönetişim; saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve et-
kinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim 
anlayışını ifade eder.

Kent konseylerinin dikkat çekici özelliklerinin başında yerel yönetimler 
ve merkezi yönetim kuruluşlarının etkin katılımına karşın, bir "sivil plat-
form" görünümü sergilemesi gelmektedir. Başka bir deyişle, yönetişim 
sonuç odaklı değil süreç odaklı kriterlerle değerlendirilerek, katılımcı sü-
reçlerin öne çıktığı bir yerel yönetişim modeli düşünülmüştür.

Benzer şekilde, Yönetmelik’te kent konseyinin görevlerini ve bu katılımcı 
yapının kuruluş amaçlarını, hedeflerini ve işlevlerini yansıtan 6. madde 
kapsamında çokpaydaşlılık ve sivil katılım konusuna vurgu yapılmaktadır: 

10 Kent Konseyleri Yönetmeliği https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/
MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=10687&MevzuatTertip=5
11 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_10
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Kent konseyinin görevleri: Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırıl-
masını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çokortak-
lı ve çokaktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamaktır.

Kent konseyinin çok yönlü ve geniş kapsamlı olarak çizilen görev alanı 
ve çalışma ilkeleri birlikte düşünüldüğünde konseyin, yaşam kalitesini 
geliştirme hedefi doğrultusunda yerel yönetişimin tüm alanlarını kucak-
lamasını sağlayan ve bu bağlamda yeni bir yönetim anlayışı geliştirilme-
sinin önünü açan bir kapsama ve içeriğe sahip olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de Kent Konseylerinin Durumu
Mevzuat gereği kent konseylerinin destekçisi belediyelerdir. Bu nedenle 
bir yereldeki kent konseyinin mevcut durumunu tespit için bilgi alına-
cak kurum yine belediyelerdir. Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelikte 
bir belediyenin sınırları içerisinde kent konseyi kurulması için belediye 
düzeyi ya da nüfus ölçeği gibi herhangi bir ölçüt tanımlanmamıştır. Bu 
durumda yasal olarak ülkemizde bulunan 1398 belediyenin hepsi kent 
konseyinin kurulmasını sağlayıp destek vermekle yükümlüdür.

Araştırmanın yapıldığı dönemde ülkemizde belde belediyeleri hariç, 
1.002 belediyenin varlığı tespit edilmiştir. 794 belediyede kent konseyleri 
ile ilgili herhangi bir çalışma ve oluşum içerisine girilmemiştir. Çalışma 
kapsamında Türkiye Kent Konseyleri Birliği verilerine ulaşılmış, 
toplamda 209 kent konseyinin aktif  çalışmalar içerisinde olduğu tespit 
edilmiştir.12

12 Türkiye Kent Konseyleri Birliği Kurum Görüşü
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Hâlihazırda kurulu olan kent konseyleri mevzuattaki belirsizlikten, 
kaynak eksikliğinden, belediye yönetiminden, yereldeki toplumsal ve 
siyasal dinamiklerden, siyasi kültürden ve kendi iç dinamiklerinden 
kaynaklanan sorunlar nedeniyle yerel kamuoyunda beklenen etkiyi 
tam anlamıyla gösterememiştir. Ancak günümüzde birlikte çalışma 
kültürünün gelişmesinin genç, kadın, mülteci, çocuk vb. dezavantajlı 
grupların sosyal, siyasal ve kültürel hayata katılımı bağlamında önemli 
bir işlev gördüğü kaçınılmaz bir gerçekliktir. Kent konseylerinin etkin ve 
güçlü çalışması için yapısal sorunlarından (ki sorunların etkilerini daha 
iyi anlamak için ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek gerekmektedir) 
ziyade, öncelikle halkın katılımını güçlü kılacak çözüm arayışlarına 
odaklanılması gerektiği düşünülmektedir.

City

Potansiyel
Kent Konseyi
Kurulabilecek

Yerel İdare

Kent Konseyi
Bulunan

Yerel
Yönetimler

Kent Konseyi
Bulunmayan

Yerel
Yönetimler

Büyükşehir 30 24 6

İl 51 31 20

Büyükşehir-İlçe 519 134 385

İl-İlçe 403 20 383

Yerel İdareler ve Kent Konseylerinin Varlığı13

13 Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin paylaştığı verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır.
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KENT KONSEYLERİNDE GÖÇMEN VE 
MÜLTECİLERE YÖNELİK MEKANİZMALAR: 
ÇALIŞMA GRUPLARI VE MECLİSLER
Araştırma kapsamında yapılan üç odak grup, altı derinlemesine görüş-
me ve iki yazılı görüşle;  mevzuat, kent konseylerinin mevcut üye profili, 
hayata geçirilen faaliyetlerin kapsamı, çeşitliliği ve geliştirdikleri işbir-
likleri analiz edilmiştir. Bu bölümde, bu analiz çerçevesinde kent kon-
seylerinde göçmen ve mültecilerin kentsel kararlara katılımı ve birlikte 
yaşamı kolaylaştırma süreçlerindeki mevcut çalışmaları ve taşıdıkları 
potansiyel değerlendirilecektir. Katılımcılarla yapılan görüşmeler birkaç 
araştırmaya konu olabilecek çeşitlilikte bilgi sunmuş, ancak bu yayın 
kapsamında birlikte yaşam ve katılım bağlamında katılımcılar tarafın-
dan en çok vurgulanan konular seçilerek başlıklar belirlenmiştir.

Bu kitap, giriş kısmında da belirtildiği üzere, kent konseylerinin kuruluş 
amacı doğrultusunda göçmen ve mültecilerin de bir parçası oldukları 
kentle ilgili alınan kararlarda söz sahibi olmalarını sağlamak için önem-
li bir araç olabileceği iddiasındadır. Kentsel kararlara katılım sürecine 
dâhil olmak, aynı zamanda kentin bir parçası olmayı ve birlikte yaşam 
süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Bu kısımda sunulan analizler bir sonraki 
bölümlerde değinilen, kent konseylerinin bu alanlarda nasıl daha etkin 
mekanizmalara dönüşebileceğine dair önerilerimize temel oluşturacaktır. 

Mevzuata Bakış
Kent konseyleri mevzuatının kent konseylerinin işleyişiyle ilgili bazı ko-
nuları muğlak bıraktığı, kent konseyinin yetki ve sorumluluklarının net 
olarak tarif  edilmediği ve bunun da göçmen ve mülteci çalışma grup-
larının kurulmasını ve verimli bir şekilde faaliyetlerini yürütmesini etki-
leyen bir durum olduğu, yapılan görüşmelerde sıklıkla vurgulanmıştır. 
Bu başlıkta ele alınacak konular mevzuatın açıklarına bir girizgâh yapa-
rak genel resmin bütünlüklü analizi için mevcut durumu ortaya koyma 
amacı taşımaktadır. Vurgulanan konuların birçoğuna dair çözüm öneri-
lerine bir sonraki kısımda yer alan "İcraya Yönelik Tedbirlerin Alınması" 
başlığında da yer verilecektir. 
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Kent konseyi mevzuatında muğlak bırakılan konuların başında, göç-
men ve mültecilerin kent konseyinin bir parçası olup olamayacağı gel-
mektedir. Bu konuda araştırma kapsamında görüşülen tüm katılımcılar 
bir engel olmadığını ifade etmiş olsa da "hangi göçmen ve mültecinin 
kent konseyinin bir parçası olabileceği" konusunda uygulama farklılık-
ları olduğu gözlemlenmektedir. Bazı çalışma grupları ve meclisler dâhil 
olma konusunda tüzel kişiliği olan bir sivil toplum kuruluşunu temsi-
len katılımı esas alırken, bazı çalışma grupları ve meclisler göçmen ve 
mültecileri temsil eden kanaat önderlerini bünyelerine dâhil etmektedir. 
Bazı oluşumlarda ikamet veya kayıtlı olma şartı aranırken, bazılarında 
üyelik yaklaşımı yerine gönüllülük yaklaşımı benimsenip ikamet veya 
kayıtlı olma/olmama durumuna bakılmaksızın, isteyen herkese kapının 
açık tutulduğu görülmektedir. Bazı oluşumlarda ise bir göçmenin dâhil 
oluşu ancak Türk vatandaşlığı aldıysa mümkün olabilmektedir.

Bütçe konusu, muğlak bırakılan ve icranın aksamasına neden olan bir 
başka başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Kent konseylerinin kendi 
bütçelerine sahip olmaları, faaliyetler konusunda da özgürleşmelerini 
sağlayan önemli bir faktör olmaktadır. Ancak stratejik planda veya be-
lediye meclisinde onaylanarak kendilerine doğrudan ayrılmış yıllık büt-
çeye sahip olmayan kent konseylerinin çoğu harcamalarını basın-yayın, 
halkla ilişkiler veya kültür ve sosyal işler müdürlüklerinin yıllık bütçeleri-
ni kullanarak karşılamaktadır. Bu durum, belediye tarafından "makbul" 
kabul edilen etkinliklerin giderleri karşılanırken, "makbul" bulunmayan 
etkinliklerin bütçe neden gösterilerek karşılanmaması gibi sonuçlar do-
ğurabilmektedir veya belediyenin kadın, gençlik meclisi, iklim çalışma 
grubu vb. kendi stratejik önceliklerine uygun meclis ve çalışma grupları-
nın faaliyetlerine bütçe ayırırken, göç/mülteci çalışma grup ve meclisle-
rinin taleplerini yanıtsız bırakmasına sebebiyet verebilmektedir.
 
Kent yönetişiminde sivil toplumun katılımını güçlendirmek üzere ta-
sarlanan kent konseylerinin kurulmaması durumunda herhangi bir 
yasal yaptırım olmadığından, konseylerin kurulması kent yöneticileri-
nin inisiyatifine kalmış durumdadır. Kent konseylerinin mevzuatta iyi 
tanımlanmamış yapılar olması da yine kent konseylerinin yönetiminde 
belediye başkanlarına geniş bir müdahale alanı açmaktadır. Bu da kent 
konseylerinin siyaset üstü bir konumda olmasını zorlaştıran konulardan 
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biri olarak öne çıkmaktadır. Bu erki elinde bulunduran belediye başkan-
larının bir kısmı kent konseylerini kendi ajandalarına göre kullanabile-
cekleri yapılar olarak kurgulamaya çalışabilmektedir. Yetkilerin belediye 
başkanlarının elinde olduğu hissedilerek kurulan kent konseyleri, kentte 
yaşanan hak ihlallerine karşı politika üreten yapılar olabilme potansiyel-
lerini baştan kaybetmektedirler. 

Kent konseylerinde aktif  rol alan göçmen ve mülteciler de güçlü ve 
özerk kent konseylerinin kentlerde vuku bulan hak ihlalleriyle mücade-
lede önemli araçlar olabileceğini görüşmelerde belirtmiştir.

Bolu Belediyesi'nde bir sıkıntı var. Su faturası nasıl 10 kat fazla alınabilir. 
Bolu'da mülteci dışında turistler ve yabancılar var. Nasıl onlardan da 10 
kat fazla alabiliyorlar anlayamıyorum gerçekten. Bir yerde güçlü bir kent 
konseyi olmayınca işte böyle sorunlar da oluyor. 

(21.08.2021, Özneler Odak Grup Görüşmesi)

Kent konseylerinin yetki alanının danışma kurulu olarak sınırlanmış ol-
ması, belediyeye istediğinde konseye danışan ancak aldığı danışmanlığı 
uygulamak zorunda olmayan bir aktör esnekliği sunmaktadır. Bu du-
rum, yapılan görüşmelerde sıklıkla eleştirilen bir konu olmuştur. Çözüm 
olarak ise kentin kolektif  aklını temsil eden kent konseylerinin belediye 
meclisinde doğrudan temsilci bulundurmak suretiyle kent yönetişimin-
de karar verici rolünü de üstlenmesi gerektiği önerilmektedir.

Oy hakkımız yok, evet, ama bürokratların oturduğu yerde bizim de sandal-
yemiz var. En azından etkileme anlamında olumlu. Kent Konseyi'nin orada 
olduğunu insan görüyor. Meclis üyeleri görüyor. Bu, kültürün değişmesidir. 

(14.08.2021, Kent Konseyleri Odak Grup Görüşmesi)
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Üye Profilleri
Merkezi yönetimin yerel temsilcileri, yerel yönetimler ve sivil toplum, 
kent konseylerinin üç gövdeli yapısını oluşturmaktadır. Özellikle yoğun 
göç alan, yüksek göçmen ve mülteci nüfusuna sahip kentlerde göç ve 
mülteci çalışma grupları, demografinin değişmesiyle doğan yeni ihtiyaç-
lara ortak akılla bir çözüm denemesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu grupları 
göçmen ve mülteci gruplarının, kamu kurumlarının, meslek odalarının 
temsilcileri ve bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri, akademisyenler, 
öğrenciler, siyasetçiler, esnaf  odaları temsilcileri ile avukat, doktor, psi-
kolog vb. farklı uzmanlık alanlarından gönüllü aktivistlerin farklı oran-
larda bir araya gelerek  oluşturduğu belirtilmiştir. 

Üyelerin farklı kurum ve alandan olması göç ve mülteci çalışma grup-
larının göç yönetişiminde disiplinler ve kurumlar arası işbirliği için et-
kili mekanizmalar olabileceklerinin somut göstergesi olmaktadır. Birçok 
çalışma grubu ve mecliste üyelerin bir kısmını kamu çalışanları, sivil 
toplum örgütlerinin temsilcileri ve uzmanlar oluştururken, diğer kısmını 
da mülteci ve göçmenler oluşturmaktadır. 

Çalışma Gruplarının / Meclislerin Üye Profilleri

Kamu kurumlarının
temsilcileri

Meslek odalarının
temsilcileri

Mülteci gruplarının
temsilcileri

Akademisyenler ÖğrencilerSivil toplum örgütlerinin
temsilcileri

Esnaf odaları
temsilcileri Gönüllü aktivistlerSiyasetçiler
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Katılımcı Profili

ÇALIŞMA GRUPLARI / MECLİSLER Üye
Sayısı

Göçmen,
Mülteci

Katılımcı
Oranı

Kocaeli Kent Konseyi
Göç ve Mültecilik Komisyonu 23 Kişi %13

İstanbul Kent Konseyi
Göç Çalışma Grubu

40 Kişi
(Değişken) %30

Şanlıurfa Kent Konseyi
Mülteciler-Göç Çalışma Grubu

50 Kişi
(Değişken)

%30-35
(Değişken)

Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi
Gönüllülük Esaslı 

Faaliyete Göre 
Değişken

―

Şişli Kent Konseyi Mülteci Meclisi 15 Kişi %66

Gaziantep Kent Konseyi
Göç ve Sığınmacılar Çalışma Grubu 27 Kişi ―*

Adana Kent Konseyi Mülteci Meclisi** 30 Kişi %3

Bursa Kent Konseyi Yabancılar Meclisi
1500-2000 Üye
50-60 Kişi Net 

Katılım

%100
(1 Kişi Mülteci 

Statüsünde)

* Gaziantep Kent Konseyi Göç ve Sığınmacılar Çalışma Grubu'nda göçmen ve mülteci üye mevcut olmasa da 
etkinliklere göçmen ve mülteci katılımı sağlanmaktadır.
** Adana Kent Konseyi Mülteci Meclisi 2019 yılında çalışma grubuna dönüşmüştür.
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Görüşme yapılan göçmen ve mülteci çalışma grubu ile meclislerinde 
göçmen ve mültecilerin doğrudan katılımına baktığımızda, tamamına 
yakını göçmenlerden oluşan Bursa Kent Konseyi Yabancılar Meclisi dı-
şında, %13 ile %66 arasında değişen bir oran görülmektedir.

Çalışma grubu ve meclislerin cinsiyet dağılımlarına baktığımızda ise 
Kocaeli Kent Konseyi Göç ve Mültecilik Komisyonu dışındaki tüm ya-
pılarda kadın-erkek oranının eşit ya da kadınların çoğunlukta olduğu 
dikkat çekmiştir. Kadın katılımın yüksek oluşu görüşülen temsilciler ta-
rafından, toplumsal cinsiyet rollerinin de etkisiyle kayıt dışı ekonomide 
hane dışı işlerde erkeklerin iş bulma şansının daha yüksek olması nede-
niyle göçmen ve mülteci erkeklerin dışarıda çalışmak durumunda olma-
ları ve böylece kadınların çalışma gruplarında/meclislerde daha aktif  
olabildikleri şeklinde yorumlanmıştır. Öte yandan yaş profili açısından 
orta yaş ve altı üyelerin ağırlıkta olduğu görülmektedir.

Çalışma Gruplarının Cinsiyet Dağılımı

0 025 50 25

%

İstanbul Kent Konseyi
Göç Çalışma Grubu

Kocaeli Kent Konseyi
Göç ve Mültecilik Komisyonu

Bursa Kent Konseyi
Yabancılar Meclisi

Şanlıurfa Kent Konseyi
Mülteciler-Göç Çalışma Grubu

Gaziantep Kent Konseyi
Göç ve Sığınmacılar
Çalışma Grubu

Şişli Kent Konseyi
Mülteci Meclisi

Adana Kent Konseyi
Mülteci Meclisi*

* Adana Kent Konseyi Mülteci Meclisi 2019 yılında çalışma grubuna dönüşmüştür.
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Yapılan görüşmelerde, temsilcilere, çalışma grubu ve meclis yapılanma-
sındaki üye profilinde "Neyi farklı yapardınız ve nelere özen gösteril-
meli?" diye sorularak, pratikte hayata geçirilememiş olsa da ideal gö-
rülen dağılım anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu sorulara verilen cevaplarda, 
özellikle de öznelerle yapılan toplantıda, belediye ve bölgede bulunan 
diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin varlığının önemi, kent 
konseyi yürütme kurulu üyeleri ve uzmanları ile yapılan odak grup ve 
iyi uygulama örneği görüşmelerinde de öznelerin doğrudan temsilinin 
sağlanmasının gerekliliği birçok kez vurgulanmıştır. Göçmen ve mülteci 
çalışma gruplarına katılacak göçmen ve mülteciler belirlenirken, olası 
çatışmaların önüne geçmek için ülkenin mülteci nüfusu profiline de dik-
kat edilmesi gerektiği vurgulanan bir diğer konu olmuştur. 
 
  

Göçmen temsilcisini belirlerken isim, grup vermeden konuşmaya çalışaca-
ğım. Bir grup var. O grupta 300.000 insan var. Başka bir grup var, onda da 
3000 insan var. Başka bir grup daha var, o bize daha yakın ya da toplumun 
daha hoşgörüyle yaklaştığı 200 temsilcisi var şehirde yaşayan. Siz göçmen 
temsilcisini belirliyorsunuz. 200 kişi temsilci olsun. 200 kişinin içinden bir 
temsilci çıksın; dayatmalar ya da buna benzer talepler gelebiliyor. Dolayı-
sıyla burada dikkat edilmesi gereken konu olarak, geniş kapsamlı grubun 
temsilcisinin burada yer alması akla ve mantığa daha yakındır. Dolayısıyla 
bu model yarın bir gün bir yerde denenirse böyle bir sorunla da karşılaşma 
durumumuz var. Siz İstanbul’da bir göçmen temsilcisi seçeceksiniz ama 
diyelim ki milyonlarca Suriyeli var, yüz binlerce Afgan var ama siz gidiyor-
sunuz, Somali'den gelen bir göçmeni seçiyorsunuz. Somali’den az sayıda 
göçmen var. O zaman temsilde sıkıntı olmaya başlıyor. 

(25.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)

Diğer Çalışma Grubu ve Meclislerle İlişkiler
Yapılan görüşmelerde göçmen ve mültecilerin bu alanda kurulmuş mec-
lis ve çalışma gruplarında yer almalarının yanında kadın, genç, engelli 
vb. meclis ve çalışma gruplarında da temsilci olarak faaliyetlere katıla-
bildiği görülmektedir. Bu durum faaliyetlere katılım ve ortak faaliyetler 
yapma şeklinde olabildiği gibi, Şişli, Konak, Antep ve Şanlıurfa Kent 
Konseyi’nde olduğu gibi doğrudan o meclis ve çalışma gruplarının üyesi 
olmak şeklinde de olabilmektedir. 
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Diğer Meclislere Göçmen ve Mülteci Katılımı

KENT KONSEYLERİ Kadın
Meclisi

Gençlik
Meclisi

Çocuk
Meclisi

Engelli
Meclisi

Kocaeli Kent Konseyi X X — X

İstanbul Kent Konseyi X X X X

Şanlıurfa Kent Konseyi √ X X X

Bursa Kent Konseyi X X X X

Konak Kent Konseyi X X X √

Şişli Kent Konseyi √ X X X

Gaziantep Kent Konseyi X √ X X

Adana Kent Konseyi* X X X X

Fakat görüşülen sekiz çalışma grubu ve meclisten dördünün diğer mec-
lislerden sadece birer başka grupla ilişki hâlinde olduğu göz önünde 
bulundurulursa, diğer meclislerle birlikte ortak faaliyetler geliştirmenin, 
temsilcilik düzeyinde ilişki kurmanın yaygın olmadığını söylemek doğru 
olacaktır. Diğer çalışma grubu ve meclislerle ilişkilerin genelde kişisel 
çabalara dayandığı görülmektedir. Bu ilişkilerin geliştirilmesi için kent 
konseyi başkanı ve yürütme kurulu üyelerinin kolaylaştırıcılığına ve teş-
vikine ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmiştir. 

— Kent Konseyi'nde meclis bulunmamaktadır.

* Adana Kent Konseyi verileri 2018 yılı içindir.
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Birlikte Çalışılan Kurumlar ve Ortak Çalışmalar
Görüşülen kent konseylerinin birçoğunun başta belediye olmak üzere, 
diğer kamu kuruluşları, akademi, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve 
özel sektörle diyalog ve ortak çalışmalar geliştirebildiği görülmüştür. 
Bazı çalışma grupları daha yoğun bir şekilde kamu kurum ve kuruluş-
ları ile işbirlikleri geliştirirken, bazıları UNHCR gibi uluslararası ku-
ruluşlarla diyalog ve işbirlikleri geliştirmeye yönelmiştir. Kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla gerçekleşen işbirlikleri, göçmen ve mültecilerin sağlık, 
eğitim vb. alanlarda yaşadıkları sıkıntıların çözümünde süreci hızlandı-
rırken, UNHCR gibi uluslararası kuruluşlarla veya sivil toplum örgütle-
riyle kurulan işbirlikleri dil bariyeri gibi sıkıntıların aşılması konusunda 
tercüman desteği veya istihdam gibi akut alanlarda projeler geliştirilme-
si gibi fırsatlar doğurabilmiştir. Çoklu kurulan ortaklıkların hedeflenen 
proje ve çalışmaların hayata geçmesini de kolaylaştırdığı görüşmelerde 
paylaşılan birçok örnekte görülmüştür.

Projelerde herkes bir başkasına ihtiyaç duyuyor. Yani bir proje yapılıyor. 
İstihdam edilecek kişiler belirlenecek. Fakat projeyi yapan grup kimi istih-
dam edeceğini ya da hedef  kitleye nasıl ulaşacağını bilmiyor ama diğer 
taraftan hedef  kitleye bir belediye bizzat sosyal hizmetlerle erişebiliyor ya 
da daha kötü durumda olan birisiyle ilgili olarak, bir bakıyorsunuz, em-
niyet sizden daha iyi harekete geçebiliyor ve daha iyi bir bilgiye sahip ve 
tamamlayıcı bir fonksiyon olarak ortaya çıkıyor. Şöyle bir istihdam projesi 
yapsak, şu alanlarda insanlara iş yaratsak diyorsunuz. Fakat elinizdeki in-
sanların gerekli vasıfları, eğitimi yok. Bir bakıyorsunuz, akademiden bir 
hocamız çıkıyor; bir saha çalışması yapmış ve sizin ihtiyaç duyduğunuz 
tüm verileri önünüze döküyor. O veriler bir anda oradaki kurumlar tara-
fından kullanılmaya başlanıyor.

(25.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)

Sivil toplum örgütlerinin işbirliğinden doğabilecek kazanımlara verile-
bilecek en güzel örneklerden biri de Konak Kent Konseyi Mülteci Mec-
lisi’nin yerelde 220 sivil toplum kuruluşu ile işbirliği yaparak göçmen ve 
mülteci çocukları dâhil ettiği "Süt Kuzusu" projesidir.
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Büyükşehir Belediyesi 1 ile 5 yaş arası çocuklara "Süt Kuzusu" projesi 
kapsamında ücretsiz süt dağıtmakta. Büyükşehir Belediyesi’ne mülteci ço-
cukların da bu projeye dâhil olması için başvuruda bulunduk. Mülteciler 
Merkezi Nüfus Sistemi’nde (MNS) yer almadığı için onlara süt verilemedi-
ği ifade edildi. Onların MNS içinde yer almasıyla beraber talebimizi yine-
ledik. Bu konuda dönüş olmayınca hızlı bir çalışma yaparak 220 STK ile 
birlikte toplu dilekçeyle Büyükşehir Belediyesi’ne yeniden başvurduk. Bu 
sefer olumlu yanıt alındı; artık mülteci çocuklar da "Süt Kuzusu" proje-
sinden yararlanıyor. Bu çalışmaya odalar, sendikalar, hak temelli örgütler, 
kadın örgütleri, hemşehri örgütleri, Roman dernekleri, diğer kent konsey-
leri ve farklı alanlarda çalışan birçok oluşum omuz verdi. Burada özellikle 
Karabağlar Kent Konseyi ile aktif  işbirliğimizin altını çizmek isterim. Bu 
çalışma gösterdi ki kent konseyleri sivil gücün farkına vararak ve o güçlerle 
hareket ederek daha etkili olabilir.

(18.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)

Kent konseylerinde mevcut göç ve mülteci meclisleriyle çalışma grup-
ları, ulusal ve uluslararası kurumların da konuyla ilgili doğrudan bilgi 
aldığı, dayanışma ağlarının ilk başvurduğu adreslerden olabilmektedir. 
Ulusal ve uluslararası kuruluşların bu yapılara ilgisi ve yapılan çalış-
malara destek olma talebi kent konseyleri yürütme kurulu ve belediye 
tarafında da bu yapıların oluşturulması ve çalışmalarının sürdürülebi-
lirliği açısından bir motivasyon kaynağı olmaktadır. Ancak bu noktada 
bu işbirliğinden doğacak projelerde "yarı yarıya" ilkesinin gözetilmesi 
gerekmektedir.

   
Yarı yarıya. Bu yanlış değil, doğru bir politika. Bir mahallede siz zor du-
rumdaki bir mülteciye yardım ediyorsunuz ama aynı zorluğu yaşayan bir 
vatandaşınız var. Onu görmezden gelirseniz bu başka sıkıntılar doğurur. 

(25.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)
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Çalışma Grubu ve Meclislerde Yürütülen Faaliyetler
Göç ve mülteci çalışma grupları/meclisleri alanın sorun, ihtiyaç ve 
dinamiklerini anlayarak çözüm önerileri getirmeye yönelik saha çalış-
maları yürütmektedir. Bazen çalışmanın kendisi sorunları tespit etmeye 
yönelik envanter çalışması olabildiği gibi, bazı faaliyetler de doğrudan 
çözümün parçası olarak işlev görmektedir. Göçmen gruplarının sorun-
ları ve hizmetlere erişimleri hakkında yapılan saha çalışmalarından çı-
kan sonuçlar raporlara dönüştürülmekte ve karar verici pozisyonda olan 
ilgili birimlerle paylaşılmaktadır. 

ÇALIŞMA GRUPLARI /
MECLİSLER

Farkındalık 
Yaratma,

Savunuculuk,
Güçlendirme

Kültürel
ve Sosyal

Uyum
Faaliyetleri

Dil, Yaşam
Becerileri,
Mesleki
Kurslar

ve Eğitimler

Danışmanlık,
Bilgilendirme,

Sosyal
 Destek

Kocaeli Kent Konseyi
Göç ve Mültecilik Komisyonu √ √ X √

İstanbul Kent Konseyi
Göç Çalışma Grubu √ √ X X

Şanlıurfa Kent Konseyi
Mülteciler-Göç Çalışma Grubu √ X X X

Bursa Kent Konseyi
Yabancılar Meclisi √ √ √ X

Konak Kent Konseyi
Mülteci Meclisi √ √ √ √

Şişli Kent Konseyi
Mülteci Meclisi √ √ √ √

Gaziantep Kent Konseyi
Göç ve Sığınmacılar Çalışma Grubu √ √ X X

Adana Kent Konseyi
Mülteci Meclisi* √ √ √ √

Çalışma Grubu/Meclislerin
Odaklandığı Faaliyet Alanları

* Adana Kent Konseyi Mülteci Meclisi 2019 yılında çalışma grubuna dönüşmüştür.
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Çalışma grupları ve meclislerin yürütmekte oldukları faaliyetler analiz 
sırasında dört ana başlıkta toplanmaya çalışılmıştır: 

• Farkındalık yaratma, savunuculuk ve güçlendirme
• Kültürel ve sosyal uyum faaliyetleri
• Dil, yaşam becerileri, mesleki kurslar ve eğitimler
• Danışmanlık, bilgilendirme ve sosyal destek

Göç ve mülteci çalışma gruplarının hepsinin ilk kategori olan farkın-
dalık yaratma, savunuculuk yürütme veya güçlendirme alanında çalış-
malar yaptığı görülmüştür. Adana Kent Konseyi Mülteci Meclisi’nin 
kentin göç strateji planını hazırlaması, Kocaeli Kent Konseyi Göç Ça-
lışma Grubu’nun kamplarda inceleme çalışmalarında bulunmuş olması, 
İzmir Kent Konseyi’nin pandemi döneminde göçmen ve mültecilerin 
ihtiyaçlarını tespit edip raporlaması, Şişli Kent Konseyi Mülteci Mecli-
si’nin imza toplayarak İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne giderek imzaları sunup 
Şişli’ye Göçmen Sağlığı Polikliniği talebinde bulunmuş olması, Konak 
Kent Konseyi Mülteci Meclisi’nin 1-5 yaş arası göçmen ve mülteci ço-
cukların "Süt Kuzusu" projesinden yararlanabilmesi için yaptığı savu-
nuculuk çalışması, Bursa Kent Konseyi Yabancılar Meclisi’nin göçmen 
üniversite öğrencilerine yönelik hazırladığı çokdilli broşür veya İstanbul 
Kent Konseyi’nin Covid-19 salgını sırasında dikkat edilmesi gerekenle-
re yönelik hazırladığı ve sosyal medyada, metrolarda ve diğer kamusal 
alanlardaki dijital ekranlarda yayımlanan çokdilli farkındalık videosu 
bunlara örnek gösterilebilir.

Benzer şekilde birçok göç ve mülteci çalışma grubunun/meclisinin, 
ikinci kategori olan kültürel ve sosyal uyum faaliyetleri yürüttüğü de 
yapılan araştırmada görülmüştür. Konak’ta yapılan "Kadınlar Barış 
İçin Pedal Çeviriyor" etkinliğine Konak Kent Konseyi Mülteci Mec-
lisi’nden kadınların da dâhil edilmesi veya gene İzmir’de Türkiyeli ve 
mülteci kadınların birlikte oynadıkları futbol turnuvasının yapılması, 
8 Mart etkinliklerinde mülteci kadın girişimlerinin stant açması, Bursa 
Kent Konseyi Yabancılar Meclisi’nin piknikler ve yabancıların ülkeleri-
ne ait kültür günleri düzenlemesi, Şişli Kent Konseyi’nin Türkiyelilerle 
ve göçmenlerle ortak iftarlar düzenlemesi, yerellerde yürütülen kültürel 
ve sosyal uyum faaliyetlerine örnek gösterilebilir.
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Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi’nin Dünya Mülteciler Günü Barış için Pedal Etkinliği

Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın Maçının Taraftarları: Konak Mülteci Meclisi üyeleri

ve Suriyeli mülteciler14

14 Fotoğraf, Evrensel gazetesinin "Konak tribünlerinde kardeşlik mesajları" başlıklı haberinden (12.02.2017) 
alınmıştır; https://www.evrensel.net/haber/307956/konak-tribunlerinde-kardeslik-mesajlari
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Üçüncü kategori olan dil, yaşam becerileri, mesleki kurslar ve eğitimler 
başlığında çalışmalar yürüten kent konseyi göç, mülteci çalışma grubu 
ve meclisi sayısı ilk iki kategoriye göre çok daha azdır. Bu kategoride ya-
pılan çalışmalara iyi örnek olarak Bursa Kent Konseyi Yabancılar Mec-
lisi’nin yürüttüğü Türkçe kursları, Adana Kent Konseyi Mülteci Mec-
lisi’nin İŞKUR ve Adana Ticaret Odası ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 
ILO projesi verilebilir. Bu projede mültecilerin yetenek ve ihtiyaçları ile 
mevcut istihdam olanakları eşleştirilmiş, mültecilere söz konusu iş alan-
ları için gerekli meslek ve kapasite güçlendirme eğitimleri verilmiştir

Bursa Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Toplantısı

Adana Kent Konseyi Mülteci Meclisi Toplantısı
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Danışmanlık, bilgilendirme ve sosyal destek kategorilerinde Konak 
Kent Konseyi Mülteci Meclisi’nin pandemi döneminde yürütmüş ol-
duğu kira dayanışması, göçmen ve mülteci çocukların eğitimden geri 
kalmaması amacıyla yürütülen gönüllü velilik kampanyası, Şişli Kent 
Konseyi Mülteci Meclisi’nin yaptığı "Göçmen ve Mülteci Olarak Hak-
larımız" semineri, İstanbul Kent Konseyi Göç Çalışma Grubu’nun pan-
demi döneminde gıda kolisi dağıtım planlaması sırasında göç birimiyle 
çalışarak yaptığı ihtiyaç haritalama çalışması, Kocaeli Kent Konseyi 
Göç ve Mültecilik Komisyonu’nun kamplara İl Göç İdaresi işbirliğinde 
yardım göndermesi örnek gösterilebilir. 

İstanbul Kent Konseyi Göç Çalışma Grubu’nun Toplantısı
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Son iki kategoride yerelde örneklerin daha az olması, bu faaliyet alan-
larını bazı kent konseylerinin icraya yönelik faaliyet olarak kabul etmesi 
ve belediye birimleri tarafından hayata geçirilmesini beklemesi ile de 
ilgilidir.

Göç Birimi’nin varlığı bizim için hem çok büyük bir avantaj oldu hem 
de aslında kent konseyi çalışmalarını yaygınlaştırmak açısından daraltıcı 
oldu, diye düşünüyorum. Zaten hâlihazırda bir göç birimi var; hak te-
melli yaklaşımla çalışan bir göç birimi. Bizim kentteki göçmen varlığına, 
kente katılımına ve kent hakkına yönelik oluşturacağımız kent konseyinde 
konuştuğumuz her konuyu aslında Göç Birimi planladığı uyum eylem pla-
nına zaten koymuş. Hâliyle, bize sadece daha çok farkındalık etkinlikleri 
yapmak kalıyor.

(14.08.2021, Kent Konseyleri Odak Grup Görüşmesi)

Benzer şekilde, icraya dönük okunabilecek Türkçe kursları, mesleki eği-
tim gibi alanlarda faaliyetler yürüten kent konseyleri göçmen, mülteci 
çalışma grubu ve meclislerinin de bu çalışmalarda belediyenin ilgili bi-
rimleriyle ortak çalıştığı gözlemlenmiştir.

Tüm bunları belediyelerle işbirliği yaparak gerçekleştiriyoruz. Çünkü biz 
bir icra makamı değiliz. Dolayısıyla icra makamlarıyla ya da icra faali-
yetinde bulunan taraftarla işbirliği yaparak onların faaliyetlerine destek 
olduk. 

(25.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)

Faaliyetlerine 2018 yılında başlayıp 2019 yılında aktif  hâle gelen kent 
konseylerini baz aldığımızda, pandeminin bütün çalışma gruplarına 
ket vurduğunu, faaliyetleri durdurduğunu ya da yavaşlattığını söylemek 
yanlış olmaz. Diğer taraftan iyi sonuç alınan faaliyetlerin tekrarının 
mümkün olduğu akılda tutulmalıdır. Göçmen ve mültecilerle yapılan 
odak grup görüşmesinde göçmenler de birlikte yaşamı destekleyecek 
sosyal aktivitelerden, hakları konusunda bilgilendirme çalışmaların-
dan, günlük hayatlarını kolaylaştıracak kurumlarla yapılacak ortaklık-
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lardan ve savunuculuk çalışmalarından, istihdam projelerinden, dil ve 
mesleki eğitimlerden özellikle memnun kaldıklarını ve bunların sık sık 
yapılmasına ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Kent konseyi yürütme 
kurullarının bu ihtiyaç ve taleplere yönelik yerellerinde çalışmalar yap-
ması önemlidir, zira bazı mülteci grupları bunu talep etmekte çekimser
kalabilmektedirler. 

Finansman ve Kaynaklar
Kent Konseyleri Yönetmeliği gereğince belediyeler kent konseylerine 
bütçelerinden ödenek ayırarak ayni ve nakdi destek sağlamaktadır. Yö-
netmelik bu konuda herhangi bir oran belirtmez. Ayrılan ödenek 10 lira 
da olabilir 10 milyon lira da. Yapılan altı derinlemesine görüşme ve iki 
yazılı görüşten yedisi bu muğlaklığın kent konseylerinin gelişimi açısın-
dan kısıtlayıcı faktörlerden biri olduğunu vurgulamıştır. 

Farkındalık
Yaratma,

Savunuculuk,
Güçlendirme

Kültürel
ve Sosyal

Uyum
Faaliyetleri

Dil, Yaşam
Becerileri,

Mesleki
Kurslar

ve Eğitimler

Danışmanlık,
Bilgilendirme,

Sosyal
 Destek

• Kamp alanlarının 
incelenmesi
• Demografik yapı 
analizi
• İhtiyaç haritası
• Stratejik plan 
çalışmaları
• Sempozyumlar ve 
çalıştaylar
• Mülteci Günü 
etkinlikleri
• Mülteci Merkezi 
kurulması

• Film gösterimleri
• Çocuk yaz 
kampları
• Futbol turnuvaları
• Bisiklet sürme 
etkinlikleri
• Sergi çalışmaları
• Şiir festivali
• Yemek atölyesi
• Piknik
• Tiyatro

• Türkçe dil kursları
• Resim kursları
• Müzik kursları
• Ticaret Odası 
ile ortak istihdam 
projeleri
• Kadın emeğini 
değerlendirme 
faaliyetleri

• "Süt Kuzusu" 
projesi
• Pandemide kira 
dayanışması
• Gönüllü velilik 
kampanyası (ders 
takviyesi)
• Şiddete yönelik 
farkındalık 
kampanyası
• Temel haklara dair 
bilgilendirme

Kategorilere Göre Yapılan Çalışmaların Dağılımı
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İlgili bütçe yılından önce kent konseyleri bir sonraki yıl yapacakları faa-
liyetleri yazarlar. Bu faaliyetlerle ilgili kaynak ihtiyaçlarını tespit ederler. 
Bununla ilgili kent konseyinin genel sekreteri bütün meclislerden gelen 
talepleri toplar, birleştirir, tekrarlar ve varsa bunları eler ve belediyede ba-
sın ve halkla ilişkilere gönderir. Genellikle basın ve halkla ilişkiler bütçesi 
üzerinden bu tür harcamalar gerçekleştirilir yıl boyunca.

(25.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)

Görüşülen kent konseyleri arasında yıllık bütçesinin 2 milyon olduğunu 
söyleyen de, çalışmaları için gerekli finansmanı belediyeden alamadığını 
söyleyen de olmuştur. Gerekli finansmanı sağlayamayan kent konsey-
leri, bu finansman açığını ulusal ve uluslararası hibelerle karşılamaya 
çalışmakta ancak şu an Türkiye’de dağıtılan hibelerin birçoğunun kent 
konseylerini hedef  grup olarak tanımlamaması sonucu çağrılara başvu-
rulamamaktadır. Kent konseylerinin başvurularının da hibe programla-
rında kabul edilmesinin ve kent konseylerinin tüzel bir kişiliği olmadığı 
için bu desteklerin ayni destek şeklinde tanımlanmasının, belediyelerin 
riskli bularak faaliyetlerine bütçe ayırmadığı kent konseyi göç/mülteci 
çalışma grubu ve meclislerinin projelerini hayata geçirebilmesi bağla-
mında anlamlı olabileceği söylenmiştir. Ayrıca kent konseylerinin bir 
tüzel kişiliği olmasa da kent konseyi bileşeni olan dernek, vakıf  vb. tü-
zel kişiliği olan sivil toplum kuruluşlarının bu çağrılara başvurusuyla
kaynak geliştirme imkânları yaratılabildiği görülmüştür. 

Ben NDI'den (Ulusal Demokrasi Enstitüsü) proje ödeneği kullanmıştım 
ama şöyle bir anlaşmayla kullandım. Bütün harcamayı NDI kendisi doğ-
rudan kontrata döktü. Biz destek versek de onların kontratı ile onlar öde-
me yaptı. Yani bizimle çalışacak kuruluşların bu tür fedakârlıkları olabili-
yor. Bu kanalı zorlamak lazım fonlayıcı kuruluşlar açısından. Bir de kent 
konseyi bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarından birinin kent konseyinde 
paydaş olduğu modelleri denemek lazım. Mesela kâr amacı gütmeyen şir-
ketlerin başvurularını almaya başladı. Biraz bu yoldan gitmek lazım diye 
düşünüyorum.

(20.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)
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Görüşmelerde altı çizilen bir konu olarak, faaliyetler için ayrılan yıllık 
bütçenin kent konseylerinin yaptığı çalışma sayısı ve yarattıkları etki için 
belirleyici olması bir yana, bir kent konseyinin çalışma yürütebilmesi 
için bütçe sağlanmasa da asgari gereklilikler olarak toplantılar için bir 
mekânın, toplantı ile ilgili araç ve gereçlerin sağlandığı belirtilmiştir. 
Birçok göç/mülteci çalışma grubu ve meclisi, yaptığı demografik yapı 
analizi, ihtiyaç haritası, bilgilendirme toplantıları vb. çalışmaları bu 
imkânlar sağlandığı sürece ek bütçeye ihtiyaç duymaksızın kent konse-
yi üyelerinin gönüllü emeğiyle gerçekleştirebildiklerini dile getirmiştir. 
Bazı kent konseyi mülteci meclislerinin mekân ihtiyacını bile gönüllü 
kaynaklarla çözmek zorunda kaldığı görülmüştür.

Çalışmalarımızı mültecilerin yoğun olduğu yerde sürdürmek için Basma-
ne Kapılar’da üç katlı bir bina tuttuk. Binanın tadilatını gönüllü kaynakla 
gerçekleştirdik, kirasını da imece usulüyle karşılıyoruz. Kent konseyleri 
özerk bütçeye sahip değil, gelirleri ilgili belediye tarafından karşılanmak 
durumunda. Mekân olarak da sadece ilgili belediyelerin yerlerini kullana-
biliyorlar. Söz konusu bina belediyeye ait olmadığı için kirasını kendimiz 
gönüllü olarak karşılıyoruz. Mülteci-vatandaş ayrımı yapmadan ortak fa-
aliyetler yürütülmekte. 

(18.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Hukuk Müşaviri Av. Cüneyd Altıpar-
mak, belediyelerin bütçelerinden kent konseyleri için spesifik bir tuta-
rı belirlemeleri gerektiğini, kent konseylerinin özerk bir bütçesinin ol-
masını ve bu bütçenin nasıl pay edileceğinin net olarak belirlenmesini 
önermektedir. Kent konseylerinin yönetmeliğine yönelik eleştiri ve öne-
rilerini kaleme aldığı makalesinde15 Altıparmak şu detayların da altını 
çizmektedir: 

15 Altıparmak, 2018
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Öncelikle, sekretarya hizmetlerinin tamamı için masrafların belediyece karşıla-
nacağı yazılmalıdır. Sekretaryası olmayan konseyin "var olduğu" söylenemez. 
İkinci olarak, Sayıştay kararları bağlamında konseylerin görev alanına giren 
faaliyetlerin netleştirilmesi ve bunlara ilişkin olarak belediyelerin bir bütçe ayır-
masının bunun kullanımın da belediyenin hangi birimince ve hangi esaslara 
göre yapılacağının belirlenmesi elzemdir. Mali yapıyı belirtmek yetmez, mali 
kullanım izleğini de yazmak gerekir. Ayrılacak payın ne olacağı ise, en az limit 
belirtilmek üzere metne derç edilmelidir. Bu bizce en yüksek devlet memuru-
nun aldığı maaşın üç ile çarpımından ortaya çıkan bir tutar olmalıdır. Kent 
konseyi bir model olarak, kente katkı sunan bir yapı olduğu için, bizce üyeleri-
nin de masraflara katılması, aidat ödemesi elzemdir. Aidat, bir yapıya duyulan 
bağın ifadesidir. Cüzi de olsa bunun sağlanması gerekir. Bu bedel, yıllık olarak 
asgari ücretin %10'u kadar olmalıdır. 

Birlikte Yaşamı Destekleme Sürecinde
Kent Konseylerinin Rolleri
Araştırma süresince yapılan görüşmelerin hepsinin ortaklaştığı bir di-
ğer nokta da, kent konseyi göç/mülteci çalışma grupları ve meclislerin 
sosyal uyumu sağlama ve birlikte yaşamı kolaylaştırma konusunda etkili 
bir araç olduğudur. Göç alanında yürütülen çalışmalar başlığında bu 
çalışmaların bazılarına değinilmiş olsa da, konunun önemi açısından 
ayrı bir başlık açılarak, bu konuda değerlendirmeler biraz daha derin-
leştirilmek istenmiştir.
  
Göç, mülteci çalışma gruplarının ve meclislerinin en önemli gündem 
maddelerinden biri, göçmenlerle ilgili asılsız bilgilerin yol açtığı önyar-
gılarla ve zaman zaman fiziksel şiddete varan nefret söylemleriyle mü-
cadele etmektir. Çalışma grupları ve meclisler hem göçmen gruplara 
hem de yerel halka kendilerini ifade edebilecekleri, kafalarındaki soru 
işaretlerini giderebilecekleri bir alan açması ve temas alanları yaratması 
itibarıyla önyargılarla mücadele eden ve toplumsal gerilimi azaltan bir 
işlev kazanmış görünmektedir. Aynı zamanda kent konseylerinde göç-
men gruplarla bir araya gelmek, onların toplumda görünür olma, değer 
görme, muhatap alınma duygularını pekiştirmekte ve uyum süreçlerini 
kolaylaştırmaktadır. 
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Kent konseylerinde oluşturulacak meclisler; özellikle ülkelerini terk etmek 
zorunda kalan ve yabancı bir ülkede yaşamaya başlayan mülteci ve göç-
menlerin kente yönelik aidiyet duygularının artırılması, ev sahibi halkla 
karşılıklı uyum içinde yaşamaları ve hemşehrilik bilincinin oluşturulma-
sında önemli işlev göreceklerdir. Kent konseyleri kentteki tüm aktörleri 
aynı çatı altında toplaması sebebiyle bir platform işlevi görmektedir. Mül-
teci ve göçmenlerin yerel halkla temasının sağlanması, görünürlüklerinin 
artırılması, bulundukları durum ve ihtiyaçlarının herkesçe anlaşılması, 
toplumda daha fazla kabul görmelerini sağlayacağı gibi, onların kente ai-
diyetlerini de artıracaktır.
 
(2021, Türkiye Belediyeler Birliği Kurum Görüşü)

Mülteci çalışma grupları toplumsal gerilim zamanlarında arabulucu rol 
üstlenmekte ve kurmuş olduğu iletişim ağı sayesinde bu gerilimi sağal-
tacak şekilde konuya müdahale edebilmektedir. Adana ve Şanlıurfa gö-
rüşmelerinde değinilen, iki tarafın kanaat önderlerinin arabuluculuğu 
şeklinde tanımlanan bu durum bile başlı başına bir araştırma konusu 
olabilecek önemdedir. Şanlıurfa Kent Konseyi özelinde Göç Çalışma 
Grubu’na ek olarak bulunan Toplumsal Dayanışma Birlik Barış Çalış-
ma Grubu hem Türkiye’den hem de göçmen ve mültecilerden katılım-
cıları barındırması ve toplumsal gerilimlere çözüm üretmek amacıyla 
kurulmuş olması açısından ilgi çekici bir örnektir. 

Toplumsal Dayanışma Birlik Barış Çalışma Grubu diye bir grup var. Bu 
otomatikman Suriyelileri de içerisine alıyor. Çünkü ildeki bu yerli halk-
la Suriyeliler arasındaki gerilimde bu grup devreye giriyor. Bu grupta
Suriyeli ve burada Suriyeli kanaat önderleri de var. Onlar da burada yer 
alıp yerlilerle bir komisyon oluşturarak sağduyu çağrısı yapıyorlar; çeşitli 
kurumları ve basını ziyaret edip faaliyetler yapıyorlar ya da broşürler ha-
zırlıyorlar. Şanlıurfa’daki ilk protesto eylemleri döneminde, Suriyelilerin 
nasıl davranmaları gerektiği konusunda bir broşür hazırlamıştık. 

(24.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)
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Aktarılan deneyimlerden toplumsal adaptasyonun ve birlikte yaşama-
nın örneklerine en fazla eğitim kurumları ve özellikle kadınlar arası 
komşuluk ilişkilerinde rastlandığı göze çarpmaktadır. Görüşmelerde, 
birlikte eğitim alan Türkiyeli gençlerle göçmen ve mülteci gençlerin çok 
daha hızlı bir şekilde kaynaşarak toplumsal önyargılardan arındığının, 
mahalle düzeyinde yapılan sosyal etkinliklerde kaynaşan kadınların 
komşuluk ilişkilerini ve toplumsal bağlarını geliştirdiğinin gözlemlendiği 
belirtilmiştir.

Kentte bulunan farklı ülkelerden kişilerin kültürlerine yönelik müzik, 
yemek vb. sosyal etkinliklerin, çokkültürlülüğün kente kattığı değeri gös-
termek açısından ve tarafların farklılıklarından öte ortaklıklarını keşfet-
meleri ve paylaşmaları açısından güzel sonuçlar verdiği vurgulanmıştır. 
İstanbul, Adana ve İzmir gibi demografik yapısı tarihsel olarak çokkül-
türlü kentlerde göçmenlerin varlığının, daha homojen illere göre çok 
daha kolay kabul edilebilir olduğunun altı çizilmiştir.

Dinsel ve etnik açıdan farklı grupların olduğu, tarih boyunca da göçle 
gelmiş grupların yerleştiği bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu şehir, 
Türkiye'de yaşayan neredeyse bütün kesimleri kendi içerisinde barındı-
rıyor. Bir altyapısı var. Bir alt kültürü var. Alt kültürü olmayan şehirler 
için daha zordur. Oradaki söylemler daha sert. Oranın öyle bir geçmiş 
yok. Burada Arap da var, Kürt de, Türk de. Daha da ayırırsan; Alevi’si 
vardır, Sünni’si vardır, Acem’i vardır, İranlısı vardır. Çok ciddi bir İranlı 
nüfusu vardır. Her hafta toplanır, eğlenirler. Kazakistan, Orta Asya Cum-
huriyetleri, Irak, Türkmenistan'dan gelenlerin hepsi bir arada yaşıyor ve 
bu yüzyıllardır devam eden bir yaşam. Bu ciddi bir birikimdir… Sosyal 
gerilimler oldu mu taraflar ya da tarafların ileri gelenleri bir araya gelerek 
sorun çözebiliyor.
 
(25.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)

Yapılan iyi örnek görüşmelerinde fark edilen bir konu olarak da, göç-
men ve mültecilerin kadın, genç, çocuk, engelli meclislerinde ve çalış-
malarında da yer alması; farklı ortak sorunlar etrafında Türkiyeliler ile 
birlikte düşünme, tartışma ve çalışma imkânları yaratmakta ve gruplar 
arasında arkadaşlık ilişkileri geliştirilmesini sağlayarak uyum sürecini 
kolaylaştırmaktadır.
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Çalışma Gruplarına Dair Genel Bir Değerlendirme
Araştırma kapsamında yapılan çalışmalardan elde edilen bilgiler ışığın-
da, aşağıda dört farklı başlık altında kent konseyi çalışma gruplarına/
meclislerine dair genel değerlendirme yer almaktadır.

Reel Politik ve Kurumsallaşma

Kent konseyleri mülteci çalışma grupları mültecilerin yaşam koşulları-
nın iyileştirilmesi ve kent yönetişimine katılımı ve birlikte barış içinde 
yaşama şartlarını olgunlaştırmak amacıyla oluşturulan, siyasi rekabetin 
üstünde bir yerde konumlanmış yapılardır. Makro düzeyde bir göç poli-
tikası planlaması yapılmadığında kent konseylerindeki göç meclisleri ve 
çalışma gruplarının etki alanı da daralmaktadır.  

Bununla beraber, kent konseyleri mevzuattaki muğlaklıklar ve bütçesel 
kısıtlar nedeniyle kurumsallaşmamış, köklenmemiş ve başkanlarının ini-
siyatifine kalmış kurumlar olarak şekillenmişlerdir. Bu nedenle mülteci 
çalışma grupları da reel politik alandaki rekabetin dışında kalamamıştır.

Oysaki bu alanlar uzlaşının egemen olması gereken alanlardır. Bunun 
önüne geçmek için de çoğulculuğun güçlenmesi, başka bir deyişle farklı 
temsil gruplarına yer verilmesi önemlidir. Hak temelli bir yaklaşım 
çerçevesinde bu biçimde farklı toplumsal kesimlere temas edilmesi 
kolaylaşmış olacaktır. 

Temsil

Mülteci çalışma gruplarının kuruluş aşamasında temsil, öne çıkan 
önemli konulardan biri olmaktadır. Deneyimler çoklu bir temsil yapısı-
nın mümkün olmadığı durumlarda çoğunluk gruplarından temsilci seç-
menin olası temsil problemleri riskini en aza indirmede etkili olduğunu 
göstermektedir. Öte yandan farklı gruplardan temsilcilerin belirlenmesi 
durumunda grupların doğrudan kendi temsilcilerini belirlemelerini is-
temek de demokratik mekanizmaları işler kılmakta ve uzlaşı kültürünü 
güçlendirmektedir. Bazı durumlarda gönüllülük esasına göre temsilciler 
seçilirken, bazen de demokratik süreçler işletilmektedir. 

Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi’nde olduğu gibi bazı mülteci çalış-
ma grupları meclis yapısına evrilmekteyken tam tersi de olabilmektedir. 
Bu yapılanmanın mevcut ihtiyaçlarla belirlendiğini söylemek mümkün-
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dür. Örneğin taleplerin aracısız doğrudan iletilmesinin meclis işleyişine 
daha uygun olduğu görülmektedir. Öte yandan Gaziantep örneğinde 
olduğu gibi bazı mülteci çalışma grupları, hemşehri derneklerinin hâli-
hazırda bu alanda yürüttüğü projelerden yola çıkılarak bugünkü yapı-
sına kavuşmuştur. 

Çalışma gruplarında mevcut göçmen gruplarının demografik (cinsiyet, 
yaş, gelir düzeyi, meslek, eğitim, etnik köken, din, dil vd.) özellikleri-
nin tespit edilmesi ve katılımcıların da bu yelpazede olup olmadığına 
bakılması kapsayıcılığı sağlayacaktır. Gaziantep Kent Konseyi Göç ve 
Sığınmacılar Çalışma Grubu örneğinde olduğu gibi çalışma ve karar 
alma süreçlerinde eşitler arası yatay bir hiyerarşinin grubun etkileşimi-
ni ve verimini artırdığı düşünülmektedir. Ayrıca bir çalışma grubunun/
meclisin kamu, sivil toplum, eğitim ve meslek örgütleri, akademi gibi 
temsilcileri içeren karma bir yapıya sahip olmasının kapsayıcılığı güç-
lendirdiği görülmüştür. 

Kendine Ait Toplanma Mekânı

Kent konseyi çalışma gruplarının çalışmaların sürdürülebilirliği bakı-
mından kendilerine ait bir toplanma alanına sahip olmaları elzem gö-
rülmektedir. Özellikle başka kurum ve kuruluşlardan bağımsız olmak 
bağlamında mekân konusunun önemi ortaya çıkmaktadır. 

Çalışmanın bir sonraki bölümünde göçmen ve mültecilerin kentsel ka-
rarlara katılımı ve birlikte yaşam süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla 
önemli araçlar olduğu düşünülen kent konseylerinin daha etkin çalışa-
bilmesi için farklı aktör gruplarına yönelik öneriler aktarılacaktır.

Dil Bariyerini Aşmak

Göç ve mülteci çalışma grupları ve meclislerinin göçmen temsilcilerin 
sayısı arttıkça dil bariyerinden kaynaklı iletişim sorunları artmakta, ya-
pılan toplantılarda verim ve motivasyon düşebilmektedir. İstanbul gibi, 
mülteci profilinin çok daha çeşitlendiği toplumsal yapılarda bu durum 
daha da görünür bir durum olabilmektedir. Bu iletişim engeli zaman za-
man Türkçeye ya da ortak dil olan İngilizceye hâkimiyeti olan göçmen 
temsilcilerin tercümeleriyle hafifleyebilmektedir. Fakat sürdürülebilir 
bir iletişim akışı için tercüme, özellikle de daha efektif  olması açısından 
simultane çevirinin göçmen çalışma grupları ve meclislerinin yapılandı-
rılması süreçlerinde göz önünde bulundurulması ve planlamada tercü-
me kaleminin ayrılması elzem gözükmektedir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GÖÇMEN VE MÜLTECİ ÇALIŞMA 
GRUPLARININ ETKİLİ MEKANİZMALARA 
DÖNÜŞMESİ İÇİN ULUSAL DÜZEYDE 
KARAR ALICILARA YÖNELİK ÖNERİLER
Mülteci ve Göçmenlerin Katılım Hakkını Kent Konseyi Üzerinden Düşünmek ça-
lışması kapsamında yapılan odak grup görüşmeleri ve derinlemesine 
görüşmeler sırasında farklı yerellerde hayata geçirilen çalışmalar "Kent 
Konseylerinde Göçmen ve Mültecilere Yönelik Mekanizmalar: Çalış-
ma Grupları ve Meclisler" başlığında ele alınmış, ortaklık ve farklılıklar 
okuyucu için detaylı bir şekilde irdelenmiştir. Bu kısımda görüşmelerde 
ortaklaştığı düşünülen ve çalışma grupları ve meclislerin daha etkili ça-
lışmasına engel oluşturan durum, sorun ve ihtiyaçlar ulusal düzeyde ka-
rar alıcılar ve uygulayıcı kurumlara iletilerek gerekli adımların atılabil-
mesi için kaynak oluşturulması hedeflenmiştir. Bu bölümün ilk kısmında 
ele alınan, özellikle mevzuata yönelik öneriler genelgeçer gözüküyor 
olsa da, göçmen ve mülteci çalışma gruplarının etkili mekanizmalara 
dönüşmesi için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca literatür taraması ve 
YERELİZ uzmanlarının saha gözlemleri, bu sorun ve ihtiyaçların gi-
derilmesinin sadece göçmen ve mülteci çalışma grubu ve meclislerinin 
değil, diğer tüm çalışma grubu ve meclislerin etkin mekanizmalara dö-
nüşmesi için de elzem olduğunu göstermektedir. 

Mevzuatın Güncellenmesi
1996 İstanbul Habitat II "İnsan Yerleşimleri Konferansı Kent Zirvesi" 
sonucunda yerel yönetimlerde katılımcı demokrasiyi geliştirmek ama-
cıyla kurulan Yerel Gündem 21 meclislerinin altyapısından oluşan kent 
konseyleri, 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunu ile bir-
likte hukuki nitelik kazanmıştır. 2006 yılında çıkarılan Kent Konseyleri 
Yönetmeliği’nde, 2009 senesinde Kent Konseyi Yönetmeliği’nde De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile önemli değişiklikler yapılmış-
tır. Bu değişikliklerden en önemlileri şu konularda olmuştur: kent kon-
seylerine üyelik, kent konseyi organları, genel kurul ve kent konseyinin 
mali yapısı. 2009’da yapılan değişiklikler alanın ihtiyaçlarını bir nebze 
gidermiş olsa da, 2012’de yayımlanan 6360 sayılı On Dört İlde Büyük-
şehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 
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Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ya-
pılan, mevcut büyükşehir sayısını 16’dan 29’a çıkaran ve belediyelerin 
görev ve sorumluluk alanlarını il mülki sınırlara genişleten düzenleme 
sonrası ölçek ve büyükşehir sayısı artmıştır. Bu artış kent konseyleri yö-
netmeliğinde tanımlanan kent konseyi üyelerinin ve genel kurul yapma 
biçimlerinin gerçekçiliğini iyice yitirmesine neden olmuştur. Başlı ba-
şına bu değişiklik bile kent konseyi yönetmeliğinde yapılması gereken 
güncelleme ihtiyacını daha da elzem hale getirmiştir.
 
Bu kısımda, mevzuatta saptanmış eksikliklere yönelik önerilerde bulu-
nuluyor olsa da odak grubu toplantılarında da pek çok katılımcı tarafın-
dan altının çizildiği gibi kent konseylerinin etkin işlemesi aslında mev-
zuattan öte bir yaklaşım meselesidir. Kent konseyleri ve katılım kültürü 
süreçteki karar alıcılar tarafından içselleştirilmediği sürece mevzuat ne 
kadar iyileştirilse iyileştirilsin, sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir. 

Benzer şekilde, yine bu kısımdaki, açık uçlu tanımlanmış olan kapsam ve 
katılımcıları daha net tanımlama önerisi, meselelerin daha geniş bakış 
açısıyla yorumlanabileceği süreçlerde bir daralmaya neden oluyor, şek-
linde eleştirilebilir. Oysa bu önerinin temelinde sivil aktörlerin tanımları 
netleştirme ve açık uçlu hâli kapatma çabasını kullanarak, net tanımlan-
mamış kısımları dar bir çerçeveden yorumlayan kent konseyi ve beledi-
yelere karşı savunuculuk yapabilecekleri düşüncesi yer almaktadır. 

Kent konseylerinin belediye başkanlarının eline bırakılmayan, etkin ve 
sürdürülebilir mekanizmalar hâline getirilmesi için yapılabilecek çok şey 
bulunmaktadır; ancak bu kitapta ele alınanlar daha çok yapılan odak 
gruplar ve derinlemesine görüşmelerde tanımlanan ihtiyaç ve sıkıntılara 
çözüm üretebilecek değişikliklerle sınırlı tutulmuştur. 

Büyükşehir, İl ve İlçe Belediyelerinin
Kent Konseyleri Ölçeğinde Modeller Geliştirilmesi
Kent konseyleri yerelde ortak aklı oluşturmak ve "kent yaşamında, kent 
vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hu-
kukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, 
katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek"16 ko-

16 Kent Konseyleri Yönetmeliği, Madde 1; https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/
MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=10687&MevzuatTertip=5
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nusunda bir rol oynamaktadır; fakat bu işlevin büyükşehir, il ve ilçe dü-
zeylerinde aynı şekilde tezahür etmediğinin/edemediğinin altını çizmek 
gerekmektedir. Ölçek farklılaştıkça örgütlenme yöntem ve prensipleri, 
karar alma, katılımcılık ve sürdürülebilirlik mekanizmaları, uygulama 
ve koordinasyon süreçleri, yerelde ilişkilenme biçimleri, belediyenin 
ilgili birimleriyle işbirliği geliştirme yolları ve periyotları gibi pek çok 
değişken yeniden düşünülmelidir. Bu hem bir ihtiyaç hem de farklı öl-
çeklerdeki kent konseylerinin yapılarının da farklılaşması sebebiyle bir 
zorunluluktur. 

Bir yandan farklı ölçeklerde kent konseylerinin tamamlayıcı fonksiyo-
nunun çalışması için gerekli olan modellerin geliştirilmesi, diğer yandan 
büyükşehir, il ve ilçe kent konseyleri arasında yapılacak iyi bir rol pay-
laşımı ile verimliliğin artırılması mümkündür. Bu araştırma kapsamın-
da yapılan görüşmelerde ilçe kent konseylerinin daha çok iyi uygulama 
örnekleri geliştirmesi, il ve büyükşehirlerin ise bu süreçte ilçeler arası 
işbirliği, diyalog ve bilgi akışını sağlayacak koordinasyonu sağlaması, 
çalışmaları destekleyecek kaynak yönetimine odaklanması, izlemeyi ve 
ihtiyaç durumunda danışmanlığı sağlaması gerektiği belirtilmiştir. Bu 
rollerin mevzuatta yapılacak güncellemelerle daha da netleştirilmesi ge-
rekmektedir. Yıllar içerisinde Büyükşehir Kanunu’nda değişikliğe gidi-
lirken Kent Konseyi Yönetmeliği’ne bunun yansıtılmamış olması ölçek 
sorunu yaratmakta ve birçok kent konseyine uygulamada sıkıntılar ya-
şatmaktadır. Hâlihazırda Kent Konseyi Yönetmeliği doğrultusunda bir 
genel kurul düzenlemek büyükşehirler ölçeğinde gerçekçi olmadığı için 
farklı il ve büyükşehir belediyeleri mevcut yönetmeliği farklı şekillerde 
yorumlayarak kendi yerellerine en uygun çözümleri üretmeye çalışmaktadır. 

Bu konuda biz bir adım atmıştık aslında. Hâlen de devam ediyor bu. Kent 
konseyleri zaman zaman bir araya geliyorlar. Kent konseylerinin meclis baş-
kanları, temsilcileri bir araya geliyor ve kentin sorunlarını tartışmanın yanı 
sıra faaliyetleri hakkında diğer konsey üyelerini bilgilendiriyorlar. Bizim yö-
netmeliklerimizde, yasamızda koordinatör olarak büyükşehir olsun, ilçelerde 
zaman zaman bir araya gelsin gibi bir yapı yok ama yasayı beklemeye de 
gerek yok. Burada bir koordinasyon gerekiyorsa, o ilin ana konseyinin bunu 
yapması doğaldır.

(25.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)
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Ancak birçok büyükşehir ve il belediyesi, Yönetmelik’in yarattığı bu öl-
çek karmaşasını çözemediği için veya üye sayısının ölçekle birlikte bu 
derece büyümüş olma hâlinin meclislerin işlevselliğini zayıflattığını dü-
şündükleri için kent konseyi kurmaktan kaçınabilmektedir. Ayrıca rol-
lerin belirsizliği büyükşehir, il ve ilçe kent konseyleri arasında sıkıntılar 
yaratabilmektedir. 

Mevzuat güncellenerek büyükşehir kent konseylerine ilçe kent konseyle-
ri arası koordinasyon, çalışmaları destekleyici kaynak yaratımı ve izleme 
ve ihtiyaç durumunda danışmanlık işlevi verilmesi, il ve ilçe kent kon-
seylerine de iyi uygulama örnekleri geliştirme, mahalle düzeyinde yöne-
tişimi ve hemşehri katılımını sağlamaya yönelik mekanizmalar kurma 
vb. roller tanımlanması mevcut rol karmaşasını ve ölçekten doğan ka-
tılım ve kapsayıcılığın, Yönetmelik doğrultusunda büyükşehirlerde sağ-
lanamama sorununu çözecektir. Bu durum göçmen ve mülteci çalışma 
grupları açısından da görüşmelerde en çok vurgulanan konular olan, 
katılım ve yönetişimi gündeliğin pratiğine dâhil etmek adına mahalle 
ölçeğine inmeyi, mevcut göç ve mülteci grupları arasındaki iletişim ve 
işbirliği eksikliğini gidererek dayanışmanın artırılmasını ve iyi uygulama 
örneklerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak bağlamında özellikle önemlidir.

Tanımların, Kapsayıcılığı Teşvik Edecek
Şekilde Güncellenmesi
Mevzuatta farklı toplulukların katılımına dair yoruma açık ve bulanık 
tanımların doğru ve geniş bir katılımı teşvik edecek şekilde değiştirilme-
si gerekmektedir. Örneğin kurumlardan belirli sayıda temsilci seçilmesi 
istenmektedir fakat bu seçimin yöntemi ve kapsayıcılık prensipleri tarif  
edilmemektedir. Ayrıca, yönetmelikte geçen "ilgili dernekler" gibi muğ-
lak ifadelerin sınırlarının kent konseyinin var oluş amacıyla uyumlu bir 
şekilde yeniden çizilmesi gerekmektedir. Örneğin "kent konseyine üye 
olma iradesini ortaya koyan tüm sivil toplum örgütleri" gibi bir ifadey-
le hangi oluşumun ne kadar "ilgili" olduğuna dair muğlaklık ortadan 
kaldırılabilir. Dolayısıyla, kent konseyine üye olma iradesi ortaya koyan 
tüm sivil toplum kuruluşlarının kendisini taraf  olarak gördüğü ve kent-
te müşterek bir zeminin kurulmasında sorumluluk almaya talip olduğu 
kabul edilebilir. Benzer şekilde mevzuattaki "sivil toplum bileşeni" tanı-
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mının genişletilmesi gerekmektedir çünkü pratikte resmiyeti olmayan 
sivil inisiyatifleri dışarıda bırakarak kapsayıcılığın sağlanması mümkün 
görünmemektedir. Yasal derneği olmayan güçlü mahalle örgütlenme-
lerini, mikro grupları, öğrenci inisiyatiflerini ve diğer sivil girişimleri 
dışarıda bırakmak istemeyen kent konseyleri, mevzuattaki bu eksikliği 
de facto17  olarak çözüme kavuştursa da, bazı kent konseylerinin sadece 
tüzel kişiliği olan dernek ve vakıfları kapsadığı bilinmektedir. 

"Sivil aktör" tanımına ek olarak meclis ve çalışma gruplarına dair ta-
nımların en kapsayıcı şekilde genişletilmesi gerekmektedir. Çalışma 
gruplarına üyeliğin "hemşehrilik" şeklinde tanımlanması ve hemşehri-
den kastın o ilin, ilçenin sınırları içerisinde ikamet eden herkes olduğu-
nun ve bunun yabancı uyruklu kişi ve grupları da kapsadığının altının 
özellikle çizilmesi, kent konseyi meclis ve çalışma gruplarına göçmen 
ve mültecilerin katılımını kolaylaştırıcı bir etken olacaktır. Ayrıca, ilgili 
bakanlık, göçmen nüfusun belirli bir sayının üzerinde olduğu illerdeki 
mevcut kent konseylerinin öncelikle göçmen ve mülteci çalışma grupları 
kurmalarına, kurulmuş olanların da etkili ve aktif  mekanizmalara dö-
nüşmesine dair tavsiye kararı yayımlayabilir. 

Şehirde yaşayan insanlar, oradaki belediye hizmetlerinin muhataplarıdır. 
Belediyeye yönelik faaliyetlerde de söz hakkına sahiptirler, hizmet alan ki-
şiler olarak. Dolayısıyla demografik yapı içerisinde onların da olması ga-
yet doğal. Bu anlamda bu örgütlenmeler olmuş fakat daha da somut hâle 
getirilebilir. Hani kentte yaşayan yabancı uyruklu kişi ve grupların da kent 
konseyinde temsili, belediye hizmetlerine yönelik öneride bulunması gibi 
daha sarih bir ifade de kullanılabilir mevzuatta. 

(24.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)

Elbette mevzuattaki tüm bu bulanıklıklar kapsayıcılığı artıracak şekil-
de yorumlanmaya açıktır fakat mevzuatın olabildiğince net ve anlaşılır 
olması kapsayıcılığı şansa bırakmamak için son derece önemlidir.

17 De facto, "gerçekte", "uygulamada", "fiilen", "fiilî" ya da "pratikte" anlamında kullanılan Latince deyiş. 
"Kanuna göre" veya "hukukî olarak" anlamına gelen "de jure" ile karşıt olarak sıkça kullanılır –e.n.
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Kaynak İhtiyacının Çözülmesi
ve Finansmanın Çeşitlendirilmesi
Verili durumda kent konseylerinin giderlerini belediyeler karşılamakta-
dır. Bazı kent konseyleri belediyeden düzenli olarak belirli bir miktar 
bütçe alırken, bazı kent konseylerinin yalnızca günlük rutin masrafları 
belediye tarafından karşılanmaktadır. Kent konseylerinin bir kısmı ise 
ilgili bütçe yılından önce bir sonraki yıl yapacakları faaliyetlerin öngö-
rülen bütçe hesaplamasını yaparak kurula sunup, yıl boyunca harcama-
larını bu bütçe planı üzerinden gerçekleştirmektedir. Belirli bir miktar 
bütçe aktarımı yapılan kent konseyleri öngörebildikleri bütçelerine göre 
faaliyet planlayabilirken, yalnızca rutin giderleri karşılanan kent konsey-
lerinin böyle bir fırsatı olmamaktadır. Belediye bütçesinden belirli bir 
pay alan kent konseyleri bütçenin konsey içerisinde nasıl dağılacağına, 
hangi meclise ve etkinliğe ne kadar kaynak ayrılacağına kendisi karar 
vermektedir. 

Mevzuata göre belediyeler kent konseylerine mali destek sağlamakla 
sorumludur fakat bu desteğin ne ölçüde olacağına dair bağlayıcı bir hü-
küm bulunmamaktadır. Mevzuattaki bu belirsizliğin kent konseylerinin 
ve kurulan her bir meclis ve çalışma grubunun ihtiyaçları gözetilerek 
giderilmesi gerekmektedir. 

Çok basit bir bütçe lazım. Bir oda, bir mekân, toplantıya uygun bir düzen 
ve gerekli araç gereçlerin olması yeterli.

(20.08.2021, Cüneyd Altıparmak, Uzman Görüşü)

Bağımsız bir yerimizin olması… Çünkü bir kurumun içerisinde o şeyi tut-
turamayabiliriz, yani o ortamı sağlayamıyor olabiliriz. Geniş bir oturma 
odası gibi bir yer düşünün, geniş bir salon. Öyle bir yere Suriyeli kardeşi-
miz geldi. Aslında biz bir nevi ön bilgilendirme yapacağız. Bizim finansa 
ve mekâna ihtiyacımız var. Geriye kalanın üstesinden ekibimizle geliriz.

(26.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)
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Kent konseylerinin mekân ihtiyacının karşılanması, bir kent konseyinin 
aktif  çalışabilmesi için en önemli unsur olduğu inkâr edilemez; ancak bu 
mekânın erişilebilirliğinin sağlanması da en az mekânın sağlanması kadar 
önem taşımaktadır. Mekânsal erişilebilirliğin sağlanamadığı bir durumda 
kent konseylerinin kapsayıcılığından bahsetmek gerçekçi olmayacaktır. 

Erişilebilir derken; hakikaten insanlar kent konseyinden ne anlıyor ve bu 
nasıl bir mekanizma? Yani hakikaten bir alanı var mı, yani mekânı var 
mı? O mekâna kimler gidebiliyor? Mülteciler arasından erkekler mi daha 
fazla gidebiliyor yoksa kadınlar da gidebiliyor mu? Çocukların ya da ço-
cuklu kadınların durumu nedir? Kent Konseyi Çocuk Meclisi üzerinden 
düşünüldüğünde belki mülteci çocuklar da düşünülebilir. "Çocuk Mecli-
si’ni kurun" diyor ama çocukların o alana toplanabilmesi için ulaşım mü-
dürlüğünün destek olması lazım. Altyapısız bunu yapamayız. Belediyede 
ve kent konseyinin diğer organlarında desteklenmesi lazım. "Yapın" deyip, 
"Biz bunun önünü açtık ama onlar yapmadılar" demekle olacak şey değil. 

(27.08.2021, YERELİZ Derneği Uzmanları Odak Grup Görüşmesi)

Diğer yandan, kent konseylerinin mali kapasitesini güçlendirmek için, 
kent konseyi bünyesindeki sivil toplum örgütleri üzerinden paydaş ola-
cakları proje ve programların üretilmesi ve bu modellerin fonlanması, 
fon veren kuruluşların tıpkı kadın kooperatifleri ve kâr amacı gütmeyen 
şirketlerin başvurularını kabul etmeye başlamaları gibi kent konseyleri-
nin proje başvurularına da açık olması gibi kent konseylerini ulusal ve 
uluslararası hibelerle buluşturacak yöntemler bulunması mümkündür. 
Elbette belediye bütçesinden anlamlı bir payın kent konseylerine ak-
tarılması gerekmektedir ve mevzuatta, ayrılacak bütçenin genel bütçe 
içerisindeki payını da belirtecek şekilde hükme bağlanmalıdır; fakat kay-
nak yaratacak başka alternatiflerden de yararlanılması, kent konseyleri-
nin özerkliğine katkıda bulunacaktır. 
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İcraya Yönelik Tedbirlerin Alınması
"Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye baş-
kanının çağrısıyla toplanır."18 ifadesiyle belediye başkanına sorumlu ol-
duğu bölgede kent konseyinin kurulması için harekete geçme misyonu 
yüklense de, bu, bağlayıcı bir hüküm değildir ve bugün hâlâ pek çok yer-
de kent konseyleri kurulmamıştır. Bunun yerine, "Belediye başkanı üç ay 
içerisinde çağrı yapar ve kent konseyini teşekkül ettirmek zorundadır." 
gibi, sınırları çok daha belli bir ifadeyle kent konseylerinin kurulmasının 
yaptırımı olan bir hükme bağlanmasının kent konseylerinin hızla kurul-
masını sağlaması mümkündür.

Kent konseylerinin kuruluşu kadar  ne kadar aktif  olabildiği de önemli 
bir soru olarak masada durmaktadır. Bazı belediyeler mevzuata göre 
kurulmasına çağrı yapmak durumunda oldukları kent konseylerini, 
tamamlayıcılık fonksiyonunu yerine getiremeyecek bir yapı olarak şe-
killendirme eğiliminde olabilmektedir çünkü güçlü ve özerk kent kon-
seyleri belediye yönetimleri açısından bir muhalefet tehdidi olarak algı-
lanabilmektedir. Bir tehdit olmaktan çıktığı düşünülen ve tanıdıklarla 
doldurulan kent konseylerinde artık belediye yönetiminden farklı bir 
ses duyulması mümkün değildir. Diğer yandan, gerçek anlamda işle-
yen, belediye hizmet ve politikalarını besleyecek fikirler geliştiren kent 
konseylerinin kurulmasına öncülük eden belediyeler de bulunmaktadır. 
Her halükârda, belediyelerin, kent konseylerinin aktif  ve tamamlayıcı 
yapılar olmasına dair siyasi irade göstermesi, kent konseylerinin hareket 
alanını oldukça genişletmektedir. Yapılan görüşmeler, demokrasiye ve 
katılımcılığa önem veren belediye yönetimlerinin olduğu yerlerde kent 
konseylerinin aktif  faaliyet yürütmesinin çok daha mümkün olduğunu 
göstermiştir. Mevzuattaki belirsizliklerin giderilmesi bu keyfiyeti büyük 
ölçüde azaltırken, kent konseylerinin sürdürülebilirliğini artıracaktır. 

18 Kent Konseyleri Yönetmeliği, Madde 5; https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/
MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=10687&MevzuatTertip=5

48



Göçmen ve Mülteci Çalışma Gruplarının Etkili Mekanizmalara
Dönüşmesi İçin Ulusal Düzeyde Karar Alıcılara Yönelik Öneriler

Yerel yönetimlerle ilgili belediye yasamız "işbirliğine evet" demiş. Bunun 
yollarından biri de kent konseyleri olarak tanımlamış ve vatandaşların gö-
nüllü çalışmasının yolunu açmış. "Sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapa-
bilirsiniz" demiş. Ancak "katılımcılık" dediğimiz şey sizin insafınıza, yüce 
gönüllüğünüze bırakılacak bir konu değildir. Dolayısıyla bunun çerçevesi-
nin çizilmesi lazım. Kent konseylerinin siyasetin gölgesinden kurtulması 
lazım. Siyasetin gölgesi… Bir itham olarak düşünülmesin ama bazı yerel 
yönetim kuruluşları, kent konseylerini kendi arka bahçeleri olarak görü-
yor. Burası bir kolektif  akıl yeridir. Hatta Türkiye’de şu örneği de yaşadık; 
hem belediye başkanı hem kent konseyi başkanı olan örnekler var. Böyle 
bir şey olabilir mi? Kent konseyi bir danışma oluşumudur. Dolayısıyla, sen 
karar merciisin. Kime danıştın? Kendime danıştım, karar verdim. Kim 
verdi? Ben verdim.

(25.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)

Mevzuatta, üretkenliğe ve kent konseylerinin var oluş amacıyla uyum-
lu icraatlara yönelik tedbirlerin bulunmaması sebebiyle pek çok kent 
konseyi anlamlı bir şekilde kurgulanmamış olup, ziyaretlerin ve mik-
ro etkinliklerin dışına çıkamamaktadır. Bu durum, kent konseylerini ya 
işlevsiz hâle getirmekte ya da belediyelerin müdürlüklerinden birinin 
fonksiyonlarına indirgemektedir.  

Mülteci Günü’nde yaptığımız etkinliklerle, toplumun farklı kesimlerden 
insanların bir araya geldiği istihdam projelerine paydaş olduk, taraf  ol-
duk, verilen eğitimlere katıldık. Bunları tabii ki belediyelerle işbirliği yapa-
rak gerçekleştiriyoruz çünkü biz bir icra makamı değiliz. Kent konseyle-
rinin görevleri zaten fiili olarak sahada bir şey yapmak değil. Belediyenin 
kültür-sanat faaliyeti yapacak ilgili daireleri var. Onlarla yan yana olabi-
lirsiniz. İnsan kaynağı katkısı sunabilirsiniz ama kent konseyi icracı bir 
yapı değil. Altını çiziyorum: İster ilçede olsun ister büyükşehirde, kent 
konseyleri icracı birim olmaya kalkarsa belediyenin görev ve yetkilerini 
gasp etmiş olur. Tamamlayıcı katkı sunabilir ama kent konseyinden asıl 
beklenen şey, kente dair konularda bir üst akıl olmasıdır; öneriler geliş-
tirmesi, planlar programlar yapmasıdır. Dolayısıyla kente objektif  ba-
kan, doğru öneriler sunan, karar verici birimleri doğru bilgilendiren ve 
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etkilemeyi amaçlayan birimlerdir ama görüyorum ki çoğu ilimizde kent 
konseyleri kendini daire zannediyor. Siz bir daire değilsiniz. Siz onun çok 
daha üzerinde bir yetkiyle donatılmışsınız. Bunun farkında değilsiniz. Siz 
işi yapması gerekene yaptıracaksınız. Yapılması için baskı kuracaksınız, 
yapılması için öneri sunacaksınız.
 
(25.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)

Her iki durumda da kent konseyleri asıl fonksiyonlarından uzaklaşmak-
tadır. Mevzuatta yapılacak düzenlemelerle kent konseylerinin sadece 
kurulması değil, aktif  olarak tamamlayıcı rollerini icra etmeleri de bir 
hükme bağlanmalıdır. 

Kent konseylerinin belirli alanlarda yapılacak proje ve faaliyetlerde zo-
runlu çalışma ortağı olması gibi hükümlerle yereldeki işbirliklerini ge-
nişletmek ve üretkenliğini bizzat mevzuatla temin etmek mümkündür. 
En basit hâliyle meclise ne kadar gündem gönderildiği, bu gündemlerin 
ne kadar takip edildiği, belediyenin gündemine girmesi için ne kadar 
baskı unsuru oluşturulabildiği gibi göstergeler kent konseylerinin poli-
tik kararlılık ve üretkenliğine dair önemli ipuçlarıdır. Kent konseylerini 
yalnızca mevcut olmanın ötesine taşıyacak ve etkin mekanizmalara dö-
nüştürecek icraatların en minör düzeyden en majör düzeye kadar mev-
zuatla desteklenmesi gerekmektedir.

Ortak akıl var ama bu aklı faaliyete geçirip karar alma sürecine dâhil ede-
cek yasal eksiklikler de var. "Evet, güzel, harika şeyler yaptırıyorsunuz ama 
sizin yetkiniz ne?" diyor insanlar. Hâlbuki bu bir yetki meselesi değil. Bu 
bir ortak akıl meselesi.
 
(25.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)
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Etik İlkelerin Oluşturulması
Kent konseylerinin bir kültürü var. Bu kültür belirli etik ilkeler üzeri-
ne kurulmuştur ve mevzuattaki bulanıklıklar sebebiyle ancak bir ideal 
olarak tarif  edilebilmektedir. Örneğin birçok kent konseyinde rekabet-
çiliğin önüne geçmek için seçim yerine kota sistemi oluşturmuştur. Mü-
zakere, ortak akıl ve farklı seslerin aynı ölçüde duyulması prensibine 
dayanan kent konseylerinin ikliminin önyargı ve ayrımcılıktan arınmış 
olması arzu edilir. İdeal bir kent konseyinin hak temelli savunuculuk için 
temel değerlerle donatılmış olması beklenir. Ancak, pratikte bir ideal 
olarak kent konseylerini tarif  eden değer ve normlarla çelişen pek çok 
durumla karşılaşılabilmektedir. Örneğin bizzat kent konseyi içerisinde 
taciz ve şiddet olayları yaşanabilmekte veya kent konseyi üyelerinin ka-
dınlara, göçmenlere, LGBTİ+'lara, engellilere veya Romanlara yönelik 
ayrımcı söylem ve tutumları olabilmektedir. Bu durumlarda başvurula-
cak bir yasal yönetmelik bulunmamaktadır ve kent konseyleri içerisinde 
yaşanan etik sorunlar el yordamıyla çözülmeye çalışılmaktadır. Konsey 
içerisinde hangi etik ihlallerin, uzaklaştırma veya kent konseyine katıl-
maktan men edilme gibi tedbirler gerektirdiği, hangilerinin bir müza-
kere sürecine tabi olabileceği gibi kritik kararlarda referans alınabilecek 
yasal bir dayanak bulunması gerekmektedir. 

Biz çok yakın geçmişte bir kent konseyinde şöyle bir şey yaşadık: Ciddi 
bir şiddet olayı oluyor ve mülteci kadınların beyanları var ama 2 sene bo-
yunca bu, Kent Konseyi Başkanı tarafından duyulmuyor, kanıt isteniyor 
ya da hâlâ arabuluculuk yapmaya çalışılıyor… Sonra, aynı kişinin Kent 
Konseyi’ne daha ciddi zararları olduktan sonra, Belediye Başkanı, "Ne işi 
var bu adamın hâlâ burada? Zarar vereni işten çıkarın!" diyor ama kent 
konseyine kimin girebileceği, kimin çıkabileceği, kimin üye olabileceği, ne-
relerde ayrımcılıkla ilgili sınırlar var, ne zaman kapsayıcı olur ne zaman ol-
maz, kim dışında kalır, şiddetin tanımı nedir, üyeliğin tanımı nedir, barışçıl 
iletişimin tanımı nedir? Bütün bunlar tanımlı olmadığı için hiçbir şey ya-
pamaz oldular. Onlar da, "Bu kişiyi biz tanımıyoruz" diye sosyal medyada 
yayımlamak zorunda kaldılar ama resmî hiçbir işlem yapamamış oldular. 

(27.08.2021, YERELİZ Derneği Uzmanları Odak Grup Görüşmesi)
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Belediye Meclisinde Temsilin Sağlanması
Kent Konseyleri Yönetmeliği’ne göre kent konseyi meclislerinin ve 
çalışma gruplarının görüşlerini, kent konseyi genel kurulunda kabul 
edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunma 
hakkı vardır. Ancak kent konseyleri bu mekanizmayı yeterince çalıştı-
ramamakta veya çalıştırmaya çabaladığı durumlarda da belediye mec-
lisinde kent konseyi ve sivil katılım kültürünün içselleştirilmemiş olması 
nedeniyle etkili sonuçlar alamamaktadır. Ortak aklı temsil eden kent 
konseylerinin önerilerinin belediyenin karar organı olan belediye mec-
lislerinin gündemine girebilmesi için, kent konseyi meclis başkanlarına 
da belediye meclislerinde söz hakkı tanınması ihtiyacı, görüşmelerde bir 
talep olarak dile getirilmiştir.

Kent konseyi meclislerinin başkanları belediye meclisinde mutlaka yer al-
malı. Komisyonlarda kendileriyle ilgili konularda davetsiz, koşulsuz, direkt 
olarak yer almalıdır ama mecliste yer almaları yetmez. Kent konseylerinin 
mecliste oy hakkı da olmalıdır.

(25.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediye meclisi ihtisas komisyonları 
ile ilgili 24. maddesi şöyle der: "Mahalle muhtarları ve ildeki kamu ku-
ruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil top-
lum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet 
alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına 
katılabilir ve görüş̧ bildirebilir." İhtisas komisyonlarının görüşmelerine 
kent konseyinin ilgili meclis ve çalışma grubu başkanlarının da doğal 
üye olarak katılımının sağlanması, kent konseyi ile belediye meclisi ara-
sındaki bağın güçlenmesine, belediyede alınan kararların şeffaflığı ve 
katılımcılığının artmasına aracılık edebilir. 

Koordinasyon ve İşbirliklerinin Geliştirilmesi
Kent konseyleri kentteki tüm aktörleri bir araya getiren müşterekler 
zemini olarak hayal edilse de uygulamada çoğu zaman farklı aktörleri 
bu zemine çekecek koordinasyon ve işbirliklerinin geliştirilemediği gö-
rülmektedir. Görüşmelerde birçok katılımcı kent konseylerinin bir sivil 
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toplum kuruluşu gibi proje ve faaliyet üretmeye odaklanmak veya be-
lediyenin bir müdürlüğü gibi icraya yönelik çalışmak yerine, yerelde-
ki aktörlerin bir araya gelmesini ve kentin sorunlarına çözüm üretmek 
amacıyla birlikte çalışmasını sağlayacak ortak ve katılımcı zemini oluş-
turmaya odaklanması gerektiğine vurgu yapmıştır. Göçmen ve mülteci 
çalışma grupları da yereldeki hak temelli sivil toplum kuruluşları, üni-
versiteler, il göç idaresi başta olmak üzere Yönetmelik’te tanımlanan 
tüm aktörleri bir araya getirmeli ve birlikte çalışmalarını sağlamalıdır. 

Benzer şekilde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve 
üniversite temsilcileri de kent konseyine katılım ve yerelde müşterekler 
zemini çerçevesinde ortaklıklar kurmaya ve birlikte çalışma dinamiği 
ve kültürü geliştirmeye açık olmalı ve bu süreçlerde konum, deneyim 
ve emek hiyerarşisi kurmaktan kaçınmalıdır. Bu hem kentin tüm bile-
şenleriyle potansiyelini ortaya çıkarmasını hem de yereldeki kurumların 
müşterek dile ve zemine kavuşmasını sağlayacaktır.

Koordinasyon ve işbirliği sürecinin bir parçası olması gereken bir aktör 
de ilgili belediye birimleridir. Belediyenin ilgili birimlerinin süreci takibi, 
kent konseyi ile icranın koordine bir şekilde çalışmasını da sağlayacaktır. 

İyi Uygulama Örneklerinin Yaygınlaştırılması
Güçlü kent konseylerinin ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırıl-
ması kent konseylerinin işleyen mekanizmalar olduğunu, işlediği zaman 
yerelin potansiyelini ortaya çıkartabildiğini, bu güçlenmenin siyaseten 
de kazanımları olabildiğini göstermek açısından son derece önemlidir. 
Kent konseylerinin etkin mekanizmalara dönüştüğünde siyaseten de ka-
zandırdığına dair savunuculuk yapılmasına altlık oluşturacak verilerin 
toplanması yerel yönetimlerin kent konseylerini aktifleştirecek adımlar 
atmasına katkı sunabilir. Ayrıca bu paylaşımlar kent konseylerinin birbi-
rinden öğrenmesine ve iyi işleyen çalışmalarda deneyim aktarımı yapa-
rak işbirliklerini artırmasına da aracılık edebilir.
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Farklı yapılarda bir mülteci duyarlılığı içinde oluşan bu örgütlüklerin bir-
birlerinden alacağı, hepimizin birbirimizden yararlanacağımız noktaların 
olduğu düşüncesiyle, bu tür toplantıların sürmesini arzu ediyorum.

(14.08.2021, Kent Konseyleri Odak Grup Görüşmesi)

Kent konseyleri yerelin potansiyelini ortaya çıkarırken belediyelerin de 
hem kent konseylerinin kapasitesini güçlendirmek için gerekli desteği 
sağlaması hem de yerelin potansiyelini ortaya çıkaran iyi uygulamala-
rın bilinirliğini artırması gerekmektedir. Benzer şekilde Kent Konseyleri 
Birliği ve Kent Konseyleri Platformu gibi kent konseylerinin kendi ara-
larında örgütlendiği ve paylaşımlarda bulundukları platformlar da iyi 
uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması konusunda aktif  rol alabilir. 
İyi uygulama örneklerinin yaygınlaşması hem bir mekanizma olarak 
kent konseyine duyulan güveni artıracak hem de kent konseylerinin 
karşılaştıkları sorunlara veya ihtiyaçlarına göre başka kent konseylerinin 
deneyimlerine başvurmasında yol gösterici olacaktır. Görüşülen kent 
konseyi temsilcileri; belediyeden kent konseyine, kent konseyinden yere-
le açılan ve iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını da kapsayan bu çemberi 
iyi çalışan bir kent konseyinin olmazsa olmazı olarak tarif  etmiştir: "İyi 
çalışan kent konseyi nedir?" derseniz, "Bu döngünün sağlandığı kent 
konseyleri" diyebiliriz. 

Sürdürülebilirliğe Yönelik Tedbirlerin Alınması

Kent konseylerinin etkili çalışmalar yürütmesinin önündeki engellerden 
birinin de sürdürülebilirlik olduğu, yapılan görüşmelerde farklı katılım-
cılar tarafından dile getirilmiştir. Seçim sonrası belediye başkanlığının 
ve/veya meclis çoğunluğunun başka partiye geçmesi veya partiler arası 
değişiklik olmasa bile zihniyetler arası değişiklikler yaşanmasının kent 
konseyi genel kurullarının yapılma şeklini ve kent konseyi üye profilini 
etkiliyor olması, konseylerin bir önceki dönem başlattığı çalışmaların 
sekteye uğramasına sebep olarak, "kapa aç" modeliyle özetlenebilecek 
uygulamalar nedeniyle kurumsal belleğin korunmasına ve yeni yürütme 
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kuruluna aktarımına engel olabilmektedir. Bu sıkıntının önüne geçilme-
si kent konseylerinin sivilleşmesiyle ve hemşehrilerin içselleştirdiği yerler 
hâline gelmesiyle mümkün olacaktır. Yukarıdaki  "Kaynak İhtiyacının 
Çözülmesi ve Finansmanın Çeşitlendirilmesi" başlığında da değinildiği 
üzere, finansmanın bağımsızlaştırılması; yerel yönetimlerin, kent kon-
seylerinin ekonomik bağımlılığını fırsata dönüştürerek konseyleri bir 
kontrol mekanizması olarak kullanmalarına da engel olabilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

YERELDE GÖÇMEN VE MÜLTECİ
ÇALIŞMA GRUBU KURMAK İSTEYEN
KENT KONSEYLERİ İÇİN ÖNERİLER

Çalışma kapsamında yapılan görüşmeler ışığında, ulusal karar vericilere 
yönelik kent konseyleri ile ilgili önerilere ek olarak, göçmen ve mülteci 
çalışma grupları oluşturmak isteyen kent konseylerinin dikkate alabile-
ceği öneriler de belirlenmiştir. Bu bölümde yer verilen bu öneriler aşağı-
daki başlıklar altında toplanmıştır:

• Hak Temelli Yaklaşın!
• Kapsayıcılığı Gözetin!
• Yerel Aktörleri Haritalayın!
• Öznelere Alan Açın!
• Kent Konseyi Yürütme Kurulunun Süreci Sahiplenmesini Sağlayın!
• Mahalle Ölçeğine İnin!
• Belediyenin İlgili Birimleriyle Koordinasyonu Sağlayın!
• Katılımı Kolaylaştırıcı Önlemler Alın!
• Aktif  Mülteci Çalışma Gruplarıyla İletişimde Kalın!

Hak Temelli Yaklaşın!
Kent konseylerinin yerel yönetimlerin siyasi söyleminden ve pozisyo-
nundan bağımsız olarak, uluslararası hukuk ve normlar çerçevesinde 
savunuculuk yapabilecek hak temelli bir dil ve yaklaşım geliştirmesi ge-
rekmektedir. Hak temelli dil ve yaklaşımın kurumsallaşması hem kent 
konseylerinin yerel siyasetinin polarizasyonu ve hızlı değişen güncel si-
yaset ekseninde savrulmasının önüne geçecek hem de diğer meclis ve 
çalışma grupları ile göçmen/mülteci çalışma grupları arasında bir dil ve 
yaklaşım birliği oluşmasına katkıda bulunarak bu çalışma gruplarına yö-
nelik olası ayrımcı tepkilere karşı kent konseyinin direncini artıracaktır.
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"Misafirlik ve geçicilik" söyleminin göçmenlerin hak ve hizmetlere erişi-
minin önünde büyük bir engel olduğu bilinmektedir. Kent konseylerinin 
göçmen ve mülteci çalışma gruplarının bu tip söylemlerden kaçınması, 
göçmenlerin sorunlarına hak temelli bir perspektiften bakabilmesinin 
önemi vurgulanmıştır.
 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 14. maddesi şöyledir: "Herke-
sin, baskı altında tutulduğunda, başka ülkelere sığınma ve kabul edilme 
hakkı vardır." 10 yıldır burada yaşayan insanlara hâlâ misafir denilebilir 
mi? Misafir, ev sahibi ne verirse kabul etmek ve ona tabi olmak zorunda 
olan kişidir. Biz onlara "hak sahibi" diyorsak (ki öyleler) ve de uzun süre-
dir burada bulunuyorlarsa "misafir" söyleminden kaçınmak gerekiyor. Bu 
konuya hak temelli yaklaşmak gerekir; aynı nedenle dilimizin de ortaklaş-
masında yarar var.

(18.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)

Ayrıca görüşmelerde göçmenlere sağlanan hizmetler ve sosyal yardım-
ların yerelde gerilimlere sebep olduğu, bu gerilimin hak temelli savunu-
culuk yapan kuruluşların hareket alanını kısıtladığı pek çok kez dile geti-
rilmiştir. Bu gerilimin düşürülmesi ve kentsel tansiyonun yönetilmesinde 
hak temelli yaklaşımı esas alan kent konseyleri önemli aktörler olabilir. 
Bu konuda Şanlıurfa Kent Konseyi Mülteciler-Göç Çalışma Grubu 
Koordinatörü Mahmut Kaya’nın kendi yerelinde yaşanan deneyimden 
verdiği ve aşağıda paylaşılan örnek oldukça ilham vericidir.

Birkaç yıl önce Şanlıurfa'nın bir ilçesinde Suriyeli bir aileyle yerli komşusu 
arasında bir kavga çıktı ve Suriyeli bir kişi iki kişiyi silahla öldürdü, iki 
kişi de yaralandı. O olayın üzerine büyük bir infial oluştu. Tabii çatışma-
nın arka planında farklı mevzular var; yani Suriyeli aileyi rahatsız edecek 
bilgiler de dolaştı halk arasında. Biraz da sosyal medyada işletilen bir tür 
provokasyonla bir protesto furyası ooluştu: "Şu gün şurada toplanalım, 
eylem yapalım" vb. Toplanma günü geldi. Ben de o gün çarşıdaydım. 
Bizim "Rabia Meydanı" dediğimiz şehir merkezinde bir alanda genç-
ler (18-25 yaş arası) aklı iki karış havada, yürüyüş yapmaya çalışıyorlar. 
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Suriyelilerin dükkânlarını taşlamaya çalıştılar. Çevik kuvvet polisleri arka-
larından koşturuyordu. Öyle bir gerginlik olmuştu. İşte o gerginlik zama-
nında kent konseyi de devreye girdi. Hem yerlilerden hem Suriyelilerden 
kanaat önderleri, kent konseyi başkanı, diğer STK başkanları, Suriyelile-
rin büyük âlimleri vb. bir araya gelerek Barış Komisyonu oluşturdular. Bir 
çalıştay yapıldı. İsmi de "Halkların Huzuru İçin Sivil Tedbirler Çalışta-
yı" idi. Çalıştay kapalı bir toplantı salonunda gerçekleşti. Sonra da çeşitli 
kurumlar ve medya ziyaret edilerek görüşmeler yapıldı. Sağduyu çağrısı 
yapıldı. 

(24.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)

Kapsayıcılığı Gözetin!
Kent konseylerinin alâmeti farikası farklı özneleri ve yereldeki aktörleri 
karar alma mekanizmalarında ve icraatta bir araya getirerek müşterek 
bir zemin oluşturması, bu şekilde katılımcılığı ve kapsayıcılığı temin et-
mesidir. Göçmen ve mülteci çalışma gruplarının da farklı ihtiyaçları ve 
sorunları olan farklı özneleri kapsamasına dikkat edilmelidir. Yapılan gö-
rüşmelerde eğer göçmen ve mülteci çalışma grupları göçmen kadınlara 
ulaşmak için özel bir çalışma yapmazsa, ulaşılan ve kapsanan göçmen-
lerin genellikle erkek göçmenler olacağı vurgulanmıştır. Diğer yandan, 
göçmen erkeklerin genellikle fazla mesaili işlerde çalıştığı, mesai saatleri 
dışında faaliyet planlaması yapılmadıkça göçmen erkeklere de yeterince 
ulaşılamayacağı dile getirilmiştir. Ayrıca, göçmen dendiğinde zihinlerde 
ilk olarak Suriyeliler belirse de yerelde göçmen nüfusunun pek çok etnik, 
ideolojik ve dini farklılıklar barındırdığı unutulmamalıdır. Göçmenlerin 
tek bir kategori olarak tanımlanıp göçmenler arasındaki farklılıkların 
göz ardı edilmesi hak temelli yaklaşımı, kapsayıcılığı ve farklı öznelerin 
tam katılımını baltalamaktadır. Bu farklılıklar hem engellilik, toplumsal 
cinsiyet, yoksulluk gibi toplumsal tabakalaşmanın bilindik eksenlerinde, 
hem de göçmenlerin geldiği coğrafya ve topluma has dinî, mezhepsel, 
etnik ve ideolojik ayrımlar çerçevesinde gözetilmelidir. Üstelik göçmen-
lerin dernekler dışında pek çok kanalla örgütlendiği, kanaat önderliği 
gibi, sadece resmî ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayan kent konsey-
lerinin ulaşamayacağı yerel ağları olduğu bilinmektedir. Sivil aktörle-
rin katılımında resmî kuruluş olma şartı gibi, göçmenlerin de kayıtlı ve 
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kayıtsız olarak ayrılması, yalnızca Türk vatandaşlığı almış göçmenlerin 
kent konseylerine kabul edilmesi, kapsayıcılık açısından büyük sorunlar-
dır. Dolayısıyla, kapsayıcılık ancak hem göçmenlerin yereldeki enformel 
ağlarını hem de göçmenler arasındaki farklılıkları hesaba katarak sağ-
lanabilir. Bu da faaliyetlerin zaman ve mekân kurgusundan toplantı sa-
atlerinin düzenlenmesine, çalışma grubunun kompozisyonundan politik 
ajandasına dek tüm yapının, en geniş anlamda kapsayıcılığa referansla 
sürekli olarak değerlendirilmesi anlamına gelmektedir.

Bir defa ya valilikler aracılığıyla ya da Göç İdaresi aracılığıyla kentteki 
mülteci topluluklarını temsil eden resmî ya da gayriresmî kurum ya da 
aktörleri bulması gerekiyor. Bir tarama yapılması lazım. Bu taramaya bi-
naen gerek toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek gerekse etnik ve ideolojik 
ayrışmayı, daha doğrusu farklılaşmayı gözeterek tam bir katılımın sağlan-
ması lazım. Diyelim ki Suriyeliler genelde Arap olarak biliniyor. Hâlbuki 
Suriyelilerin içerisinde Araplar, Türkmenler, Kürtler, Çeçenler, Çerkezler, 
Keldaniler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar gibi çok farklı kimlikler var. Do-
layısıyla, onların temsili ne kadar güçlü olursa kent konseyleri de o kadar 
sorunu daha net görmüş olur ve daha iyi çözüm önermiş olur. Bu bağlam-
da uluslararası kuruluşlardan da istifade edilebilir. Temasta olduğu formel 
ya da enformel örgütlenmelerden de yararlanabilir ve onların önerileri de 
dikkate alınarak kapsayıcı bir meclis ya da çalışma grubu oluşturulabilir.
 
(24.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)

Yerel Aktörleri Haritalayın!
Çalışma grupları başta kaymakamlık, Göç İdaresi ve valilik olmak üze-
re yereldeki kamu kuruluşları, göç alanında faaliyet yürüten sivil top-
lum kuruluşları ve yerel inisiyatifleri tanımalı, fonksiyonlarıyla birlikte 
mekânsal olarak haritalamalı ve katılımcı mekanizmaları işletirken bu 
haritalara başvurmalıdır. Yerelin potansiyelini açığa çıkararak, kentte-
ki eşit haklara erişim sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak isteyen 
kent konseylerinin yereldeki aktörlere dair incelikli bir bilgi edinmesi, 
bu bilgileri mekânsallaştırması ve haritalaması, ortaya çıkan haritayı 
da gerektiğinde işbirliği kurmak ve aktörleri müşterek diyalog zeminine 
çağırmak için kullanabilmesi gerekmektedir. Yerelde göç alanında çalı-
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şan diğer kurum ve oluşumlarla rekabet ilişkisine girmekten kaçınılmalı, 
işbirliği fırsatlarına ve ortak akla sunacakları katkıya odaklanılmalıdır. 
Kamu ve sivil toplum kuruluşları ilk akla gelen ve kolayca haritalanabi-
lecek aktörlerdir fakat enformel ağlar ve inisiyatifleri haritalamak görece 
zor olduğu için ciddi bir saha çalışması gerekmektedir. 

Öznelere Alan Açın!
Göçmen ve mülteci çalışma grupları kusursuz hak savunucuları ile dolu 
olsa da özneler bu gruplarda aktif  olarak yer almadığı sürece çalışma 
grupları ancak göçmenler adına konuşan ve katılımcılık bakımından ol-
dukça kusurlu yapılar olacaktır. Göçmen ve mülteci çalışma gruplarında 
genellikle Göç İdaresi, valilik, nüfus müdürlüğü gibi kamu kurumların-
dan temsilciler bulunurken bizzat sorunun öznesi olan göçmenlerin ye-
terli düzeyde yer almadığı görülmektedir. Ancak, göç alanında çalışan 
resmî kurumlarla göçmenlerin öncelikleri her zaman aynı olmamakta-
dır. Bu nedenle, özellikle yönetim pozisyonunda göçmenlerin muhakkak 
yer alması, göçmen ve mülteci çalışma gruplarında öncelikle öznelerin 
kapsanması gerekmektedir. Göçmenlerin yalnızca ağır ekonomik sorun-
larla baş eden ve kent konseyinde yer alma lüksü olmayan gruplar ola-
rak kategorize edilmesi, çalışma gruplarında öznelere yeterince yer açıl-
mamasına sebep olmaktadır. Göçmenlerin ise birlikte yaşamaya, sosyal 
uyuma ve karar mekanizmalarına katılıma dair de ihtiyaçları vardır.

Bu kadar istihdam ve ekonomik problemi olan insanlar kent konseylerine 
gelip birlikte yaşam üzerine küçük projelerde yer alır mı diye düşünüyor-
dum. Oysa tam aksine, "Bizim birlikte yaşam odaklı 'soft' projelere ihtiya-
cımız var" dediler. "Kent konseyi bizi buna dâhil etsin." 

(27.08.2021, YERELİZ Derneği Uzmanları Odak Grup Görüşmesi)

Yapılan görüşmelerde aktarıldığı üzere, mahalle ölçeğine inilip göçmen-
lerle toplantılar yapıldığında, ilk karşılaşmalarda göçmenlerin yalnızca 
talepleriyle görünür olduğu fakat sonraki buluşmalarda sorunların çö-
zümüne katkı sunmak için sorumluluğu paylaşarak etkin bir katılım 
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sağladığı görülmektedir. Göçmenlerle sahada kurulan ilişkide onların 
ihtiyaçlarını görüp duyan ve çözümü birlikte ortaya koymaya çağıran 
bir yaklaşım benimsenmelidir. Yine de göçmenlerin yoksulluk, işsizlik 
ve sağlık hizmetlerine erişim gibi öncelikli sorunları olduğu unutulma-
malı, kent konseyinde aktif  yer alabilmeleri için erişim mekanizmaları 
geliştirilmelidir. Özneler çalışma gruplarına dâhil edilirken göçmenler 
arasındaki farklılıklar gözetilmeli, toplumsal cinsiyet eşitliği başta olmak 
üzere tüm eksenlerde en geniş kapsayıcılığın yakalanması hedeflenme-
lidir. Yapılan görüşmelerde şöyle cümleler kurulmuştur: "Çünkü bazen 
ne kadar çok söz söylense de öznelerin ifade ettiği birkaç şey daha an-
lamlı ve güçlü olabiliyor." Ayrıca, göçmen örgütleri ve kuruluşlarının 
çalışma gruplarında muhakkak temsil edilmesi, kendilerini kimin temsil 
edeceğine de kendileri karar vermesi gereklidir. 

Kent konseylerinde öznelere daha çok alan açılması, göçmen ve mülte-
cilerin kentte alınan kararlara dâhil olmasına ve kamusal alanda temsi-
line yönelik son yıllarda yükselen talep ve ihtiyaçların karşılanması açı-
sından da kıymetlidir.

Özellikle Suriyeli mültecilerin göçün ilk başlangıcındaki gündemi ve önce-
likleri ile şu anki gündem ve öncelikleri çok farklı. İlk yıllarda temel amaç 
barınma, güvenlik ve beslenmeydi. Son üç-beş yıldır ise haklar konusun-
da, örgütlülük konusunda, kamusal alanda temsil konusunda farklı bir yö-
neliş var ve seküler, liberal, muhafazakâr, dindar fark etmeksizin birçok 
grup ancak bir topluluk şeklinde, bir STK şeklinde ya da bir örgütlülük 
şeklinde kendini kamuoyunda var edebileceğini, kamusal alanda devletle, 
STK'larla ve yerel kuruşlarla ilişkilerinde ancak bu tür tüzel kişiliklerle 
etkileşim içerisinde olurlarsa dikkate alınacaklarının farkına varmış du-
rumdalar. Bu anlamda kent konseyleri zemin hazırlıyor. Dinî gruplar var. 
Onlar içlerinden bir temsilciyle bir grup, bir örgüt, bir STK gibi kendi-
lerini temsil ediyorlar. Mesela o sözcü, topluluklarının problemlerini kent 
konseyinin göç çalışma grubuna taşıyor ve raporlara girmesini sağlıyor. O 
raporlar diğer paydaşlarla paylaşılıyor ve sorunlar yerel, ulusal ve ulusla-
rarası kuruluşların gündemine girmiş oluyor.
 
(24.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)
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Ayrıca özneleri sürece dâhil ederken sürece kanaat önderlerinin de dâ-
hil edilmesi, bu kanaat önderlerinin sadece göçmen ve mülteci çalışma 
grupları değil, kadın meclisi, engelli meclisi vb. meclis ve çalışma grup-
larında da yer almalarının sağlanması; diğer çalışma grubu ve meclis-
lerin de birlikte yaşamı ve uyumu kolaylaştırıcı bir rol üstlenmelerine 
aracı olabilir. Buralarda yaratılan temas alanlarının kendisi bile oldukça 
dönüştürücü olarak tanımlanmaktadır.

Zaten sosyolojik bir kuraldır: Temasın olduğu yerde uyum, etkileşim ya da 
entegrasyon başlar. Temasın olmadığı yerde kalıp önyargılar devreye girer. 
Düşmanlıklar, nefret, yabancı düşmanlığı devreye girer. O bahsettiğimiz 
temaslar sayesinde kurulan dostluklar var... Bu anlamda kent konseyleri-
nin ve diğer STK'ların bir tür sosyalleşme mekânı olarak hem Suriyelile-
rin hem de yerlilerin önyargılarını yıkan, teması kolaylaştıran, etkileşimi 
ve uyumu artıran fonksiyonu var. 

(24.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)

 
Kent Konseyi Yürütme Kurulunun Süreci 
Sahiplenmesini Sağlayın!
Kent konseyinin tamamlayıcı rolünü etkili bir şekilde yerine getirmesi 
için belediyenin siyasi irade ortaya koyması ve kent konseyine yeterli kay-
nak aktarması ne kadar önemliyse, göç ve mülteci çalışma gruplarının 
kent konseyi başkanı ve yürütme kurulu tarafından tanınıp sahiplenilme-
si de bir o kadar önemlidir. Belediyelerden kent konseylerine aktarılan 
bütçenin meclis ve çalışma grupları arasında nasıl paylaşılacağı yürütme 
kurulu tarafından belirlenmektedir. Göç ve mülteci çalışma gruplarının 
kent konseyi kaynaklarından yeterli düzeyde yararlanması, yürütme ku-
rulunun söz konusu çalışma grubunun mevcudiyetinin ve faaliyetlerinin 
önemini teslim ederek hareket alanını genişletmesi gerekmektedir. 
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Kent konseyi yönetiminin irade beyanı ve sahiplenişinin önemli olduğunu 
düşünüyorum. Yönetimin bu konuda bir şey yapmak için mutlaka ortak 
bir kararının olması lazım. Bence temel noktalardan biridir bu. Kent Kon-
seyi Başkanı olarak benim de doğrudan katılmış olmamın da etkisi olabilir. 
Biri aracılığıyla, bir yürütme kurulu üyesi aracılığıyla değil de bizzat yü-
rütücüsü olmam nedeniyle… O da kişisel güvenle ilgili olarak, "Yapıyorsa 
bu kişi yapıyordur" duygusu. O anlamda kanaat önderlerinin sürece dâhil 
oluşu önemli.

(20.08.2021, İyi Uygulama Örneği Görüşmesi)

Mahalle Ölçeğine İnin!
Yapılan görüşmelerde göçmenlerin genellikle belirli mahallelerde yoğun 
olarak yaşadığı, bu mahallelerin kent konseylerinin göç ve mülteci ça-
lışma gruplarının gündemine özel olarak girmesi gerektiği görüşü öne 
çıkmıştır. Mahalle ölçeğinde katılımcı modeller geliştirilmesi hem kap-
sayıcılığı artıracak hem de kent konseyinin yerelin potansiyelini ortaya 
çıkarmasını kolaylaştıracaktır. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi 
mega kentlerde tek bir merkezden yürütülecek faaliyetlerin göçmenle-
re yeterince dokunamayacağı ortadadır. Ayrıca, mahalle ölçeğinde ça-
lışan çalışma gruplarının göçmenlerin yerelde farklılaşan ihtiyaçlarını 
ve sorunlarını görmesi, göçmenlerin yereldeki örgütlenmelerini keşfedip 
katılımcı mekanizmalarla buluşturması çok daha mümkündür. Mahal-
lelerde aktif  olarak faaliyet yürüten kent konseylerinin yerelde vuku bu-
lan çatışmalarda çok daha kolay arabuluculuk işlevi üstlendiği de görül-
mektedir. Örneğin yapılan görüşmelerde Şanlıurfa ve Adana gibi hem 
etkin hem de göçmenlerin yerel ağlarıyla iletişim içerisinde olan kent 
konseylerinin, yerel halk ve göçmenler arasında çıkan gerilimlerde pek 
çok kez arabuluculuk yaptığı aktarılmıştır. Son olarak, mahalle ölçeğine 
inmek için özellikle üniversitelerin bulunduğu mahallelerdeki gençlik 
örgütlenmelerinin ve kadınların kurduğu komşuluk ilişkilerinin önemli 
fırsat alanları olduğu unutulmamalıdır.
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Belediyenin İlgili Birimleriyle Koordinasyonu Sağlayın!

Kent konseyi belediyeye dönüşmemelidir fakat belediyenin ilgili birimle-
riyle aktif  iletişim ve koordinasyon sağlanmadığında kent konseylerinin 
tamamlayıcı fonksiyonu ile belediye hizmet ve politikalarını beslemesi 
pek mümkün olmamaktadır. Belediyenin ilgili birimleriyle koordinas-
yon sağlanması en az yereldeki enformel göçmen ağları, kamu ve sivil 
toplum kuruluşları ile iletişimde olmak kadar önemlidir. Örneğin İstan-
bul Kent Konseyi’nden katılımcılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
hak temelli çalışan bir göç biriminin olmasını büyük bir avantaj olarak 
tanımlarken, bu birimle aktif  iletişim içerisinde olduklarının altını çiz-
miştir. Koordinasyon ve iletişimden, hem en basit düzeyde etkinlik orga-
nizasyonlarında sorumluluğun dağıtılması olarak hem de daha karma-
şık temas ve faaliyetlerde ilgili birimlerin sürece dâhil edilerek belediye 
yönetiminin kent konseyinin potansiyelini görüp tanıması anlaşılmalı-
dır. Tersinden okumak gerekirse, kent konseyleri ve belediyenin ilgili 
birimleri arasında iletişim ve koordinasyon eksikliği olduğu durumlarda 
belediyenin kent konseyinin potansiyelini keşfetmesi ve kent konseyinin 
etkin bir mekanizmaya dönüşüp danışmanlık rolünü icra edebilmesi 
için siyasi irade ortaya koyması mümkün olmayacaktır. Ayrıca, kent 
konseylerinde karar alıcıların belediye yönetiminin temsil ettiği siyasi 
partiyle ilişkilerinin olması veya belediye birimleri içerisinde farklı sosyal 
ağlar üzerinden tanıdıklarının olması gibi, kurumsallaşmamış, kişiler ve 
siyasi angajmanlar üzerinden yürüyen ilişki biçimleri kısa vadede koor-
dinasyon sağlasa da uzun vadede iki yapı arasındaki ilişkilerde çok daha 
büyük açılmalara sebep olacaktır. Kent konseyleri ve belediye birimleri 
arasındaki koordinasyonun sürdürülebilir olması ancak ilişkilerin ku-
rumsallaşmasıyla mümkündür.

Katılımı Kolaylaştırıcı Önlemler Alın!
Katılım, farklı toplulukları karar mekanizmalarına dâhil olmaya çağır-
maktan ibaret görüldüğünde, yapılan çağrının yerine ne kadar ulaştığı 
veya farklı grupların çağrıya cevap vermesinin önünde bir erişim engeli 
olup olmadığı gibi, katılımı belirleyecek asıl sorular büyük ölçüde cevap-
sız kalmaktadır. Örneğin göçmen kadınların, çocukların, engellilerin ve 

64



MÜLTECİ VE GÖÇMENLERİN KATILIM HAKKINI KENT KONSEYLERİ ÜZERİNDEN DÜŞÜNMEK 

diğer farklı ihtiyaçları olan grupların katılımının önünde biçimsel ola-
rak bir engel bulunmasa da kadınların bakım sorumlulukları, çocukla-
rın ulaşım hizmetlerine kısıtlı erişimleri ve kent güvenlikleri, engellilerin 
erişilebilirlik sorunları sebebiyle kısıtlanmış kentsel hareketlilikleri gibi 
pek çok değişken bu grupların, katılım mekanizmalarının dışında kal-
masına sebep olmaktadır. Ayrıca, toplantılara katılmak için dahi belirli 
bir ulaşım bedeli ödenmesi gerekmektedir ve yoksulluk katılımı baltala-
yan faktörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle, toplantıları göçmen-
lerin yaşadığı yerlerde yapmak, bu mümkün olmadığında ise belediye 
üzerinden ulaşım desteği sağlamak katılımı kolaylaştıracaktır. Ayrıca, 
kent konseyinin hem fiziki olarak hem de mekânsal olarak erişilebilir ol-
ması gerekmektedir. Örneğin engellilerin erişiminin mümkün olmadığı 
binalarda veya bakım sorumluluğu olan kadınların çocuklarıyla katıla-
mayacağı mekânlarda yapılan katılımcı toplantıların yeterince katılımcı 
olmayacağını tahmin etmek pek zor değildir. 

Aktif Mülteci Çalışma Gruplarıyla İletişimde Kalın!
Hâlihazırda kurulmuş ve etkin mekanizmalara dönüşmüş göçmen ve 
mülteci çalışma gruplarının deneyimlerinden yararlanmak, henüz yo-
lun başında olan çalışma grupları için son derece önemlidir. Her yerelin 
kendi dinamikleri içerisinde farklılaşmış ihtiyaçları bulunsa da göçmen 
ve mülteci çalışma gruplarının karşılaşacağı muhtemel sorunlar az çok 
benzeşmektedir. Hem bu sorunlar karşısında istişare edilebilecek hem 
de politik ajandası ve iyi uygulama örnekleriyle yeni oluşan çalışma 
gruplarına referans olabilecek aktif  çalışma gruplarıyla iletişim içeri-
sinde kalınması gerekmektedir. Ancak, bu iletişim kişiler üzerinden sür-
dürülmemeli, kurumsallaşmalıdır. Aynı alanda faaliyet yürüten çalışma 
grupları arasında rekabetin değil birbirinden beslenmeye dayanan ku-
rumsal ilişkilerin hâkim olması mümkündür. Örneğin Esenyurt Kent 
Konseyi temsilcileri ve Esenyurt’ta sahada çalışan sivil toplum örgütleri 
İstanbul Kent Konseyi toplantılarına katılarak göçmen kapsayıcılığına 
dair deneyimlerini paylaşmaktadır ve bu toplantılar, farklı ölçeklerde 
olsa da aynı kapsayıcılık sorunuyla karşı karşıya olan iki kent konseyi 
arasındaki koordinasyonu sağlayan en önemli araçlardan biri olmuştur.
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ALTINCI BÖLÜM

SONUÇ YERİNE
Yüzyıllardır kapsadığı kişi sayısını artıran demokratik yönetişim mo-
delleri, 1990’lı yıllar boyunca önemli bir dönemeçten geçmiştir. Yerel 
halkın karar alma süreçlerine katılımı ve bunun kentsel ölçekteki yansı-
maları sonucu gelişen katılımcı yönetişim anlayışı ise, demokratik yöne-
timleri "hangi" kararları aldıkları kadar kararları "nasıl" aldıkları konu-
sunda da sorumlu tutmaya başlamıştır. Bu sürece paralel olarak gelişen 
uluslararası hareketlilik türleri ve uluslararası göçün artan hacmi ise 
göçmen ve mülteci haklarını karar alıcıların ve diğer siyasi oluşumların 
gündemine yerleştirmiştir. Başka bir deyişle, göçmen ve mültecilere yö-
nelik geliştirilen politika ve hizmetlerin "ne" olduğu kadar bu kararların 
"nasıl" alındığı da bir tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmada göçmen 
ve mültecilerin karar alma mekanizmalarına katılımı önemlidir ve de-
mokratik ideallerin gerçekleştirilmesi anlamında olumlu, hatta olmazsa 
olmaz bir uygulama olarak görülmektedir. 

Göçmen ve mültecilerin yerelde karar alma süreçlerine katılımı Türki-
ye bağlamında özel bir yer teşkil etmektedir. Dünyada en çok mülteci 
nüfusunu barındıran Türkiye’de, merkezi hükümetin göçmen ve mül-
tecileri karar alma süreçlerine katmaya dair çabası ne yazık ki yetersiz 
kalmakta; bu toplumsal grupların ihtiyaç ve tercihleri daha çok kamu 
ve sivil toplum kuruluşlarında bulunan verilerle dolaylı olarak tespit 
edilmektedir. Bu verilere ulaşmak konusunda oldukça büyük sorunlar 
yaşamalarına karşın yerel yönetimler, mülteci ve göçmenlerin en önemli 
ihtiyaçlarına en hızlı cevap vermesi beklenen kamu kurumları olarak 
öne çıkmaktadır. Bu durum, belediyelerin mülteci ve göçmenlere yö-
nelik hizmetlerin gerçekleştirilmesinde katılımcı karar alma süreçlerini 
işletmesini gerekli kılmaktadır. Bu çalışma göstermiştir ki kent konsey-
lerinin, mültecilerin karar alma süreçlerine katılımı ve birlikte barışçıl 
yaşamın desteklenmesi gibi önemli bir rolü vardır. Kent konseyleri çatısı 
altında kurulan göçmen ve mülteci çalışma grupları ise bu sürece işlerlik 
kazandırabilecek potansiyel kurumlar olarak görülmektedir.
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Çalışmanın odaklandığı kuruluşlar olan kent konseyleri ve özel olarak 
göçmen ve mülteci çalışma grupları pek çok olanak ve avantajın yanı 
sıra ihtiyaç, engel ve sorunlara da sahiptir. İlk olarak, yerel karar alma 
süreçlerine katılımı sağlayan pratiklerdeki ve kent konseylerini tanım-
layan mevzuatlardaki muğlaklık, uygulamada siyasi tercihlerin ve ön-
celiklerin sivil katılım ruhunun önüne geçmesine sebebiyet vermekte-
dir. Mülteci ve göçmenlere yönelik çalışmalar bir insan hakları konusu 
olmaktan çıkarılarak siyasi hesaplarda getiri sağlayan bir etken olarak 
görülebilmektedir. Mevzuatta göçmen ve mülteci katılımına dair yo-
rumlanmaya açık maddeler bazı yerellerde mülteci ve göçmen katılımı-
na dayanak oluştururken, aynı zamanda yaratılan muğlaklık bu konuda 
bir uzlaşı oluşmasını engellemektedir. Mevzuat; göçmen ve mültecilerin 
kent konseylerine katılımı ve belediye hizmetlerinden faydalanması ko-
nusunda kapsayıcı ve kesin hükümler içerecek şekilde düzenlenmelidir. 
İkinci olarak, kent konseylerinin bütçesinin tamamen yerel yöneticilerin 
iradesiyle belirlenmesi pek çok kent konseyini kaynaksız bırakmakta ya 
da konseyleri kaynak geliştirme amacıyla yerel yönetimi eleştirmekten 
alıkoymaktadır. Hem mevzuata hem de uygulayıcı yerel yöneticilere da-
yalı olarak değişen kaynaklar, kent konseylerinin ihtiyaçlarını giderecek 
oranda olmalı ve mevzuatla belirlenmelidir. Son olarak, mevzuatın yal-
nızca tavsiye niteliğinde kalmaması, kent konseylerine ilişkin hükümle-
rin gerçekleştirilmesine dair daha sıkı denetim mekanizmalarının oluş-
turulması gerekmektedir.

Mevzuattaki olası değişiklikler bağlamında göz önünde bulundurulması 
gereken iki önemli faktör de kent konseylerinin belediye meclisine karşı-
lık yetkileri ve diğer kamu kurumlarıyla olan ilişkilerdir. Kent konseyle-
rinin herhangi bir karar alıcı ya da denetleyici yetkisinin olmaması, kon-
seylere katılımı sınırlı tuttuğu gibi karar alma süreçlerine sivil katılımın 
etkisi konusunda da soru işaretleri bırakmaktadır. Kent konseylerinin 
yetkileri, belediye meclislerine önerge vermenin ötesine geçerek geliş-
tirilmelidir. Ayrıca, kent konseylerinin tüzel kişiliği tanınmalı ve kent 
konseyleri, diğer kamu kurumlarıyla ilişkileri bağlamında eşitler arası 
bir pozisyona getirilmelidir. Özellikle göç yönetişimi gibi çok aktörlü bir 
denklemde kent konseylerinin diğer aktörlerle işbirliği ve koordinasyonu 
son derece hayatidir.
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Sonuç Yerine

Bununla birlikte, kent konseylerinde ölçek sorunundan ve mahalle dü-
zeyinde örgütlenmelerin eksikliğinden bahsetmek mümkündür. Nüfus 
ve kaynak konusunda onlarca kat farka ve farklı yönetim birimlerine 
karşın tüm belediyeler için aynı kent konseyi mevzuatının kullanılması, 
uygulamada karışıklığa yol açmakta ve motivasyon kaybına sebep ol-
maktadır. Bu sorunun çözümü için kent konseylerinin yapısı farklı kent-
sel ölçeklere göre yeniden tarif  edilmelidir. Mahalle düzeyinde katılımın 
artırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Kent konseylerinin pek çok kamu, sivil toplum, eğitim ve meslek ör-
gütlerinden temsilcileri içeren karma yapısı, göç yönetişiminde birlikte 
karar verme olasılığını doğurmakta, dolayısıyla kent düzeyinde birlikte 
yaşama pratiğini güçlendirmektedir. Ancak bu çeşitliliğin daha da ar-
tırılması ve öznelerin de sürece dâhil olabilmesi için kent konseyleri-
ne üyelik koşulları çok çeşitli örgütlenme yapılarını ve bireysel katılımı 
destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Ayrıca, bu çeşitliliğin 
devamlı kılınması için etik ilkelerin belirlenmesini ve kent konseylerinin 
çıkış amacına uygun olarak sürdürülebilirlik ilkelerine ve insan hakları-
na bağlı çalışmasını destekleyici çerçeve metinler üretilmelidir. 

Tüm avantaj ve dezavantajlarıyla kent konseyleri geliştirilmeye açık, 
hatta geliştirilmesi elzem kurumlardır. Daha önce bahsedildiği üzere, 
kent konseyi mevzuatının gözden geçirilerek yenilenmesi ve daha de-
taylı bir yasal altyapı hazırlanması gerekmektedir. Bu mevzuatın yal-
nızca bir "öneri" olarak algılanmasını önlemek amacıyla icra takibi ya-
pılması ve eylemsizlik durumunda yaptırımlar uygulanması ise şarttır. 
Kent konseylerinin ve organlarının kurumsal yapısıyla bütçeleri ve yerel 
yönetimlerle konseyler arasındaki ilişkinin dinamikleri, özellikle netleş-
tirilmesi gereken kısımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerel yönetim 
mevzuatında hizmet alma ve yönetime katılma konusunda ülke vatan-
daşlığına dayanmayan daha kapsayıcı bir tanıma gidilmesi, kent kon-
seylerinin de kapsayıcılığını artıracak bir gelişme olacaktır. Ayrıca, kent 
konseylerinin insan haklarının güncel yorumuna dayanan etik ilkeler 
çerçevesinde, kamu kuruluşları, sivil toplum, meslek ve eğitim kuruluş-
larıyla birlikte koordineli çalışmaya teşvik edilmesi, yerelde mülteci hak-
larının uygulanmasında ve mülteci katılımının artırılmasında itici güçler 
olarak görülmektedir. Mülteci ve göçmen katılımı konusunda iyi uygu-
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lamaların yaratıldığı katılımcı mekanizmalardan çıkarılacak derslerle 
buradaki yerel politika ve uygulamaların yerelleştirilerek tekrar edilmesi 
ise katılımcı karar alma mekanizmalarına işlevsellik katacak bir çaba 
olarak önümüzde durmaktadır. 

Mülteci ve göçmenlerin yerel karar alma süreçlerine katılımındaki iyileş-
meler şüphesiz ki yalnızca karar alıcıların değil, mülteci ve göçmenlerle 
onların hakları konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının davranış-
larındaki değişimlerle mümkündür. Mültecilerin yalnızca dezavantajlı 
bir grup olarak görülmemesi, belirli haklara sahip bir sosyal grup olarak 
algılanması bu değişimdeki ilk adım olacaktır. Öte yandan, mülteci ve 
göçmen topluluklarının yekpare bir bütün olarak görülmemesi, bireyler 
ve topluluklar arasındaki farkların kabul edilerek karar alma esnasında 
göz önünde bulundurulması şarttır. Hem bu çeşitliliği yansıtmak hem 
de mülteci ve göçmenlerin ihtiyaç ve tercihlerini en doğru şekilde ye-
rel yöneticilere aktarmak için yerel aktörlerin katılımı, bu aktörler ile 
mahalle ölçekli toplulukların katılımlarının sağlanması elzemdir. Tüm 
bunlar gerçekleştirilirken, mülteci ve göçmen hakları açısından edinilen 
sivil toplum deneyiminin hak öznesi olan kişi ve toplulukların doğrudan 
katılımının da sağlanması konusunda dikkatli olunmalıdır. Ve elbette, 
katılımcı bir yerel yönetim için üretilen bir mekanizma olan kent kon-
seylerinin belediyeler ile koordineli şekilde çalışması, çalışmaların en ve-
rimli şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. 

Çok aktörlü bir süreç, çok etkenli bir denklem olan yerel katılımda ger-
çekleşmesi istenen değişimler ancak yine kapsayıcı, çok aktörlü ve istişa-
reye dayanan eylemliliklerle mümkündür. 

Ulusal düzeyde karar alıcılara çoğunlukla mevzuat ve bütçelemeler ko-
nusundaki değişiklikler için görev düşerken, yerel yöneticilerin ise hak 
temelli yaklaşımı benimsemeleri ve sivil toplumun daha çok katıldığı 
yerel yönetişim modellerini hayata geçirmeleri gerekmektedir. Sivil top-
lum aktörleriyle mülteci ve göçmen kişi ve topluluklara ise belki de en 
zor olan rol, yani sivil katılımın devamlılığı konusunda dirayetli olurken 
günümüzde ulaştığımız hak çerçevesinden ve kapsayıcılıktan uzaklaş-
mama, bu gündemleri sürekli olarak geliştirme rolü düşmektedir. Tüm 
dünyada en dezavantajlı gruplar arasında olan mülteci ve göçmenlerin 
diğer tüm kişilerle aynı haklara sahip olabilmesi ancak bu çok aktörlü, 
işbirliği gerektiren ve meşakkatli yolun aşılmasıyla mümkün olacaktır.
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