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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 Birliğinin (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 Birliğinin, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve 
Çukurova Belediyeler Birliği ile kurduğu iş birliği ve proje ortaklığıyla yü-
rütülmektedir. 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 par-
çasıdır.

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 alarak kullanmanın yerinde olacağını 
düşündük. Bu sebeple proje boyunca üretilen tüm dokümanlarda bu terimi kullanmayı uygun bulduk.
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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 
rezilyansını arttırmayı hedefleyen, bunu yaparken de faaliyetlerini kapsayıcılık 
ve barışçılık ilkeleri çerçevesinde planlayan bir proje. İsveç Yerel Yönetimler ve 
Bölgeler Birliği’nin uluslararası projeler kuruluşu SKL International tarafın-
dan Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği ve Marmara Be-
lediyeler 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 esnek dayanıklılık gibi farklı çevirileri kullanılan bu söz-
cük aslında tüm bu çevirilerin sunduğundan çok daha fazlasını ifade etmekte. 
Bu nedenle, kelimeyi doğrudan karşılayan bir çeviri yapılana kadar, RESLOG 
Türkiye olarak kelimeye bir Türkçe karşılık bulmaya çalışmadan, İngilizce oku-
nuşunu 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 olan kentlerin işleyişini zorlanmadan sürdürmesi 
durumunu anlatmakta. Yani hayatı akışını bozmadan sürdürebilme ve geliş-
meye devam edebilme becerisini anlatıyor. Temel olarak sarsıcı etkiyi karşıla-
ma, 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 



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 Faaliyetlerini 
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 
yayınladık.

Bu yayınlar literatürde de bir açığı kapattı. Öncelikle, belediyelerin ihtiyaç duy-
duğu pek çok pratik bilgi ve aracı belediyecilerimize sunduk. Ancak bunun 
da ötesinde, belediyelerimizin uzmanlar yürütücülüğünde gerçekleştirdikleri 
çalışmalar ile kendi deneyimlerini paylaştıkları yayınlar ürettik. Sahadan ve 
doğrudan belediyelerimizin kendi öz birikimlerinden gelen tecrübe ve dene-
yimleri çok ciddi birer bilgi kaynağı. Belediye deneyimlerine ilişkin kitaplar, be-
lediyelerin gerçekleştirdikleri ancak yazıya dökmedikleri çalışmaların bilgisini 
kaydederek literatüre dahil etmek açısından çok kıymetliler. Bu yayınlarla hem 
bir deneyim aktarımı sağladık hem de belediyelerimizin her gün hizmetlerini 
sunarken ürettikleri bilgilerin farkına varmalarına aracı olduk.

RESLOG Projesi, başarılı uygulamaları ve yarattığı değer önemli bulundu-
ğundan, 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 alınır-
ken olmazsa olmaz konular olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliği konularına odaklanıyoruz. Belediyelerimizin 
bu alanlarda göç bağlamında gerçekleştirdikleri çalışmalara ve edindikleri de-
neyimlere odaklanan kitaplar ise serinin ilerleyen aşamadaki yayınlarını oluş-
turacak.

RESLOG Türkiye Proje Yöneticisi olarak, Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi ya-
yınlarının, 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.

XIV



XV

Dr. Gül Tuçaltan
Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi Yayınları 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 haline 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 haline 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 yanıt verebilmek için, sahip oldukları hareket alanlarını anlayıp 
bu hareket alanı içinde kısıtlı kaynaklar ile yenilikçi çözümler üretmelerine ola-
nak 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 Yayınları (2018-2021)
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Belediyelerin tam da bu ihtiyacına istinaden RESLOG Türkiye Projesi “Bilgi 
Zeminini Geliştirme Faaliyetleri” kapsamında 12 yayından oluşan Yerel Yöne-
tişim ve Göç Dizisini (2018-2020) hazırladık. Bu yayınlar; göç, kent planlama 
ve yerel yönetişimin kesişiminde duran ve bu alanın var olan bilgisini yerel ka-
rar vericilerin bakış açısı ve uygulamalarını olumlu yönde etkileyebilecek yeni 
yaklaşımlarla harmanlamayı amaçladı.

Pek çok ulusal ve uluslararası uzmanla beraber hazırladığımız, Yerel Yönetişim 
ve Göç Dizisi Yayınları (2018-2020) üç temel alana odaklandı. Başka bir deyiş-
le, bu dizi içerisinde üç grup kitap yer aldı. İlk grup, Türkiye’nin göç deneyi-
mini, 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 uygula-
malarda insan hakları ve hukuki çerçeve açısından karşılaştıkları zorluklar ve 
idare yargı, denetim vb. alanlardaki kurumların düzenlemeleri ile ilgili bilgi-
leri 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) tarafın-
dan 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 kitaplarının ikinci grubu ise, Türkiye ve dünyada yerel 
yönetişim alanındaki yeni bakış açılarının ve müdahale araçlarının belediyele-
rimize tanıtılmasını hedefledi. Bu grup yayınla belediyelerimize sunulan kitap-
ların temaları şöyleydi: adil, eşitlikçi ve tüm toplumsal grupları kapsayan kent-
lerin 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 alan-
larına entegre edilebilecek olan, kentsel sistemlerin zorluklar ve yıkıcı dene-
yimler 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 bağlamın-
da, artan nüfusa, olası finansal kısıtlara ve personel yetersizliklerine rağmen 
insani yardım, kentsel planlama ve altyapı yönetimi, alternatif  finansman ge-
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liştirme gibi konulardaki deneyimlerini paylaştı. Kitlesel göçün karşılanması, 
sosyal hizmet sunumu ile sosyal uyum ve beraber yaşam serinin bu üçüncü aya-
ğında odaklanılan ana konulardı. RESLOG-Türkiye Yerel Yönetişim ve Göç 
kitaplarının bu grubunda, belediyelerin kendi alanlarının bilgisini üretmesine 
ve yaygınlaştırmasına yönelik mekanizmaları desteklemenin ve belediyelerin 
deneyim paylaşımı ve bilgi alışverişinin ötesinde bir kazanç olarak belediyelerin 
saha bilgisini üreten ve yaygınlaştıran aktörler olarak çalışması hedeflendi. Bu 
nedenle, 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 ola-
rak ön plana çıkarmak istedikleri çalışmalarını aktardılar. Ancak bizce başarı-
nın tanımı farklıydı. Bir “en iyi uygulamalar kitabı” derlemeyi hedeflemeden, 
kısıtlı finansal kaynaklar, hukuki belirsizlikler, ayrımcılık ve veri eksikliği gibi 
yapısal sorunlara karşın hizmet sunumuna devam eden belediyelerin perspek-
tifinden yayınlar ürettik. Umut, moral, motivasyon, deneyim paylaşımı, bilgi 
aktarımı ve olumlu çalışmaların paylaşılması ve bu alanda çalışma istekliliği-
nin artırılması 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 aktarımı ve olumlu çalışmaların paylaşılması yoluyla göçmenler için kap-
sayıcı ve barışçıl hizmetler üretme yolunda çalışma istekliliğinin artırılmasını 
hedefleyen bir umut ve motivasyon egzersiziydi. Bununla beraber, belediyele-
rimizin göçmenler konusunda yaptıkları 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 Bir-
likleri’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-
ları gereken ortak konulara ayırdık. Mevcut uygulamaların kapsayıcılığının, 
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barışçıllığının ve çevre duyarlılığının birbirinden ayrı meseleler değil, bir bütü-
nün parçası olduğu ve her adımda bu değerlerin göz önünde bulundurulması 
gerektiği savından yola çıkarak, belediyelerimizin ellerindeki sorunsalı kavrar-
ken esas alacakları bilginin derinleştirilmesine katkı sağlamayı hedefledik. Bu 
yılki yayınlarımızın başlıca konuları; Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaç-
ları’nın yerelleştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği ve küresel 
yeşil yeni gündem ve aktif  hemşehrilik. Bu alanlarla beraber, bir süredir be-
lediye 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, kapsayıcı 
ve barışçıl hizmet sunumunun ön koşulu olan yerel karar alma ve planlama me-
kanizmalarının 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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Başlarken

BAŞLARKEN
Yerel Yönetişimde Rezilyans RESLOG Projesi kapsamında hazırladığı-
mız bu kitapla 2021 yılında göç ve pandemi karşısında belediyelerin çok 
katmanlı rezilyansının geliştirilmesi ve birlikte yaşamın desteklenmesi 
için aktif  hemşehrilik ve belediyeler tarafından aktif  hemşehrilik için 
elverişli ortamın yaratılması konusunda yaptığımız kavramsal, metodo-
lojik ve saha çalışmalarımızı kaleme almış olduk. Bu kitap ile başta bele-
diyeler ve aktif  hemşehriler olmak üzere tüm kent paydaşlarına yeni bir 
bakış açısı sunmak istedik. 

Bu kitapta geliştirdiğimiz kavramsal çerçeveden yola çıkarak hazırladı-
ğımız kılavuz ve aktif  hemşehrilerin görüşleriyle ortaya koyduğumuz 
beklenti ve kazanımlara dair öngörüler; temel olarak belediyelerin göç 
ve pandemi başta olmak üzere, çoklu şoklar karşısında barışçıl, kapsa-
yıcı ve katılımcı bir şekilde birlikte yaşamı destekleyebilmeleri için aktif  
hemşehriliğin nasıl bir araç olarak kullanılabileceğine ve aktif  hemşeh-
rilik için elverişli ortamı nasıl yaratabileceklerine dair belediyeler için 
özgün bir yaklaşım sunmamızı sağladı. Dolayısıyla, bu kitap hem kav-
ramsal bir çerçeve hem de pratik uygulama araçları ve örnekleri sun-
ması açısından, belediyeler, araştırmacılar ve konuya ilgi duyan aktif  
hemşehriler tarafından kullanılabilecek bir kaynaktır.

Bu çalışmada ortaya koyduğumuz kavramsal yaklaşım, uygulama araç-
ları ve paydaş görüşleri; belediyelerce sadece göç olgusu karşısında değil, 
pandemi ve doğal afetler gibi çok katmanlı şoklar karşısında da kullanı-
labilir. Bu açıdan bakıldığında, aktif  hemşehrilik konusu belediyelerin 
çok katmanlı şoklar karşısında rezilyanslarını güçlendirmek için temel 
bir kaynak olarak değerlendirilmelidir.

Belediyelerin aktif  hemşehrilik için elverişli ortam oluşturmasına ilham 
vermesi hedefiyle burada kaleme aldığımız RESLOG Yerel Bileşeni uy-
gulamalarından örnekler, pandemi krizinin zorlu koşulları altında ger-
çekleştirilen çalışmalardır. Daha normal koşullarda, bu kitapta ortaya 
konan yaklaşım neticesinde çok daha etkin uygulama sonuçlarının elde 
edilebileceğini düşünmekteyiz. Ancak mevcut koşullar altında bile bu 
örnekler belediyelerin, göç ve pandemi gibi çoklu bir şok sürecinde fark-
lı karar alma aşamalarında (analiz ve planlama, uygulama, izleme-de-
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BİRLİKTE YAŞAM İÇİN ELVERİŞLİ ORTAM VE AKTİF HEMŞEHRİLİK 

ğerlendirme) oynadığı farklı rollerin (güven oluşturma, kolaylaştırma, 
güçlendirme ve katalizör olma) aktif  hemşehriler için elverişli bir orta-
mın yaratılmasında ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Aktif  hemşeh-
riler için elverişli ortamın sağlandığı durumlarda; hedef  gruplara daha 
kolay erişim, daha fazla sahiplenme, daha etkin analiz, planlama, uygu-
lama ve izleme süreçleri, daha etkin hizmet sunumu, kaynakların daha 
etkin ve verimli kullanılması gibi çok olumlu gelişmeler ortaya çıkarken, 
belediyelerin şoka karşı kentteki bütün kaynakları rezilyansı artırma sü-
recine dahil etmelerinin bütüncül faydaları da görülüyor.

Yapılan saha araştırmasında da kaydedildiği gibi, aktif  hemşehrilik için 
elverişli ortamın oluşturulmasında “karşılık güven” çok kritik bir başlan-
gıç noktası olup, bu güven ortamının tesis edilmesinde, belediyelere de 
önemli roller düşüyor. Bu kitapta sunduğumuz uygulama örneklerine 
bakıldığında, belediyelerin açık, şeffaf, samimi, her türlü fikre saygı du-
yan tavır ve davranışlarının “karşılıklı güven” ortamının oluşturulma-
sında ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. 

Teorik kavramlar, pratik uygulama fikirleri ile sahadan aktif  hemşehri 
önerilerini bir araya getiren özgün bir derleme olan bu kitabın, göç ve 
pandemi temelinde çoklu şoklara karşın rezilyans olgusuna kapsayıcı ve 
barışçı bir yaklaşım geliştirerek, bu koşullar altında da birlikte yaşam 
hedefini gerçekleştirmek isteyen tüm belediyeler için değerli bir kaynak 
olduğuna inanıyoruz.

RESLOG Türkiye pilot belediyelerinin tecrübelerinden yola çıkarak 
kaleme aldığımız neticeler ışığında, başka belediyelerin (bu kitaptan da 
faydalanarak) aktif  hemşehriliğe elverişli bir ortamın yaratılması için 
daha fazla çaba göstermesi, kurumsal yaklaşımlarında gerekli davranış 
değişikliğine özen göstermeleri, kaynak ayırmaları ve kurumsal kapasi-
telerini güçlendirmelerini öneriyoruz.

Sezin Üskent, Metehan Gültaşlı, Hayriye Ataş, M. Sinan Özden,
Gül Tuçaltan, Alim Çopuroğlu, Ervin Sezgin

Ankara, Aralık 2021
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Giriş ve Genel Çerçeve 

GİRİŞ VE GENEL ÇERÇEVE 
2011 yılındaki Suriye krizi sonucu ortaya çıkan ani ve yoğun göç, kent-
ler ve belediyeler üzerinde önemli etkiler yarattı. Suriyelilerin çok büyük 
bir bölümünün (%92’si1) halihazırda kentsel alanlarda yaşadığı düşü-
nüldüğünde, özellikle kendi yerleşik nüfusuna kıyasla önemli oranda 
Suriyeli göçmen barındıran belediyeler, hizmet bekleyenlerin sayısının 
beklenmedik bir şekilde artmasına karşılık, aynı bütçe, personel, ekip-
man ve organizasyon yapısıyla, daha fazla nüfusa, aynı kalitede bele-
diye hizmetlerini ulaştırmak gibi bir zorlukla karşı karşıya kaldılar. Bu 
durum kentlerdeki yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkilemekte ve 
yerelde sürdürülebilir kalkınmayı tehdit etmektedir. 

İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR), Türkiye Belediyeler 
Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği or-
taklığında yürütülmekte olan Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi RES-
LOG, Suriye’deki kriz sebebiyle Türkiye’ye yönelen ani ve kitlesel göçle 
karşı karşıya kalan yerel yönetimlerin rezilyansının, barışçıllık ve kapsa-
yıcılık ilkeleri doğrultusunda artırılması ihtiyacından ortaya çıkmıştır. 
Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde faaliyetler içeren Proje’nin amaçları; 
ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri ve ihtiyaçları yansıtacak şe-
kilde geliştirilmesi, bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme 
ve destek yapılarının güçlendirilmesi, yerel yönetimlerde ise kapsamlı 
planlama ve yönetişimin iyileştirilmesidir. 

RESLOG, 2011 yılından bugüne gelinen noktada belediyelerin, kitlesel 
göç olgusunu insani yardımın ötesine geçen kalıcı, sürdürülebilir ve kap-
samlı bir planlama yaklaşımıyla ele almalarına odaklanmıştır. Buradan 
hareketle, RESLOG; belediyelerin, göçün devam eden ve gelecekte de-
vam etmesi muhtemel etkilerine karşı kendi kurumsal yapılarını ve hiz-
met sunumlarını, hazırlıklı, tedbirli ve daha dayanıklı hale getirmelerini 
konu alan Göç Ana Planı (GAP) yaklaşımını geliştirdi. Gerek RESLOG 
Türkiye’ye dahil olan pilot belediyeler2 gerekse konuya ilgi duyan başka 
belediyeler3 bu yaklaşımdan yararlanarak ve Rezilyans Değerlendirmesi 

1 https://www.goc.gov.tr adresinden alınan resmi verilere göre hesaplanmıştır.
2 RESLOG Türkiye projesine dahil olan pilot belediyeler (alfabetik sırayla), Adana Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Orhangazi Belediyesi, 
Osmangazi Belediyesi, Reyhanlı Belediyesi, Sarıçam Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Sultanbeyli Belediyesi,
Şişli Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi’dir.
3 Mersin Büyükşehir Belediyesi
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Metodolojisi’ni kullanarak, mevzuatlar çerçevesinde sunmakla sorumlu 
oldukları hizmetlerin göç dalgasından ne kadar ve ne şekilde etkilendi-
ğini ortaya koyduktan sonra kendi Göç Ana Planlarını hazırladılar.

GAP, göç ve belediyeler bağlamında, Suriyeli göçünün halihazırda gel-
diği aşamaya da cevap veren bir yaklaşımdır. RESLOG’a göre kitlesel 
ve zorunlu göç/göçmen hareketi (1) varış (ilk geliş), (2) yerleşme ve (3) kar-
şılıklı uyum olarak üç aşamada gerçekleşir. Suriyeli göçü özelinde değer-
lendirildiğinde, bugün her ne kadar yeni göç hareketleri devam etse de 
varış aşamasının çoktan geride kaldığı ve yerleşme aşamasına geçildiği 
görülmektedir. Söz konusu bu geçiş, ulusal/yerel politikalar neticesinde 
kontrollü ya da planlı değil, daha çok göçün kendi dinamikleri içerisin-
de zamanla kendiliğinden gelişmiştir. Özellikle göçmenlerin Türkiye’de-
ki kalış sürelerinin uzamasının bunda etkili olduğu söylenebilir. Suriyeli 
göçmenlerin birçoğu, gıda ve barınma gibi temel insani ihtiyaçlarını 
karşılamak dışında, kendi kendini idame hedefiyle bir iş bulup çalışma, 
kendi işini kurma, uygun bir konut edinme, kentin sunduğu olanaklar-
dan faydalanma gibi farklı yollara başvurarak bu yerleşme aşamasında 
hayatlarını devam ettirmektedirler.

Belediyeler açısından bakıldığında ise durum biraz karmaşıktır. Tür-
kiye’de Suriyelilere verilen geçici koruma statüsü, yerelde belediyeleri 
odağına alan bir göç politikasının eksikliği, kaynak yetersizlikleri, yer-
leşme sürecinin kontrolsüz/düzensiz bir biçimde cereyan etmesi gibi 
etkenler belediyelerin planlı hizmet sunumunu da olumsuz etkilemek-
tedir. Farkındalık ve diyalog eksiklikleri, doğru bilinen yanlışlar, kısıtlı 
fırsatlara limitli erişim gibi etkenlerle de aynı kentsel çevre içerisinde 
belediye hizmetleri dahil aynı kamusal hizmetleri kullanan yerel halk ile 
göçmenler arasında zaman zaman gerginlikler ortaya çıkabilmektedir. 
Dolayısıyla belediyeler, bir yandan göçün etkileriyle kurumsal olarak 
mücadele ederken, diğer yandan da hemşehrilerin barış ve huzur içeri-
sinde birlikte yaşamalarını sağlamak gibi bir zorlukla karşı karşıyadırlar.
Göç Ana Planlarının uygulanmasına geçildiği 2020 yılı başlarında or-
taya çıkan COVID-19 pandemi krizi ise durumu bambaşka bir boyuta 
taşıyıp, “çok katmanlı şoklar” kavramını belediyelerin gündemine getir-
miştir. Belediyeler, 2011’de ortaya çıkan göç krizinin üzerine, pandemi 
gibi beklenmedik bir başka şok ile karşı karşıya kalmış ve göçün beledi-
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yeler üzerinde yarattığı zorlayıcı etkilere yenileri eklenmiş, bazıları ise 
derinleşmiştir. Bu şokun, Suriyeli göçü açısından önemi, göç hareketi-
nin artık “yerleşme” aşamasına geçmiş olması temelinde, belediyelerin 
yerel halk ve göçmenlerin “birlikte yaşamını” geliştirme ve destekleme 
yönündeki çabalarını sekteye uğratmış olmasıdır. Pandemi kriziyle bera-
ber, zorunlu izolasyonun yanında, aralarında geçmişte herhangi bir yar-
dıma hiç ihtiyaç duymamış önemli bir kesimin de olduğu yerel halk için 
de acil insani ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Birçok insan ya işsiz kalmış ya 
da kurduğu işini kapatmak durumunda kalmış, belediyeler de gelirlerini 
tahsil edememeye başlamıştır. Dolayısıyla ciddi bir ekonomik dar boğaz 
yaşanmaktadır. Pandeminin körüklediği zorlayıcı ekonomik şartlar, ba-
rış içerisinde “birlikte yaşamayı” da güçleştirmektedir. 

Bu çerçevede RESLOG Projesi 2021 yılında, göç ve pandemi kar-
şısında 1) belediyelerin rezilyansının geliştirilmesi, 2) birlikte 
yaşamın desteklenmesi için aktif  hemşehrilik ve 3) belediye-
ler tarafından aktif  hemşehrilik için elverişli ortamın yaratıl-
ması konularını gündemine almıştır. 

RESLOG; belediyelerin, karşı karşıya oldukları kitlesel göç ve pande-
mi gibi birbiri üzerine eklenen kentsel meseleler karşısında da rezilyans 
ve “birlikte yaşam ve kentlerde sürdürülebilir bir yaşam kalitesi” için 
harekete geçirilecek en önemli kaynağın “aktif  hemşehrilik” olduğunu 
düşünmektedir. Yerel yönetişim ve rezilyans perspektifinden aktif  hem-
şehriler; toplum yararına iyi bir amaç için bir araya gelen, bunun için 
her türlü ortaklığa ve işbirliğine açık olan, toplumla ilgilenen kurumlarla 
birlikte çalışan, gönüllü toplum eylemlerine katılan aktörlerdir. Birlikte 
ve barış içinde bir yaşamı mümkün kılacak ortak bir zemin için siyasi 
ve sosyal dönüşüm yolları arayan ve sorumluluk üstlenen, bireysel aksi-
yonlar almak kadar, yeri geldiğinde ortak bir amaç doğrultusunda ko-
lektif  bir hareket de oluşturabilme gücüne sahip olan toplum üyeleridir. 
Ancak aktif  hemşehriliğin tam anlamıyla gelişmesi ve yaygınlaşması ile 
aktif  hemşehrilerin çoklu şoklara karşı rezilyansın sağlanmasına dahil 
olabilmeleri, bireysel, gönüllü ve kolektif  bir hareket oluşturabilmeleri, 
eylemler yapabilmeleri, “elverişli ortamın” varlığına ya da yaratılması-
na bağlıdır. 
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RESLOG’a göre “elverişli ortam”

• insan haklarına saygı, barışçıllık, kapsayıcılık başta olmak üzere evren-
sel ilkeleri benimseyen,
• katılımcı, şeffaf, karşılıklı diyalog kurulabilmesine, böylece karşılıklı 
anlayış ve güvenin gelişmesine zemin hazırlayan, 
• bu zeminde işbirlikleri kurulmasını ve/veya etkin işbölümü yapılması-
nı mümkün kılan, 
• yapılacak çalışmalar ile aktif  hemşehriler ve sivil toplumun kentin ge-
leceğine yönelik ortak bir kararlılık, sahiplenme ve aidiyet geliştirmesini 
olanaklı hale getiren ortamdır. 

Diğer yandan RESLOG’un, “bunlar olmazsa aktif  hemşehrilik hayata 
geçmez” gibi bir varsayımı yoktur. Şartlar ne olursa olsun toplum ya-
rarına harekete geçmeye/inisiyatif  almaya meyilli (ya da gönüllü) bir 
kesime rastlamak tabii ki her zaman mümkündür. Ancak, önemli olan 
bu kesimleri harekete geçirecek girişimi başlatmak ve bunu kararlı bir 
şekilde sürdürebilmektir. Bu noktada, RESLOG “birlikte yaşam” hedefi 
kapsamında aktif  hemşehriliğin gelişmesi için hem belediyelerin, hem 
vatandaşların hem de göçmenlerin birtakım rolleri olduğunu düşünse 
de elverişli ortamın yaratılması ve sürdürülmesi konusunda sorumlu-
luğun büyük ölçüde (karar alma yetkisine ve gerekli kaynaklara sahip) 
belediyelerde olduğu düşüncesindedir. 

Bu kitap, göç ve pandemi karşısında belediyelerin çok katman-
lı rezilyansı ve birlikte yaşamın desteklenmesi için aktif  hem-
şehrilik ve belediyeler tarafından aktif  hemşehrilik için elve-
rişli ortamın yaratılması yönünde RESLOG 2021 yılı çalışmaları 
kapsamında geliştirilen 

• kavramsal çerçeveyi (Bölüm 1),
• aktif  hemşehriler gözünden elverişli ortamdan beklentiler, karşılıklı 
sorumluluklar ve kazanımların neler olabileceğine yönelik bir analizi 
(Bölüm 2) 
• kavramsal çerçeve ve mevcut durum analizinden hareketle aktif  hem-
şehrilik için elverişli ortamın belediyeler tarafından oluşturulması için 
belediyelerin bilgi, farkındalık ve tecrübelerini artırmaya yönelik bir kı-
lavuz ile RESLOG Projesi Yerel Bileşeni uygulama örneklerinden edi-
nilen tecrübeleri (Bölüm 3) içermektedir.
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Bölüm 3’e konu olan örnekler, RESLOG Projesi 2020/2021 yıllarında, 
pilot belediyelerin GAP uygulamaları kapsamında yürütmekte olduk-
ları öncelikli hizmetlerin/projelerin uygulama sürecinin birer sonucu-
dur. Süreç boyunca belediyeler çeşitli rolleri kapsamında farklı türlerde 
elverişli ortamlar yarattılar ve kentlerindeki aktif  hemşehrilerle işbölü-
mü yaptılar ya da bu grupların çalışmalarına alan açtılar. Proje uygula-
malarında aktif  hemşehriler olarak; belediyeler, kent konseyleri, kentte 
aktif  olarak çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, sivil inisiyatifler, 
Suriyelilerin öz örgütlenmeleri ve mülteci meclisleri belirlendi. Proje sü-
resinin ve uygulamaların limitleri göz önünde bulundurularak, örgütsüz 
hemşehriler (yerel ve Suriyeli) çalışmaların dışında bırakıldı. Bu nok-
tada, RESLOG kapsamında 2021 yılında yapılan ve belediyelerin ön-
celiklendirdiği hizmetlerin/projelerin alanında/sektöründe kentte aktif  
olarak çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, sivil inisiyatifler, Suri-
yelilerin öz örgütlenmeleri ve mülteci meclislerini inceleyen Sektör Bazlı 
Sivil Toplum Haritalaması çalışması temel kaynak olarak alındı. Bu ha-
ritalama çalışmasında tespit edilen ve ilgili hizmetin/projenin uygulan-
masına aktif  katkısı olan sivil toplum kuruluşları, inisiyatifler, Suriyelile-
rin öz örgütlenmeleri ve mülteci meclisleri bu kitapta yer verilen örnek 
uygulamalara konu olan ve bu kitabın 2. Bölümünün hazırlanması için 
yapılan saha araştırmasına katkıda bulunan aktif  hemşehrilerdir. 

RESLOG Projesi uzmanları olarak, bu kitapla, zorunlu ve kitlesel Suri-
yeli göçünün geldiği yerleşme aşamasında, göç ve pandemi başta olmak 
üzere çoklu şoklara rağmen kentlerde birlikte yaşamın devam etmesi, 
yaşam kalitesinin korunması ve sürdürülebilir kalkınma için bireysel, 
toplumsal ve ulusal düzeyde tüm aktörlerin dahil olacağı çok katmanlı 
rezilyans geliştirme sürecine belediyeler düzeyinde özgün bir yaklaşım 
geliştirmeye çalıştık. Bu yaklaşımın temelinde, çoklu rezilyansın üreti-
minde belediyeler ile aktif  hemşehrilerin sürece ortaklaşa dahil olmaları 
ve aktif  hemşehriliğin teşviki için de belediyelerin gerekli elverişli ortamı 
yaratması yatıyor. Bu çerçevede, bu kitapla, önce kavramları tanımlayıp 
aralarındaki ilişkileri ortaya koymak ve sonrasında da aktif  hemşehri-
lerin görüş, beklenti ve önerilerini içeren bir analizle belediyelerin “el-
verişli ortam” yaratma çabalarına destek olmak istedik. Teknik öneriler 
içeren kılavuz ve örnek uygulamalar belediyelere bu alandaki çalışmala-
rında yol göstermeyi hedeflemektedir.



8 

BİRLİKTE YAŞAM İÇİN ELVERİŞLİ ORTAM VE AKTİF HEMŞEHRİLİK 

Bu kitap, hem kavramsal düzeyde yapılan çalışmalar hem de RESLOG 
Projesi kapsamında GAP’ların uygulama dönemi içerisinde devam 
eden faaliyetlerden edinilen bilgi ve tecrübeler bir araya getirilerek ha-
zırlandı. Eş zamanlı olarak yürütülen bu süreçte, bir yandan RESLOG 
Projesi uzmanları tarafından literatür taraması, benzer çalışmaların in-
celenmesi, toplumsal cinsiyet, çatışma yönetimi, sivil toplum ve aktif  
hemşehrilik, mahalle ve toplum düzeyinde katılımcı planlama (Symbio 
City Planning Approach) gibi farklı konularda uzmanlıkları olan danış-
manların, akademisyenlerin, araştırmacıların görüşlerinin alınması gibi 
çalışmalar devam ederken, bir yandan da RESLOG Projesi’nin kendi iş 
planının bir parçası olarak sahada pilot belediyelerin GAP uygulamala-
rına destek verildi ve uygulama tecrübeleri not edildi. Dolayısıyla kita-
bın ortaya koyduğu kavramsal çerçeve, kılavuz ve analizin geliştirilmesi, 
projenin zaman, bütçe ve diğer pratik kısıtları çerçevesinde yürütüldü.

GAP uygulamaları, pandemi sürecinde hayata geçtiğinden dolayı, bu 
kitapta yer verilen uygulama örnekleri de buna bağlı zorunlu ve zorlu 
koşullardan etkilenmiştir. Uygulamalar, hayatın normal bir şekilde de-
vam ettiği bir durumda yapılabilseydi, bu kitapta geliştirilen yaklaşımı 
somutlaştırmaya ve önerileri daha çok test etmeye yönelik daha fazla ve 
detaylı sonuçlar ve deneyimler ortaya konabilecekti. 

Tüm bu kısıtlara rağmen bu kitap, teorik kavramları, yöntem, öneri ve 
pratik uygulamaları bir araya getiren özgün bir derlemedir. Bu çerçeve-
de, göç olgusuna kapsayıcı ve barışçı bir yaklaşım geliştirerek, birlikte 
yaşama hedefini gerçekleştirmek isteyen tüm belediyeler için önemli bir 
kaynak olduğunu düşünüyoruz. 

Son olarak, bu kitapta ele aldığımız yaklaşım, yöntem ve değerlendir-
melerin RESLOG Projesi’nin benimsediği kapsayıcı, barışçıl ve top-
lumsal cinsiyet ve çatışmaya duyarlı yönetişim yaklaşımı çerçevesinde 
geliştirilip kaleme alındığını not etmek isteriz.
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BÖLÜM 1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Ana Yaklaşım 

Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG Türkiye), 2018 
yılından beri göç, rezilyans ve birlikte yaşam konuları özelinde, beledi-
yelere odaklanırken, Türkiye’de kapsayıcı ve barışçıl yerel yönetişim için 
gerekli diyalog ve stratejik kapasitenin iyileştirilmesine katkıda bulunan 
bir proje. Ulusal, bölgesel ve yerel olmak üzere üç temel ölçekte4 faali-
yet gösteren projenin Yerel Düzey çalışmaları kapsamında 12 pilot 
belediyede gerçekleştirilen Rezilyans Değerlendirmesi, Göç Ana 
Planlaması ve Öncelikli Uygulama Projeleri çalışmaları da işte 
böylesi bir çerçeve kapsamında belediye düzeyinde entegre planlama ve 
bütüncül yönetişimi iyileştirmeyi hedeflemiştir.

Pilot belediyelerin kendi uzmanları (personeli) arasından kurulan plan-
lama ekipleri, RESLOG Projesi tarafından geliştirilen Rezilyans De-
ğerlendirmesi Metodolojisi’ni kullanarak, mevzuatlar çerçevesinde sun-
makla yükümlü oldukları hizmetlerin Suriye krizi sonrası ortaya çıkan 
kitlesel göçten etkilenme düzeylerini ve böylece belediyelerinin göçe 
karşı rezilyans seviyelerini tespit ettiler. Bir sonraki aşamada, yapılan 
bu durum değerlendirmesini temel alarak, yine metodolojisi RESLOG 
Projesi tarafından geliştirilen, Göç Ana Planı (GAP) hazırlama sürecini 
tecrübe ettiler. Göç Ana Planları ile öncelikli müdahale alanlarını (odak 
alanlar) ve bu alanlarda yapılması öngörülen belediye hizmetleri, fa-
aliyet ve/veya projelerini belirleyen belediyeler, 2019 yerel seçimlerini 
takip eden süreçte önceliklendirilmiş faaliyetlerini hazırladıkları kurum-
sal Stratejik Planlarına5 dahil ettiler. Yasal uygulama zeminine kavuşan 
GAP’lar, belediye üst yönetimlerinin de desteği alınarak 2019 yılı sonu 
itibarıyla uygulanmaya başladı.

4 i. (Merkezi düzey) Yerel gerçekleri ve ihtiyaçları yansıtan ulusal göç politikalarının üretilmesine katkıda 
bulunmak, ii. (Bölge düzeyi) Bölge Birlikleri aracılığıyla belediyeler arası karşılıklı öğrenme ve destek yapılarını 
güçlendirmek ve iii. (Yerel düzey) Belediye düzeyinde entegre planlama ve bütüncül yönetişimi iyileştirmek.
5 Ekim-Kasım 2019 döneminde
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Kapsayıcılık, Barışçıllık ve Birlikte Yaşam İçin
Örnek Uygulamalar:

Stratejik Planların parçası haline gelen Göç Ana Planlarında öngörü-
len tüm hizmet ve faaliyetlerinin uygulaması, belediyelerin kendi hiz-
met sunumunun doğal ve resmi akışına bırakılırken; 2020 yılında, bu 
hizmetlerden/faaliyetlerden/projelerden bir tanesi, belediyeler ve yerel 
paydaşlarca öncelikli olarak seçildi ve bu hizmetler/projeler RESLOG 
Teknik ve Yatırım Desteği ile birer örnek uygulama olarak hayata ge-
çirildi. 

Göç Ana Planları içinden öncelikli hizmetin/faaliyetin/projenin se-
çiminin, tasarımının/planlanmasının ve uygulanmasının temelinde, 
RESLOG Projesinin savunduğu, koordinasyon, katılım, kapsayıcılık, 
barışçıllık ve birlikte yaşam prensipleri yer almaktadır. Bu çerçevede, 
öncelikle, GAP’ın belediye bütününde sahiplenilmesi ve uygulamanın 
desteklenmesi yoluyla rezilyansın bütüncül olarak artırılması için uy-
gulamanın birimler arası koordinasyonla hayata geçirilmesi hedefiyle, 
belediyelerde tüm yöneticilerin ve ilgili birim uzmanlarının katıldığı 
toplantılar düzenlendi. Göç Ana Planları ve Uygulama Dönemi çalış-
malarının anlatıldığı bu toplantıları takiben ilgili tüm birimlerin katıl-
dığı ortak çalıştaylar ile belediyelerin GAP’ında belirlenmiş olan odak 
alanlar ve önerilen hizmetlerin tamamı, belediye birim uzmanlarınca 
değerlendirilerek, 2020 yılında en acil, öncelikli ve hızla yapılması ge-
rekli görülen hizmet/proje için bir önceliklendirme çalışması yapıldı. 
Bu çalışmada uygulamaya konu olacak öncelikli hizmet/faaliyet/proje 
alanı seçimi için belediyelerin temel değerlendirme kriterleri aşağıdaki 
tabloda görülebilir.
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RESLOG Hizmet Önceliklendirmesi için Kriterler Seti

1. Belediyeyi daha rezilyant yapacak; yerel toplumda birlikte 
yaşamayı destekleyecek; insan haklarını koruyacak ve ay-
rımcı söylemi/bakışı azaltmaya destek olacak; kentsel barı-
şı koruyacak (GAP’ı uzun dönemde uygulamaya izin verecek 
barışçıl sosyal ve kurumsal ortamı yaratacak hizmetler öncelikli 
tercih sebebi olmalıdır)

2. GAP hedeflerini hayata geçirmeye imkan veren (GAP kap-
samında belirlenmiş odak alanlarda ya da birden fazla odak ala-
nı kesen bir hizmet olması öncelikli tercih sebebi olmalıdır

3. Belediye Stratejik Planında, GAP ile ilişkilendirilerek yer 
almış hizmetler kapsamında olan (2020 Performans Programın-
da yer almış ve bütçelendirilmiş bir hizmet olması öncelikli ter-
cih sebebi olmalıdır) 
4.Belediye içerisinde birden fazla dairenin/şubenin işbirli-
ği ile sunulabilecek

5. Kent genelinde yaşam kalitesini artırmaya katkıda bulu-
nacak

6. Kent bütününde Suriyeliler dahil olmak üzere tüm yerel top-
lum açısından birlikte yaşamı geliştirecek/katkıda bulunacak 

7. Kentteki tüm ilgili aktörlerin, sosyal grupların ve sivil toplu-
mun dahil olabileceği katılımcı bir planlama ve işbirliğine 
dayalı bir uygulama süreci ile hayata geçebilecek, insan ölçe-
ğinde somut çıktılar alma imkanı sunacak, sosyal uyum/kay-
naşma temelinde tanımlanabilecek ve kapsayıcı tüm kentli-
lere sunulabilecek (Seçilen hizmet alanında/sektörde kentte bir 
örgütlü toplumun/STK’lerin/vatandaş gruplarının/KK Ça-
lışma Grubunun varlığı o hizmet alanının seçilmesinde öncelik 
olmalıdır)

8. Kalıcı, sürekli, toplumsal cinsiyet, çatışma, çevre ve ik-
lim değişikliğine duyarlı bir hizmet planlaması gözetilecek
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Kapsayıcılık ve katılım ilkeleri çerçevesinde, uygulamaya ilgili yerel pay-
daşların dahil olabilmesi için Suriyelilerin en yoğun olarak yaşadıkları 
mahallelerin muhtarları, kent konseyleri ve sivil toplum kuruluşları ile 
görüşmeler yapıldı. Bu toplantılarda, Suriyeli göçü sonrasında mahalle-
lerdeki gelişmeler, hizmet ihtiyaçları ve mahallelerdeki birlikte yaşamın 
durumu ile kent konseylerinin göç, göçmenler ve mülteciler alanındaki 
faaliyetleri ile kentte göç, göçmenler, mülteciler ile ilgili olarak, insani 
yardımın ötesinde, daha çok toplumsal uyum ve birlikte yaşam alanında 
aktif  olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve mülteci meclis-
lerinin kentte birlikte yaşamı desteklemek adına belediye ile sivil toplum 
arası işbirliklerine yönelik ilgi, kapasite ve isteklilikleri tespit edildi. Pay-
daşların Suriyeliler ve yerel halkın birlikte yaşamını güçlendirmek için 
öncelikli olarak hangi alanlarda hizmetlere/projelere ihtiyaç duyuldu-
ğuna yönelik görüş ve önerileri not edildi. Suriyelilerin (varsa öz örgüt-
lenmelerinin) de sürece katılımlarına yönelik olarak, pilot belediyelerde 
yaşayan Suriyelilerle bir analiz çalışması yapılarak, ihtiyaçlar ve kentte 
yerel halkla birlikte yaşama yönelik olarak belediyelerden beklentilerin 
bir dökümü yapıldı. 

Pandemi, Çok Katmanlı Rezilyans ve Aktif Hemşehrilik için 
Elverişli Ortamın Sağlanması 

Mart 2020 ile birlikte başlayan COVID-19 pandemisi, sürecin katılım 
boyutunu olumsuz yönde etkiledi. Tüm ön hazırlıkların, tespit ve ana-
lizlerin tamamlandığı ve belediyeler, sivil toplum kuruluşları, kent kon-
seyleri ve Suriyelilerin (öz örgütlenmeleri ve kanaat liderleri de dahil 
olmak üzere) yapılacak öncelikli hizmetin/projenin/uygulamanın ne 
olacağına dair son kararı ortaklaşa verecekleri ve katılımcı proje plan-
laması için yerel çalışmaların başlayacağı noktada, COVID-19 pande-
misiyle mücadele tedbirleri ve zorunlu kapanma nedeniyle, çalışmaların 
yönü de zorunlu olarak değiştirildi. 

Uygulama sürecine devam edebilmek için, göç üzerine COVID-19’un 
yarattığı etkiler ve yerelde oluşan yeni ihtiyaçlar da düşünülerek, önce-
likli hizmetlerin/projelerin seçimi ve proje planlaması, koşullar elverdiği 
ölçüde belediyelerin yerel sivil toplum kuruluşları ve kent konseyleriyle 
yürüttükleri limitli temaslar ile birlikte, belediye ekiplerinin kendileri ta-
rafından yapıldı. Bu noktada, belediyelerde, seçilen hizmet/proje öze-
linde ilgili birimlerden uzmanların dahil olduğu çok birimli Uygulama 
Ekipleri kuruldu. RESLOG, projelerin planlama ve uygulama sürecine 
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teknik destek ve yatırım desteği sağladı. 2020 yılının geri kalanında, bir 
yandan projeler hazırlanırken, diğer yandan uygulamayı destekleyebil-
mek için tüm pilot belediyelerle eğitim ve güçlendirme çalışmaları ile 
uygulama aşamalarının kapsayıcılığı, katılımcılığı, cinsiyet ve çatışma 
yönetimine duyarlılığı ile iletişim boyutlarının da planlanması üzerine 
detaylı toplantılar yapıldı. 

RESLOG Projesi’nin 2021 yılı Yerel Düzey çalışmaları, göç ve CO-
VID-19 karşısında belediyelerin çok katmanlı rezilyansının sağlanma-
sında aktif  hemşehrilik ve belediyeler tarafından aktif  hemşehrilik için 
elverişli ortamın yaratılması ile birlikte yaşamın desteklenmesine odak-
landı. 

Belediyeler, rezilyanslarını etkileyen ilk şok olan zorunlu kitlesel göç 
üzerine, tam da Göç Ana Planlarını uygulamaya yeni başladıkları dö-
nemde, ikinci bir şok olan COVID-19 pandemisi ile karşı karşıya gel-
diler. Bu dönemde RESLOG tarafından düzenlenen belediyeler arası 
bilgi paylaşımı toplantısı, RESLOG Rezilyans Değerlendirmesi Me-
todolojisi’nin, belediyelere pandemi sürecinin yönetimi için de planlı 
bir yaklaşım sergileme konusunda katkıda bulunduğunu ortaya koydu. 
Belediyeler pandeminin başlangıcında oluşturdukları Kriz Masaları ve 
ekipleri ile bir durum tespiti yaparak, hizmetleri arasında önceliklen-
dirmeler yaptıklarını, esnek çalışma düzenini de dikkate alarak pande-
miden etkilenen hizmetler ile yeni hizmet ihtiyaçlarını bir araya geti-
ren yol haritaları oluşturup buna göre hareket etmeye çalıştıklarını dile 
getirdiler. Bazı altyapı çalışmalarını ve büyük projelerini askıya alarak, 
hizmetlerde dijitalleşmeyi hızlandırdıklarını ve daha çok sosyal destek 
hizmetlerine yoğunlaştıklarını kaydettiler (ayni yardımlar, gıda desteği, 
bebek maması, sağlık, evde bakım, hijyen ve temizlik hizmetleri, online 
uzaktan eğitime destek vb.). Ancak, kısıtlı kaynaklarına rağmen tam da 
göç sonrası Suriyeliler ile yerel halkın birlikte yaşamını güçlendirmeye 
yönelik hizmetler yapmaya başlamışken, kapanmalar nedeniyle zorunlu 
izolasyon, toplumdaki, özellikle de Suriyelilerin de dahil olduğu kırılgan 
gruplar arasındaki yoksullaşma ve muhtaçlık durumunun artması ve be-
lediye gelirlerinin toplanamaması/zorunlu ertelemeler sonucu yaşadık-
ları gelir azalması nedenleriyle belediye çalışmalarının çok etkilendiğini 
vurguladılar. 

Gelinen noktada, belediyeler, pandemi ile birlikte artan yoksulluk kar-
şısında tekrar, varış aşamasındaki acil insani yardım odaklı hizmetlere 
geri dönmüş görünüyorlardı. Birlikte yaşam ve sosyal uyum hizmetleri-
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nin durma noktasına gelmesi, yaşanan iş kayıpları, ekonomik sorunlar, 
dil bariyeri ve internete erişimin kısıtlılığı nedeniyle bilgiye ve eğitime de 
kısıtlı erişim, sunulan kurs (dil ve mesleki) ve yüz yüze hizmetlerin dur-
ması Suriyelilerin var olan izolasyonunu ve iki toplum arasındaki mesa-
feyi daha da artırmış bulunuyordu. Özetle, belediyeler, 2011’de ortaya 
çıkan ani kitlesel göçün üzerine, pandemi gibi beklenmedik bir başka 
şok ile karşı karşıya geldiler. Pandemi şokunun, Suriyeli göçü açısından 
önemi ise belediyelerin “göçmenler ve yerel halkın birlikte yaşamını des-
tekleme, geliştirme” çabalarına zarar vermiş olmasıdır. Aynı dönemde 
Türkiye’de yaşanan deprem ve sel felaketleri ile süregiden iklim değişik-
liği gibi başka şoklar da düşünüldüğünde, belediyelerin hiç beklemedik-
leri anda çoklu şoklarla karşılaşmalarının hem rezilyanslarına hem de 
göçmen ve yerel toplulukların birlikte yaşamına etkisinin olduğu açıktır. 

Kavramsal Çerçeve

Çoklu şoklar karşısında belediyelerin daha dayanıklı, hazırlıklı ve ted-
birli hale gelebilmeleri ve özellikle “birlikte yaşama yönelik” çabalarının 
bu şoklardan en az şekilde etkilenmesi için desteklenmeleri kritik bir 
konudur. Çoklu şokları anlamak ve bu şoklara karşı rezilyansın sağla-
nabilmesi, pek çok farklı uzmanlık, teknik bilgi ve kaynak gerektiren bir 
durumdur. Nitekim RESLOG kapsamında yapılan çalışmalar, göçün 
belediyenin sunduğu tüm hizmetleri farklı düzeylerde etkilediğini, do-
layısıyla belediyelerde, göçe karşı rezilyans geliştirmenin, sadece sosyal 
yardım ve/veya göç birimlerinin sorumluluğu olmadığını, belediye içe-
risinde birimler arası işbölümü ve işbirlikleri ile sağlanabileceğini ortaya 
koymuştur. Göçmen hareketinin birlikte yaşam aşamasında ise, ortaya 
çıkan yeni sosyo-demografik yapının (göçmenler ve yerel halk arasında 
oluşan ve değişen dinamikler) bir gerekliliği olarak paydaş haritaları-
nın yeniden ele alınması gerektiği ve ilgili tüm paydaşların (göçmenler, 
vatandaşlar, gönüllüler ve örgütlü sivil toplum, kamu/özel/akademik 
kurumlar dahil) şoklara karşı harekete geçmek üzere işbirlikleri yapması 
gerektiği görüldü. Bu çerçevede, RESLOG, 2021 çalışmalarında bele-
diyelerin, çoklu şoklar karşısında birlikte yaşamı desteklemeye ve yaşam 
kalitesini korumaya devam edebilmeleri için çok katmanlı rezilyans6  
yaklaşımını gündemine almıştır.

6 RESLOG çalışmalarının temelinde rezilyans, doğrudan “kapasite” ile ilişkili bir süreç olarak görülmektedir 
ve halihazırdaki bir sistemin herhangi bir ani şok ya da sarsıcı etkiye karşı rezilyant olabilmesi, şoku ve etkilerini 
absorbe edebilmesi, bu süreçte tüm etkilere karşın kendini yeni duruma adapte edebilmesi, pozitif  yönde 
dönüştürebilmesi ve süreçten öğrenerek çıkabilmesi, tamamen o sistemin ve aktörlerinin kapasitesine bağlıdır
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Obrist, Pfeiffer ve Henley (2010) çok katmanlı sosyal rezilyans7 üzerine yap-
mış oldukları kavramsal analiz çalışmasında, sürdürülebilir kalkınma-
nın önkoşulunun, risk yönetiminden çok, rezilyans geliştirmek olduğu-
nu savunurlar. Yazarlara göre rezilyans “başa çıkmak”tan daha büyük 
bir olgudur. Rezilyans zorlayıcı durumlarla başa çıkmak ve onlara karşı 
reaksiyon geliştirmek kadar, bireylerin geçmiş deneyimlerinden öğren-
dikleri ile toplumda var olan kümülatif  bilgi ve tecrübeden yola çıkarak 
önceden tedbir alabilmeyi, planlama, önleme, kaçınma ve hafifletmeyi 
de içeren bir süreçtir. Reaktif  kapasiteler ile öngörme, değiştirme ve 
yeni opsiyonlar arama gibi yaklaşımları da kapsar. Buna istinaden, çok 
katmanlı rezilyansın sağlanması için bireylerin, topluluk ve toplumların 
kapasitelerinin güçlendirilmesi (empowerment) ve onlara birbirleriyle bağ-
lantılı (connectivity) bir şekilde işlev kazandırılması (utilization) gerekmek-
tedir. Bu da kamu (government), özel sektör (businesses) ve sivil toplumun 
(civil society) işbirliğine bağlıdır.8 

Aynı çalışmada, hane halkı düzeyinde kaynaklara erişimi, kaynakla-
rın dağıtım ve kullanımını şekillendiren sosyal kurumların rezilyansın 
inşasında kilit rol oynadıklarını ifade edilerek Pelling’in ortaya attığı9 
“adapte olma potansiyeli” kavramına dikkat çekilmektedir. Adapte 
olma potansiyeli, yerel rezilyansı artırmak için sosyal ve politik değer-
leri harekete geçiren eylemler olarak tanımlanmaktadır. Bu kavramsal 
çerçeveden hareketle, RESLOG 2021 yılı çalışmaları, çok katmanlı re-
zilyans ve birlikte yaşamı desteklemek için kentteki kurumsal/kurumsal 
olmayan, örgütlü/örgütsüz tüm paydaşların sahip oldukları adapte edi-
ci kapasiteleri devreye sokarak şoklara karşı ortak eylemler geliştirmek 
(joint action) yönünde bir davranış değişikliğine (behaviour change) gitmenin 
gerekliliğini de tartışmaya açmaktadır. 

Marmara Urban Forum (MARUF) 202110 kapsamında sunmuş olduğu 
bildirisinde Prof. Dr. İlhan Tekeli bugünün toplumlarının “ilişki içinde 
insanlardan” oluştuğunu, dolayısıyla bugünün belediyeciliğinin de “ato-

7 Obrist, vd., 2010
8 Dückers, 2017
9 Pelling, 2003
10 Marmara Urban Forum / Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF), Türkiye’nin ilk ulusal kent 
forumudur. Marmara Belediyeler Birliği tarafından uluslararası düzeyde düzenlenmekte olup iki yılda bir 
gerçekleştirilmektedir. Bkz. https://www.marmaraurbanforum.org/?l=tr
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mik bireylere parça parça hizmet üreten bir belediyeden, ilişki içindeki 
gerçek insanlara bir komünite stratejisi oluşturan belediyeye” geçişi tec-
rübe ettiğine vurgu yaptı. Tekeli’ye göre bu belediye, hizmetleri üret-
me biçimiyle farklılaşır ve komüniteyi oluşturan insanların ihtiyaçlarına 
göre çeşitlenen ve şekillenen hizmetler üretir. Bu katılımcı hizmet üre-
tim biçimi sırasında komünite de üretmiş ve üretilmiş olur, komünitenin 
sosyal sermayesi ve performansı da yükselir. Belediye bunun için kamu 
alanı oluşturmalı, kentin kamu alanlarını zenginleştirmelidir. Yaşam ka-
litesi, kamu alanında yükselir. Kamu alanı ortak sahip olunan alandır. 
İnsanların onun üzerinde bir şey yapması, etkinlik yapması gerekir. Et-
kinlikler ise kullanıcıların kendilerinin de katıldığı, birlikte gerçekleştiri-
len etkinlikler olunca anlam kazanır. Biz belediyeler olarak bu kamusal 
alanı oluşturmalı, insanların evlerinden kendiliğinden çıkmalarını ve bu 
kamusal alanı kullanmalarını sağlamalıyız. Bu alanda gerçekleşecek et-
kileşimler hesaplanmış etkileşimler değil, karşılaşmalar sonucunda ken-
diliğinden oluşan duygusal etkileşimlerdir.

Sunulan kavramsal tartışma ve Tekeli’nin çizdiği çerçeve ışığında RES-
LOG’un bu çalışmada ortaya koyduğu ve yerel uygulamalar üzerinden 
incelediği kavramsal çerçeve şöyle özetlenebilir: 

• Belediyeler, kitlesel göç ve pandemi başta olmak üzere, çoklu şoklar 
karşısında çoklu rezilyans sağlayabilmek ve yerel halk ile göçmenler için 
kaliteli birlikte yaşamı destekleyebilmek için bir yandan hizmet sağlayıcı 
rollerine devam ederken, diğer yandan hem yaklaşımları hem de sun-
dukları hizmetleri aracılığıyla kentteki diğer paydaşlarla ortak eylemler 
üretmek ve uygulamak ile paydaşların da eylemler geliştirmelerine ve 
uygulamalarına zemin oluşturmak, katalizör olmak, onları yapabilir kıl-
mak için elverişli ortam yaratmak durumundadırlar. 
• Çoklu rezilyans için gerekli adapte olma potansiyeli, ancak böyle bir 
ELVERİŞLİ ORTAMDA üretilebilir ve belediyeler bu ortamın oluş-
masını sağlayacak olan kurumsal yapılar olacaklardır. 
• Belediyelerin girişimleri ve/veya duruşları ile oluşturulan elverişli or-
tamda çoklu rezilyans için adapte olma potansiyelini üretecek olan sos-
yal sermayenin dönüştüğü sosyal organizasyon ise AKTİF HEMŞEH-
RİLİK olarak tanımlanmaktadır. Aktif  hemşehriler, çoklu rezilyans için 
gerekli adaptasyonu sağlayabilmek üzere, sahip oldukları farklı kapasi-
teleri elverişli ortamda devreye sokacaklardır. 
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• Yoğun göç almış ve derin pandemi etkileri ile karşı karşıya olan kent-
lerde, mevzuatı gereği zaten o hizmeti vermekle sorumlu olan diğer ku-
rumlar dışında, belediyelerle birlikte belediyeyi, kenti ve toplumu rezil-
yant yapabilecek adapte edici ve dönüştürücü eylemleri geliştirecek ve 
aksiyon alacak olan tüm paydaşları AKTİF HEMŞEHRİLER olarak 
tanımlamaktadır. 
• Belediyeler de hem aktif  hemşehrilik için ihtiyaç duyulan ELVERİŞ-
Lİ ORTAMI sağlayacak hem de bu ortamın bir paydaşı olacaklardır. 

Bu çerçevede, takip eden alt bölümler sırasıyla çok katmanlı rezilyans, 
birlikte yaşam, elverişli ortam ve aktif  hemşehrilik kavramlarını detay-
landırmakta; “göç ve pandemi karşısında belediyelerin çok katmanlı 
rezilyansı ve birlikte yaşamın desteklenmesi için aktif  hemşehrilik ve 
belediyeler tarafından aktif  hemşehrilik için elverişli ortamın yaratılma-
sı” perspektifinden bu kavramlar arasındaki bağlantıları ele almaktadır. 
Kavramlar; RESLOG uygulamalarındaki yerleri, edinilen tecrübe ve 
bulgular ile de ilişkilendirilmektedir. 

Çok Katmanlı Şoklar

GÖÇ

COVID - 19

OLASI DİĞER ŞOKLAR

Birlikte
Yaşama

HizmetlerBelediyeler

Hemşehriler

Göçmenler

Belediyenin
kurumsal

yapısına
etkileri

“Birlikte
Yaşama”
etkileri

Belediyenin
hizmetlerine

etkileri

Hemşehrilere
etkileri

Göçmenlere
etkileri
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Çok Katmanlı Rezilyans - Multi-layered Resilience

Rezilyans, uluslararası literatürde, en geniş anlamıyla, sarsıcı/bozucu 
bir etki karşısında, yeniden istikrarlı hale dönebilme kapasitesi, becerisi 
olarak tanımlanmakta ve rezilyans kavramı, bireyler, topluluklar, top-
lumlar, organizasyonlar, kurumlar, hatta şirketler bazında olduğu kadar 
çevre, iklim, ekoloji, ulaşım, psikoloji ve ekonomi gibi pek çok disipline 
yönelik çalışmalara konu olmaktadır. 

Hangi konu ya da gruplar için olursa olsun, rezilyans üzerine yapılan 
tüm çalışmalar önce (1) Kimin/neyin rezilyansı? (2) Neye karşı rezilyans? 
sorularına cevap verir. Ancak daha da derine inildiğinde, karşılaşılan 
tehdidin/riskin/sarsıntının ne olduğu, tekil bir tehlike mi yoksa çoklu 
şoklara karşı mı rezilyans arandığı, etkilenecek tarafların gelen tehdide 
(tehditlere) yönelik farkındalığı ve farklı risklere atfettikleri önem/önce-
lik ile risklerle mücadele için hangi kapasitelerin önemli olacağı, süreç 
sonunda ulaşılacak noktanın tarifi (genel bir iyilik hali mi yoksa ötesinde 
bir şey mi?) ve buraya ulaşılıp ulaşılmadığının nasıl ölçüleceği konuları-
nın da tariflendiği görülmektedir.11 

RESLOG ise rezilyansı (1) dayanıklılık, (2) sarsıcı etkiyi karşılama ve (3) 
hayatı normale çevirme yeteneği şeklinde çok boyutlu olarak değerlen-
dirmekte ve kavramı Suriyeli göçü bağlamında ele alarak (kimin?) be-
lediyelerin (neye karşı?) göç karşısındaki rezilyansları olarak gündemine 
almaktadır.12 Bu yaklaşımın hem Obrist vd. (2010) hem de the Resilien-
ce Allience’ın (www.resalliance.org) yaklaşımı ile paralellik gösterdiğini 
ve rezilyansın doğrudan “kapasite” ile ilişkisini ortaya koyduğunu görü-
yoruz. The Resilience Allience’a göre rezilyans, bir sistemin 1) absorbe 
edip çekim durum veya yöresini koruyabileceği rahatsızlık miktarı 2) 
kendi kendini yeniden organize edebilme derecesi 3) öğrenme ve adap-
tasyon için kapasite geliştirme ve artırma derecesi olarak tanımlanabile-
cek çok boyutlu bir durumdur.13 

11 Obrist, vd., 2010
12 2020 yılı Mart ayından bu yana yaşanan pandemi süreci ve sürecin hem yoğun Suriyeli göçü almış 
belediyelerin rezilyanslarına hem de kentlerde göçle oluşan yeni sosyo-demografik yapının birlikte yaşamına 
etkileri çerçevesinde, 2021 yılı çalışmalarında, birlikte yaşamı desteklemek hedefiyle çok katmanlı rezilyans 
sağlamaya yönelik çalışmalara başlandı.
13 Obrist, vd., 2010



19 

Kavramsal Çerçeve

Nitekim RESLOG çalışmaları da toplumların, toplulukların, organizas-
yonların rezilyansında öne çıkan üç kapasiteye vurgu yapıyor:

• absorbe edebilme kapasitesi: Temel toplumsal işlevleri ve yapıları 
korumak ve eski haline getirmek için başa çıkma tepkilerini kullanma-
nın yanı sıra önleme veya hafifletme yeteneği 
• adapte olabilme kapasitesi: Şoklardan kurtulma ve olası herhangi 
bir hasarı sınırlamak için tepkileri uyarlama ve iç stresleri tahribatsız bir 
şekilde yönetme yeteneği
• dönüştürebilme kapasitesi: Mevcut kapasitelerin, yapıların ve 
sistemlerin gelecekteki şoklara yanıt vermek için savunulamaz olduğu 
durumlarda yeni ve sürdürülebilir bir yaklaşım yaratma yeteneği.

RESLOG, göç karşısında rezilyans için bu kapasitelerin tümünün ge-
rekli olduğunu benimsemekle birlikte; zorunlu ve kitlesel bir göç olan 
Suriye krizine en acil şekilde insani bir cevap üretirken absorbe ede-
bilme kapasitesinin devreye girdiğini ancak sürdürülebilir rezilyans için 
adapte olabilme ve dönüştürebilme kapasitelerinin geliştirilmesine ihti-
yaç olduğunu vurgular. Bu noktada, rezilyans için bireylerin, grupların, 
sistemlerin ve kurumların topyekûn adapte olabilme kapasitesinin 
kilit bir rol oynadığı açıktır. 

Bu noktada yine bu çalışmanın kavramsal çerçevesi oluşturulurken sık-
ça başvurduğumuz Obrist, Pfeiffer ve Henley tarafından geliştirilen çok 
katmanlı sosyal rezilyans yaklaşımına göre adapte olabilme kapasitesi, 
bir yandan, öğrenmek, problemlere esnek çözümler üretebilmek ve fark-
lı ilgi grupları arasındaki güçleri dengelemek ile ilişkilidir. Diğer yandan 
da yine bireylerin, grupların, sistemlerin ve kurumların sahip oldukları 
ve/veya erişebildikleri kaynaklar, sermayeler, değerler ve yapabildikleri 
faaliyetlere ek olarak, içinde bulundukları sistemlerin ve toplumların dö-
nüştürücü yapı ve süreçlerinin de bu adapte olabilme kapasitesini (ve bu 
kapasitenin üretimini) etkilemesi kaçınılmazdır.

Yazarlar özellikle farklı katmanlardaki farklı sermaye biçimlerine -in-
sani, sosyal, doğal, fiziksel ve ekonomik- erişimi tetikleyerek rezilyans 
geliştirme sürecini besleyecek imkan sağlayıcı faktörlerin altını çizmekte 
(kamu ilgisi, hükümet desteği vb.) ve bu faktörlerin, sırayla birbirine dö-
nüşen ve birbirini güçlendiren sermayelere erişimi tetikleyerek, zorluk-
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lara karşı koruma sağladığını ve tehditlerin üstesinden gelmeye yardımcı 
olduğunu belirtmektedirler. İmkân sağlayıcı faktörlerin yanında, ayrıca, 
yönetişim, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki işbirlikleri, 
toplumsal cinsiyet ve kapsayıcılığın da adapte olma kapasitesi geliştirme 
sürecindeki önemli rolleri vurgulanmaktadır.

Özetle, Obrist, Pfeiffer ve Henley’in kavramsal olarak çerçevesini çiz-
meye çalıştığı çok katmanlı sosyal rezilyans yaklaşımı, çoklu sıkıntı dal-
gaları karşısında toplumun farklı katmanlarında aktif  olan kapasitelerle, 
imkan sağlayıcı faktörler (enabling factors) arasındaki etkileşim 
üzerine kurulmaktadır. Şoklar karşısında, bireysel, toplumsal ve ulusal 
düzeylerdeki tüm aktörlerin, sahip oldukları/erişebildikleri sermayele-
ri, imkan sağlayıcı faktörlerle birlikte, gerekli adapte olma kapasitesinin 
üretimi sürecine sokmasıyla, karşılaşılan şokların üstesinden gelme, yeni 
duruma adapte olma, bu süreçten öğrenerek, becerileri bir üst seviyeye 
taşıyarak ve gelecek için yeni opsiyonlar üretmiş olarak çıkma durumu, 
çok katmanlı rezilyans olarak tanımlanabilir. 

Bu çerçeveden hareketle, sürdürülebilir yaşamsal bir sistem olarak, yo-
ğun göç almış ve derin pandemi etkileri yaşayan kentlerde, yaşam kali-
tesinin korunması ve birlikte yaşamın desteklenmesi için ihtiyaç duyulan 
çok katmanlı rezilyansın temini, 

• bireysel, toplumsal ve ulusal düzeylerdeki tüm paydaşların, sahip ol-
dukları/erişebildikleri insani, sosyal, doğal, fiziksel ve ekonomik serma-
yeleri devreye sokarak, göç ve pandemi etkileriyle oluşan yeni durum 
için gerekli adapte olma kapasitesini üretmeleri ve
• belediyelerin de bir yandan kendi sermayelerini sürece dahil edip, di-
ğer yandan da bu sürecin ihtiyaç duyacağı imkan kılıcı faktörleri yarat-
maları/harekete geçirmeleri ile olacaktır. 

RESLOG yaklaşımında çoklu rezilyans için farklı sermayelere sahip 
ve/veya erişimi bulunan, kenti ve toplumu rezilyant yapabilecek adapte 
edici ve dönüştürücü eylemleri geliştirecek ve aksiyon alacak olan tüm 
paydaşlar aktif  hemşehriler olarak görülmektedir. Belediyeler ise 
aktif  hemşehrilerin onlarla birlikte ve/veya kendiliklerinden gerçekleş-
tirecekleri dönüştürücü eylemlere elverişli ortamı sağlayacak kurum-
lardır. 
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Belediyeler ve Çok Katmanlı Rezilyans

Belediyelerin ani ve devam eden kitlesel göç karşısındaki rezilyansına 
odaklanan RESLOG Projesi, belediyelerin, göçün mevcut veya gelecek-
te devam etmesi muhtemel etkilerine karşı kurumsal yapılarını ve hiz-
met sunumlarını daha dayanıklı, hazırlıklı ve tedbirli hale getirebilmeleri 
için Rezilyans Değerlendirmesi ve Göç Ana Planı metodolojilerini geliş-
tirmiştir.  Rezilyans Değerlendirmesi belediyelerin göç bağlamında bir 
mevcut durum analizi olup, göç ve göçün etkileri karşısındaki kurumsal 
kabiliyetlerini artırabilmeleri için geliştirilmiş özgün bir değerlendirme 
aracı olarak Suriyeli göçü bağlamında üç temel sorunun yanıtını arar: 

1) Suriyeli göçünün belediyelerin tematik hizmet alanları14 üzerindeki 
etkileri nelerdir?

2) Belediyelerin bu etkileri karşılayabilme/tepki verme kapasitesi ne dü-
zeydedir?

3) Bunlara göre, belediyeler hangi alanlarda zayıf, hangi alanlarda güç-
lü/dirençli/dayanıklı yani rezilyanttır? 

Rezilyans Değerlendirmesi sonucunda sorun/müdahale alanları belir-
lenir ve bu çerçevede Göç Ana Planları hazırlanarak; belirlenen odak 
alanları için stratejiler, hizmetler/faaliyetler/projeler geliştirilir. Bu hiz-
met, faaliyet ve proje uygulamalarının kenti ve belediyeyi daha rezilyant 
kılması, yaşam kalitesini devam ettirmesi (hatta artırması) ve yerel halk 
ile göçmenlerin birlikte yaşamını desteklemesi, güçlendirmesi ana he-
deftir. 

Belediyelere göç şoku karşısında gerekli adapte olma kapasitesini üre-
tebilme ile ilgili önemli bir zemin oluşturan bu iki metodoloji, adapte 
olma kapasitesi için belediyenin hem kendi kurumsal yapısı içerisinde 

14 Rezilyans değerlendirmesi çalışması kapsamında, değerlendirmeye konu olan (beş ana başlık altında) 39 
tematik alan belirlenmiştir.
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hem de kent bütününde hangi sermayeleri ne tür stratejilerle eylemlere 
dönüştürmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. İki metodolojiye yönelik 
detaylı çalışmalar proje kapsamında kitaplaştırılmış ve belediyelerin kul-
lanımına açılmıştır.15

Toplumsal Cinsiyet ve Çatışma Duyarlı Yaklaşım

Mevcutta var olan toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri göç, salgın, afet, kriz, 
savaş gibi tekil ve çoklu şoklarda daha da derinleşir. Bu nedenle toplum-
sal cinsiyet çok katmanlı rezilyans yaklaşımının göz ardı edilemez bir 
boyutudur. Bu hem temel insan hakları ve adalet sorunsalı hem de çoklu 
şoklara yanıt için gerekli ve gerçekçi toplumsal kapasitenin üretimi için 
gereklidir. Farklı kaynak ve kapasitelere sahip olsalar da toplumdaki tüm 
bireyler ve gruplar çoklu rezilyans için gerekli adapte olma kapasitesini 
üretecek olan sosyal sermayenin bir parçasıdırlar. Buna karşın, kadın 
ve erkeklere atfedilen rol ve beklentiler sonucu ortaya çıkan toplumsal 
cinsiyet ve onun beraberinde getirdiği toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ka-
dınların bilgi, kaynak ve hizmetlere eşit/yeterli düzeyde erişimi önünde 
engel teşkil eder. 

Yapılan çalışmalar, toplumsal cinsiyet kalıplarından ve eşitsizliklerden 
dolayı, doğal afetlerde, kadınların yaşam kayıplarının daha fazla oldu-
ğunu; afet sonrası ortaya çıkan insani krizlerde ise, barınma, gıda, hijye-
ne erişimde yaşanan güçlüklere ek olarak kadınların, toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddete daha açık hale geldiklerini göstermektedir. Göç özelin-
de de mülteci kadınlar kırılganlık seviyeleri oldukça yüksek bir grubu 
oluştururlar. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, insan ticareti, tecavüz 
ve zorla gebeliklerle kendi başına travmatik bir süreç olan yolculuğun 
sonunda gelinen ülkede de varış aşamasında koruma ve acil yardım 

15 Bu metodolojilerin ayrıntılı olarak açıklandığı RESLOG Projesi yayınları için bkz. 
“Göç Karşısında Rezilyans Değerlendirmesi: Yerel Yönetimler için El Kitabı”, http://www.reslogproject.org/
wp-content/uploads/2019/12/Digital_RezilyansBook24Aral%C4%B1k2019.pdf  (İngilizcesi: “Resilience 
Assessment in the Face of  Migration: A Guidebook for Municipalities”, http://www.reslogproject.org/en/wp-
content/uploads/2021/10/reslog_kit_rezilyans_degeri_ENG_GUNCEL_ONLINE.pdf)
“Göç Ana Planlaması: Belediyeler için El Kitabı”, http://www.reslogproject.org/wp-content/
uploads/2020/12/reslog_KIT_goc_ana_plani_TR_ONLINE.pdf  (İngilizcesi: “Migration Master Plan: A 
Guidebook for Local Governments”, http://www.reslogproject.org/en/wp-content/uploads/2021/10/reslog_
KIT_goc_master_plani_ENG_GUNCEL_ONLINE.pdf)
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hizmetlerine erişim sıkıntıları, yerleşme aşamasında dil bariyeri, eğitim, 
istihdam ve kentsel hizmetlere erişememe ya da ihtiyaç duyulan hizme-
tin sunulmuyor olması, aile bakımı nedeniyle kamusal alanda yeterince 
yer alamama ve toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı sosyokültürel 
yasaklar gibi etkenler kadınların kırılganlık derecesini artırır. Mülteci 
kadınlar hem aile içinde hem de yaşama dahil olmaya çalıştıkları kentte 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan zorlu yaşam koşulları ile 
mücadele etmek zorunda kalırlar. Göç hikayesine, birbiri ardında gelen 
krizler eklendiğinde koşullar kadınlar için daha da zorlaşır ve birlikte 
yaşam sürecine dahil olmalarını geciktirir. Örneğin Türkiye’de birlik-
te yaşama dahil olmaya çalışan Suriyelilerin önce COVID-19 pande-
misi, ardından da İzmir’de depremle karşılaştıkları noktada, pandemi 
ile artan şiddet, yoksulluk, gıda, hijyen ve sağlık hizmetlerine erişimde 
yaşadıkları sıkıntılara ve bilgi eksikliklerine, depremle birlikte bir de ba-
rınma sorunu eklenmiştir. Dolayısıyla belediyeler çoklu şoklar karşısın-
da geliştirecekleri hizmetlerinin planlanması ve sunumunda toplumsal 
cinsiyet boyutunu göz önünde bulundurmalı, kadınların, erkeklerin ve 
diğer grupların farklılaşan ihtiyaçlarını dikkate almalıdır. 

Çok katmanlı rezilyans yaklaşımının çatışmaya duyarlılığı da bir diğer 
önemli konudur. Göç kendi başına, farklı kimliklerdeki (sınıf, etnisite, 
din, cinsiyet, mezhep vb.) insanları aynı ortamlarda yaşam paylaşmaya 
götüren bir olgudur. Böylesine bir birlikte yaşama, kimliklerin zenginleş-
mesi ya da kimliklerin birbirini tehdit olarak görmesi ve çatışması olarak 
bakılabilir. Rezilyans, ancak, göçle ortak yaşanılan ortamların zengin-
leştiği ya da en azından farklı kimliklerin birbirini tehdit etmediği algı-
sı oluştuğu sürece sağlanabilir. Çoklu rezilyans açısından bakıldığında 
da farklı birey ve toplulukların sahip oldukları/erişebildikleri tüm farklı 
sermayeleri, adapte olma kapasitesini geliştirme sürecine aktarmaları 
gerektiği için, ancak böylesine bir algı, süreci olumlu yönde ilerletir. 

Toplumlarda maddi (iş, ev, para gibi) veya manevi/sembolik (prestij, 
statü vb.) kaynaklar azaldıkça ya da kısıtlıymış gibi algılandığı sürece 
çatışma kaçınılmaz olur. Göç üzerine yapılmış birçok çalışma, göçle nü-
fusu artan toplumlarda kaynakların, bu kaynakları paylaşması gereken 
kesimlerce kısıtlı olarak algılandığını göstermektedir. Çok katmanlı şok-
lar ise bu kısıtlı kaynak algısını güçlendirip daha önce oluşmuş olumsuz 
duygu, düşünce ve davranış kalıplarını katmerleştirerek çatışmaların 
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barışçıl bir yöne döndürülmesine engel olmaktadır. Örneğin kısıtlı kay-
nakları olan belediyelerin bu kaynakların dağıtımında önceliklendirme 
yapması gerekmektedir. Çok katmanlı şoklar, ihtiyaç sahibi kesimleri 
artırırken kaynaklar aynı kaldığı ya da azaldığı için daha fazla çatışma 
aktörü ve çatışma nedeni oluşturmaktadır. Bu yüzden çok katmanlı, çok 
aktörlü ve uzun zaman süren sorunlara barışçıl çözümler getirilmesi için 
daha iyi düşünülmüş ve daha fazla emek harcanmış projeler ve daha 
uzun soluklu irade ve katılım gerekmektedir. Ayrıca bu yaklaşımlar top-
lumda ayırıcı etmenleri azaltıp, barışçıl yöntemleri çoğaltmalı ya da bu 
yöntemlerin etkilerini artırmalıdır. 

Çatışma duyarlı yaklaşımlarda başka önemli bir konu ise çatışmaya 
taraf  olmuş kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve tüm taraflarda ka-
zan-kazan hissi oluşturacak yaklaşımlara odaklanılmasıdır. Suriyeliler 
göç öncesi savaşta, göç yolunda ve vardıkları yerlerde birçok sorun ya-
şamaktadırlar. Yerel halk ise artan nüfus ile birlikte kısıtlı olsun olmasın 
kaynaklarının azaldığını ve eskiden sahip oldukları kaynakları yitirdik-
leri algısını taşımaktadır. Her iki kesimin de ihtiyaçlarına odaklanan, 
katılımcı ve kapsayıcı hak odaklı hizmet yaklaşımı çatışmaları önleyecek 
bir yaklaşımdır. 

Çatışma duyarlı çok katmanlı rezilyans, çok aktörlü, uzun soluklu, kap-
sayıcı ve iyi düşünülmüş çatışma haritalandırılmasıyla mümkün olabilir. 
Böylesi bir yaklaşım;

• Var olan ya da potansiyel çatışmaların tarafları arasındaki ilişkileri 
kuvvetlendirmeli ya da en azından zayıflatmamalı,
• Barışçıl ilişkilere katkıda bulunmaya çalışan kişilerin/kurumların çalış-
malarını kuvvetlendirmeli ve görünür kılmalı,
• Toplumda var olan barışçıl kaynakları ortaya çıkarmalı ve bunları ça-
tışmaların barışçıl yöne döndürülmesinde kullanabilir kılmalı,
• Toplumdaki tüm kesimlerin temel ihtiyaçlarının karşılandığı hissini 
hâkim kılmalı,
• Gruplar arasında rekabet ve kıskançlık hislerini azaltarak ortak çalış-
ma alanları açmalı,
• Mevcut eşitsizlikleri ortadan kaldırmalı ve eşitliği destekleyen kesimle-
rin gücünü artırmalıdır.
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Birlikte Yaşam - Cohabitation 

Birlikte yaşam, bir kentte yaşayan tüm grupların karşılıklı olarak birbi-
rini anlaması, birbirinin varlığını, meşruiyetini kabul etmesi ve kentteki 
karşılıklı etkileşimlerinde kaliteli temas kurması üzerine temellenir. Be-
lediyeler de hizmetleri ile ne kadar bu kaliteli temas için zemin hazırlar, 
karşılıklı etkileşimi ve paylaşımı kolaylaştıracak elverişli ortamı yaratır-
sa, kentin rezilyansı o kadar hızlı artar, yaşam kalitesi o kadar güçlü bir 
şekilde korunur. Suriyeli göçmenler her ne kadar geçici koruma statü-
sü altında olsalar da yerleşme sürecinde yerel toplumla aynı sokakları, 
parkları, binaları, okulları, hastaneleri, apartmanları kullanmakta, aynı 
yerel ekonomi içerisinde faal olmaya çalışmakta, hatta çoğu zaman aynı 
kentsel yoksulluğu paylaşmaktadırlar. Ancak, farkındalık ve diyalog ek-
siklikleri, doğru bilinen yanlışlar, kısıtlı fırsatlara erişimdeki mücadele 
ve tüm bunlara hazırlıksız olma hali yerelde halk ile göçmenler arasın-
da gerilimleri tetiklemektedir. 2020 yılından bu yana devam eden CO-
VID-19 pandemi sürecinin derinleştirdiği ekonomik problemler ve sos-
yal izolasyon bu tabloya eklendiğinde belediyelerin, bir yandan bu çoklu 
şokların etkileriyle kurumsal olarak mücadele ederken, diğer yandan da 
yerel halk ve göçmenlerin barış ve huzur içerisinde bir arada yaşamala-
rını sağlamak gibi bir zorlukla karşı karşıya oldukları ortaya çıkacaktır. 
Dolayısıyla, göç ve diğer mevcut/olası şoklar bağlamında rezilyans için 
“birlikte yaşam” konusu belediyeler için çok önemli bir mesele haline 
gelmektedir. 

Birlikte yaşamı şöyle tanımlayabiliriz: Birlikte yaşam, dil, din, 
inanç, etnik köken, toplumsal cinsiyet rolleri, sosyoekonomik statü, 
yaş, siyasi görüş ve vatandaşlık-göçmenlik ilişkisi gibi birbirinden 
farklı özelliklere sahip kişi veya grupların siyasal, ekonomik ve sosyal 
ortamda belli normlar, kurallar ve ilkeler doğrultusunda birleşerek 
ve dahası müşterekler oluşturarak yaşama halidir. Birlikte yaşam, 
aynı zamanda sürekli devinim sağlayan vatandaşlık pratiklerinin de 
bir parçasıdır; vatandaşlık tanımlarını ve pratiklerini, tüm grupların 
ve kimliklerin farklılıklarını kabul eden ve kültürleriyle var olmaları-
na yardımcı olacak şekilde düzenleyen toplumlar, kutuplaşmadan, 
ötekileştirmeden uzak ve birlikte yaşayabilmektedirler.16 

16 Bu tanım, KONDA Barometresi’nin Kasım 2014 tarihli “Bir Arada Yaşamak” başlıklı raporunda Ayşe Betül 
Çelik ve Rezarta Bilali tarafından kaleme alınan “Kavramsal Çerçeve” bölümünden yararlanılarak yapılmıştır.
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Birlikte yaşamın oluşumu ve sürdürülebilirliği devlet, toplum ve bireyle-
rin ortak sorumluluğudur. Bireyi ve kimliği anlamlandıran vatandaşlık 
anlayışının yanı sıra, birlikte ortak yaşam oluşturabilmek için,

o tüm bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması;
o birlikte yaşamın birey kadar dikkate alındığı bir siyasal toplum oluş-
turulması;
o toplumun bir araya gelebileceği kamusal alanların var edilmesi gerek-
mektedir. 

RESLOG Türkiye’nin Göç Kavramsallaştırması
ve Birlikte Yaşam

RESLOG Projesi çalışmalarının temelinde, kitlesel ve zorunlu göç/göç-
men hareketi, sırasıyla 1) varış 2) yerleşme 3) karşılıklı uyum olarak üç 
aşamalı bir süreçtir.

VARIŞ aşaması, göçmenin, göç ettiği destinasyona ulaşması ile başlar. 
Bu dönemde, göçmenlerin/koruma arayanların odağında hayatta kal-
mak için insani yardıma ulaşmak vardır. Varılan ülkedeki ve kentteki 
kurumlar ise, göçmenlere yönelik kayıt, koruma, haklara yönelik bilgi-
lendirme/erişim ile temel ihtiyaçları karşılamaya (barınma, gıda, sağlık 
vb.) ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde insani yardım destek-
lerini göçmenlere ulaştırmaya ve bu süreci koordine etmeye odaklanır-
lar. RESLOG, VARIŞ aşamasında göçmenlere sunulan tüm bu hizmet-
lere KARŞILAMA hizmetleri adını verir.

YERLEŞME aşamasında, göçmenler kendi kendini idame ettirmeye 
uygun bir şekilde bir kente yerleşmeye çalışırlar. Bir iş bulmak, uygun bir 
konut edinmek gibi, birincil gıda, barınma ihtiyaçlarının ötesindeki ihti-
yaçlarına yönelirler. Göçmenin bir kentte yerleşik hale geçmesi, o kentin 
yerel halkıyla birlikte BİRLİKTE YAŞAMAYA başlaması demektir. İki 
grup, hemşehri hukuku çerçevesinde, karşılıklı etkileşim halinde aynı 
kentte yaşar ve aynı kentin hizmetlerini kullanırlar. Kentin ekonomik, 
sosyokültürel ve mekânsal/çevresel gelişimine birlikte etki ederler. Böy-
lece kentteki yaşam kalitesinin oluşumunda ve devamlılığında da birlikte 
rol oynarlar. Bu çerçevede YERLEŞME aşamasında, yerel kurumların 
hizmetlerinin kapsayıcılık ve iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde BİR-
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LİKTE YAŞAM için zemin sunması beklenir. Bir başka deyişle, kentin 
kurumsal hizmetleri bu yeni demografik yapıya göre BİRLİKTE YA-
ŞAMI desteklemek hedefiyle şekillenir.

KARŞILIKLI UYUM ise, göçmenin varış yerini “ev” olarak kabul et-
meye başladığı ve topluma dahil olduğu aşamadır. Bu aşamada, göçmen 
grup yeni jenerasyonları ile birlikte yerel halkla karşılıklı etkileşimde bu-
lunur ve iki grubun birbirini değiştirdiği ve yeni/başka bir yerel yarattığı 
iki yönlü bir süreç söz konusudur. Bu aşamada kurumlar sahip oldukları 
yeni sosyo-demografik yapı ile kentin gelişme dinamiklerini temel ala-
rak, o dönemin ihtiyaçlarına ve potansiyellerine göre yerel gelişme planı 
yapar ve bu planın koyduğu yaşam kalitesi hedefine erişmek yönünde 
hizmetlerini şekillendirirler. 

RESLOG, 2018 yılında çalışmalarına başlarken, Suriye’den Türkiye’ye 
gelen zorunlu kitlesel göçmen hareketi için VARIŞ aşaması tamamlan-
mıştı. Suriyelilerin büyük bir çoğunluğunun bir süre daha Türkiye’de 
kalmaya yönelik bir tercih kullanabileceğini görülüyordu. Dolayısıyla 
kurumların da artık YERLEŞME aşamasına geçildiği girdisi ile hareket 
etmesi gerekiyordu. Bir kentte yaşayan tüm kesimlerin, barış içinde bir-
likte yaşamasının ve kentin gelişimine herkesin katılmasının koşullarını 
yaratma görevinden hareketle, belediyelerin, YERLEŞME aşamasına 
geçmiş bir göç hareketi karşısında rezilyans için hizmetlerini BİRLİK-
TE YAŞAMI güçlendirmek odağında planlayıp sunmaları gündeme 
geldi. 

Suriye Krizine Müdahaleye Yönelik Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık 
Planı’nın (3RP) 2018 yılında yapılan güncellemesi de mültecilerin ko-
runması ve insani yardım çalışmalarının ülkelerin rezilyans ve kalkınma 
planlamalarına entegre edilmesinin ve kurumsal kapasitelerin bu yönde 
desteklenmesinin altını çiziyordu. Bir başka deyişle, insani yardım ve 
kalkınma yaklaşımları arasında bir sinerji kurulması, yerel kapasitelerin 
ve hizmet sunumunun bu yönde güçlendirilmesi ve rezilyansı artırmak 
için sosyal uyumun desteklenmesi vurgulanıyordu. 2018 yılına kadar 
Suriyeliler için acil insani yardım sunmak gündemde iken, artık daha 
bütüncül ve kapsayıcı politika ve faaliyetlere ihtiyaç olduğu ortaya çık-
mıştı. 
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Türkiye’de Suriyelilere verilen geçici koruma statüsü, yerelde beledi-
yeleri odağına alan bir göç yönetimi politika perspektifi ve kaynak ek-
sikliği, YERLEŞME aşamasını hem göçmenler hem de hizmet sağla-
yıcıların planlama yapabilmesi açısından olumsuz etkilemeye devam 
etmektedir. Bu süreç halihazırda düzensiz bir şekilde cereyan ediyorsa 
da RESLOG; ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yaptığı çalışmalarla bu 
süreçte belediyelerin ve kentlerin rezilyans geliştirmelerine, belediyele-
rin birlikte yaşamı güçlendirmelerine katkı sağlamaya yönelik faaliyetler 
gerçekleştirmektedir. Proje, Yerelde Rezilyans Değerlendirmesi, Göç 
Ana Planları ve Uygulama Projeleri, bölgesel düzeyde Bilgi Zemini Ge-
liştirme Faaliyetleri, ulusal düzeyde de Belediye Başkanlarının birlikte 
hazırladıkları ve lobi süreci devam eden Politika Belgesi ile YERLEŞ-
ME aşamasında KARŞILAMA hizmetlerinden BİRLİKTE YAŞAM 
hizmetlerine geçişi desteklemiştir. 

Birlikte Yaşam ve Sivil Toplum

Tam da bu noktada birlikte yaşamın oluşumu ve sürdürülebilirliğinde, 
iyi yönetişim ve sivil toplumun önemini hatırlamak gerekir. Hızla kent-
leşen, nüfus oranları artan, göç alan ve göç veren, sosyoekonomik ve 
demografik profilleri sürekli değişen günümüz kentlerinde, hiyerarşik, 
geleneksel ve merkezi yönetim anlayışı yerini giderek toplumun tüm ke-
simlerini kapsayan çok katmanlı bir yönetişim anlayışına bırakmıştır ve 
sivil toplum, katılımcı iyi toplum yönetiminin en önemli parçasıdır. Mo-
dern demokrasilerde en geniş ve güncel anlamı ile sivil toplum, toplum-
sal sorunlara etkili ve uzun dönemli çözüm bulma sürecine aktif  olarak 
katılan ve bu temelde de siyasi aktörleri bu çözümleri yaşama geçirecek 
politikalar üretmeye yönlendirmek için çalışan farklı gönüllü kuruluşla-
rın devlet denetimi dışında kurduğu ortak alan17 olarak tanımlanabilir. 
Hemşehrilerin toplumsal uzlaşı ile bir arada yaşamaları, toplumsal dav-
ranışların etiğini belirleyen ilke ve değerlerin benimsenmesi, hukukun 
üstünlüğüne dayalı bir düzen, demokratik ilkelere bağlılık, siyasi irade 
ve aktif  sivil toplum kuruluşlarının varlığı ile mümkündür. 

17 Taylor, 1990
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Sivil toplum kuruluşları bağımsız yapıları ile kamu ve özel sektörün ya-
nında üçüncü sektör olarak da tanımlanmaktadır. Son yıllarda demok-
rasinin kalitesi aynı zamanda, bu üçüncü sektörün etkinliği ile de ilişki-
lendirilmektedir. Katılımcı ve çoğulcu her çağdaş demokrasinin, ancak 
üçüncü sektörü kadar güçlü olacağı kabul edilmektedir.18 Sivil toplum 
kuruluşları karmaşık ve çok boyutlu yapıları ile günümüzde, hak temel-
lilerden farklı alanlarda çalışan gönüllü kuruluşlara, hemşehri dernek-
lerinden inisiyatiflere, sendikalardan meslek odalarına ve platformlara 
kadar çok katmanlı ve çeşitli bir alanı da içine almaktadır. Bir aktör 
olarak siyasi yönetim sistemlerindeki yerlerinin yanı sıra, sivil toplum 
kuruluşları, birlikte yaşam için,

1. Toplum içindeki farklı kesimlerin birbirleri ile temas edebilecekleri, 
ortak amaçlar için birlikte çalışabilecekleri ve birbirlerinden öğrenebile-
cekleri dönüştürücü elverişli ortamı sunar.

2. Belli bir toplumsal konuda etkin ve güçlü koordinasyonu sağlar. Farklı 
grupları bir araya getirerek aktif  hemşehriliği destekler.

3. Farklı ve çeşitli kişi veya grupların karar alma süreçlerine katılımı için 
kanallar açar. 

4. Vatandaşı sadece belli aralıklarla oy veren edilgen bir aktörden, bü-
tün bir yönetim sürecinin öznesi haline getirir. 

5. Kolektif  bir hareket oluşturarak fikir ayrılıklarının toplumsal gergin-
liklere dönüşmesini engeller ve birlikte yaşamı güçlendirir.

Birlikte Yaşamın Sağlanmasına Yönelik İlke ve Tutumlar

Birlikte yaşamın belli ilkeler doğrultusunda sağlanabilmesi için hem 
yönetimin kapsayıcı olması hem de toplumun bütün kesimlerinin belli 
araçlarla yönetime katılabilmeleri gereklidir. Bu anlamda sivil toplumun 
üstlendiği en önemli rol; yönetenler, toplum ve birey arasında bir katılım 
aracı olması olarak da görülebilir. 

18 Baloğlu, 1994
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Birlikte yaşamın uygun zeminini oluşturma ve birlikte etik bir yaşam 
sürmeyi sağlamaya yönelik ilkeler iki düzeyde ele alınabilir:

• Genel toplum veya kapsayıcı siyasi birlik düzeyinde temel 
ilkeler: 

o Adalet ve hukukun üstünlüğü temel değerdir; herkesin sınıf, 
kimlik, milliyet farkı gözetilmeksizin hukukun önünde eşit olmasıdır. 
o Temel hak ve özgürlükler; özgürlüğün sağlanmasının, hak ih-
lallerinin önlenmesinin, böylece kişilerin temel haklarının korunduğu 
bir toplumsal yaşamın gerekliliğidir. Anayasa, yasa, yönetmelikler ve 
mevzuat buna göre yapılmalıdır.
o Adem-i Merkeziyetçilik; siyasi birliğin ve yönetimin, çoğulcu-
luğa, barışçıl ve adil bir yaşama öncelik vererek adem-i merkeziyetçi 
esaslara dayandırılmasıdır. 

• Birlikte yaşayan farklı bireylerin veya grupların birbirleriyle 
ilişkileri düzeyinde ilkeler:

o Karşılıklı tanıma, anlayış/birbirini anlama; kendisinden 
farklı düşüncelere, hatta karşı olduğu düşüncelere sahip olan kişilerin 
ya da onaylamadığı davranışlarda bulunan ve tutumları olan kişilerin 
haklarına zarar vermemesi ya da zarar vermek istememesidir. Bura-
da baskın olan grubun azınlıkta olan gruba haklarını bahşetmesi de-
ğil, kişinin veya toplumun onaylamadığı davranışı baskı altına alma 
gücüne sahip olduğu halde bunu yapmayı ilkesel olarak reddetmesi 
kastedilmektedir.
o Kaliteli temas; kendisine en uzak gruplarla ya da bireylerle ortak 
kamusal alanlarda bir araya gelebilmesidir. Kaliteli temas bireyler ve 
gruplar arasında anlamlı etkileşimi oluşturduğu için toplumda çatış-
masızlığı sağlar. Toplumsal alanda birbirini “ötekileştiren” grupların 
daha çok temasa ihtiyacı vardır. Sosyal bilimlerde “Temas Teorisi” 
(Contact Theory) olarak bilinen yaklaşıma göre, “öteki” hakkındaki 
olumsuz önyargılar ancak eşit şartlarda oluşturulan temas alanlarıyla 
kırılabilir.19 Bu çalışmalar özellikle değerlerin çatışmasında grupların 
birbirlerini anlaması ve kabul etmese bile o değerlerin var olması-
na saygı duymasını kolaylaştıracaktır. Bu anlamda temas kurmak bir 
arada yaşam kültürünün oluşması için önemlidir. 

19 KONDA, 2014
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o Eşitlik/anti-ayrımcılık; hem toplumsal hem de birey düzeyinde 
doğuştan gelen ve yasalarla garanti altına alınan temel hak ve özgür-
lüklerin bireyler ve kurumlar tarafından birlikte yaşama kültürünün 
doğal bir parçası olarak benimsenmesini ifade eder. 
o Diyalog; temas eden bireylerin birbirleri ile anlamlı ve bazen de 
ortak bir amaca yönelik etkileşime ve iletişime girmesidir. Bir arada 
yaşam için kişilerin ve grupların birbirlerini anlamaları ve ortak alan-
lar belirleyebilmeleri için anlamlı diyaloglar kurmaları gereklidir.
o Güven; birlikte yaşamanın da ötesine geçerek, komşuluk ilişkile-
ri, iş ortaklıkları, evlilik gibi sosyal bağlar geliştirecek kadar birbiri-
ne bağlanabilmektir. Gruplar ve bireyler arasındaki güven ilişkisi bir 
arada yaşam kültürünü güçlendirir ve yaşanabilir bir habitatı müm-
kün kılar. 

Diğer ilke ve tutumlar; barış kültürü, karşılıklı öğrenme ve mü-
zakere olarak sıralanabilir. 

Türkiye’de Suriyeli göçü ile birlikte ortaya çıkan ve sonrasında pande-
mi, doğal afetler ve çevresel sorunlar gibi olağanüstü sorunlarla birleşen 
çok katmanlı şoklar, toplumsal anlamda 1) belediyeler ile Suriyeliler ara-
sında, 2) belediyeler ile yerel halk arasında, 3) yerel halk ile Suriyeliler 
arasında ve 4) Suriyelilerin kendi aralarında sorunlar yaratmış ya da var 
olan sorunlarının şiddetini artırmış olabilir. Bu sorunlar kaynak paylaşı-
mı, çıkar çatışması, kimlik reddi, dışlama, değer çatışmaları ve yanlış bil-
gi sahibi olma gibi birçok önemli çatışma ekseni içerir. Birlikte yaşamın 
inşası ve devamlılığı için bu çatışmaların barışçıl yöne döndürülmesi, 
bunun için de çatışmaya neden olan sorunların, çatışmanın taraflarının 
ve onların pozisyonları ile isteklerinin iyi anlaşılması gerekir. Oysa çok 
katmanlı şoklar, bu toplumsal çatışmaların analizini de, dönüştürülme-
lerini de zorlaştırır. Dahası bu sorunlar üzerine çalışan sivil toplum ve 
belediyeler de çoğunlukla bu çok katmanlı ve çok aktörlü çatışmaları 
ya yeterince iyi analiz etmeden çözümler üretme ya da çatışmanın kö-
kenini değiştirecek çözümler yerine sadece hizmet verme anlayışıyla, 
çoğunlukla kriz yönetimi yaklaşımıyla hareket etmektedir. Bu da en iyi 
ihtimalle “mültecilerle birlikte” (with) çalışmak yerine “mülteciler için 
çalışma” (for) anlayışına sürüklemekte ve yapılan müdahalelerin uzun 
soluklu ve dönüştürücü bir etki yaratamamasına neden olmaktadır. 
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Birlikte yaşam; savaştan kaçan Suriyelilerin yaşadıkları yerlerin koşul-
larına adapte olması olduğu kadar, Türkiye’deki farklı toplum kesimle-
rinin de Suriyelilerin varlığını kabul etmeleri ve onlarla eşit koşullarda 
yaşam pratikleri geliştirmelerini gerektirir.20 Bunun yerine getirilmesin-
de yukarıda da belirtildiği üzere önemli bir süreç olarak kaliteli temas 
ortamlarının genişletilmesi ve yapılandırılmış temas yöntemleri ile Suri-
yeliler ve yerel halkın birbirleri hakkında yanlış bildikleri doğruların dü-
zeltilmesi, ayrımcılık ve olumsuz davranış ve tutumlarının değiştirilmesi 
hedeflenmelidir. 

Türkiye özelinde birlikte yaşam çerçevesi hemşehri hukukunda karşılık 
bulur. Hemşehri hukuku; kimlik, sınıf, haklar, görev ve sorumluluklar 
temelinde tanımlanan vatandaşlığın çerçevesini genişleterek kent va-
tandaşı olmanın kapsayıcı tanımını ortaya koyar. 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun hemşehri hukuku ile ilgili 13. maddesi, belediyelere kap-
sayıcılık ve barışçıllık ilkeleri doğrultusunda hizmetlerini planlamaları 
ve sunmaları için bir zemin oluşturmaktadır. Bu maddeye göre herkes 
ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve 
hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme hakkı 
vardır. Dolayısıyla, bu hüküm herhangi bir fark gözetmeksizin kentte 
ikamet eden herkesin kentin eşit bir paydaşı olarak konumlandırılma-
sına işaret etmektedir. Buradan hareketle, belediyeler hemşehriler ara-
sında karşılıklı etkileşimin ve paylaşımın kolaylaşmasını sağlayabilirler. 
Bu maddenin uygulanması hem birlikte yaşama normlarının ve sosyal 
uyumun geniş bir çerçevesini çizer hem de ayırt etmeksizin bütün ika-
met eden hemşehrileri kentin sorumluluk alan, katılan, hesap sorabilen 
özneleri haline getirir. Bu eşit sorumluluk sahibi hemşehrilik hali, birey 
ya da grupların, kente karşı aidiyet duygusu hissetmelerine, birbirine 
güven duymalarına, diyalog kurmalarına ve birlikte yaşamaya daha is-
tekli hale gelmelerine katkı sağlar.

Özgürlüğün sağlandığı, hak ihlallerinin önlendiği, böylece kişilerin te-
mel haklarının korunduğu bir toplum, birlikte yaşamın önkoşulu ol-
makla birlikte,21 hemşehrilerin birbirlerine karşı tutum ve istemleri de 
belli ilkeler içermelidir. Bir diğer yandan bu ilkelerin benimsenmesi ve 

20 Duman ve Çelik, 2019
21 Kuçuradi, 2007
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gündelik hayata sirayet etmesi için siyasi irade, yasal zemin ve toplumda 
demokrasi kültürünün oturmuş olması elzemdir. Kent ölçeğinde birlik-
te yaşam için başta yerel yönetimler olmak üzere, kamu kurumlarının 
yerel temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, göçmen topluluklar, bireyler 
ve medya gibi çok sayıda aktörün, yerli topluluklar ile göçmenlerin bir-
likte yaşam pratiğini hayata geçirme konusunda sorumluluk üstlenmesi 
gerekmektedir.22 

Bu nokta; çoklu şoklar karşısında çok katmanlı rezilyans geliştirmek, 
birlikte yaşamı geliştirecek koşulları yaratmak ve birlikte yaşamın de-
vamlılığını desteklemeyebilmek için bireysel, toplumsal ve ulusal düzey-
lerdeki tüm paydaşların sahip oldukları/erişebildikleri insani, sosyal, 
doğal, fiziksel ve ekonomik sermayeleri devreye sokarak bir adaptasyon 
kapasitesi üretmeleri yönündeki kavramsal yaklaşımı da yeniden hatır-
latmaktadır. Bu süreç belediyenin (diğer kurum ve aktörlerin de) tekil 
olarak yürütebileceği bir süreç değildir. Gerekli adaptasyon ve dönüşüm 
için belediyeler bir yandan kendi sermayelerini sürece dahil etmeli, di-
ğer yandan da tüm aktörlerin sermayelerini katarak gerçekleştirecekleri 
ortak eylemler için imkan sağlayıcı faktörleri yaratmalıdırlar. Bu neden-
le göç ve pandemi karşısında belediyelerin çok katmanlı rezilyansı ve 
birlikte yaşamın desteklenmesi için aktif  hemşehrilik ve belediyeler ta-
rafından aktif  hemşehrilik için elverişli ortamın yaratılması önemlidir. 

Aktif  Hemşehrilik - Active Citizenship

“Citizen” Latince kökeni itibarı ile “civitas” kökünden gelmekte ve en 
eski anlamıyla bir kent ya da kasabanın sakini yani “hemşehri” anlamına 
gelmektedir. Zaman içerisinde ulus devletlerin yükselişi ile bu anlamını 
kaybeden “citizen” kelimesi daha çok bir ülkede yaşayan bireyleri ve 
buna bağlı olarak tanımlanmış hak, özgürlük ve sorumlulukları tanımlar 
hale gelmiştir. Günümüzde ekonomik, siyasi, zorunlu veya gönüllü göç 
hareketleri devlet, yerel yönetimler, kentler ve bireyler arasındaki ilişki-
leri, siyasi, sosyal ve mekânsal olarak yeniden tanımlamaktadır. Bireyler 
bazen kısa, bazen uzun süreli olarak hukuki olarak vatandaşı olmadık-
ları ülkelerde ikamet etmektedirler. Kimi örneklerde bu süre doğumdan 
ölüme bir yaşamı kapsayabilir. Bu bağlamda “citizen” kelimesinin kay-
bettiği “hemşehri”/”kentdaş” anlamı tekrar hatıra gelmiştir. 

22 Kaya, 2020
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Bugün Suriyeli mülteciler de ikamet ettikleri Türkiye kentlerinin hem-
şehrileridir. Bir önceki bölümde bahsedildiği üzere bu yaklaşımın huku-
ki dayanağı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13. maddesidir. 

Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra kurumların yeni yapılandığı ve 
modern toplumun temellerinin atıldığı 1930’larda tartışılmaya başla-
nan hemşehrilik kavramı, dönemine göre çok kapsayıcı bir yaklaşımla 
tarif  edilmiş ve yasa ile, bugün geçerli Kanun maddesinde de ifade edil-
diği şekilde, “herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisi”23 olarak tanım-
lanmıştır. Hemşehrilik yaşam alanını ortak payda alarak bireyi öznesi 
yapsa da her bir hemşehrinin yaşadıkları alanın ortak geleceğine dair 
sağladıkları katkı ve gösterdikleri çaba aynı değildir. 

Bu çalışma kapsamında, birlikte ve barış içinde yaşamı mümkün kılacak 
ortak bir zemin için siyasi ve sosyal dönüşüm yolları arayan ve sorum-
luluk üstlenen, bireysel aksiyonlar almak kadar, yeri geldiğinde ortak bir 
amaç doğrultusunda kolektif  bir hareket de oluşturabilme gücüne sahip 
olan toplum üyelerini aktif  hemşehriler olarak tanımlıyoruz. 

Aktif  hemşehrilik kavramı, içinde, özellikle katılım temelinde farklı aşa-
malar ve roller barındıran dinamik bir kavramdır. Bu aşamalar şöyle 
özetlenebilir:24

• Pasif  hemşehrilik: Temel görevlerini yerine getiren fakat haklarını 
elde etmek veya hak ihlallerine karşı çıkmak için eyleme geçmeyen bir 
grubu temsil eder. Pasif  hemşehriler, bireysel olarak siyaseti veya sivil 
toplumu fazla etkileyebileceğini düşünmeyen, dolayısıyla bu alanlarda 
fazla katılım sergilemeyen bireylerdir. Hak ihlalleri söz konusu olduğun-
da protesto, imza kampanyaları gibi eylemlere katılmayan veya katılma-
yı doğru bulmayan gruptur.

• Utangaç hemşehrilik: Eyleme geçmeyen, eyleme geçmek için ge-
rekli sorgulama veya araştırmayı yapmayan ama tamamen pasif  olarak 
da kabul edilemeyecek bir gruptur. Bu bireyler sadece belli konularda 
veya kısıtlı durumlarda eyleme geçerler. Utangaç hemşehrilik eyleme 
geçmek isteyen ama ne yapmaları gerektiğini bilmeyen, bunu araştır-
maya da yeltenmeyen kişileri tanımlamak için kullanılır.

23 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2005. Erişim Adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5393.pdf
24 Bu bölüm KONDA/İPM “Vatandaşlık Araştırması” Bulgular Raporu’ndan (2016) alınmış, orada kullanılan 
“vatandaşlık” kavramı “hemşehrilik” olarak yorumlanmıştır.
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• Sorgulayan hemşehrilik: Aktif  hemşehrilik örneğidir. Burada ser-
gilenen aktiflik eyleme geçmek olmasa da karşılaştıkları hak ihlalleri ile 
ilgili ne yapmaları gerektiğini araştıran ve sorgulayan bireyleri kapsar. 
Bu sorgulama eyleme geçme öncesinde bir değerlendirme sürecini yan-
sıtır.

• Eyleme geçen/aktif  hemşehrilik: Hemşehriliğin en aktif  halidir. 
Siyasette ve sivil toplumda etki yaratabileceğini düşünen aktif  hem-
şehriler toplum yararı ve ortak geleceğe dair karar alma süreçlerinde 
söz sahibi olma konusunda istekli ve girişkendir. Bireysel olarak faaliyet 
gösterebilir ve/veya farklı aktörleri bir araya getiren işbirliği mekaniz-
malarına dahil olabilirler. Gerekli kaynak, bilgi ve kapasitelere sahip 
olduklarında (bu kapasiteleri kendileri üretebilir, bunlar kendilerine 
sağlanabilir ya da bunlara sahip olmalarına yönelik süreçler kolaylaş-
tırılabilir) yerel yönetişim süreçlerine dahil olurlar. Böylesi durumlarda 
belediyelerin gerçekçi ve etkin hizmet planlaması, sunumu ve izleme-
sinde kolaylaştırıcı roller üstlenebilirler. Belediyeler aktif  hemşehrilerin 
toplum yararına çalışabilmesi için gerekli elverişli ortamın sağlanması 
ve ilgili potansiyelin gerçekleştirilmesi için önemli aktörlerden biridir. 
Aktif  hemşehriler yerel yönetişime katılımın yanı sıra, karşılaştıkları 
haksızlıkları sorgulayan, buna mağduriyetleri azaltmak için çalışan (şi-
kayet, imza kampanyasına katılma, protesto, hukuki süreçlere başvurma 
gibi) ve kendilerinin veya başkalarının yaşamlarını güzelleştirme çabası 
gösteren aktörlerdir. 

Aktif  hemşehriliği pekiştiren öncelikli prensipler ise

• Evrensel insan hakları ilkeleri
• Hak ve özgürlükler bakımından eşitlik
• Kapsayıcılık
• Katılım
• Yetkilendirme
• Motivasyon
• Sorumluluk bilincidir. 

Aktif  hemşehriler, toplumun bireysel üyeleri ve katılım sürecindeki ba-
ğımsız bireyler olabilecekleri gibi, büyük bir paydaş grubu ya da farklı 
paydaş grupları da olabilirler. Paydaş grupları olarak, sivil örgütlenme 
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modellerinin oluşturulması için bir hareket noktası da oluştururlar. Ak-
tif  hemşehrilerin sorumluluk duygusu ve işbirlikleri ile oluşturdukları 
kolektif  hareketler, sivil toplum kuruluşları, sosyal-kültürel oluşumlar, 
girişimler ve platformlar 

1. toplumun tüm grupları arasında daha sıkı etkileşim ve iletişim sağlan-
ması ve faaliyetlerin geliştirilmesi için alanlar açarlar, 

2. kamuyu ilgilendiren konularda tartışma ve işbirliği oluşturma zemin-
leri olma özellikleri ile, aktif  hemşehrilerin her türlü katılım sergilemesi-
ne olanak yaratır ve kapsayıcılık sağlarlar,

3. hemşehrilere kendini yönetme becerisi kazandırarak, tek taraflı karar 
alma ve tek taraflı yönetme gibi durumların önüne geçilmesini sağlar ve 
toplumda birlikte yaşamın temelini oluştururlar. 

Bu anlamda aktif  hemşehrileri içinde barındıran toplumsal aktörler; 
hemşehriler (özellikle dezavantajlı gruplar, kadınlar, çocuklar, engelliler, 
göçmenler), sivil toplum kuruluşları ve oluşumları (dernekler, platform-
lar, ağlar, inisiyatifler, hareketler), bünyelerindeki diğer meclisler ve ça-
lışma grupları da dahil olmak üzere kent konseyleri, muhtarlar, sosyal 
girişimler, aktivistler, meslek odaları ve birlikler, üniversiteler ve üniver-
sitelere bağlı oluşumlar, özel sektör ve medya olarak düşünülebilir.
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Temel olarak aktif  hemşehriliğin önemi, bireylerin yaşadıkları topluma 
doğrudan ve pozitif  katkı yapmak suretiyle daha iyi bir toplum yaratma 
gücüne ve potansiyeline sahip olmalarından gelir. Bir diğer yandan hak 
ve sorumluluk bilinci bakımından aktif  hemşehrilik, toplumda birlikte 
var olma ve aidiyet duygusunu pekiştirir. 

Bu noktada, RESLOG’un odaklandığı göç ve pandemi başta olmak 
üzere çoklu şoklar karşısında kentlerin ve yerel yönetimlerin çok kat-
manlı rezilyansının sağlanması ve birlikte yaşamın desteklenmesi için 
aktif  hemşehriliğin büyük önem taşıdığı net olarak görülmektedir. Kav-
ramsal çerçeve açısından bakıldığında, yukarıdaki grafikte görülen aktif  
hemşehrilerin her biri, çok katmanlı rezilyans sağlayacak adaptasyon 
kapasitesinin üretilmesi için farklı sermayelere sahiptir (ya da onlara 
erişebilir). Rezilyansı artırmak için sosyal ve politik değerleri harekete 
geçirecek ortak eylemler yapabilirler. Buradaki aktif  hemşehriler, karşı-
laşılan şokların üstesinden gelmek, yeni duruma adapte olmak, birlikte 
öğrenmek, daha iyi bir toplum ve gelecek için yeni opsiyonlar yaratmak 
sorumluluğunu ve potansiyelini de taşımaktadırlar. Ayrıca aktif  hem-
şehrilerin tamamı tek bir grup olarak düşünüldüğünde, farklı bir sosyal 
sermaye de oluştururlar ki destekleyici bir kurumsal yapı ve iyi yöneti-
şimin varlığı ile bu sosyal sermaye, adapte olma potansiyeli inşa etmek 
için bir sosyal organizasyona dönüşebilir. Bu da şu demektir: Çoklu şok-
lar karşısında çok katmanlı rezilyans ve birlikte yaşamın devamı için 
yerel yönetimlerin, bütüncül ve kapsayıcı bir yönetişim anlayışı ile aktif  
hemşehrileri ile ortak çalışmaları ve/veya aktif  hemşehrilerinin sahip 
oldukları bilgi, beceri, kapasite ile rezilyans geliştirme, yaşam kalitesi ve 
birlikte yaşam geliştirme sürecine dahil olabilecekleri imkanları yarat-
maları gerekmektedir. Rezilyansın sürekliliği, yönetişimi ve şoklar kar-
şısında zedelenen birlikte yaşam zemininin yeniden oluşturulmasında, 
belediyelerle birlikte, kentte yaşayan örgütlü-örgütsüz bütün aktif  hem-
şehrilerin (göçmenler dahil olmak üzere) sürecin paydaşı olmaları ve so-
rumluluk almaları gerekir. Bu sorumluluğu alabilmek için uygun ortam, 
yasal zemin, açıklık ve demokratik bir yönetişim anlayışına ihtiyaç oldu-
ğu gibi karşılıklı şeffaflık, hesap verebilirlik, istek ve güven de gereklidir. 

Zorunlu kitlesel göçler, salgınlar, iklim krizleri, doğal afetler gibi top-
lumun tamamını derinden etkileyen çoklu şoklara karşı çok katmanlı 
rezilyansın sağlanması, kentte yaşam kalitesinin korunması ve uzun va-
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dede birlikte yaşamın bütün normlarının gerçekleştirilmesi, toplumun 
hiçbir kesimini dışarıda bırakmayan bütüncül ve kapsayıcı bir yönetişim 
anlayışı ile mümkündür. Yönetişim, belirli ilkeler etrafında toplumun 
birçok aktörünü içine alan ve sorumluluğu paylaşan bir yönetim dön-
güsüdür. Dolayısıyla, aktif  hemşehriler, örgütlü ya da örgütsüz, bele-
diyelerle birlikte aksiyon alabildiklerinde, yönetimin aktif  bir parçası 
olduklarında ve anlamlı katılım sağlayabildiklerinde topluma doğrudan 
ve pozitif  katkı yaparlar. 

Paydaş olmak, çoklu rezilyansın sağlanmasına katkıda bulunabileceği 
gibi aynı zamanda birlikte yaşamın zeminini sağlamlaştırarak uzun va-
dede toplumu dönüştürme gücüne de sahiptir. Çok katmanlı rezilyansın 
sağlanma sürecinde aktif  hemşehriler ve belediyeler ortak hareket ettik-
lerinde aşağıdaki karşılıklı etkiler ve toplumsal dönüşümler sağlanabilir: 

• Göçmenler başta olmak üzere toplumda sesi duyulmayan, dışlanan ya 
da temsil gücü zayıf  olan gruplara ulaşmak oldukça zordur. Aktif  hem-
şehrilerin bir araya gelerek oluşturdukları kolektif  hareketler ya da sivil 
toplum, bu grupların sesi ve temsilcisi olabilir. Bu grupların süreçlere 
aktif  ve etkili bir şekilde dahil edilmeleri, kapsayıcı ve yerinde uygula-
maların geliştirilmesine olanak sağlar.
• Örgütlü aktif  hemşehriler, belirli bir toplumsal konuda koordinasyo-
nu kolayca sağlayabilir ve farklı grupları bir araya getirerek etkili aktif  
hemşehriliği destekleyebilir. 
• Çok katmanlı rezilyans tedbirlerini kentteki aktif  hemşehrilerle birlikte 
belirlemek ve birlikte hayata geçirmek farklı ihtiyaçlardan dolayı uygu-
lama aşamasında ortaya çıkabilecek sorunların önceden tespit edilmesi-
ni, sonrasında ortaya çıkabilecek tepkilerin önlenmesini sağlar.
• Aktif  hemşehrilerin katkısı ile doğru, isabetli ve ihtiyaca yönelik politi-
kalar oluşturulur, uygulamadaki gecikme ve maliyet azaltılır.
• Doğru kurgulanan katılım süreçleri ve işbirliği alanları, kaynakların 
ihtiyaç sahibi gerçek hedef  gruplara ulaştırılmasını ve etkili bir biçimde 
kullanılmasını sağlayarak ölçülebilir ve somut faydaların edinilmesine 
katkıda bulunur.
• Aktif  hemşehrilerin süreçlerin içinde olmaları hesap verebilirliği artı-
rır; süreci şeffaf  hale getirir ve belediyelere güven ve çalışmalarına meş-
ruiyet kazandırır. 
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• Aktif  hemşehrilerin ortak amaçlar doğrultusunda örgütlendiği sivil 
toplum yapıları, sahaya daha yakın oldukları için çoklu rezilyansı ilgi-
lendiren birçok konuda uzmanlık ve kapasite sahibi olabilirler. Hem hiz-
met sunumunda ortaklık yapmak hem de hizmetlerin geliştirilmesinde 
sivil toplumun katılımlarını sağlamak kamu hizmetlerinin kalitesini de 
artırır. 

Katılımcı Bir Yerel Yönetim Anlayışı ve Aktif Hemşehrilik

Doğru tasarlanan çok katmanlı ve çok aktörlü rezilyans geliştirme sü-
reci, topluluk duygusunun güçlendirilmesi ve vatandaşlık bilincinin 
oluşmasına doğrudan katkı sağlar. Katılım, hemşehrilerin birbirleri ile 
temas edebilecekleri alanlar açan, birlikte nasıl çalışabileceklerini öğ-
renmelerine olanak sağlayan, hemşehrileri ve sivil toplumu güçlendiren 
ve dolayısıyla birlikte yaşama zemini oluşturan bir süreç olarak oldukça 
önemlidir.

Birlikte yaşamın toplumsal zeminini oluşturabilmek ve sosyal uyumu 
gerçekleştirebilmek için dezavantajlı bireyler de dahil olmak üzere, 
farklı grupların topluma aktif  ve anlamlı katılımlarının sağlanmasına 
ihtiyaç vardır. Aktif  hemşehrilik kanalları hem bu grupların siyasi ve 
sosyal süreçlere katılımlarının sağlanması hem de görünür olmalarına 
yardımcı olur. Kentte yaşayanların birbirini fark etmesi, birbirlerini an-
laması, çeşitliliği normal karşılaması ve kent kültürünü geliştirme çabası 
içinde olması hemşehrilik bilincini ve farkındalığını oluşturmada önem-
lidir. Bunun yanında kentlinin, hemşehri olarak, siyasi sorumlulukları 
yanında sivil toplum ve sosyal yaşama katkıda bulunmaya yönelik dav-
ranışları, birlikte yaşama bilincinin gelişiminde önemli bir yere sahiptir. 
Özellikle de aktif  hemşehri olmak bu sorunlara çözüm önerisi olarak 
gösterilebilmektedir.25 

Aktif  hemşehrilik ve katılımcı bir yerel yönetişim anlayışı, kadınlar ile 
erkekler arasındaki güç ilişkilerinin değişmesine, kadınların bilgiye ve 
hizmete erişimi önündeki engellerin kalkarak kadınların güçlenmesine 
uygun bir ortam da yaratır. Toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan 

25 Ercoşkun, vd., 2016
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sorumluluklara ek olarak, insani krizlerde mağduriyetleri artsa da, ka-
dınların toplumsal yaşamda daha aktif  olabilecekleri uygun ortam sağ-
landığında, kurumlarla ve diğer hemşehrilerle temasları ve paylaşımları 
arttığında, toplumda dönüştürücü olarak, birlikte yaşam ve sosyal uyum 
için katalizör görevi görürler. Bu çerçevede yerel yönetimler, toplumsal 
cinsiyet eşitsizliklerinden dolayı kadınların dezavantajlı konumlarını or-
tadan kaldıracak önlemler alarak onların da sorgulayan, talepte bulu-
nan, müdahale eden hemşehriler olabilmesi için uygun ortam ve katılım 
mekanizmalarını yaratmalıdır. Diğer yandan da kadınların haklarını ve 
sunulan hizmetleri de bilmesini ve öğrenmesini sağlamalıdırlar.

Kimlik eksenli çatışmaların çözümünde esas alınan bir yöntem, çatış-
ma yaşayan kesimlerin ortak aidiyetlerine vurgu yapmak ya da ortak 
çalışma alanları oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Ortak aidiyet oluş-
turmak; çatışmalara neden olan ya da onları besleyen kimliklerin tanın-
maması, dışlama, güç dengesizlikleri, ayrımcılık gibi birçok süreci ona-
rabilecek potansiyeller oluşturur. Aktif  hemşehrilik kavramı bu ortak 
kimlik hissini oluşturabilecek ve bu yolla toplumda ortak sorun çözme 
ve diyalog yollarını açacak bir potansiyele sahiptir. Ayrıca yaşadıkları 
yerlerin sorunlarının çözümüne aktif, eşit ve demokratik yollarla katılan 
kişiler aynı zamanda birbirlerini daha yakından tanıma, önyargı ve bas-
makalıp düşüncelerini yıkma ve daha sağlam ilişkiler kurma imkanına 
sahip olur. 

Bu açıdan aktif  hemşehrilik toplumda var olan birleştirici etmenler-
den biridir. Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin hem aralarında, hem yerel 
halkla hem de kamu kuruluşları ile çok kuvvetli olmayan hatta çoğu 
zaman çatışmalı ilişkileri olduğu bilinmektedir. Aktif  hemşehrilik yo-
luyla uygulamaya sokulacak birçok yöntem bu bağların kuvvetlenmesi 
için önemli katkılar sağlayabilir. Örneğin yerel sorunlara aktif  katılan 
Suriyeliler olası bir Suriyeli-belediye çatışmasında arabuluculuk ya da 
kolaylaştırıcılık görevi üstlenebilirler. Benzer şekilde, aktif  katılım sağ-
layan Suriyeliler ve yerel halk ortak bir sorunun çözümünde çalışırken 
birbirlerini daha iyi tanımak ve sorunlarını konuşmak için yeni projeler 
geliştirebilirler. 
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Bu süreçlerde dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır. Yukarıda 
belirtildiği üzere toplumda çeşitli seviyelerde sorunlar yaşayan kesimler 
bulunur. Bu çatışmaların bazılarında belediyeler ve bazı sivil toplum ku-
ruluşları da taraf  olarak görülebilmektedir. Suriyeli-yerel halk gerginlik-
lerinin önlenmesi, azaltılması veya barışçıl bir yöne döndürülmesi için 
müdahalede bulunan herhangi bir aktörün (belediyeler, ulusal yönetim-
ler, sivil toplum kuruluşları vb.) toplumda yaşanan veya yaşanabilecek 
çatışmaların taraflarının ihtiyaçları, hassasiyetleri, olumlu/olumsuz al-
gıları ve davranışları konusunda bilgili ve hassasiyet sahibi olması bek-
lenir. Bu aktörlerin hayata geçirecekleri projelerin toplumda var olan 
gerilimi artırmaması ve yeni gerilimler yaratmaması gerekir. Bu yüzden 
aktif  hemşehrilik yoluyla öncelikle toplumdaki farklı kesimler arasında 
bağların kuvvetlenmesi, mevcut ve olası çatışmalar hakkında bilgi top-
lanması ve mümkünse tüm kesimlerce sözü dinlenen (örneğin kanaat 
önderleri gibi) kimselerden faydalanılması gerekecektir. 

Son olarak, aktif  hemşehrilik yukarıda bahsi geçen hak odaklı yaklaşı-
mın aktörlerce daha kolay benimsenmesini sağlayabilir. Hak odaklı yak-
laşım; çatışmanın taraflarının ihtiyaçlarının karşılanmasında kapsayıcı 
ve katılımcı bir sosyal, politik ve ekonomik kalkınma hakkı mücadele-
sinin önemini vurgular. Bu yolla, kimlik eksenli çatışmalara neden olan 
grup bireylerinin başka grupların kimlik, hak ve kültürlerini reddetme-
sinin önüne büyük ölçüde geçilmiş olur. 

Elverişli Ortam - Enabling Environment

Aktif  hemşehrilik kavramına göre, hemşehriler, dahil oldukları toplum-
daki problemleri tanımlamada, bunlara çözüm üretmede ve yaşam kali-
telerini yükseltmede aktif  biçimde yer almalarını sağlayacak imkanlara 
ve kamusal alanlara sahip olmalıdırlar. Çok katmanlı sosyal rezilyans 
yaklaşımının çoklu şok dalgaları karşısında toplumun farklı katmanla-
rında aktif  olan kapasiteler ile imkan sağlayıcı faktörler (enabling fa-
ctors) arasındaki etkileşim üzerine kurulduğunu belirtmiştik.26 Burada 
aktif  hemşehrilerin “toplumun farklı katmanlarında aktif  olan kapasite-
lerin” taşıyıcısı olduklarını düşünürsek, imkan sağlayıcı faktörlerin bu-
lunduğu ortamı da elverişli ortam olarak kavramsallaştırabiliriz. 

26 Obrist, vd., 2010
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Bu noktada, belediyelere önemli rollerin düştüğü değerlendirilmektedir. 
Keza, her ne kadar, “birlikte yaşama” hedefi kapsamında aktif  hem-
şehriliğin gelişmesi için hem belediyelere, hem vatandaşlara hem de 
göçmenlere birtakım roller düşse de, elverişli ortamın yaratılması ko-
nusunda sorumluluk payı büyük ölçüde (karar alma yetkisine ve gerekli 
kaynaklara sahip) belediyelerdedir. 

RESLOG’a göre “elverişli ortam” 

• insan haklarına saygı, barışçıllık, kapsayıcılık başta olmak üzere evren-
sel ilkeleri benimseyen, katılımcı, şeffaf, karşılıklı diyalog kurulabilmesi-
ne zemin hazırlayan, 
• karşılıklı anlayış ve güvenin gelişmesini, işbirlikleri kurulmasını ve/
veya etkin işbölümü yapılmasını mümkün kılan, 
• ortak çalışma ve beraber iş yapma kültürünün geliştirilmesi yoluyla 
aktif  hemşehriler arasında kentin geleceğine ve yaşam kalitesinin sür-
dürülebilirliğine yönelik ortak bir kararlılık, sahiplenme ve aidiyetin ge-
lişmesini olanaklı hale getiren ortamdır. 

Elverişli ortamın mutlaka fiziki bir yapı, bir irtibat bürosu, uzman bir 
ekip, mali bir kaynak ya da bir iletişim hattı olması gerekmez. Bir da-
vet, sürekli katılım, açık, şeffaf, güncel ve kesintisiz bilgi, net bir politi-
ka, adımları belli bir süreç, kolaylaştırıcı ve destekleyici bir kurumsal 
anlayış, sürekli bir eğitim ve kapasite geliştirme programı, ağlara dahil 
olma/edilme, engel oluşturmama zihniyeti/engelleri kaldırma davra-
nışı, sorumluluk verme, delege etme gibi teşvik edici, özendirici ve des-
tekleyici anlayış ve tavırlar da elverişli ortam yaratmak olarak değerlen-
dirilebilir.

Yerel düzeyde elverişli ortam; kent bütününe yönelik bir perspektifi ifa-
de etse de mahalleler ve mahalle düzeyi elverişli ortam oluşturmak için 
önemli bir ölçektir; hatta mahalle tek başına bir elverişli ortam olabilme 
potansiyeline de sahiptir. Bu açıdan da mahalle düzeyi aktif  hemşeh-
riliği teşvik etmek, yerel ve göçmen gruplar arasındaki birlikte yaşamı 
geliştirmek için elverişli ortam oluşturmaya yönelik eşsiz fırsatlar sunar. 
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Belediyelerin Barışçıl Üçüncü Taraf Rolü
 
Aktif  hemşehriliğin gelişiminde belediyelerin, oluşturdukları elverişli 
ortamda bir araya gelen ve çatışma potansiyeli olan tüm gruplar için 
“barışçıl bir üçüncü taraf  rolü” üstlenmelerine ihtiyaç olacaktır. Bu rol, 
bir araya getirilen kesimlerin hassasiyetlerini ve ihtiyaçlarını iyi bilmeyi 
gerektirir. Dahası bu tür faaliyetlerin kaliteli temas üretmesi için belli 
koşullarda oluşturulması gerekir: 

• Eşit statü: Katılımcılar eşit olmayan ve hiyerarşik ortamlarda bir araya 
getirilmemelidir. 
• İşbirliği: Katılımcılar yarışmacı ortamlara sürüklenmemelidir. 
• Ortak hedefler: Katılımcılar ortak hedeflerine ulaşmak için birbirleri-
ne güvenmelidir.
• Sosyal ve kurumsal otoritelerden destek: Bu tür temasları yasaklayan 
sosyal veya kurumsal otoriteler olmamalı, kaliteli teması destekleyen 
otoriteler ve sosyal ağlar bulunmalıdır.27 

Bu aktivitelerin planlanmasında çatışma duyarlı bir yaklaşım ya da diğer 
adıyla “zarar vermeme” (do no harm) prensibi esas alınmalıdır. Bu açıdan 
herhangi bir faaliyet planlamasından önce kaliteli teması yönetecek kişi 
ve kurumların kendi önyargılarını da gözden geçirmeleri gerekir. 

İnsan hakları ve iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde geliştirilecek aktif  
hemşehrilik ve belediyeler tarafından yaratılacak elverişli ortamın, ka-
dınların insan haklarının da hayata geçmesine olanak veren, toplum-
sal cinsiyet eşitliğinin sağlanması başta olmak üzere tüm Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’na ulaşmada toplumsal cinsiyet duyarlılığı gözeten, 
cinsiyete dayalı farklılıkları ve ihtiyaçları hizmet planlamasına yansıtan, 
kadınların bilgiye, hizmetlere, kaynaklara erişimi ile karar alma süreç-
lerine dahil olmasını sağlayan katılımcı ve kapsayıcı bir anlayış benim-
semesi gerekir. Aktif  hemşehrilik yaklaşımı, belediyelerde, meclislerde 
karar mekanizmalarında söz sahibi olma fırsatı bulamayan kadınların 
yaşamları üzerinde söz sahibi olma gücünü artıracak, belediyelerin 
uluslararası ve ulusal mevzuattaki sorumluluklarını yerine getirmesine 

27 Pettigrew ve Tropp, 2006
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katkıda bulunacaktır. Bu konu geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli 
kadınlar için daha da hayati önem taşımaktadır. Savaş sonrası travma-
lar, sosyoekonomik koşullar, dil bariyeri, kültürel kodlar, toplumsal cinsi-
yet rolleri gibi nedenlerden dolayı Suriyeli kadınlar için kendi yaşamları 
üzerinde söz sahibi olmak daha güçtür. Bu nedenle belediyelerin aktif  
hemşehriliğin sağlanması için yaratacağı elverişli ortam kadınların dahil 
olmasını sağlayacak özel önlemlere ihtiyaç duymaktadır.

Mahalle Düzeyinde Elverişli Ortam

Mahalleler, üyeleri arasında önemli ölçüde yüz yüze etkileşimin oldu-
ğu sosyal topluluklar olarak görülebilir. Bu tür sosyal etkileşimler ma-
hallede yaşayan farklı gruplar arasında da, her grubun kendi içinde de 
olmaktadır. Mahalle, insanların buluştuğu, etkileşimde bulunduğu, bir 
konu/ihtiyaç/durum vb. üzerine tartıştığı, işbirliği yaptığı ve faaliyetler 
gerçekleştirdiği alandır. Diğer yandan, farklı ve çelişen çıkarlar, ortak 
kaynakların paylaşımı ve yaşam alışkanlıkları arasındaki farklar nede-
niyle mahallelerde çatışmalar da ortaya çıkabilir. 

Bireylerin yaşamlarını devam ettirebilmelerine yönelik konut, su, kana-
lizasyon, atık toplama, elektrik, yol, kaldırım gibi temel günlük ihtiyaçla-
rı ile güvenlik, park, açık alan, pazar, kültür, sağlık, okul, ulaşım hizmet-
leri ve bunlara erişim (genellikle belediye ve diğer kurumlar tarafından) 
bir dereceye kadar mahalle ölçeğinde bulunur/sunulur. Buna ek olarak, 
küresel ve ulusal kalkınma önceliklerinin çoğu (rezilyans, demokrasi, 
toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları ve yoksulluğun azaltılması gibi) 
mahalle düzeyinde tezahür eder. Kısacası mahalle, aktif  hemşehrilerin 
çok katmanlı rezilyans ve yaşam kalitesinin artması ile birlikte yaşam 
için eyleme geçebilecekleri, işbirliği yapabilecekleri, bir arada zorluk-
ları da aşabilecekleri ama kilit fırsatların da gerçekleşebileceği bir alan 
sağlar. Bu çerçevede, belediyelerin mahalle düzeyinde bir elverişli or-
tam yaratmaları orada yaşayanları, en azından mahallede olup biten-
lerle ilgili olarak aktif  rol almaya teşvik edebilir. Uzun vadede ise aktif  
hemşehriliği geliştirir ve birlikte yaşamı güçlendirir. Bu şekilde, insanlar 
mahallerinde kendilerini geçici bir ziyaretçi değil, evlerinde hisseder-
ler. Mahallede daha fazla zaman geçirirler. Mahalleye karşı sorumluluk 
duyar, onun için zaman ve enerji ayırmak, yatırım yapmak ister, ma-
halleye, şehre ve topluma bağlılık hissederler. Tüm bunların sonucunda 
aktörler arasında karşılıklı güven gelişir. 
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Belediyeler mahalle düzeyinde elverişli bir ortam oluşturabilmek için 
pek çok araca ve yönteme sahiptir:

• Mahalle düzeyinde katılımcı planlama, mahallede yaşayan 
farklı grupları ve yerel paydaşların ihtiyaç, fırsat ve zorlukları birlikte 
belirlemelerine ve birlikte bir gelecek planı yapmalarına fırsat verir. Ma-
hallede yaşayanlar için çok öncelikli olan, kısa dönemli ve az maliyetli 
müdahaleleri içeren küçük ölçekli bir plan yapılabilir. Burada esas olan 
plan değil, planlama sürecidir. Çünkü sürece katılım; mahalleliler ara-
sında bir ortak zemin ve ortak dil yaratılmasına, mahalleliler ile belediye 
arasında güven ilişkisinin kurulmasına yardımcı olur. Katılanlar mahal-
lede yapılanları daha fazla sahiplenir ve küçük ölçekte de olsa kentin 
gelişimine katkı sağlarlar. Bu küçük adımlar uzun vadede yönetimin de 
kararlılığı ile, bazı uygulamaların belediye, bazılarının da mahalleliler 
ve paydaşlar tarafından yapılacağı müdahaleleri/işleri/projeleri içeren, 
çok aktörlü bir kentsel gelişim planının yapılmasına da vesile olur. 

• Mahallenin altyapısını iyileştirme, sokak lambalarını iyileştir-
me, ağaç dikimi, park iyileştirmesi gibi bir kamu alanının restorasyonu, 
daha iyi bir çöp toplama sistemi gibi küçük ölçekte de olsa aktif  hem-
şehriliğin teşviki ve birlikte yaşam için çok değerlidir. Ayrıca mahallerde 
konumlandırılacak kent mobilyaları, sosyal aktivite alanları, açık sahne-
ler ve oyun alanları da aktif  hemşehriliğin gelişmesi açısından elverişli 
çevreler olarak nitelendirilebilir. Taktiksel şehircilik (tactical urbanism) ve 
yer/mekan oluşturma (placemaking) kavramları, mahalle düzeyinde iyi-
leştirmeler yapmaya yönelik kısa vadeli, düşük maliyetli yaklaşımların 
ilginç örneklerini sunar. İyileştirmeler ayrıca halka açık festivaller, spor 
ve kültür etkinlikleri, konserler, ortak sanat projeleri, güzelleştirme et-
kinlikleri veya temizlik kampanyaları gibi etkinlikler şeklinde de olabilir.

• Elverişli/mümkün kılıcı yönetişim (Enabling Governance), yö-
netişimde, belediye çalışma ve hizmetlerinin yürütülme şeklinde küçük 
değişiklikler yapmak elverişli bir ortam yaratmada büyük etkiye sahiptir. 
Bunlara şöyle örnekler verilebilir:

o Bir “evet-politikası” ve “açık kapı politikası” aracılığıyla 
toplumsal girişimleri teşvik etmek ve memnuniyetle karşılamak. Bu-
rada toplumdan gelen girişimler; temaslar, iletişim ve gerekli izinlerin 
alınması gibi bürokrasiyi kolaylaştırma yollarıyla desteklenir. 
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o Belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak. Hizmetlerle 
ilgili bilgilere yönelik broşürleri çok dilli hazırlamak, hedef  gruplara 
hizmetler yoluyla aktif  olarak ulaşmak, hizmetleri merkezi noktala-
ra yerleştirmektense mümkün olanları mahalle düzeyinde kurulacak 
toplum merkezleri aracılığıyla vermek burada örnek olarak not edi-
lebilir. 
o Yenilikçi satın alım süreçleri işletmek. Bazı hizmetlerin su-
numu için yerel toplumdan kişileri istihdam etmek ya da mahalle 
iyileştirmelerinin mahallede yaşayan toplum tarafından yapılmasını 
sağlamak 
o Belediye hizmetlerinin mahalle içinde yayılmasını sağla-
mak. Örneğin kamusal açık alanlarda kreşlerin bahçecilik, çiçeklen-
dirme projesi yapmalarını desteklemek.
o Belediye içinde, toplum ile belediye arasındaki bağı kurmakla gö-
revli bir Mahalle Geliştirme Stratejisti pozisyonu yaratmak 
o Belediyenin sosyal, kültürel, eğitim işleri birimlerinden uzmanların 
mahallelerde halkla birlikte zaman geçirmelerini, birlikte çalışmalar 
yapmalarını, hatta sokak çalışmaları yürütmelerini sağlamak
o İşbirliği, iş bölümü ve birlikte çalışmak için formatlar 
geliştirmek (çalışma grupları kurmak, mahallede aktif  ya-
şam grupları kurmak vb.)

• Elverişli/mümkün kılıcı ekonomik çerçeve (Enabling Eco-
nomic Frameworks). Ekonomik olarak güçlenmek, diğer her türlü 
kalkınma ve gelişmenin temeli ve önkoşulu olarak kabul edilir. Beledi-
yeler, elverişli bir ekonomik çerçeveyi pek çok yönden destekleyebilirler. 
Bu aktivitelerin pek çoğu da belediyelerle yerel organizasyonların işbir-
liği ile uygulanır:

• (Sosyal) Girişimcilik programları ve kuluçka merkezleri (girişimcile-
re maddi ve manevi destek sağlayan yapılar)
• İş kurma rehberliği (izinler, ruhsatlar, bürokratik süreçler vb.)
• İş eşleştirme (iş bulma, stajyerlik, staj programları dahil) 
• Belediye, yerel girişimciler ve iş bulma kurumu arasındaki işbirliği 
yoluyla daha kapsayıcı bir iş piyasasının desteklenmesi
• Katılımcı bütçeleme
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• Aktif  hemşehriliğin aracı olarak toplum merkezleri. Beledi-
yeler tarafından idare edilen toplum merkezleri yukarıdaki tüm giriş 
noktalarının operasyonel hale getirilmesi için büyük fırsatlar sunarlar. 
Belediyeler mahalle düzeyindeki toplum merkezleri aracılığıyla pek çok 
farklı konuda yerel toplumla etkileşim kurmak ve katılımı teşvik etmek 
olanağı elde ederler. Yerel toplum da merkezler sayesinde belediye hiz-
metlerine erişim ve ihtiyaçlarını dile getirme olanağı bulur. Toplum 
merkezleri, aynı zamanda farklı gruplar içinde ve arasında toplantı ve 
buluşmaların yapılabilmesine imkan yaratır; böylece birlikte yaşamı da 
cesaretlendirir. Mahallelilerin ilgi ve ihtiyaçları çerçevesinde (beledi-
yenin imkanları dahilinde), toplum merkezi aktiviteleri oldukça çeşitli 
alanlarda olabilir: eğitim ve öğretim, sağlık, spor, kültür, sanat, eğlen-
ce, yemek ve yemek kültürü, ekonomi ve geçim kaynakları vb. Toplum 
merkezlerinin işletilmesi de başlı başına bir elverişli bir ortam sağlama 
felsefesi izleyebilir. 

Mahalle düzeyi, elverişli ortamın yaratılmasında sahip olduğu tüm avan-
tajların yanı sıra, yaşayanların kaliteli temasla bir araya gelmelerine izin 
veren bir ölçek olduğu için olası çatışmaların barışçıl yöne döndürülme-
sinde büyük rol oynar. Rezilyans geliştirme sürecinin de birer paydaşı 
olacak, çatışma yaşamış/yaşama potansiyeli olan kesimlerin sosyal bağ-
lar kurması için kaliteli temas gereklidir. Yaşanan Suriye krizi özelinde 
düşünüldüğünde, belediyelerin mahalleler seviyesinde yapacağı çalış-
malar, bir yandan mültecilerin temel hizmetlere erişimini kolaylaştırıp, 
dil ve kültürel beceriler öğreterek onların güçlenmesini, güvenliklerini 
ve gruplar arası ilişkilerin iyileştirilmesini sağlar. Diğer yandan özellikle 
toplum merkezlerinde ya da diğer belediye merkezlerinde verilebilecek 
eğitimler ve kültürel, sportif  ve benzeri sosyal faaliyetler farklı kimlik 
gruplarının birbirleriyle sosyal köprüler kurabilmelerine ve kaynaşma-
larına imkan sağlar. Eğitimler ve eğitim dışı aktivitelerle kaliteli temasın 
şartları yerine getirilerek karşılıklı güven, tanıma, anlama ve diyalog ge-
liştirme sağlanabilir. Eğitimler hem göçmen ve mülteci grupların kül-
türlerinin devamını hem de farklı kesimlerin birbirlerinin kimliklerini 
tanımasını sağlayacak ortamlar hazırlar ve barışçıl bir birlikte yaşam 
için gerekli iki yönlü etkileşimi kolaylaştırır. “Ait olma” duygusunu kuv-
vetlendirir. Ayrıca, bu tür çalışmalar, Mackreath ve Sağnıç (2017) rapo-
runda aktarılan görüşlerden de anlaşıldığı üzere, göçmen ve mültecilere 
belediyelerin kendileri için değil, kendileri ile birlikte çalıştıklarını göste-
rebilir. Yerel topluluklarda ise var olan kısıtlı kaynakların sadece göçmen 
ve mülteciler için kullanıldığı algısını değiştirebilir. 
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BÖLÜM 2. AKTİF HEMŞEHRİLER 
GÖZÜNDEN ELVERİŞLİ ORTAM, 
KARŞILIKLI SORUMLULUKLAR

Katılım Süreçlerine Aktif Hemşehrilerin 
Perspektifinden Bakmak

Göç ve COVID-19 pandemisi başta olmak üzere toplumun yaşam kali-
tesini, birlikte yaşam iradesini, sosyolojik, ekonomik ve demografik ya-
pısını derinden etkileyen çoklu şoklara karşı kentlerin ve belediyelerin 
daha dayanıklı, hazırlıklı ve tedbirli hale gelebilmeleri için veriye dayalı, 
bütüncül, kapsayıcı ve çok aktörlü bir rezilyans planlaması ile ortak aksi-
yon alma yaklaşımının gerekliliği ortadadır. Bu çerçevede çok katmanlı 
rezilyans için gerekli adaptasyon becerisinin üretilmesi, farklı kaynak ve 
kapasitelere sahip aktif  hemşehrilerin sürece dahil olmalarına, beledi-
yelerin de iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde, aktif  hemşehrilerin dahil 
olması için elverişli ortamı yaratmalarına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla, çok 
katmanlı rezilyansın sağlanması ile birlikte yaşamı destekleme hedefleri-
ne ulaşabilmeleri için belediyelerin alışılagelmiş “hizmet sağlayıcı” po-
zisyonlarının, yerel düzeyde aktif  hemşehriliğin geliştirilmesine “imkan 
sağlayan”, katılım ve işbirliği için alan açan bir vizyona doğru evrilmesi 
beklenir. 

Aktif  hemşehriliğin gelişmesi ile çok paydaşlı eylem ve işbirliği alanla-
rının oluşması için belediyeler, bir yandan düzenli hizmetlerini sunar-
ken, diğer yandan da aktif  hemşehrilerle birlikte hareket edebilmek ya 
da onların hareket edebilmeleri için güven ortamı oluştururlar. Aktif  
hemşehrilerin kapasitelerini güçlendirirler; kendilerini gösterebilmeleri 
ve aksiyon alabilmeleri için gerekli fırsatların ve imkanların sağlanma-
sını kolaylaştırırlar. Aktif  hemşehrileri katılıma teşvik etmek, mobilize 
etmek, katılım için yerel dinamikleri harekete geçirmek için katalizör 
olurlar. 

Kitabın bu bölümü, aktif  hemşehriler gözünden bir elverişli ortam 
analizi yaparak, çoklu rezilyansın üretimine dahil olacak aktif  hemşeh-
rilerin elverişli ortama yönelik belediyelerden beklentilerini, karşılıklı 
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sorumlulukları ve aktif  hemşehrilerin yaratılan elverişli ortama dahil 
olmalarının belediyeye, kente, birlikte yaşam hedefine getireceği katkı 
ve kazanımları ortaya koymaktadır. 

Bu bölümde katkı ve kazanımlara yönelik olarak sunulan analiz çalış-
ması RESLOG Projesi’nin pilot belediyeleri olan Adana Büyükşehir, 
Adana Sarıçam ve Seyhan, Mersin Büyükşehir, Mersin Mezitli, Bursa 
Büyükşehir, Bursa Orhangazi ve Osmangazi ve İstanbul Şişli Belediye-
lerinin yetki sınırları içinde bulunan toplamda 19 sivil toplum kuruluşu, 
kent konseyi ve aktif  hemşehrilerle Eylül-Ekim 2021 döneminde yapılan 
odak grup toplantıları aracılığıyla edinilen bilgilerle hazırlandı. Analiz, 
değerlendirme ve tartışmalara katkıda bulunan sivil toplum kuruluşları, 
kent konseyleri ile aktif  hemşehriler arasında sadece göç ve mülteciler 
ile ilgili olarak hak temelli çalışmalar yapanlarla insani yardım alanında 
çalışan kuruluşların ötesinde, sosyal uyum, birlikte yaşam ve çok farklı 
kentsel tematik alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlar da vardı. Toplantı-
lara bazı kentlerde aktif  olan Suriyeliler tarafından kurulan sivil toplum 
kuruluşları ve inisiyatifler ile kent konseyi mülteci meclisleri ile göç çalış-
ma grupları da katıldı. Hem online hem de fiziksel toplantılar aracılığı 
ile yapılan odak grup toplantılarında, derinlemesine bilgi alınabilmesi 
için toplantıların katılımcı sayıları sınırlandı. Saha araştırması, kitabın 
hazırlanma sürecinde olduğu gibi, projenin zaman, bütçe ve diğer pra-
tik kısıtları çerçevesinde yürütüldü. Ayrıca pandemi ve zorunlu tedbirler 
de çalışmanın kapsamının dar tutulmasına neden oldu. 

Toplantılardan edinilen bilgi ve görüşler, belediyelerin çoklu şoklara 
karşın rezilyans ve birlikte yaşam hedeflerine erişebilmeleri için aktif  
hemşehrilerin sürece katılımlarına imkan sağlayıcı faktörler geliştirme-
lerine ve elverişli ortam yaratma çabalarına katkıda bulunmak amacıyla 
sistematik bir şekilde derlendi. Hem paydaşlar hem de belediyeler ta-
rafından atılması beklenen adımlar belediyelere bir dizi öneri şeklinde 
sunuldu. Örgütlü, örgütsüz aktif  hemşehrilerin bakış açısını yansıtan 
bu önerilerin oldukça somut olmasına ve gerçek koşulları yansıtmasına 
dikkat edildi. 
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Aktif Hemşehrilerin Elverişli Ortama Dahil Olma Süreci

Bir önceki bölümde de tanımlandığı üzere, aynı mahalle/kent/kasaba-
da ikamet eden, yaşadıkları yeri ilgilendiren konulara duyarlılığın da 
ötesinde siyasi katılım gerçekleştiren, kentin sorunları ve politikaları ile 
ilgili sorumluluk alabilen, diğer paydaşlar ile birlikte kamusal alanlar 
oluşturabilen, ilgili kuruluşlarla gerektiğinde bağlantı kurabilen, sosyal 
ve kültürel faaliyetlerde bulunan ve toplumsal hareketlerin içinde ör-
gütlü ya da örgütsüz aktif  bir şekilde yer alabilen bütün paydaşlar yerel 
düzeyde aktif  hemşehrilerdir. 

Birlikte yaşamın asgari temellerinin sağlanabilmesi, bireyin yaşadığı 
yere aidiyet duygusunun pekişmesi ve ortak toplumsal hedefler doğ-
rultusunda birlikte hareket edebilme kabiliyetinin gelişmesi için aktif  
hemşehriliğin varlığı çok önemlidir. Aktif  hemşehriliğin oluşabilmesi ve 
olgunlaşabilmesi için temelde belli koşullara ve ortamlara ihtiyaç vardır. 

• Katılımcı demokrasinin bir gereği olarak tabandan tavana toplumda sivil 
siyasal kültürün varlığı gerekir.

• Bireylerin yaşadıkları toplumu iyileştirme ve daha iyi bir toplum yaratma 
motivasyonları olmalıdır.

• Göçmen, azınlık, genç, kadın, çocuk gibi toplumun dezavantajlı grupları 
ayırt edilmeksizin kentte yaşayan bütün bireyler vatandaşlık temelinde hak 
ve özgürlükler bakımından eşit olmalıdır; eşitlik yasalarla güvence altına 
alınmalıdır ve bütün bireyler yaşadığı şehrin hemşehrisi sayılmalıdır.

• Aktif hemşehriler kent yönetimine katılım, bilgi edinme ve hesap 
sorabilme hakları gibi demokratik haklarının farkında olmalıdır; bu hakları 
kullanmada bir engelle karşılaşmamalıdır.

• Katılımcı demokrasiyi asgari düzeyde uygulayan bir yönetimin varlığı 
elzemdir.
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Aktif  hemşehriliğin kent ölçeğinde varlığını devam ettirebilmesi ise im-
kan sağlayıcı faktörler ile elverişli kamusal alanların varlığına ve bu alan-
ların belediyeler ve diğer ilgili yerel kurumlar tarafından sürdürülebilir 
bir şekilde sağlanabiliyor olmasına bağlıdır. Bu elverişli kamusal alanlar 
şüphesiz aktif  hemşehrilerin bizzat kendileri tarafından belli toplum-
sal hassasiyetler ve amaçlar doğrultusunda oluşturulabilir. Buna karşın 
aktif  hemşehrilik güçlenebilmek, doğru kamu politikalarına dokunabil-
mek ve etki alanını genişletebilmek için özellikle belediyelerin desteği-
ne ve sağlayacağı imkanlara ihtiyaç duyar. Belediyeler tarafından aktif  
hemşehriliğin gelişmesi için elverişli ortamın sağlanması ise, daha iyi 
bir yönetişimi ve toplumda birlikte yaşam arzusunu beraberinde getirir.

Yönetişim, yerel yönetimler açısından, belediye hizmetlerinin ve kay-
naklarının planlama, uygulama/kullanma, izleme ve değerlendirme 
aşamalarına, bir diğer deyişle kent yönetimine yönelik kararların alın-
ması ve uygulanmasına kentin sakinlerinin de dahil olması sürecini ifa-
de eder. Günümüzün hızla değişen, gelişen, göç alan, iklim değişikliği 
ve doğal afetler gibi şoklarla karşılaşan kentlerinde yerel yönetimlerin, 
kısıtlı kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak hemşehrilerin taleplerine 
cevap verebilmeleri ve hizmetlerini doğru politika ve planlarla ulaştı-
rabilmeleri zorlu bir iştir. Belediyelerin plan ve uygulamalarda bütün 
hemşehrileri kapsayabilmeleri, toplumun kılcal damarlarına ulaşabil-
meleri, toplumda yaşanan değişkenlikleri algılayabilmeleri ve şehirle-
ri her türlü şoka karşı dayanıklı hale getirebilmeleri tek başlarına pek 
mümkün değildir. Tam bu noktada belediyelerin çok paydaşlı yöneti-
şim anlayışını, keyfi bir tercihten ziyade bir ihtiyaç olarak benimsemesi 
durumu ortaya çıkmaktadır. Yönetişim anlayışı, belediyeler tarafından 
hemşehrilerin aktif  olabilmeleri için elverişli ortamların oluşturulduğu, 
tüm katılımcıların dinlendiği, anlaşıldığı, ihtiyaçların ilk elden tespit 
edildiği ve birlikte tutarlı somut çalışmaların yapıldığı etkin bir bele-
diyecilik anlayışını da beraberinde getirir. Bu süreç doğru politikalarla 
ve tavırla yürütüldüğünde kapsayıcılığı sağlamanın yanında toplumun 
birlikte yaşama arzusunu da pek çok yönden pekiştirir. 

Çoklu şoklar başta olmak üzere birçok alanda bireysel, kendi aralarında 
ve/veya belediyelerle birlikte ortak eylem geliştiren ve harekete geçen 
aktif  hemşehriler için elverişli ortamın yaratılması, belediyelere kentin 
yönetimi ve ortaya koydukları hizmet temelli politikaları ile ilgili kritik 
faydalar sağlar:
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• Belediyeler, aktif  hemşehrilerin ve örgütlü sivil toplumun 
uzmanlığından ve kapasitesinden faydalanır. Belediyeler iç işle-
yişleri itibarıyla çoğu zaman uzun bürokratik süreçleri olan, belli yasal 
aşama ve çerçeveleri izlemesi gereken kurumlar olsalar dahi acil durum-
larda hızlı harekete geçerek ihtiyaçları karşılamak konusunda etkili ola-
bilmektedirler. Aktif  hemşehriler ise çeşitli sebeplerle yerelde yaşanan 
demografik değişimleri, acil ihtiyaçları ve talepleri daha hızlı kavrayıp 
hızlı çözüm üretebilme kabiliyetine sahiptir. Özellikle sivil toplum ku-
ruluşları hızlı fikir geliştirip, ekipler arası koordinasyonu sağlayıp ha-
rekete geçebilirler. Kavramsal Çerçeve bölümünde de değinildiği gibi, 
aktif  hemşehrilik için yaratılabilecek imkanlar ve açılabilecek her türlü 
hareket alanı, hemşehrilerin sahip oldukları uzmanlıkları, kaynak, ka-
pasite ve deneyimleri bu alanlara getirerek belediyelerin hareket alanını 
da genişletecek ve burada çok katmanlı rezilyans için gerekli adaptas-
yon kapasitesi üretilecektir. Bu süreçte belediyeler, kaynaklarını doğru 
ihtiyaçlara yönelik olarak kullanabilme, iç kapasitelerini geliştirme ve 
hemşehrilere ulaşma kabiliyetlerini güçlendirirken, aktif  hemşehriler, 
belediyenin kurumsal varlığından ve toplum gözündeki meşruiyetinden 
faydalanarak, toplumda daha fazla güven oluşturabilir ve etki alanlarını 
daha da artırabilirler. 

• Belediye politikalarının ve hizmetlerinin toplumun geniş 
kesimleri tarafından benimsenmesi ve desteklenmesi sağla-
nır. Belediye plan, politika ve çalışmaların üretimine ve uygulanmasına 
katılım sağlayan aktif  hemşehriler, sonuçlara yönelik sorumluluğu da 
paylaşacaklardır. Sorumluluğu paylaşılmış politika, plan ve uygulamalar 
hem yönetime şeffaflık katar hem de geniş kitlelerin taleplerini de kap-
sadığı için belediye politikalarının hemşehriler tarafından benimseme-
si ve yürütülen çalışmalara sahip çıkılması sağlanır. Ayrıca, belediyeler 
imkanları dahilinde aktif  hemşehriliğin gelişimini desteklediklerinde ve 
onlarla birlikte hareket ettiklerinde, hizmetlerini toplumun daha geniş 
bir kesimine ulaştırabilirler.

• Toplumun dezavantajlı gruplarının ihtiyaç ve çıkarları göze-
tilir. İster hak temelli, ister insani yardım temelli ya da hizmet temel-
li olsun aktif  hemşehriler ve aktif  hemşehrilerden oluşan sivil toplum 
kuruluşları, aynı zamanda dezavantajlı grupların haklarını savunma, 
gereksinimlerini yakından gözlemleme, sorunlarına çözüm üretme 
misyonunu da taşırlar. Özellikle belediyeler tarafından bu kuruluşların 
kapasitesi güçlendirildiğinde ve çalışmaları için elverişli ortamlar oluştu-
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rulduğunda belediye kaynakları ve kurumsallığı ile güçlenen ortak hare-
ket alanında, dezavantajlı grupların gereksinimleri doğru kaynaklardan 
daha etkili ve hızlı karşılanır. Öte yandan yönetim tarafından gözetilen, 
yok sayılmadıklarını anlayan bu grupların kentlere ve ortak gelecek ide-
aline aidiyetleri güçlenir. Göçmenlerden kadınlara uzanan bu gruplar 
toplumun bir parçası olduklarını anlarlar ve birlikte yaşam hedefine 
uzanan yolda hem eşit hemşehri hem de çözüme paydaş olurlar. 

• Belediye politikalarının, planlarının ve çalışmalarının sür-
dürülebilir olması sağlanır. Yerel yönetimlerde veriye dayalı plan-
lama ve sürdürülebilir uygulamalarda eksiklikler yaşanmaktadır. Özel-
likle yerel seçimlerde değişen belediye yönetimleri kendi politikalarını 
uygulamak istedikleri için bir önceki dönemde başlayan ve çoğu zaman 
da toplum yararına olabilen çalışmaları devam ettirmekte pek istekli 
olmazlar. Bu açıdan çalışmalarda ve hizmetlerde sürdürülebilirlik hep 
sekteye uğrar. Belediyeler aktif  hemşehriliğin gelişmesi için imkan tanı-
dıklarında ve sivil toplumla işbirliği alanlarını genişlettiklerinde yapılan 
işin hafızası hemşehrilere de aktarılır ya da sivil toplum tarafından ba-
kıldığında, geçmişten gelen ve kamu ile paylaşılma fırsatı bulunamayan 
sivil toplum hafızası belediyelere aktarılabilir. Bir diğer yandan moti-
vasyonu toplumun yaşamını iyileştirmek ve toplum yararına çalışmak 
olduğu için sivil toplum, çalışmalara siyasi bakmaktan öte, toplumun 
ortak faydasını düşünür. Bu anlamda farklı fikirler belediyeyi besler ve 
belediyeleri toplum temelli çalışmalara yönlendirir.

• Belediyelerin çoklu şoklara karşı çok katmanlı rezilyansı-
nın artırılması ve önleyici tedbirler geliştirilmesi sağlanır. 
Kavramsal çerçeveye de referansla, çoklu rezilyans, aslında şoklar daha 
ortaya çıkmadan önce saptamaları yapılıp, sorumluluk düşen aktörler 
belirlenip gerekli önlemlerin alınmasını içeren bir süreçtir. Engelleyici 
ya da hafifletici yönetim politikasının oluşturulması, kriz anında ya da 
sonrasında bu politikaların somut bir şekilde hayata geçirilmesi, toplu-
mun ve toplumun birlikteliğinin bu süreçten en hafif  şekilde etkileme-
sini sağlar. Bu bağlamda belediyeler tarafından aktif  hemşehrilik için 
elverişli ortam oluşturulduğunda, krizler ve şoklar daha oluşmadan, 
birlikte, önleyici tedbirler alınmış, gerekli sorumluluk paylaşımı yapıl-
mış ve toplum hazırlıklı hale getirilmiş olur. Böylece şokla mücadelede 
belediyelerin yükü hafifler. Aslında birlikte yaşamı sarsacak olan şoklar, 
toplumun kenetlenerek bir arada mücadele etmesini sağlayan bir fırsata 
çevrilir. 
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• Belediyelerde anlayış değişikliği oluşturur ve kurumsal ya-
pıyı dönüştürür. Belediyelerin kurumsal yapılar olarak iç işleyiş sis-
temlerini değiştirmeleri zor görünür ancak ihtiyaçların sürekli değiştiği 
kentlerde, belediyelerin yapılarını değiştirebilmesi mümkündür. Aktif  
hemşehriliğin geliştirilmesi ve sivil toplum için alan açılması belediye-
lerde daha farklı bakış açılarının, yeni fikirlerin oluşmasını sağlar. Yeni 
fikirler ve çalışma alanları kurumsal yapıların değişmesini ya da yeni-
lenmesini sağlayabilir. Örneğin Adana ve Bursa’da yapılan sivil toplum 
toplantılarında aktif  hemşehriler, belediyelerde kurulan göç ve kadın 
hizmetleri birimlerinin belediyelerle sivil toplumun birlikte yürüttüğü 
çalışmalar sonrasında fikir olarak ortaya çıktığını ve sivil toplumun veri-
lerinden de faydalanılarak kurulduğunu dile getirdiler. 

• Kentlerin vizyonlarının gelişmesi sağlanır. Kent vizyonuna ak-
tif  hemşehrilerin fikirlerinin ve hayallerinin yansıtılması çok önemlidir. 
Aktif  hemşehrilerle geliştirilen kent vizyonu, bir kentin hayalinin ve 
hemşehrilerin nasıl bir kentte yaşamak istediğinin en somut çıktısı ola-
caktır. Böylece, belediyeler yeni fikirler ve taze bakış açıları ile beslenir; 
vizyona paralel olarak yapacakları toplumsal destekler ve yatırımlar için 
hemşehrilerin katkısı ile doğru yönlendirilmiş olurlar. 

• Belediyeler tarafından aktif  hemşehriliğin geliştirilmesi için 
elverişli ortamın sunulması hem kentlerin hem de toplumun 
dayanıklılığını artırır ve kutuplaşmanın önüne geçer. Kitlesel 
göç yaşayan kentlerde, karar vericiler tarafından benimsenen ayrıştırı-
cı siyaset ve toplumda yaşanan sosyoekonomik değişimlerle tetiklenen 
toplumsal ve siyasal kutuplaşma, birlikte yaşam hedeflerini olumsuz et-
kiler. Kimi zaman belediyeleri de etkileyerek, onları çatışmaların öznesi 
haline getirir ve hizmet kalitelerini düşürür. Belediyelerin geliştirecekleri 
elverişli ortam, yaşadıkları toplumu iyileştirme ve daha iyi bir toplum 
yaratma motivasyonu olan aktif  hemşehrilerin toplumla kuracakları di-
yalog kanallarını genişleterek, farklı gruplar arasındaki iletişime olanak 
yaratır; önyargıları kırmaya yardımcı olur ve birlikte yaşamı güçlendi-
rir. Belediyelerle sivil toplumun bir arada olma hali, kamu politikaları-
nın topluma güçlü etki edebilmesine ve tabandan tavana bir yönetim 
anlayışının gelişmesine olanak sağlar. Ayrıca destek ve katılımda aktif  
hemşehrilerin çeşitliliğinin sağlanması, belediyenin sunacağı elverişli or-
tamın daha geniş bir sivil alana hitap etmesini, hiçbir grubun dışlanma-
masını sağlayarak toplumdaki kutuplaşmayı azaltır. Sivil toplum kuru-
luşları ile yapılan görüşmelerde, belediyeler ile sivil toplum arasında da 
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kutuplaşmanın ve çatışmanın olduğu dile getirilmiştir. Bu noktada be-
lediyelerin sivil topluma doğru atacağı kapsayıcı adımlar ve yaratacağı 
güvenle oluşturulan işbirliği alanları, belediye ve sivil toplum arasındaki 
kutuplaşmayı da azaltacaktır. 

Aktif  hemşehrilerin elverişli ortama dahil olma süreci, belediyelerin 
aşağıdaki sorulara verecekleri yanıtlara göre şekillenir:

• Aktifleştirilecek, iletişime geçilecek ve işbirliği alanları açı-
lacak hedef  grup hangi hemşehrileri kapsıyor? 

 Pasif  Hemşehri
 Utangaç Hemşehri
 Sorgulayan Hemşehri
 Aktif  Hemşehri

• Aktif  hemşehrilerle hangi aşamada ilişki kurulmalı ve/veya 
işbirliği yapılmalı?

 Bilgi verme aşamasında
 Danışma aşamasında 
 Dahil etme aşamasında
 Ortak yönetim aşamasında 

• Hedef  grupları ve katılım aşamalarını belirledikten sonra 
belediyenin rolü ne olmalı?

 Sadece paydaşlar arası ve belediye-sivil toplum arasında güven 
oluşturma rolü
 Aktif  hemşehrileri ve sivil toplum kuruluşlarını finansal, iç kapasite, 
kurumsal kapasite yönünden güçlendirme rolü 
 Aktif  hemşehrilerin, bilgi edinebilme ve katılım kanallarını, koordi-
ne olabilmelerini kolaylaştırma rolü
 Bütün yerel dinamikleri harekete geçirerek ve yerel dinamikleri mo-
bilize ederek katalizör rolü

Aşağıdaki tabloda bütün bu roller, araçlar ve katılım kanalları arasında 
birbirlerini kesen noktalar ve bağlantılar haritalandırılmıştır. 

Pasif Hemşehri Utangaç Hemşehri Sorgulayan Hemşehri Aktif Hemşehri



56 

Aktif Hemşehriler Gözünden Elverişli Ortam, Karşılıklı SorumluluklarBİRLİKTE YAŞAM İÇİN ELVERİŞLİ ORTAM VE AKTİF HEMŞEHRİLİK 

Nedir?

Pasif Hemşehri Utangaç
Hemşehri

Sorgulayan 
Hemşehri Aktif Hemşehri

Bireysel olarak 
siyaseti veya sivil 
toplumu fazla 
etkileyebileceklerini 
düşünmezler 
dolayısıyla 
belediyelerin 
sağlayacağı elverişli 
ortama katılım 
konusunda genelde 
isteksizdirler. 
Yönetim yetkisini 
tamamen 
belediyelere verir. 

Toplumun büyük 
çoğunluğunu 
oluşturur. Sadece 
belli konularda veya 
kısıtlı durumlarda 
eyleme geçerler 
ancak bu eylem 
katılım değildir, 
katılımdan ziyade 
zaman zaman 
günlük yaşamı 
etkileyen konularda 
belediyeye bilgi 
almak için başvurur.

Bu bireyler eyleme 
geçmek için somut 
adım atmasalar da 
aktif  hemşehrilik 
örneğidir. Burada 
sergilenen 
aktiflik eyleme 
geçmek olmasa 
da karşılaştıkları 
hak ihlalleri ile 
ilgili ne yapmaları 
gerektiğini 
araştıran, 
sorgulayan ve 
belediyeden bilgi 
talep eden bireyleri 
kapsar.

Hemşehriliğin en 
aktif  ve katılımcı 
halidir. Aktif  
hemşehri olarak 
tanımlanan bireyler, 
karşılaştıkları veya 
şahit oldukları 
haksızlıklar 
karşısında 
sorgulama, şikayet 
etme, protesto etme, 
imza kampanyasına 
katılma, hukuki 
süreçlere başvurma 
gibi eylemlerle 
kendilerinin veya 
başkalarının 
mağduriyetlerini 
azaltma çabası 
gösterenlerdir. Aynı 
zamanda siyasette 
ve sivil toplumda 
etki yaratabileceğini 
düşünen ve 
dolayısıyla bu 
alanlarda da daha 
aktif  olan bireyleri 
yansıtmaktadır.

Hemşehrileri Elverişli Ortama Dahil Etmek ve Aktif Hemşehriliği
Belediye Eliyle Geliştirmek için Öneriler

Bilgi 
Verme

√
Belediyeler bu 
hemşehrileri aktif  
hemşehriliğin 
gelişmesi için 
sundukları elverişli 
ortama çekemeseler 
de hizmet 
hakkında düzenli 
olarak aşağıdaki 
kanallardan 
bilgilendirme 
yapabilir ve 
toplumsal 
desteklerini 
artırabilirler.

√
Belediyeler bu 
hemşehrileri 
ortak alanlara ve 
işbirliği noktasına 
çekemeseler de 
bilgi almak için 
belediyeye giden 
bu hemşehrileri 
aşağıdaki 
yöntemlerle 
bilgilendirir, en 
azından katılım 
için farkındalık 
oluşturabilirler.
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Örnek 
İletişim 
Araçları 

Pasif Hemşehri Utangaç
Hemşehri

Sorgulayan Hem-
şehri

Aktif Hem-
şehri

- Sosyal medya 
- Belediye web 
siteleri
- Online 
bilgilendirme 
uygulamaları
- Yayınlar
- İlan panoları
- Telefon destek 
hattı

- Aylık, yıllık olarak 
belediyede yapılan 
halk buluşmaları
- Belediye içinde 
kurulan iletişim 
masaları
- Telefon destek 
hattı
- Anketler 
- Forumlar

Beledi-
yenin 
Rolü 

Bu hemşehrilerle 
kurulacak ilişkide 
belediyenin güven 
oluşturma rolünü 
üstlenmesi gerekir.

Bu hemşehrilerle 
kurulacak ilişkide 
belediyenin güven 
oluşturma rolünü 
üstlenmesi gerekir.

Danış-
ma

√
Belediyeler, 
kamusal herkese 
açık toplantılarla 
toplumun 
çoğunluğunu 
oluşturan bu 
hemşehrilere 
çalışmaları ve 
süreçler konusunda 
bilgi verebilir, 
endişelerini 
dinleyebilir ve 
hemşehrilerden 
gelen girdilerin 
kararı nasıl 
etkilediği hakkında 
geri bildirim 
sağlayabilir. Bu 
yolla bir istişare 
sürecinin adımları 
atılmış ve topluma 
en azından 
hizmetlerin 
etkilerini anlamak 
için danışılmış olur.

√
Sorgulayan hemşehriler 
eyleme geçmekten 
çekinseler de belediye 
hizmetlerinin topluma 
yansımasını ve faydasını 
yakından takip ederler. 
Hem politikaların 
planlanması hem 
de uygulama ve 
değerlendirme 
aşamalarında 
belediyeler bu 
hemşehrilerin 
önerilerini alabilir 
ve eleştirilerini 
dinleyebilirler.
Sorgulayan hemşehriler 
belediye hizmetlerini 
yakından takip 
ettikleri için somut 
öneriler geliştirebilirler 
ve önerileri 
uygulandığında 
belediyeye güven 
beslerler; kente 
aidiyetleri artar. Bir 
diğer yandan, fikir ve 
önerileriyle hizmet 
politikalarının kalitesini 
artırabilirler. 

√
Aktif  
hemşehriler 
belediye plan, 
politika ve 
uygulamalarını 
hem yakından 
takip ederler 
hem de izleme 
yapıp etkilerini 
ölçümleyebilirler. 
Genelde örgütlü 
yapılar içinde 
yer alan aktif  
hemşehriler, 
belli alanlarla 
kendi uzmanlık 
ve deneyimlerini 
kazanmışlardır. 
Belediyeler, 
politika 
oluşturmak ve 
hizmetlerinin 
kalitesini 
artırmak 
için ihtiyaç 
duydukları 
konuları aktif  
hemşehrilere 
danışabilirler. 
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Örnek 
İletişim 
Araçları 

Pasif Hemşehri Utangaç
Hemşehri

Sorgulayan 
Hemşehri Aktif Hemşehri

- Anketler 
- Mahalle 
toplantıları 
- Kamuya açık 
forumlar 
- Gezinti ve sohbet
- Telefon destek 
hattı
- Sosyal Medya 

- Danışma kurulu 
toplantıları
- Anketler 
- Mahalle 
toplantıları 
- Forumlar 

- Aktif  
hemşehrilerden 
oluşan vatandaş 
danışma komitesi
- Müzakere/istişare 
toplantıları
- Açık oturumlar
- Forumlar

Beledi-
yenin 
Rolü

Aktif  hemşehriliğin 
gelişmesi ve 
gerektiğinde 
hemşehrilere 
danışabilmesi 
için belediyenin 
güven oluşturma 
ve kolaylaştırma 
rollerini üstlenmesi 
gerekir. 

Aktif  
hemşehriliğin 
gelişmesi ve 
gerektiğinde 
hemşehrilere 
danışabilmesi 
için belediyenin 
güven oluşturma 
ve kolaylaştırma 
rollerini 
üstlenmesi gerekir. 

Aktif  hemşehriler 
ve sivil toplum 
kuruluşları ile ortak 
yönetimi
gerçekleştirebilmeleri 
için danışma
bir aşamadır. 
Belediyelerin
güven oluşturma,
güçlendirme,
kolaylaştırma
ve en önemlisi
katalizör olma
rollerini tam 
anlamıyla
gerçekleştirmesi 
gerekir. 
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Dahil 
Etme 

Pasif Hemşehri Utangaç
Hemşehri

Sorgulayan 
Hemşehri Aktif Hemşehri

√
Yeri geldiğinde 
belediye 
çalışmalarını
ve hizmetlerini 
sorgulayan 
ve olumlu /
olumsuz eleştiren 
hemşehriler, aktif  
hemşehriliği 
geliştirmek için 
karşılıklı güven 
temelinde
oluşturulacak 
elverişli alanlara 
katılım için adım 
atarlar. Aktif
hemşehriliği 
başlatacak en 
önemli gruptur. 
Belediyeler bu 
hemşehrileri 
doğru
yönlendirdiklerinde 
ve kapasitelerini 
geliştirmek için 
adımlar
attıklarında
eyleme
geçmelerini 
ve gelecekte 
işbirliği geliştirme 
imkanını 
oluşturabilirler. 

√
Belediyeler, aktif  
hemşehriler ve sivil 
toplum kuruluşları 
ile karşılıklı güveni 
sağlayıp, işbirlikleri 
için alan açarlarsa 
kent politikalarının 
bütün aşamalarına 
(planlama, uygulama 
ve değerlendirme) 
aktif  hemşehrileri 
dahil edebilirler. 
Belediyelerin 
yönetim süreçlerine 
ve işbirliği alanlarına 
dahil etmek için 
yapması gerekenler 
bir önceki bölümde 
de ele alındığı gibi; 

- Aktif  hemşehriler 
ile iletişimi çeşitli 
iletişim kanalları ve 
araçları ile sürekli 
kılmak 
- Aktif  hemşehriliğin 
gelişmesi için 
öncelikle belediye 
içinde ve kurumsal 
yapısında kapasite 
oluşturmak ve 
toplumda farkındalık 
sağlamak 
- Bilgiyi şeffaf, 
anlaşılabilir ve 
ulaşılabilir hale 
getirmek ve düzenli 
bilgi paylaşımı 
yapmak 
- Aktif  hemşehrilerin 
çabalarına değer 
vermek ve kapsayıcı 
olmak 
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Örnek 
İletişim 
Araçları 

Pasif Hemşehri Utangaç
Hemşehri

Sorgulayan 
Hemşehri Aktif Hemşehri

- Danışma kurulu 
toplantıları
- Odak gruplar
- Bire bir 
görüşmeler
- Müzakere/
istişare toplantıları
- Forumlar

- Bire bir görüşmeler
- Müzakere/istişare 
toplantıları
- Çalışma Grupları
- Aktif  
hemşehrilerden 
oluşan vatandaş 
danışma komitesi

Beledi-
yenin 
Rolü

Aktif  
hemşehriliğin 
gelişmesi ve aktif  
hemşehrileri 
süreçlere dahil 
etmek için 
belediyenin 
güven oluşturma, 
güçlendirme ve 
kolaylaştırma 
rollerini 
üstlenmesi gerekir.

Aktif  hemşehriler 
ve sivil toplum 
kuruluşları ile 
ortak yönetimi 
gerçekleştirebilmeleri 
için dahil etme 
bir aşamadır. 
Belediyelerin 
güven oluşturma, 
güçlendirme, 
kolaylaştırma ve en 
önemlisi katalizör 
olma rollerini 
tam anlamıyla 
gerçekleştirmesi 
gerekir. 
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Ortak 
Yönetim

Pasif Hemşehri Utangaç
Hemşehri

Sorgulayan 
Hemşehri Aktif Hemşehri

√
Aktif  hemşehriler 
istek, deneyim ve 
uzmanlıkları ile 
ortak yönetim için 
en hazırlıklı gruptur. 
Ortak yönetim 
doğrultusunda 
belediyelerin atması 
gereken adımlar:

• Stratejik planlar 
başta olmak üzere 
bütün planları 
katılımcı yöntemlerle 
yapmak
• Aktif  hemşehrileri 
çözümün bir ortağı 
ve uygulanan 
politikaların bir 
paydaşı olarak 
görmek
• Ortak üretilen 
politikaları 
sahiplenmek ve 
toplumda görünür 
kılmak
• Aktif  hemşehrilere 
ve sivil toplum 
kuruluşlarına karşı 
her zaman şeffaf  ve 
hesap verebilir olmak 
• Aktif  hemşehrilerle 
işbirliği halinde 
yürütülen çalışmaları 
sistematik hale 
getirmek, etkisini 
ölçümlemek ve geri 
dönüş vermek
• Farklı kesimleri 
bir araya getirmek 
ve ilişkileri gelişmek 
için hem sivil 
toplum hem de 
aktif  hemşehriler 
arasında köprü 
kurma misyonunu 
benimsemek 
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Örnek 
İletişim 
Araçları 

Pasif Hemşehri Utangaç
Hemşehri

Sorgulayan 
Hemşehri Aktif Hemşehri

- Katılımcı stratejik 
plan toplantıları
- Bütçe toplantıları
- Belediye meclis 
toplantıları
- Çalışma grupları
- Aktif  
hemşehrilerden 
oluşan vatandaş 
danışma komitesi
- Yıllık 
değerlendirme 
toplantıları
- Proje bazlı 
çalışmalar 

Beledi-
yenin 
Rolü

Aktif  hemşehriler 
ve sivil toplum 
kuruluşları ile 
ortak yönetimi 
gerçekleştirebilmeleri 
için belediyelerin 
güven oluşturma, 
güçlendirme, 
kolaylaştırma ve en 
önemlisi katalizör 
olma rollerini 
gerçekleştirmesi 
gerekir. 

Elverişli Ortamın Oluşturulmasında
Belediyelerden Beklentiler ve Kent Aktörleri
Arasında Karşılıklı Sorumluluklar 

Daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi hemşehrilerin tamamına ula-
şılarak yaşam kalitelerinin korunması ve uzun vadede birlikte yaşamın 
bütün normlarının gerçekleştirilmesi, toplumun hiçbir kesimini dışarıda 
bırakmayan bütüncül, çok paydaşlı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı ara-
cılığı ile mümkündür. Bu yönetim anlayışının temelini diğer paydaşları 
eşitlikçi ortak zeminler ve belirli ilkeler etrafında toplayabilme, katılıma 
teşvik edebilme ve ortak faydada yönetebilme kabiliyeti oluşturur. Bu 
yönetim döngüsünün içinde imkan sağlayıcı olarak en başta belediye-
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lerin bu kabiliyetlerini geliştirmeleri ve sorumluluk üstlenmeleri gerek-
se de aktif  hemşehrilere, sivil topluma, diğer kurum ve kuruluşlara da 
düşen roller ve sorumluluklar bulunur. Belediyeler, aktif  hemşehrilere 
ve sivil toplum kuruluşlarına karşı sorumluluklarını imkan sağlama, bir 
araya getirme, katılım için teşvik etme ve işbirliği kanalları oluşturma 
olarak tanımlasalar da sivil toplumun ve aktif  hemşehrilerin belediye-
lerden beklentileri ve talepleri çok boyutlu ve farklı olabilir. 

Yerel yönetimler ve sivil toplumun daha az mesafeli olması gereken gü-
nümüz siyasi koşullarında özellikle çeşitli çalışmalar ve kurulacak köp-
rüler aracılığı ile bu aktörlerin birbirlerinden taleplerini ve beklentileri-
ni dinlemek, dersler çıkarmak, dersleri ortak politikalara dönüştürmek 
ayrışmayı ve kutuplaşmayı en aza indirecektir. Ancak kutuplaşmanın 
olmadığı, önyargıların kırıldığı bir toplumda birlikte yaşamın gerçekleş-
tirilmesinden ve toplumun bütün kesimlerinin refahının sağlanmasın-
dan bahsedebiliriz. Bunun için de kentin aktörlerinin bir araya gelmesi 
ve birbirlerini dinlemesi gerekmektedir. 

RESLOG kapsamında böylesi bir iletişimin oluşturulabilmesine yönelik 
kanalların (sorumluluklar, işbirlikleri) tariflenmesi, buna yönelik kısıtlar 
ve ilgili çözüm önerilerine yönelik olarak yürütülen saha çalışmasında 
sivil toplum temsilcileri ve kent konseyleri ile görüşmeler yürütüldü. 

Sivil toplum perspektifine odaklanan çalışma kapsamında gerçekleştiri-
len bütün görüşmelerde ortak görüş bildirilen en önemli nokta, yerelde 
aktif  hemşehrilerin ve sivil toplum kuruluşlarının hem kendi potansiyel-
lerini geliştirmek hem de belediyelerle ortak hareket etmek için istekli 
olduklarıydı.

Buna karşın, gerek zaman zaman yereldeki siyasi atmosferin ayrıştırıcı 
etkisi gerekse karşılıklı niyet, yaklaşım ve kurumsal kapasite eksiklikleri 
aktif  hemşehriliğin gelişmesinin önündeki başlıca engeller olarak görül-
mektedir. Bu engellerin aşılmasında temel araç olarak iletişim ve diyalog 
kanallarının oluşturulması işaret edilirken karşılıklı isteklilik, belediye-
nin katalizör rolü üstlenmesi ve sivil toplumun işbirliğine açık bir tutum 
sergileyebilmesi ise başarının ön koşulları olarak ifade edilmiştir. 
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Aktif  Hemşehriliğin Gelişmesinin ve Elverişli Ortama 
Katılımın Önündeki Temel Zorluklar ve Engeller

Aktif  hemşehriliğin gelişmesinin ve elverişli ortama katılımın sağlanma-
sına yönelik çözüm önerileri geliştirilmeden önce, aktif  hemşehriliğin 
gelişmesi ve aktif  hemşehrilerin belediyenin oluşturduğu elverişli ortam-
lara katılım sağlamasının önündeki ana engellerin anlaşılması şarttır. 

Belediyelerin Göz Önünde Bulundurması Gereken Hususlar

- Belediyelerin, toplumda zaman zaman yaşanan siyasi ve sosyal kutup-
laşmaların etkisiyle sivil toplum kuruluşlarına karşı önyargılar geliştire-
bilmesi
- Belediyelerin kendinden farklı bakış açılarına sahip birey, kurum ve 
kuruluşları tehlikeli ve tekinsiz olarak görebilmeleri ve bu tür bir tutum 
sebebiyle karşılıklı güvenin tahrip olabilmesi 
- İlçe belediyesi ve büyükşehir belediyesinin başka siyasi yaklaşımlarda 
olduğu durumlarda sadece sivil toplumla değil, kendi aralarında da iş-
birlikleri geliştirmede yaşadıkları zorluklar; siyaset üstü yaklaşımın eksik 
olması 
- Belediyelerin iç kurumsal yönetişim yapısından ziyade yürütmenin 
başının yani belediye başkanlarının çok güçlü olabildiği durumlarda 
önerilerin çoğunun ilgili birimlere ve ilgili birimlerden başkanlara ula-
şamaması 
- Belediye kaynakları ve bütçesi katılımcı yöntemlerle tayin edilmedi-
ğinde, aktif  hemşehriliğin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynaklara 
yeterince bütçe aktarılamaması; aktarılmak istense dahi aktarılan bütçe-
nin kısıtlı kalabilmesi 
- Belediyelerin bilgi aktarımını kolaylaştıracak dijital altyapılarında ola-
bilecek eksiklikler
- Belediye içinde aktif  hemşehriler ve sivil toplumla iletişim kuracak ka-
nal ve birimlerde olabilen eksiklikler ya da bu birimler varsa dahi perso-
nelin bilgi ve kapasitesinin kısıtlı olabilmesi
- Hesap verme mekanizmalarının yeterince işletilememesi; aktif  hem-
şehrilere ve sivil toplum kuruluşlarına alan açılsa bile geliştirilen fikirler 
ve yürütülen çalışmalarla ilgili zamanında, veriye dayalı, şeffaf  ve siste-
matik bilgi vermede görülen eksiklikler 
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- Stratejik planları oluşturma sürecine zaman zaman aktif  hemşehriler 
ve sivil toplum kuruluşlarının katılamaması
- Belediye meclislerine aktif  hemşehrilerin ve sivil toplumun yetersiz ka-
tılımı

Sivil Toplumun Göz Önünde Bulundurması Gereken Hususlar

- Aktif  hemşehrilerin bir araya gelerek oluşturdukları sivil toplum yapı-
larının finansal, kurumsal ve kapasite bakımından eksikliklerinin olabil-
mesi ve kurumsal sürdürülebilirliği yeterince sağlayamamaları
- Aktif  hemşehrilerin ve/veya sivil toplumun siyasi ya da başka neden-
lerden dolayı belediye ile diyalog kurmaya mesafeli olabilmesi 
- Aktif  hemşehrilerin ve/veya sivil toplum kuruluşlarının belediye ile 
deneyim ve veri paylaşımından zaman zaman kaçınabilmesi; hatta bazı 
durumlarda belediye ile rekabet içine girebilmeleri
- Sivil toplum kuruluşlarının kendi aralarında görülebilen rekabetten 
kaynaklı olarak hak, yardım ve/veya hizmet temelli olarak ayrışabilme-
leri ve bu durumda, toplumun yararı için ortak temalar çerçevesinde bir 
araya gelememeleri
- Aktif  hemşehrilerin ve/veya sivil toplum kuruluşlarının belediyeler ile 
olan ilişkilerini zaman zaman sadece mali, lojistik destek isteme çerçe-
vesinde tariflemeleri; kendilerini kent vizyonunu oluşturma alanında ya 
da yerelde yönetişim alanında yeterince sorumlu hissetmemeleri
- Kent konseyinin kurumsal yapısını ve işlevini belirleyen yasalarda ve 
uygulamalarda eksikliklerin olması28

Bu sıralanan temel sorun alanlarının giderilmesinde belediyelerin, aktif  
hemşehrilerin ve/veya sivil toplum kuruluşlarının sorumlulukları ve rol-
leri eşit ölçüde önemlidir. 
 

28 Kent konseylerini ayrıntılı olarak ele alan RESLOG Yerel Yönetişim ve Göç Dizisi II serisi yayını için bkz. 
“Mülteci ve Göçmenlerin Katılım Hakkını Kent Konseyleri Üzerinden Düşünmek”, http://www.reslogproject.
org/wp-content/uploads/2021/10/reslog_KIT_yereliz_TR_ONLINE.pdf
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Aktif  Hemşehriliği Geliştirmek için Elverişli Ortamları 
Oluşturma Konusunda Belediyelerin Rol ve Sorumlulukları29

Belediyeler aktif  hemşehriliği geliştirmek için elverişli ortamlar oluştur-
madan önce aşağıdaki temel üç koşulu sağladıklarında aktif  hemşeh-
riler ve/veya sivil toplum kuruluşları belediye desteği ile güçlenmeye, 
yönetime katılmaya ve belediye ile birlikte işbirlikleri geliştirmeye daha 
istekli olurlar. Aşağıdaki koşullar sağlandığında aktif  hemşehriliğin ge-
lişmesi, aktif  hemşehrilerin ve sivil toplumun belediyelerin oluşturduğu 
elverişli ortamlara gelmeleri ve birlikte yaşam hedefinin gerçekleştiril-
mesi kolaylaşacaktır:

1. Belediyelerin kendi iç kapasitelerini ve kurumsal altyapılarını toplum 
temelli güçlendirmesi

2. Belediyelerin aktif  hemşehrilere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik 
ilkesel ve davranışsal yaklaşımlarını geliştirmesi 

3. Belediyelerin siyaset üstü bir yapı olarak aktif  hemşehrileri ve sivil 
toplum kuruluşlarını bir araya getiren kamusal alanlar açması

Belediyelerin Kapasite ve Kurumsal Altyapılarına 
Yönelik Öneriler

Belediyeler içinde STK ve hemşehrilerle ilişkiler ve işbirlik-
leri için birimlerin oluşturulması: Belediyelerin kendi içindeki 
iletişim ve organizasyonel yapıları güçlendirilerek, STK’lerin ve hem-
şehrilerin doğrudan ilişki kurabilecekleri birim ve temas noktaları oluş-
turulmalıdır. Belediyelerde genelde halkla ilişkilerden sorumlu birimler 
hemşehrilerle ilk iletişim ve temas noktalarıdır. İletişimi sağlayan bu 
birimler hemen hemen her belediyede bulunmakla birlikte, bu birim-
lerin yeterli kapasite ile her belediyede hemşehrilere hizmet vermesi ve 
iletişim kurması gereklidir. Ayrıca belediyelerin son yıllarda açtığı kadın 
hizmetleri, çocuk hizmetleri, sosyal projeler, engelli hizmetleri gibi bi-

29 Bu bölüm içerisinde saha araştırmasından notlar aktarılırken kişisel verilerin korunması amacıyla 
anonimleştirme yapılmıştır.
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rimlerin, sivil toplumla birlikte çalışmasını hızlandırdığı görülmektedir. 
Toplumun ihtiyacına göre birimleri tekrar yapılandırmak ve gerekirse 
yeni birimler oluşturmak aktif  hemşehriler ve sivil toplum kuruluşları 
ile iletişim ve temas noktalarını çoğaltarak hem sivil toplumu hem de 
belediyeleri besleyecektir. 
 

Saha Araştırmasından Notlar 1:

“Belediyeler sadece altyapısal hizmet noktası değildir. Toplumun diğer ih-
tiyaçlarına da karşılık vermesi gerekir. Belediye içinde aile ve kadın, ço-
cuk, göçmen hizmet birimleri kurulması çok önemlidir. Bu alanlarda da 
STK’lerle kesişim noktaları mevcut. Hızlı nüfus artışı bu tematik alanlarda 
ihtiyaçları daha da artırdı ve belediyenin bu alanlara tek başına müdaha-
le etmesi mümkün değil. Teknik donanım, tecrübe sahibi STK’ler olarak 
bizlerin destek olması elzem hale geldi. Örneğin belediyelerin göçmenlere 
doğrudan erişmesi değil, STK’lerden saha için destek alması gibi.”, Adana 
Kent Konseyleri Toplantısı, 20 Eylül 2021.

“Belediyelerin son yıllarda kadın hizmetleri, çocuk hizmetleri, sosyal pro-
jeler, engelli hizmetleri gibi birimler açması sivil toplumla birlikte çalışma-
sının zeminini hazırladı. Dernekler olarak biz artık bu birimlerle işbirli-
ği yapıyoruz. Belediyede bir muhatabımız var.”, Bursa Sivil Toplum 
Temsilcileri Toplantısı, 30 Eylül 2021 (Online toplantı).

Saha Araştırmasından Notlar 2:

“Belediyeler deneyimli STK’ler, aktif  hemşehriler ve uluslararası kuruluş-
larla iletişimde olduklarında ve işbirlikleri geliştirdiklerinde belediyelerde 
anlayış değişikliği de beraberinde geldi.”, Adana Sivil Toplum Kuru-
luşları Toplantısı, 21 Eylül 2021.

Belediyelerin kurumsal temelli ilişkiler yürütmeye yönelik 
yetkinliklerini geliştirmeleri: Belediye içindeki karmaşık bürok-
ratik sistemler ve kimi zaman belediye birimleri arasındaki ilişkilerin 
zayıf  olması, hizmetler ya da belli çalışma alanlarında önerileri ve iş-
birliği yapmak için isteği olan sivil toplumun katılımını daha ilk aşa-
mada yıpratır. Muhatap bulamamak, muhatap alınmamak, belediyenin 
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ilgili birimlerine başvuru yapıldığında olumlu ya da olumsuz geri dönüş 
yapılmaması aktif  hemşehriler ve sivil toplum arasında yaygın bir de-
neyimdir. Bu nedenle sivil toplum ve hemşehriler ilişkilerini kurumsal 
düzeyde değil belediyelerle olan kişisel ilişkileri sayesinde yürütürler. Si-
vil toplum ve belediyeler arasındaki ilişkilerin kişisel bağlantılar yoluyla 
devam ettirilmesi bir noktadan sonra iletişimin kopmasına neden olur 
ve sürdürülebilir temasların kurulmasının önünde engeldir. İlişkilerin 
bireylerden ziyade iyi yapılandırılmış, kalıcı birimlerle kurumsal düzey-
de yürütülmesi iletişimi ve teması kaliteli ve sürdürülebilir hale getirir. 

Saha Araştırmasından Notlar 3:

“Kurumsal ilişkilenme değil kişiler üzerinden bir bağlantı kuruluyor; bu 
iletişimde bu kişiler gittiğinde bütün hafıza da yok oluyor ya da ilişkiler 
bozulabiliyor. Kurumsal düzeyde iletişim isteriz. Ayrıca belediyelerde hak 
temelli bir yönetim ve insan hakları perspektifi gerekiyor.”, İstanbul Sivil 
Toplum Temsilcileri Toplantısı, 27 Eylül 2021.

Belediye personelinin kapasitesinin güçlendirilmesi: İlk ileti-
şim ve temas önemlidir. Özellikle katılım sağlamak isteyen, bir fikri olan 
ve belediye ile işbirliği arayışında olan hemşehrilerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının sivil toplum yapısını bilen, sivil toplumun ve hemşehri-
lerin taleplerine cevap verebilecek, doğru kanallara yönlendirebilecek 
personelle hareket edebilmeleri her iki taraf  için gereklidir. Bu nedenle 
belediyeler kendi personellerinin kapasitelerini artırmalı ya da yetkin 
personelleri bu birimlerde görevlendirmelidirler. 

Saha Araştırmasından Notlar 4:

“Belediye ile iletişim uzun süreli olmuyor. Geniş kapasiteli çalışmak istedi-
ğimizde belediyeden muhatap bulamıyoruz. İrtibat kişisi olmadığı için ya 
da biz ulaşamadığımız için çalışmalarımızı belediyeye yeteri kadar yansı-
tamıyoruz.”, Adana Sivil toplum Kuruluşları Toplantısı, 21 Eylül 
2021.
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Belediye birimlerinin bilinir, tanınır ve toplumda görünür ol-
ması: Aktif  hemşehriler ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri yürüten 
birimler karmaşık yapılanmadan uzak, herkes için ulaşılabilir, sistematik 
ve hemşehrilerin gözünde tanınır ve görünür olmalıdır. 

Belediyelerin toplumun hafızasını oluşturma ve verileri koru-
yabilecek kapasiteleri geliştirmesi: Belediyelerin veri temelli çalış-
malar yürütmesi, sivil toplumun elindeki verileri kullanabilmesi ve doğ-
ru kategorize edebilmesi çalışmaların sürdürülebilir olmasını, herkesin 
faydalanabilmesini ve çalışmalara katma değer yaratabilmesini sağlar. 
Sivil toplum kuruluşları en nihayetinde proje bazlı çalıştıkları ve kurum-
sal varlıklarında hızlı değişimler yaşadıkları için çalışmaların çıktılarını 
ve sahadan elde ettikleri veriyi çok uzun süre ellerinde tutamazlar. Bu 
nedenle sivil toplum, daha güvenilir olduğu için yapılan çalışmaların 
hafızasını ve veriyi kurumların muhafaza etmesini ister. Belediye tara-
fından oluşturulacak arşiv sistemi ve sistematik yaklaşım sivil toplumun 
elde ettiği verileri belediyeye aktarabilmesine ve güven ortamının kurul-
masına yardımcı olur. Bu paylaşım uzun vadede çalışmaların kalitesini 
ve kapsayıcılığını da artırır. 

Saha Araştırmasından Notlar 5:

“Belediyeler siyasi kurumlardır. Her yönetim anlayışı bir önceki dönemin 
çalışmalarını reddedebiliyor. Arşivleme yapmak, raporlamak oldukça önem-
li. Arşivi koruma zorunluluğu getirilmelidir, yönetimlerin insafına bırakıl-
mamalıdır.”, Adana Kent Konseyleri Toplantısı, 20 Eylül 2021.

Belediye meclislerinin ve birimlerinin sivil toplum önerileri-
ne ve katılımına açık olması; Yasalarla rolleri ve yetkinlikleri be-
lirlenmiş olan kent konseylerinin belediye meclislerine belli konularda 
gündem taşıyabilme ve meclis gündemlerini oluşturma hakları vardır 
ancak çoğu zaman belediye meclisleri tarafından bu öneriler ya geçiş-
tirilir, gereken ilgi gösterilmez ya da kent konseyleri bir öneri getirmez. 
Öneri getirdiklerinde kent konseylerinin yaşadığı ilgisizlik ve muhatap 
alınmama uzun vadede kent konseylerinin karar alma mekanizmaların-
da yer alma motivasyonlarını yok eder. Bilindiği üzere aktif  hemşehrili-
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ğin geliştirilmesi için kent konseyleri en etkili kanallardır. Belediye mec-
lislerinde etkin olan, önerileri dikkate alınan kent konseylerinin varlığı 
hemşehrilerin ve sivil toplumun katılımını sağlar, elverişli ortamları çe-
şitlendirir. Belediyeler kent konseylerine ayrıca ilgi göstererek planlama 
ve karar alma süreçlerinde katılımlarını teşvik etmelidir. Sivil toplum 
temsilcileri tarafından meclislerde sivil toplum kuruluşlarına ya da kent 
konseyine sandalye verilmesi ayrıca önerilmektedir. 

Saha Araştırmasından Notlar 6:

“Oy hakkımız yok ama kenti ilgilendiren konularla ilgili söz hakkımız ol-
malıdır.”, Adana Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı, 21 Eylül 
2021.

Belediyelerin stratejik planlarını katılımcı yöntemlerle oluş-
turması ve yürütmesi: Belediye yönetimleri seçildiklerinde stratejik 
planlarını oluşturmak ve her yıl performans değerlendirme raporlarını 
yayınlamak zorundadırlar. Yasalarda da belirtildiği gibi idealde bu plan-
larını aktif  hemşehrilerin ve sivil toplumun katılımı ve katkısı ile oluştur-
maları gerekir. RESLOG projesi kapsamında belediyelerde yürütülen 
ve bu kitabın bir sonraki bölümünde sunulacak olan iyi örnekler, ka-
tılımcı yöntemlerle toplumun ihtiyaç ve önerileri alınarak hazırlanmış 
stratejik planların doğru işlediğini, toplumun belediye çalışmalarını izle-
me ve değerlendirmeye daha istekli hale geldiğini ve belediyelerin sınırlı 
kaynaklarının doğru kullanılabildiğini göstermiştir. Ayrıca Aktif  hem-
şehrilerle işbirliği halinde yürütülen bu çalışmaların etkinliği periyodik 
olarak izlendiğinde, değerlendirildiğinde ve raporlandığında belediye 
planlarının ve uygulamalarının kalitesinin arttığını söylemek de doğru 
olacaktır. 

Belediyelerin aktif  hemşehrilere çağı yakalayan inovatif  ve 
dijital sistemler sunması: Teknolojinin hızla gelişmesiyle gelenek-
sel yönetim süreçleri ve katılım yöntemleri değişmeye ve dijitalleşmeye 
başlamıştır. Özellikle Avrupa belediyelerinin vatandaş katılımını artır-
mak, bilgi vermek ve istişare çalışmaları için katılımcı dijital araçlar 
geliştirdiklerini ve uygulandığını görmekteyiz. Özellikle çevrimiçi halk 
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forumları, toplantılar vatandaş katılımını ve belediye hizmetlerinden va-
tandaşın bilgi almasını da kolaylaştırdı. İyi örneklerden yola çıkarak be-
lediyelerin güncel eğilimleri takip etmesi aktif  hemşehriliği geliştirmek 
ve katılım için de bir altyapı sağlayacaktır. 

Saha Araştırmasından Notlar 7:

“Belediyelere göre değişen uygulama örnekleri var. Bazı belediyelerde gün-
dem önerileri bizlere soruluyor. Online platformlarda belediye ve belediye 
başkanı ile bir araya gelebiliyoruz. Hem vakit kazanıyoruz hem de hızlı 
hareket edebiliyoruz.”, Adana Kent Konseyleri Toplantısı, 20 Eylül 
2021.

Belediyelerin yönetime ve katılıma mahalleden başlaması: 
Günümüzde birçok şehirde görebileceğimiz mahalle örgütlenmeleri yö-
netime katılıma en temelden örnek oluşturur. Bu örgütlenme modelleri 
belediyelerin teşviki ile oluşabileceği gibi çoğunlukla kendiliğinden ge-
lişir. Birçok örneğinde gördüğümüz gibi belediye, mahalle örgütlenme-
lerine alan açtığında hem aktif  hemşehriliğin gelişmesini olanaklı kılar 
hem de toplumun kılcal damarlarına ulaşabilme şansını yakalar.

Saha Araştırmasından Notlar 8:

“Mahalle yönetimi, organik ve akışkan bir yönetim biçimi sağlanıyor. Ör-
neğin Sarıyer’de mahalle örgütlenmesi sayesinde biz de sorulmadan yapılan 
kamusal alan planlaması için politik metin oluşturup belediyeye baskı aracı 
oluşturduk ve planı geri çevirmeyi başardık. Organik iyi örnekleri çoğaltmak 
gerekiyor.”, İstanbul Sivil Toplum Temsilcileri Toplantısı, 27 Eylül 
2021.
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Belediyelerin İlkesel ve Davranışsal Yaklaşımlarına
Yönelik Öneriler 

Belediyelerin siyaset üstü kurumlar olması: Belediye başkanları 
her ne kadar siyasi partilerden seçilse de seçim bittikten sonra kapsayıcı 
bir yönetim anlayışı benimsemeleri  gerekir. STK’lerle ve hemşehrilerle 
sağlanacak iletişimin ve işbirliği alanlarının belediye başkanın vizyonu-
nun ötesinde ortak fikirlere ve kapsayıcılığa dayalı olması gerekmektedir. 
Belediyenin ilgili fikirleri hayata geçirecek istekliliği, kaynağı ve imkanı 
olması çok önemlidir.

Saha Araştırmasından Notlar 9:

“Belediyeler aslında siyaset üstüdür, buna göre hizmet anlayışı ve işbirliği 
anlayışı olmalıdır. STK’lerin fikirleri merkeze alınmalıdır. Belediye ve okul-
lar işbirliği alanları oluşturabilirler. Belediyeler STK’leri de yanına alarak 
hizmetleri ulaştırırlarsa, belki de onların görmediği projeleri ve ihtiyaçları 
görmelerini sağlarız. Aynı zamanda belediye, vatandaş gözünde STK’ler 
için güven oluşturmuş olur, vatandaş STK’lere içi daha rahat bir şekilde gi-
debilir.”, Seyhan Belediyesi Yeşilyuva Bilgi Evi Gönüllü Eğitmen 
Görüşmeleri, Adana, 20 Eylül 2021.

Belediyelerin uzun vadeli güven ortamı oluşturması: Belediye-
lerin aktif  hemşehrilik için elverişli ortamı geliştirebilmeleri ve birlikte 
yaşam için işbirliği alanları oluşturabilmeleri öncelikle topluma varlıkla-
rı ve yaklaşımları ile güven vermelerinden geçer. Belediyeler yönetimle-
rinde şeffaf, hesap verebilir, katılımcı, hemşehrilerin önerilerini dikkate 
alan ve birlikte geliştirilen politikalarda gerekli kararlılığı ve sahiplen-
meyi gösteren bir yaklaşım sergilediklerinde aktif  hemşehrilerle, sivil 
toplumla iyi güven ortamını oluşturabilirler. 

Belediyelerin aktif  hemşehrileri ve sivil toplum kuruluşlarını 
eşit paydaş olarak görmeleri: Haklar ve özgürlükler bakımından 
eşitlik, katılımın en önemli ilkelerindendir. Eşitlik ilkesi doğrultusunda 
belediyelerin yaklaşımı toplumun hiçbir dezavantajlı grubunu dışarıda 
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bırakmadan hemşehrilere eşit hizmet sunabilmek, onları eşit bir şekilde 
yönetime katabilmek doğrultusunda olmalıdır. Hemşehriler kendilerini 
eşit paydaş olarak gördükleri ölçüde aktif  olmaya daha istekli olurlar.

Saha Araştırmasından Notlar 10:

“Belediyeler bizleri yardımcı kuruluştan öte paydaş olarak görürse katılım 
daha çok artar. Somut olarak dikkate alınmak katılımı artırıyor. Belediye-
nin hiç ulaşamadığı yerlere biz ulaşabiliriz, daha hızlı hareket edebiliriz.”, 
Marmara Kent Konseyleri Toplantısı, Bursa, 1 Ekim 2021 (On-
line Toplantı).

Belediyelerin toplumun dezavantajlı gruplarını kapsayan ve 
harekete geçiren bir yaklaşım sergilemeleri: Bu gruplar toplu-
mun büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Dezavantajlı gruplar özelin-
de sadece kapsayıcı planlar ve politikalar ortaya koymak yeterli değildir. 
Bu gruplara karar alma mekanizmalarında yer verildiğinde ve katılım 
konusunda dezavantajlı grupları temsil eden sivil toplum kuruluşlarına 
destek verildiğinde, topluma ve yaşadığı kente aidiyet duygularını güç-
lendirebilirler ve aktif  hemşehrilere dönüşebilirler. 

Saha Araştırmasından Notlar 11:

“Belediyeden valilikten duyuru yapıldığında insanlar daha güven duyuyor-
lar; aynı çağrıyı STK ya da özel kurum yaparsa şüphe ile yaklaşabiliyorlar. 
Belediye ortam sağladığında vatandaşlar bunun başka hizmetlere de yolu 
açabileceğini düşünüyorlar. Belediyelerin bu anlamda öncelik etmesi çok 
önemli. Özellikle dezavantajlı gruplara ulaşmada hem belediye hem sivil 
toplum birlikte hareket edebilir.”, Adana Sivil Toplum Kuruluşları 
Toplantısı, 21 Eylül 2021.
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Belediyelerin toplumsal çatışmayı ve kutuplaşmayı önleyici 
bir misyon edinmeleri: Kentlerde yaşanan göçler, ekonomik, siyasal 
ve sosyal değişimler toplum içinde kutuplaşmayı ve ayrışmayı da aynı 
zamanda tetikler. Belediyelerin (özellikle seçim sonrası dönemlerde) -si-
yaset üstü kurumlar olarak- çatışmaları önlemek için iletişim kanallarını 
açık tutmaları, ortak müzakere masaları kurmaları ve diyalog kanalları-
nı açmaları gerekir. 

Aktif  Hemşehrilerin ve Kent Aktörlerinin Aktif  
Hemşehriliğin Gelişmesi ve Birlikte Yaşamın 
Desteklenmesi Sürecindeki Rolleri ve Sorumlulukları

Aktif  hemşehrilerin ve aktif  hemşehrilerden oluşan sivil toplum kuru-
luşlarının, içinde bulundukları toplumu iyileştirme ve birlikte yaşam 
hedefleri doğrultusunda daha iyi bir toplum yaratma motivasyonları 
vardır. Daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi, aktif  hemşehriliğin 
gelişmesinin önünde engeller olsa da bu motivasyon, hemşehrileri her 
koşulda kendi hakları, toplumsal birliktelik, kentlerin dayanıklılığı ve 
birlikte yaşamın sağlanması için roller ve sorumluluklar üstlenmeye teş-
vik eder. Bu roller belediyeler gibi çeşitli kurumlar tarafından güçlendi-
rilebilir ancak sivil toplum tarafından yerine getirildiğinde belediyelerin 
aktif  hemşehriliğin geliştirilmesi için açtığı alanlarda daha etkin, uzun 
vadeli işbirliklerine açık ve hazır olurlar. Bu noktada aktif  hemşehrilerin 
temel sorumlulukları aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 

Aktif  hemşehrilerin ve/veya sivil toplum kuruluşlarının, katılımcılığın 
geliştirilmesi, kentlerin dayanıklılığının artırılması ve yönetimde eşit 
paydaş olabilmeleri için kendi kurumsal dayanıklılıklarını sağlamaları 
ve iç kapasitelerini güçlendirmeleri: Sivil toplumu kamu politikalarına 
etki eden bir baskı unsuru, demokrasinin önemli bir parçası ve yerel 
yönetişimin aktörü olarak düşünsek de sivil toplum kuruluşlarının iç iş-
leyişlerinde katılım, hesap verebilirlik, şeffaflık gibi yönetişim ilkelerini 
benimsemeleri ve savunulan demokratik değerleri kurum kültürü olarak 
içselleştirmeleri oldukça önemlidir. Kendi içinde güven ortamı sağlayan 
ve topluma rahatlıkla ulaşabilen aktif  hemşehriler ve sivil toplum, elve-
rişli ortamlara katılım için hazır hale gelebilir. Bir diğer yandan uzun 
süreli, dayanıklı ve sürdürülebilir bir savunuculuk alanı için sivil toplum 
kuruluşlarının kurumsallaşması, kurumsal kapasitelerinin güçlendiril-
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mesi ve kendi iç yönetişimsel sorunlarını çözmesi gerekir. Ancak böyle 
bir sivil toplum yerel yönetimler ve hemşehriler gözünde meşru bir ze-
mine oturabilir. 

Saha Araştırmasından Notlar 12:

“Sivil toplumun en önemli rolü savunuculuktan vazgeçmemesidir. Politi-
kaların ve uygulamaların her koşulda takipçisi olması gerekir.”, İstanbul 
Sivil Toplum Temsilcileri Toplantısı, 27 Eylül 2021.

“Operasyonda boğulurken analiz ve raporlamanın önemini gözden ka-
çırıyoruz. Hem bizim hem de belediyeler için bilginin kaydedilmesi, etki 
analizlerinin yapılması çok önemli.” Bursa Sivil Toplum Temsilcileri 
Toplantısı, 30 Eylül 2021 (Online Toplantı).

Aktif  hemşehriler ve/veya sivil toplum kuruluşlarının yerel 
yönetimlerle işbirliği alanları oluşturabilmek için inisiyatif  
almaları, bilgi aktarımında bulunmaları ve ortak işbirliği ze-
minlerini dayanıklı kılabilmeleri: STK’ler hem deneyim hem de 
kapasite açısından belediyelere büyük katkılarda bulunabilirler. Top-
lumdaki demografik ve sosyal değişimleri daha hızlı kavrayıp çözüm 
üretebilme, belediyelere tecrübe ve saha bilgisi aktarabilme, yeni uz-
manlık alanları açabilme ve hızlı aksiyon alabilme kabiliyetleri vardır. 
Aktif  hemşehriler ve sivil toplum bu kapasiteyi belediyelere aktarabilme 
kabiliyetinde, açıklığında ve istekliliğinde olmalıdırlar. Bu alanlarda sivil 
toplumun somut, sürdürülebilir çözüm önerileri sunabilmesi, masaya 
eşit şartlarda oturabilmesi çok önemlidir. Deneyim aktarımı ve uzman-
lıkların paylaşılması belediye ile olan iletişim kanallarını da açar. Maku-
lü arayıp müzakereyi artırmak önemlidir. 

Saha Araştırmasından Notlar 13:

“Belediyeleri, özellikle belediye bütçelerini izlemeleri gerekiyor. Böylelikle 
belediye politikalarının nasıl uygulandığını daha açık görürler.”, İstanbul 
Sivil Toplum Temsilcileri Toplantısı, 27 Eylül 2021.
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Aktif  hemşehrilerin ve/veya sivil toplum kuruluşlarının yerel 
yönetimlerle iletişime geçme ve işbirliği geliştirme yollarını 
bilmesi ve uygulaması: Aktif  hemşehrilerin katılım, bilgi edinme 
gibi haklarını bilmeleri ve gerektiğinde bu hakları sonuna kadar kulla-
nabilme bilincine sahip olmaları önemlidir. Bu haklar konusundaki bi-
lincin yanı sıra, belediye ile nasıl iletişime geçeceğini, talep ve fikirlerini 
nasıl ileteceğini de bilmesi önemlidir. Belediyelerin sivil toplumu muha-
tap alması beklenirken aynı ölçüde sivil toplumun da belediyeleri mu-
hatap almaları ve belli bir üslupta yaklaşmaları gereklidir. Karşılıklı say-
gılı yaklaşım ve güven ortamı daha ilk aşamada ilişkiyi etkileyen olumlu 
unsurlardır. Sivil toplum belediye ile çalışırken ya da taleplerini iletirken 
belediyenin nasıl işlediğinden başlayarak, iletişim için hangi kanalları 
kullanacağı, hangi birimlerden ne istediği gibi iyi bir planlama veya yol 
haritası çıkarması gerekir. Hangi birimde kim var, nasıl bir mesaj geliş-
tirilebilir ve katkısı ne olacak soruları, planların içinde düşünülmelidir. 
Bu yaklaşım sivil topluma hem belediye içinde hız kazandırır hem de ne 
istediğini bildiği için saygınlık ve muhataplık kazandırır. 

Saha Araştırmasından Notlar 14:

“STK’ler hep talep ediyor diye belediyeler şikayet ediyor. Karşılıklı saygı ve 
eşit yaklaşım çok önemli.”, İstanbul Sivil Toplum Temsilcileri Top-
lantısı, 27 Eylül 2021.

“STK’ler belediyeye had bildirmeyi bırakmalı, uzlaşma zeminleri kurup 
karşıdakinin uzmanlığını tanıdığımız bir tavırda olmamız gerekiyor.”, İs-
tanbul Sivil Toplum Temsilcileri Toplantısı, 27 Eylül 2021.

“Vatandaşların belediyelerden hak talep etmeyi öğrenmesi gerekli.” Adana 
Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı, 21 Eylül 2021.

“Açık iletişim kurmak gerekiyor, farkındalığımız yüksek olmalıdır, anayasal 
haklarımızı bilmeliyiz. Duyarlı olmak yetmiyor! Aynı zamanda bilgiyle des-
teklenmek çok önemli, sorunu çözmek için yola çıkmak gerekir. Çıkardan öte 
hayat kalitesini ne kadar yükseltebilir diye düşünmek gerekir.”, Bursa Sivil 
Toplum Temsilcileri Toplantısı, 30 Eylül 2021 (Online toplantı).
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Hem kentlerin hem de toplumun dayanıklılığını artırmak için 
sivil toplumun kutuplaşmanın önünde dayanıklı birer meka-
nizma işlevi görmesi: Sivil toplumun kuracağı diyalog kanalları, 
farklı aktörleri ve tabii ki dezavantajlı grupları bir araya getirebilecek 
tartışma zeminleri ve katılım mekanizmaları toplumsal ve siyasal ku-
tuplaşmayı azaltabilir, birlikte yaşamı güçlendirebilir. Sivil toplumun bir 
arada olma hali, kamu politikalarına güçlü etki edebilmesine ve taban-
dan tavana bir yönetim anlayışının gelişmesine olanak sağlar. Ayrıca sa-
dece benzeşen sivil toplum kuruluşları olarak değil, geniş bir sivil alanda 
bir araya gelmek, bu anlamda yardımlaşma ve dayanışma derneklerinin 
de dışlanmaması ve işbirliği alanlarının oluşturulması oldukça önemli-
dir. Birliktelik sağlandığında belediye ile olan ilişkiler daha sağlam bir 
zemine oturacak ve kamu işbirliklerinde etki alanlarını artıracaktır. 

Saha Araştırmasından Notlar 15:

“Örneğin göçü yönetmek sadece belediyelerin ya da sadece sivil toplumun 
altından kalkabileceği bir iş değildir; birlikte istişare, ortak hareket, ortak 
müdahale ve birlikte yönetim gerektirir.”, Adana Sivil Toplum Kuru-
luşları Toplantısı, 21 Eylül 2021.

“Hak temelli ve insani yardım temelli ayrımı oldukça fazla, varlığını kabul 
edip çemberi genişletmek gerekli, alanları şeytanlaştırmamak gerekiyor.”, 
Bursa Sivil Toplum Temsilcileri Toplantısı, 30 Eylül 2021 (On-
line toplantı).

“Sivil toplum kuruluşlarının kendi aralarındaki birliktelik kamu işbirlik-
lerinde etki alanlarını artıracaktır.”, Bursa Sivil Toplum Temsilcileri 
Toplantısı, 30 Eylül 2021 (Online toplantı).

Aktif  hemşehrilerin ve sivil toplumun akışkan örgütlenme 
modelleri geliştirebilme kabiliyeti olmalıdır: Sivil toplumu ve 
aktif  hemşehrileri sadece kurumsal olarak, yapılandırılmış aktörler ola-
rak düşünmemek gerekir. Toplum ve ihtiyaçlar değiştiği gibi örgütlenme 
modelleri de hızla değişmektedir. Artık bireyler belli konularda bazen 
kısa süreli olarak bir araya gelip farklı mekanizmalarla akışkan grup-
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lar kurabiliyorlar. Aktif  hemşehrileri kapsayan daha dinamik modeller 
oluşturabiliyorlar. Ayrıca platform, inisiyatif, oluşum, girişim gibi mo-
deller, mevzuatın engellerine takılmayarak özgür bir alanda toplumun 
birçok farklı kesimini daha rahat bir araya getirebiliyorlar. Bu yapıları 
ile kurumların dönüşümünde rol oynamak açısından ciddi potansiyeller 
taşımaktadırlar ve bu potansiyellerin aktive edilmesi gerekmektedir. 

Kent konseylerinin amacına ve misyonuna uygun işlemesi: 
Kent konseyleri aktif  hemşehriler ve sivil toplum kuruluşları için po-
tansiyel bir kamusal alan ve katılım aracıdır. Sivil toplum kuruluşları 
ve kent konseyleri ile yapılan bütün görüşmelerde kent konseylerinin, 
yasal, yapısal, finansal ve işleyiş sorunları olduğu belirtilmiş ve çözümler 
önerilmiştir. Özetle, aktif  hemşehriliğin gelişmesi için kent konseyleri-
nin gelişmesi elzemdir. Bu noktada katılımın en önemli yolu olan kent 
konseylerinin kendine özgü çözüm önerilerinin ayrıca ortaya konması-
na ihtiyaç vardır:

• Hem toplum hem de kent konseyleri içinde, kent konseylerinin ne ol-
duğu, işlevi, misyonu ve sorumlulukları konusunda bilinç oluşturulması
• Kent konseylerinin yöneticiler, karar vericiler, sektör temsilcileri, ka-
naat önderleri ve hemşehrileri bir araya getiren, köprü kuran ve diyalog 
kanalları açan kamusal alan işlevini yerine getirmesi
• Kent konseyinin halkın nabzını tutan ve sivilin ihtiyaçlarını gözeten 
bir yaklaşımla öneri ve politika geliştirebilmesi, bu önerileri belediye 
meclislerinde politikalara dönüştürebilme kapasitesinin olması
• Kentin vizyon ve planlama süreçlerine aktif  bir şekilde dahil olması ve 
kimi zaman da bu süreçleri yönlendirmesi
• Kent konseylerinin gerçekten toplumu kapsayan, kentin tüm dinamik-
lerini ve dezavantajlı gruplarını içine alan sivil bir yapısının olması 
• Kent konseylerinin belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşları arasın-
da da bir kanal oluşturma kapasitesinin olması
• Kent konseyi yasasının tekrar ele alınması. Özellikle bütçe ve yapısal 
sorunlarının giderilmesi
• Kent konseyinin toplumu ortak iyide buluşturmak ve birlikte yaşamı 
geliştirmek için kutuplaşmadan uzak, bütün paydaşlara eşit, kapsayıcı 
ve özgür bir yaklaşım sergilemesi 
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Saha Araştırmasından Notlar 16:

“Kent konseyinin belediye meclisine daha aktif  katılımı sağlanmalı; gel sen 
de katıl, demekle olmaz. Bir sandalyesi olmalı. Kent konseylerinin kararları 
öneri niteliğinde de olsa, oy hakkı olmasa da hiç olmazsa madde oylanma-
dan önce bir söz hakkı olsun, öncelikli olsun.”, Adana Kent Konseyleri 
Toplantısı, 20 Eylül 2021.

“Belediye başkanı meclis toplantısı öncesinde kent konseylerine gündem öne-
rilerini sorsa, böyle bir kural olsa. Hep isteyen tarafta olmaktan yorulduk, 
talebin bazen de belediye tarafından gelmesi gerekir.”, Marmara Kent 
Konseyleri Toplantısı, Bursa, 1 Ekim 2021 (Online Toplantı).

“Kent konseyleri belediye yönetimi ile çok iyi geçinmek zorunda değil! Yetkin 
olması önemlidir. Kent konseylerinin itibarının ve işlevinin artırılması gere-
kir. Eşit paydaş yerine koyulmalıdır.”, Adana Kent Konseyleri Top-
lantısı, 20 Eylül 2021.

“Kent konseyleri her gelenin kendi ekibini getireceği bir yapı olarak görülü-
yor ve herkes bunun peşinde. Oysaki kent konseyi olarak ben bulunduğum 
coğrafya için doğru ve ihtiyaç olan işi yapabilmeliyim.”, Adana Kent 
Konseyleri Toplantısı, 20 Eylül 2021.

“Kent konseyi önerileri mecliste öncelikli olarak görüşülsün. Hizmet eksiği 
olan mahallelere öncelik verilsin. Mesela her ayın son haftası belediye başka-
nı kent konseyi ile toplansın ve başkan sorsun ne yapmak istiyorsunuz diye. 
Meclis gündemi belirlenirken kent konseyinin de görüşü alınsın. Belediye bir 
proje yapıyorsa kentin paydaşlarına, bizlere bilgi vermeli. Belediyenin stra-
tejik plan hazırlama sürecine dahil olmalıyız, kent konseyi vizyonu planlara 
yansımalı.”, Marmara Kent Konseyleri Toplantısı, Bursa, 1 Ekim 
2021 (Online Toplantı).

“Kent paydaşlarını bir araya getirme işlevimiz olmalıdır. Cumartesi günleri 
kanaat önderleri ve belediye başkanı ile kahvaltı yapıyoruz.”, Adana Kent 
Konseyleri Toplantısı, 20 Eylül 2021.
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BÖLÜM 3. AKTİF HEMŞEHRİLİK İÇİN 
ELVERİŞLİ ORTAMIN YARATILMASINDA 
BELEDİYELER İÇİN KILAVUZ

Kılavuzun Genel Çerçevesi

Bu kitabın ilk bölümünde detaylı bir biçimde aktarıldığı üzere Türki-
ye’ye yönelen Suriyeli göçünün gelmiş olduğu YERLEŞME aşamasın-
da, göçün kurumsal ve hizmet kapasiteleri ile kentteki yaşam kalitesi 
üzerindeki zorlayıcı etkilerine rağmen göçe karşı rezilyanslarını artıra-
rak yerel topluluklar ile göçmen grupların birlikte yaşamını destekle-
meye devam eden belediyeler, 2020 yılında COVID-19 pandemi krizi 
ile karşı karşıya geldiler. Göç ve pandemi etkileri, birbirlerinin üzerine 
eklenerek yeniden belediyelerin rezilyansını, dolayısıyla kentlerde bir-
likte yaşam, yaşam kalitesi ve sürdürülebilir yerel gelişmeyi tehdit eden 
çoklu bir şok durumu yarattı. Belediyeleri bu koşullar altında birlikte 
yaşamı güçlendirmeye devam edebilmeleri için çok katmanlı rezilyans 
geliştirmeye sevk etti. 

Çok katmanlı rezilyansın sağlanması, çoklu şokların yarattığı duruma 
daha gelişkin/üst seviye bir adaptasyon becerisi ile cevap verebilmeyi 
gerektirdiğinden, belediyelerin tek başlarına bu kapasiteyi üretebilme-
leri ve dönüşümü sağlamaları imkansızdır. Belediyelerin böylesine bir 
dönüşüm için sahip oldukları ve/veya erişebilecekleri kaynaklar, serma-
yeler ve kapasiteler sınırlıdır. Bu noktada, çok katmanlı rezilyans için 
uzun vadeli, veriye ve bilgiye dayalı ve çok aktörlü bir planlama yakla-
şımı geliştirmenin yanında, belediyelerin, bu planlarda belirlenen aksi-
yonları alırken (hizmetler, faaliyetler, projeler vb.), yerel kurumsal pay-
daşların yanında AKTİF HEMŞEHRİLERİ ile ortak hareket etmeleri 
çok önemlidir. Aktif  hemşehriler sahip oldukları ya da erişebilecekleri 
kaynaklar, tecrübeler, bilgiler, ağlar gibi sermayelerini belediyelerle or-
tak eylemlere kanalize ederek, şoklarla mücadelede çok daha üstün ve 
bütüncül bir adaptasyon kapasitesi (çoklu rezilyans) üretmeyi olanaklı 
hale getirirler. 
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RESLOG; belediyelerin, karşı karşıya oldukları göç ve pandemi gibi 
birbiri üzerine eklenen krizler karşısında da rezilyans sağlayıp “birlikte 
yaşam ve kentlerde sürdürülebilir bir yaşam kalitesi” hedeflerine ulaş-
mak için harekete geçirilecek en önemli kaynağın “aktif  hemşehrilik” 
olduğunu düşünmektedir. Ancak aktif  hemşehriliğin tam anlamıyla ge-
lişmesi, yaygınlaşması ile aktif  hemşehrilerin çok katmanlı rezilyansın 
üretimine dahil olabilmeleri, bireysel, gönüllü ve kolektif  bir hareket 
oluşturabilmeleri ve eylemler yapabilmeleri bunun için ELVERİŞLİ 
ORTAMIN varlığına ya da yaratılmasına ihtiyaç duyar. 

RESLOG’a göre “elverişli ortam” insan haklarına saygı, barışçıllık, 
kapsayıcılık başta olmak üzere evrensel ilkeleri benimseyen, katılımcı, 
şeffaf, karşılıklı diyalog kurulabilmesine, böylece karşılıklı anlayış ve gü-
venin gelişmesine zemin hazırlayan, bu zeminde işbirlikleri kurulmasını 
ve/veya etkin işbölümü yapılmasını mümkün kılan, eylemler sonunda 
aktif  hemşehriler arasında kentin geleceğine ve yaşam kalitesinin sür-
dürülebilirliğine yönelik ortak bir kararlılık, sahiplenme ve aidiyetin ge-
lişmesini olanaklı hale getiren ortamdır.

Bu kavramsal çerçeveden hareketle, bu bölüm, belediyelere yerel düzey-
de aktif  hemşehrilik için elverişli ortamı geliştirmeye yönelik bir kılavuz 
sunuyor. Bu kılavuz, belediyelerin aktif  hemşehrilerin beklentileri çer-
çevesinde elverişli ortamın özelliklerine ve bu ortamı yaratabilmelerine 
yönelik bilgi, farkındalık ve tecrübelerini artırmayı amaçlıyor. Belediye-
lerin elverişli ortam yaratabilmek için neler yapabileceklerini, başlangıç 
noktalarının neler olabileceğini, olası giriş noktaları ve rolleri ile birlikte 
ele alıyor. Kılavuzun son bölümünde, RESLOG Projesi’ne dahil olan 
bazı pilot belediyelerde hazırlanan Göç Ana Planları kapsamındaki bazı 
uygulama örneklerine yer vererek, belediyelerin aktif  hemşehrilik için 
elverişli ortamın yaratılmasındaki somut rollerini ve ortaya çıkan sonuç-
ları bu örnekler üzerinden değerlendiriyor. 

Bu kılavuzdan 

• Yönettikleri şehirde, göçmenler ile yerleşik halkın barış içerisinde bir-
likte yaşamaları hedefine yönelik olarak “aktif  hemşehrilik için elverişli orta-
mın oluşturulmasına” önem veren ve buna liderlik etmek isteyen belediye 
başkanları,
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• Göçmenler ile yerleşik halkın barış içerisinde birlikte yaşamaları he-
define yönelik olarak “aktif  hemşehrilik için elverişli ortamın oluşturulmasına” 
önem veren, bunu temsil ettikleri hemşehrilere karşı bir sorumluluk 
olarak sayan ve belediyenin aldığı kararlarla hayata geçirmek isteyen 
belediye meclis üyeleri,

• Hizmetler bağlamında sorumlu oldukları şehirde, göçmenler ile yer-
leşik halkın barış içerisinde birlikte yaşamaları hedefine yönelik olarak 
“aktif  hemşehrilik için elverişli ortamın oluşturulmasına” önem veren ve bunu 
hizmet planlamasında ve sunumunda hayata geçirmek isteyen beledi-
ye yöneticileri ve çalışanları,

• Göçmenler ile yerleşik halkın barış içerisinde birlikte yaşamaları he-
define yönelik olarak “aktif  hemşehrilik için elverişli ortamın oluşturulmasına” 
önem veren ve bu konuda bilgi, beceri ve farkındalığını geliştirmek iste-
yen tüm hemşehriler yararlanabilirler.

Ayrıca göç, birlikte yaşam, sosyal uyum, katılım, aktif  hemşehrilik ve 
belediyeler alanında çalışan, araştırma yapan ve farklı bakış açılarına 
ilgi duyan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyoneller de 
bu kılavuzdan faydalanabilirler.

Bu kılavuzun hazırlanması da kitabın hazırlanması sürecinde olduğu 
gibi projenin zaman, bütçe ve diğer pratik kısıtları çerçevesinde yü-
rütülmüştür. Hazırlık sürecinde bir yandan literatür taraması, benzer 
çalışmaların incelenmesi, kesen konulara yönelik uzman görüş ve kat-
kılarının alınması devam ederken, diğer yandan yereldeki uygulamalar 
izlenmiş ve teorik/kavramsal aşamaların uygulamalarda nasıl karşılık 
bulduğu not edilmiştir. Yereldeki uygulama süreci pandemi sürecinin 
zorunlulukları ile sınırlanmak durumunda kaldığından, uygulamalara 
yönelik değerlendirmeler bu koşullar altında ulaşılabilen sonuçlar ile 
gelinebilen aşama düzeyinde kalmıştır. Ancak yine de tüm kısıtlara rağ-
men bu kılavuz, birlikte yaşama hedefini gerçekleştirmek isteyen tüm 
belediyelerin aktif  hemşehrileri için elverişli ortamı yaratabilmelerine 
yönelik bilgileri içermektedir.
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Birlikte Yaşam ve Aktif Hemşehrilik için
Elverişli Ortam Nedir?

Çoklu şoklar altında belediyelerin rezilyanslarını artırarak kapsayıcı bir 
hizmet planlaması ve sunumu ile barışçıllık ilkesi çerçevesinde birlikte 
yaşam hedeflerine ulaşmaları çok önemlidir. Ancak, önceki bölümlerde 
de ifade edildiği üzere, göç ve pandemi çoklu şoklarının zorlayıcı etkileri 
karşısında barış içinde birlikte yaşam ve yaşam kalitesinin korunması, 
kentteki yerel halk, göçmenler, sivil toplum ve diğer tüm aktörlerin or-
tak çabasıyla mümkün olabilir. Çoklu şoklara karşı çok katmanlı rezil-
yans tüm bu aktörlerin kolektif  kapasiteleri ile üretecekleri ileri seviye 
bir dayanıklılık halidir. Kentin aktif  ve yönetime katılan aktörleri olarak 
haklarına sahip çıkan, gönüllü olarak topluma fayda sağlama çabası 
gösteren aktif  hemşehriler, barış ve huzur içerisinde birlikte yaşama ve 
rezilyans geliştirme ortak çabasının en önemli aktörleri arasındadır. Ak-
tif  hemşehriler, yaşadıkları topluma doğrudan ve pozitif  katkı yapmak 
suretiyle daha iyi bir toplum yaratma gücü ve potansiyeli taşırlar. 

Bu çerçevede, aktif  hemşehrilik: 

• Toplumu ilgilendiren konularda ortak tartışma ve işbirliği zemininin oluşturula-
bilmesine,
• Toplumun tüm grupları arasında daha sıkı iletişim ve etkileşim sağlanmasına,
• Katılımcılık, kapsayıcılık, barışçıllık gibi temel yönetim ilkelerinin hayata geçiril-
mesine,
• Hemşehrilere farkındalık, kendini yönetme becerisi kazandırarak, tek taraflı karar 
alma ve yönetme, sosyal dışlama gibi durumların önüne geçilmesine,
• Özellikle göçmenler, azınlıklar, engelliler gibi toplumun görünür olmayan sessiz 
çoğunluklarının siyasi ve sosyal süreçlere katılımlarının sağlanmasına, görünür ol-
malarına,
• Pandemi, deprem, sel felaketleri vb. çok katmanlı şokların karşılanmasında, bu 
şoklar karşısında “birlikte yaşama” pratiğinin zarar görmemesine,
• Topluluk duygusunun güçlendirilmesine, güven ve hemşehrilik bilincinin oluşma-
sına,
• Kentte yaşayanların birbirini fark etmesi, birbirlerini anlaması, çeşitliliği normal 
karşılaması ve kent kültürünü geliştirme çabası içinde olması, yani hemşehrilik bi-
lincinin gelişmesine,
• Toplumda birlikte var olma ve aidiyet duygusunu pekiştirerek birlikte yaşamın ze-
mininin oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır.
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Aktif  hemşehriliğin tam manasıyla gelişmesi, yaygınlaşması ve sürdürü-
lebilmesi, buna elverişli uygun ortamın30 mevcudiyeti ile yakından ilişki-
lidir. Söz konusu elverişli ortamın ne olduğu, aktif  hemşehriliği elverişli 
olmaktan uzaklaştıran koşulların ortadan kaldırılması ya da ilgili koşul-
ların iyileştirilmesi üzerinden tanımlanabilir; ancak yine de buna ilişkin 
bir tarif  getirilmesi oldukça güçtür çünkü yerel düzeydeki politikalar, 
yasal düzenlemeler, kurumsal mekanizmalar, kaynaklar, sosyoekonomik 
ve kültürel koşullar birbiriyle ilişkili (ve çoğu zaman birbirine bağımlı) 
birçok etkene bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 

Bu noktada, sivil toplum faaliyetlerinin de aktif  hemşehriliğin çok 
önemli bir bileşeni olmasından hareketle, sivil toplum bakış açısıyla ko-
nuya bir yaklaşım getirebilmek mümkündür. Türkiye Üçüncü Sektör 
Vakfı (TÜSEV) tarafından, küresel düzeyde sivil toplumu güçlendirme 
amaçlı uluslararası bir birlik olan CIVICUS’un raporlarından yararla-
nılarak hazırlanan bilgi notunda:31 

“Sivil toplum için elverişli ortam; sivil toplumu ilgilendiren kanun ve yönetmelik-
lerin destekleyici ve kolaylaştırıcı olduğu, STK’lerin varlıklarını sürdürerek sosyal 
fayda yaratabilmeleri için yeterli kaynakların bulunduğu, sivil toplumun rolünün 
kabul gördüğü̈, sivil toplum ile kamu yönetimi arasında kapsayıcı ve süregelen 
bir işbirliğinin bulunduğu ve farklı sivil toplum grupları arasından etkili işbirliği 
kanallarının gelişmesine olanak sağlayan koşullar bütünü̈” olarak tarif  edil-
mektedir. 

Bu tanımdan hareketle, aktif  hemşehrilik için elverişli ortamı, aktif  
hemşehrilerin;

• Yerel düzeyde politika oluşturma ve karar alma süreçlerine katılım 
imkanlarının olduğu, bu imkanların kullanılmasının teşvik edildiği ve 
etkin bir şekilde kullanılabildiği,

30 Bu kılavuzda bahsedilen “elverişli ortamın” yerel düzeyde olduğunun altı çizilmelidir çünkü elverişli 
ortama etki eden ulusal/küresel birçok unsur bulunmaktadır. Örneğin ulusal düzeydeki siyasi iklim, ulusal göç 
politikaları, ekonomi alanında yaşanan değişimler gibi durumlar ya da uluslararası düzeyde yaşanan pandemi 
krizi, iklim değişikliği, yoğun göç dalgası vb. konular yerel düzeyde aktif  hemşehrilik için gerekli “elverişli 
ortama” doğrudan ya da dolaylı olarak etki edebilmektedir. Söz konusu bu “dışsal faktörler” yerel düzeyde 
kontrol edilemeyecek olduklarından, bu kılavuzun kapsamı dışında tutulmuştur.
31 https://tusev.org.tr/usrfiles/images/ElverisliOrtam2019.pdf
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• Yerel düzeyde politika oluşturma ve karar alma süreçlerine ilişkin bil-
giye erişebildikleri,
• Yönetişime dair katılımcı araç ve mekanizmalara dahil olmak için ge-
rekli kapasiteye sahip oldukları, olmamaları halinde ise kapasitelerinin 
geliştirilmesi için desteğe erişebildikleri, 
• Özellikle toplum yararına konularda belediye ile işbirliğine yönelik uy-
gun yapı ve mekanizmalara eriştiği,
• Toplum yararına faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmelerine engel 
olan, güçlerini zayıflatan ve sivil alanı daraltan engellerden arındırılmış,
• Toplum yararına faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmelerini kolaylaş-
tırıcı, destekleyici, teşvik edici yönetim politikalarının, kurumsal anlayı-
şın, mekanizmaların, kaynakların ve kapasitelerin mevcut olduğu,
• Yerel hizmetlerin planlanmasından uygulanmasına kadar dikkate alı-
nan bir aktör olarak tanındığı,
• Yerel politikaları/hizmetleri izleme imkanlarının bulunduğu ortam/
yaşam çevresi olarak ifade etmek mümkündür. 

Ancak, bu unsurlar olmazsa aktif  hemşehrilik hayata geçmez gibi bir 
varsayım da yanlış olacaktır, zira şartlar ne olursa olsun toplum yararına 
harekete geçmeye/inisiyatif  almaya meyilli bir kesime rastlamak müm-
kündür. Önemli olan bu kesimleri harekete geçirecek girişimi başlatmak 
ve bunu kararlı bir şekilde sürdürebilmektir. Bu girişimlerin başarıya 
ulaşabilmesi için, girişimleri uygulayan/hayata geçirmek isteyen/des-
tekleyen/parçası olan tüm tarafların insan haklarına saygı, barışçıllık, 
kapsayıcılık başta olmak üzere evrensel ilkeleri benimsemesi, katılım ve 
işbirliğine açık olması, şeffaflık, iyi iletişim, karşılıklı saygı ve güven ile 
kararlılık ve sahiplenme ilkelerini benimsemesi önemlidir.

Aktif  hemşehrilerin elverişli ortamdan beklentileri de dikkate alınması 
gereken bir diğer konudur. Bu beklentiler belediyenin uzun vadeli, kar-
şılıklı, açık, şeffaf  ve hesap verebilir bir iletişim, işbirliği ve karar süreç-
lerine dahil olmayı (örneğin belediye meclislerine aktif  katılım, gündem 
belirleme vb.) da içeren bir kapsayıcı bir güven ortamı yaratmasından, 
aktif  hemşehrilerin toplum yararına bazı faaliyetleri gerçekleştirebilme-
leri adına belediyenin lojistik ve maddi destek vermesine, aktif  hemşeh-
rilerin doğrudan belediye ile irtibatlanacağı bir birim kurmasına/ekip 
oluşturmasına, yapılan ortak çalışmaların gelecekte de kullanılabilmesi 
adına belediyede bir arşiv oluşturulması ve rapor/kitap olarak basılma-
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sına kadar çeşitlenebilir. Ayrıca aktif  hemşehrilerin belediyeden ortak 
çalışmaya yönelik samimi bir duruş, isteklilik, hiyerarşiden uzak bir “or-
taklık” anlayışıyla ilişkilerin eşitlik üzerinden kurgulandığı teşvik edici 
bir yaklaşım bekledikleri de açıktır. Belediyelerin farklı görüş ve bakış 
açılarını “riskli-tehlikeli” olarak görmemesi ve her zaman samimiyet ve 
ciddiyetle değerlendirmesi de beklenecektir.
 
Elverişli Ortamı Oluşturmak için Belediyeler
Neler Yapmalı?

“Birlikte yaşama” hedefi kapsamında aktif  hemşehriliğin yerel düzeyde 
gelişmesi için hem belediyelere, hem yerel halka, hem göçmenlere hem 
de bunlar içerisindeki aktif  hemşehrilere rol ve sorumluluk düşmektedir. 
Aktif  hemşehriler, örneğin, “birlikte yaşama” konusunda:

• Faaliyetler yürütülmesinde,
• Farkındalığın artırılmasında, 
• Olası dirençlerin bertaraf  edilmesinde, 
• Yerel düzeyde işbirliği zemininin oluşturulmasında, 
• Bilgi ve deneyim paylaşımında,
• Kendi kapasitelerini güçlendirici faaliyetlerde,
• Karar alma süreçlerine daha fazla katılım sağlanmasında,
• Belediyelerin ve diğer paydaşların bu konuda harekete geçirilmesinde, 
politika geliştirilmesinde,
• Belediyelerin “birlikte yaşama” çabalarına doğrudan ya da dolaylı des-
tek verilmesinde/katkıda bulunulmasında, bu çabaların yaygınlaştırıl-
masında, izlenmesinde ve yönlendirmede rol ve sorumluluk alabilirler. 

Her ne kadar aktif  hemşehriliğin yerel düzeyde geliştirilmesinde pay-
daşlar arasında ortak rol ve sorumluluklar bulunsa da elverişli ortamın 
yaratılması konusunda sorumluluk büyük ölçüde (karar alma yetkisine 
ve gerekli kaynaklara sahip olan) belediyelerdedir. Önceki bölümlerde 
de ifade edildiği üzere, aktif  hemşehriliğin gelişmesine etki eden ko-
şulların tümü “elverişli ortamın” unsurları arasında kabul edilebilir ve 
belediyeler de söz konusu bu koşulları “olumlu” yönde değiştirebilmek 
adına roller üstlenebilirler. Bu noktada belediyelerin rolleri 2 ana grupta 
toplanabilir:
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a) Aktif  hemşehriliğin oluşmasını/gelişmesini zorlaştıran koşulların or-
tadan kaldırılması ya da iyileştirilmesi
b) Aktif  hemşehriliğin oluşmasını/gelişmesini artıracak kolaylaştırıcı 
ve/veya destekleyici tedbirlerin getirilmesi

Dolayısıyla, aktif  hemşehrilik için elverişli ortamın yaratılması, korun-
ması ve sürdürülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesinde beledi-
yeler etkin bir rol oynarlar. 

Başlangıç Noktası: Davranış Değişikliği

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 3. maddesinde de belirtildiği üzere 
belediyeler “belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere kurulan” kurumlardır. Dolayısıyla belediyelerin bu ihtiyaçları 
karşılamak adına “hemşehrilerine hizmet sunma” gibi asli bir görevi bulun-
maktadır. Ancak konu “birlikte yaşama” hedefi kapsamında aktif  hem-
şehriliğin yerel düzeyde geliş(tiril)mesinde belediyelerin oynayacağı rol 
olduğunda, alışılagelmiş “hizmet sağlayıcı” yaklaşımından “imkan sağlayıcı” 
hale gelecek bir davranış değişikliğine ihtiyaç bulunmaktadır. Zira, aktif  
hemşehrilerin birtakım fırsatlara/kaynaklara erişebilmeleri ve toplum 
yararına faaliyetlerini yürütebilmeleri elverişli bir ortamın mevcut ol-
ması ile yakından ilişkilidir ve bu noktada belediyelerin tek başına “hiz-
met sağlayıcı” rolü yeterli kalmamaktadır. Bu sebeple, aktif  hemşehrilerin 
(dolayısıyla da sivil toplumun) daha fazla katılımına imkan sağlayacak 
ortamın yaratılması noktasında belediyeler açısından bir davranış deği-
şikliği zorunlu hale gelmektedir. 

“Hizmet Sağlayıcı” 
olarak Belediye

“İmkan Sağlayıcı” 
olarak Belediye

Aktif  Heşehriliğin Gelişmesi İçin
Gerekli Davranış Değişikliği
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Söz konusu davranış değişikliğinin temelde 2 tane önemli unsuru kap-
sadığı söylenebilir:

a) Aktif  hemşehrileri tanıma; Belediyelerin, aktif  hemşehrileri 
yerel düzeyde karar alma süreçlerinde (analiz-planlama, uygulama ve 
izleme-değerlendirme) artı değer yaratan bağımsız, önemli bir paydaş 
olarak görmeleri, tanımaları, davranış değişikliğinin ilk ve en önemli 
adımıdır. Dolayısıyla, aktif  hemşehrilerin, etkin ve verimli hizmet sunu-
munda (örneğin bilgi kaynağı olarak, sorunların çözümünde potansiyel 
çözüm ortağı olarak) çok önemli bir aktör oldukları yönündeki anlayı-
şın/bakış açısının geliştirilmesi gerekmektedir. 

b) Aktif  hemşehrileri dahil etme/edebilme; aktif  hemşehrilerin 
önemli bir aktör olarak tanınmasının ardından, davranış değişikliğin-
deki bir sonraki adım, belediyelerin karar alma süreçlerine aktif  hem-
şehrileri daha fazla dahil etmek için yeterli çaba ve girişimi ortaya koy-
malarıdır. Söz konusu çaba ve girişim, aktif  hemşehrilere yönelik daha 
kapsayıcı, daha katılımcı, daha hoşgörülü, daha destekleyici, işbirliğine 
daha açık her türlü tutum, tavır ve yaklaşımı içermektedir. Örneğin, 
aktif  hemşehrilerin faaliyetlerini yürütebilmeleri/sürdürebilmeleri için 
gerekli kapasiteye, kaynaklara ve fırsatlara erişmelerine destek olunma-
sı, politika ve karar alma süreçlerinde güvenilir bir bilgi kaynağı olarak 
kabul edilmeleri, işbirliği olanaklarının geliştirilmesi, karşılıklı güven iliş-
kisinin tesis edilmesi vb. 

Burada altı çizilmesi gereken diğer önemli bir husus ise, 5393 sayılı Be-
lediye Kanunu’nun hemşehri hukukunu düzenleyen 13. maddesinde, 
hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma hakları olduğu-
nun hükme bağlanmış olmasıdır. Yani hemşehrilerin karar alma süreç-
lerine katılımının bir “tercih” değil, bir “hak” olduğu vurgulanmaktadır. 
Dolayısıyla, belediyelerin bu bilinçle hareket etmelerinde de fayda bu-
lunmaktadır. 

Kısacası, aktif  hemşehrilerin bağımsız aktör olarak görüldüğü, aktif  
hemşehriliğin güçlenmesinin/yaygınlaşmasının öneminin kabul edildiği 
bir anlayışın yerleşmesi ve belediyeler tarafından bu yönde mekaniz-
maların geliştirilmesi, yani “imkan sağlayıcı rolü” önem arz etmektedir.
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Olası Roller

Belediyelerin de dahil olduğu aktif  hemşehrilik iyi uygulama örnekleri 
incelendiğinde, yerel düzeyde elverişli bir ortamın oluşturulması nokta-
sında, belediyeler açısından belirleyici 2 tane unsur ön plana çıkmakta-
dır: 

a) Belediyelerin sahip olduğu/olabileceği nitelikler/özellikler/yaklaşım-
lar (iç ortam) 

b) Bu nitelikler çerçevesinde yapabilecekleri (rolleri)

Aşağıdaki grafikte, belediyelerin aktif  hemşehrilik bağlamında gerekli 
nitelikleri ve olası rollerine ilişkin kavramsal yaklaşım verilmektedir: 

04 01

03 02

Katalizör Rolü

• Pro-aktif davranış
• Katılıma teşvik
• Mobilize etme
• Yerel dinamikleri hayata geçirme

BELEDİYE

Güçlendirme Rolü

• Kapasite geliştirme
• Beceri geliştirme
• Kaynak ayırma
• Farkındalık yaratma
• Bilgilendirme

Güven Oluşturma Rolü

• Bilgiyi erişilebilir kılma
• Şeffaflık
• Fikirlere saygı duyma
• Sorumluluk paylaşma
• Yerel bilginin kabulü ve kullanımı

Kurumsal Yaklaşım
Biçimleri

Kurumsal Kapasite
ve Kaynaklar

Kurumsal Yapı, Süreçler
ve Araçlar

Kolaylaştırma Rolü

• İmkan tanıma
• Kaynak ayırma
• Mobilize etme
• Destek sağlama
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Belediyelerin Sahip Olduğu/Olabileceği Nitelikler
/Özellikler/Yaklaşımlar (İç Ortam)

Belediyelerin, yerel düzeyde elverişli bir ortamın oluşturulması nokta-
sında kurumsal olarak yapabilecekleri birtakım çalışmalar bulunmakta-
dır. Söz konusu bu çalışmalar 3 ana grupta toplanabilir:

1) Kurumsal kapasite ve kaynaklar
2) Kurumsal yapı, süreçler ve araçlar
3) Kurumsal yaklaşım biçimleri

Kurumsal Kapasite ve Kaynaklar:

Belediyeler, yerel düzeyde aktif  hemşehriliğe elverişli ortamın yara-
tılması konusunda üstelenebilecekleri her türlü rol ve sorumluluk için 
belli bir kurumsal kapasiteye ve devamında da mali kaynağa ve insan 
kaynağına gereksinim duyabilirler. Örneğin aktif  hemşehrilerin kendi 
çalışmaları için ihtiyaç duyabilecekleri kaynaklara erişim için belediye-
ler devreye girebilirler ve destek sağlayabilirler. Söz konusu bu destekler 
doğrudan mali destek olabileceği gibi aktif  hemşehrilerin birtakım fon-
lara kolay erişebilmeleri için kapasitelerinin artırılması şeklinde dolaylı 
yollarla da olabilir. Bu noktada da belediyelerin ihtiyaç ölçüsünde insan 
kaynaklarını mobilize etmesi gerekebilir. Ayrıca, belediye personelinin 
de aktif  hemşehrilik konusunda belli bir bilinç ve farkındalığa ulaşması 
faydalı olacaktır. Dolayısıyla, bu konuda belediye içerisinde yapılacak 
olan kapasite geliştirme çalışmalarına zaman ve kaynak ayırmak da ay-
rıca önem taşımaktadır. 

Bütün bunlar ışığında, belediyelerin kendi kurumsal kapasiteleri ve kay-
nakları anlamında yapabilecekleri bazı çalışmalar aşağıda belirtilmek-
tedir:

• Aktif  hemşehrilik konusunda belediye personelinin kapasitesinin artı-
rılması için eğitimler/seminerler düzenlenmesi, bu konuya ilişkin kay-
nak ayrılması,
• Aktif  hemşehrilere yönelik olarak kapasite geliştirme eğitimleri düzen-
lemek ve bunlara ilişkin kaynak ayırmak,
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• Yerel düzeyde aktif  hemşehriliğin mevcut durumu, ihtiyaçlar, öncelik-
ler, öneriler vb. konuların yer aldığı bir ihtiyaç analizi çalışması yapılma-
sı, bunun için kaynak ayrılması,
• Aktif  hemşehrilerin ihtiyaç duydukları mali kaynaklara erişebilmeleri 
için doğrudan fon ayrılması ya da kent konseyleri üzerinden mali olarak 
desteklenmeleri,
• Aktif  hemşehriler için belediyelere ödenen birtakım vergilerde kolay-
lıklar sağlanması ve bu şekilde aktif  hemşehriliğin teşvik edilmesi.

Yukarıda da görülebileceği üzere, belediyelerin aktif  hemşehrilik için 
elverişli ortamın yaratılması noktasında kurumsal olarak yapabilecekleri 
birçok çalışma vardır. Ancak, bu noktada, belediyeler açısından, mali 
kaynak ve insan kaynağı olmadan aktif  hemşehrilik için uygun ortam 
yaratılamaz, şeklinde bir sonuca varmak da yanlış olacaktır, zira bazı 
durumlarda aktif  hemşehrilerin arzu ettikleri çalışmaları gerçekleştir-
mek için tek ihtiyaç duydukları şey “engellenmemek” olabilir. Örneğin 
güzelleştirmek adına bir parkın duvarlarına kendi imkanlarıyla resim 
yapmak isteyen bir grup öğrenci için gerekli olan tek şey (eğer usulen 
gerekliyse) belediyenin buna izin vermesidir. Dolayısıyla, belediye her-
hangi bir mali kaynak ya da insan kaynağını kullanmadan, bir parkın 
aktif  hemşehriler tarafından güzelleştirilmesine sadece “izin/onay vere-
rek” imkan tanıyabilir. 

Kurumsal Yapı, Süreçler ve Araçlar:

Belediyelerin mevcut kurumsal süreçleri ve kullanılan araçlar da yerel 
düzeyde aktif  hemşehriliğe elverişli ortamın yaratılmasında kullanılabi-
lir. Örneğin;

• Belediyelerin kendi stratejik planlarına, aktif  hemşehriliğin yerel dü-
zeyde gelişmesine katkı sağlayacak kısa/orta/uzun vadeli hedefler/faa-
liyetler eklemeleri,
• Aktif  hemşehriler ile iletişimi etkili hale getirecek mekanizmalar kurul-
ması (örneğin aktif  hemşehri/gönüllü masası kurma),
• Hizmet sunumunda aktif  hemşehrilerle işbirlikleri geliştirebilmek adı-
na protokol şablonları oluşturulması,
• Aktif  hemşehrilik ile ilgili diğer birimleri teşvik edici birtakım pilot 
uygulamalar yapılması; tüm birimlere yönelik bir iç genelgeyle konu 
hakkında farkındalık oluşturulması,



92 

Aktif Hemşehrilik İçin Elverişli Ortamın Yaratılmasında Belediyeler İçin KılavuzBİRLİKTE YAŞAM İÇİN ELVERİŞLİ ORTAM VE AKTİF HEMŞEHRİLİK 

• Aktif  hemşehrilik ile ilgili yerel düzeyde farkındalık artırıcı broşürler 
basılması ve dağıtılması, 
• Bazı tematik hizmet alanlarında aktif  hemşehrilerden oluşan gönüllü 
ekipleri kurulması, kurulmasının teşvik edilmesi (örneğin mahalle afet 
gönüllüleri, çevre temizliği gönüllüleri vb.)
• Aktif  hemşehrilerle işbirliği halinde yürütülen çalışmaların etkinliğinin 
periyodik olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması,
• Aktif  hemşehrilik ve elverişli ortamın oluşturulması konulu özel meclis 
oturumları düzenlenmesi ve belediye meclisinde konu hakkında farkın-
dalık oluşturulması.

Kurumsal Yaklaşım Biçimleri (davranış, tavır vs.):

Yerel düzeyde aktif  hemşehriliğe elverişli ortamın geliştirilmesinde, 
belediyelerin kurumsal kapasiteleri, mevcut mali/insan kaynakları ve 
kurumsal süreçleri kadar önemli olan diğer bir husus, hizmet sunumu 
sırasındaki genel yaklaşım biçimleridir. Burada yaklaşım biçimleri ile 
kastedilen, genel davranış ve tavırlar bütünüdür. Aşağıda aktif  hem-
şehriliğin gelişmesine olumlu katkı sunan genel yaklaşım biçimlerinden 
bazı örnekler verilmektedir:

• Aktif  hemşehrilerin, katılımcı yerel yönetim anlayışının önemli bağım-
sız aktörleri olarak görülmesi, kabul edilmesi, sorunların çözümünde 
stratejik ortaklar olarak değerlendirilmesi ve aktif  hemşehrilerle işbirli-
ğinin öneminin kabul edildiği bir anlayışın yerleşmesi,
• Hizmet sunumunda her türlü bakış açısının (özellikle sivil toplumun) 
ciddiyetle değerlendirilmesi, buna istekli olunması,
• Yerel düzeyde aktif  hemşehrilerle/sivil toplumla güven inşası için çaba 
gösterilmesi; karşılıklı güven inşası için, hizmet sunumunun tüm aşama-
larında açıklık ve şeffaflığa özen gösterilmesi,
• Katılımcı uygulamaların mümkün olduğunca artırılması/güçlendi-
rilmesi; katılımcı süreçlerde samimi olunması, göstermelik katılımdan 
kaçınılması,
• Aktif  hemşehriliğe elverişli ortamın geliştirilmesi konusunda gerekli 
kararlılık ve sahiplenmenin gösterilmesi (özellikle üst yönetim tarafın-
dan),
• Bilgiye erişimin açık ve kolay hale getirilmesi; düzenli bilgi paylaşımı-
nın yapılması,
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• Aktif  hemşehrilerle düzenli, iyi ve etkin iletişim kanalları oluşturul-
ması,
• Gerektiğinde hizmet sunumunda tavır/yaklaşım değişimine açık olun-
ması, bunun açık edilmesi,
• Gerektiğinde aktif  hemşehrilik konusunda bilgi-beceri geliştirmeye 
açık olunması, 
• Aktif  hemşehrilerin çabalarının takdir edilmesi, çabalara değer veril-
mesi,
• Hizmet sunumunda toplumun tüm kesimlerine hitap edecek kapsayıcı 
bir yaklaşım geliştirilmesi, kapsayıcılığa özen gösterilmesi.

Bu Nitelikler Çerçevesinde Belediyelerin
Yapabilecekleri (Rolleri)

Yukarıdaki grafikte de belirtildiği üzere, aktif  hemşehrilik için elverişli 
ortamın geliştirilmesinde belediyelerin 4 temel rolünün olduğu görül-
mektedir: 

1) Güven oluşturma rolü: Aktif  hemşehriliğin özellikle yerel düzeyde 
hayata geçirilebilmesi, büyük ölçüde “karşılık güven” ortamının oluş-
masına bağlıdır. Bu güven ortamının tesis edilmesinde, belediyelere de 
önemli roller düşmektedir. Bu roller arasında, bilgiyi erişilebilir kılma, 
şeffaflık, fikirlere saygı duyma, sorumluluğu paylaşabilme gibi tavır ve 
davranışların sergilenmesi önemlidir. 

Aşağıda, belediyelerin “güven oluşturma” rollerine ilişkin örnek çalış-
malar verilmektedir:

• Aktif  hemşehrileri, yerel yönetimde önemli bir paydaş olarak dikkate alma ve bunu 
gösterme
• Aktif  hemşehrilerin farklılaşan ihtiyaçlarını anlama adına katılımcı bir anlayışla 
çalışma yürütme, bunu kamuoyu ile paylaşma
• Aktif  hemşehrilerin temel kentli haklarını güvence altına alma, buna ilişkin kamuya 
açık taahhütte bulunma, girişim yapma
• Birlikte yaşama hedefiyle aktif  hemşehrilerle işbirliği çerçevesi geliştirme, bunu ka-
muoyuyla paylaşma
• Belediye hizmetlerinin tüm kesimlerin ihtiyaç ve beklentilerini karşıladığından emin 
olmak için hizmet kullanıcılarına yönelik çalışma yürütme, bunu kamuoyu ile paylaş-
ma (vatandaş memnuniyet anketi düzenleyip, sonuçlarını paylaşma)
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• Bazı yerel hizmetlerin planlanmasında vatandaşlara seçenek sunma, seçimi onlara 
bırakma
• Bazı yerel hizmetleri aktif  hemşehrilerle birlikte yürütme ya da yürütülmesini dev-
retme
• Aktif  hemşehrilerden gelen teklif  ve önerileri gündeme alma, bir başlangıç noktası 
haline getirme ve katılımcı bir anlayışla geliştirme
• Aktif  hemşehrilerin farklı görüşlerini ifade edebilecekleri ortamlar sağlama (örneğin 
yerel kamuoyunu ilgilendiren, ulaşım sorunu gibi kritik bir konu hakkında vatandaş 
panelleri benzeri istişare toplantıları gerçekleştirmek)
• Yerel hizmetlere ayrılan bütçe harcamalarında şeffaflık
• Aktif  hemşehrilere yönelik mali desteklerde şeffaflık (prosedürlerin açık ve önceden 
tanımlanmış olması)

2) Kolaylaştırma rolü: Aktif  hemşehriliğin etkin hale gelmesinde, her 
zaman sadece güçlenme yetmeyebilir; aynı zamanda bu gücün ortaya 
konabilmesi için uygun fırsatların/imkanların oluşması önemlidir. Bu 
noktada belediyeler, aktif  hemşehrilerin söz söyleme, ifade etme, kendi-
lerini gösterebilme, aksiyon ortaya koyabilme vb. eylemleri için gerekli 
fırsatların ve/veya imkanların sağlanabilmesi için “kolaylaştırıcı” bir rol 
üstlenebilirler. Söz konusu bu kolaylaştırıcı rol, kimi zaman doğrudan 
destek verme, kaynak sağlama vb. şekillerde olabileceği gibi kimi zaman 
da sadece gerekli imkanı sunma şeklinde olabilir.

Aşağıda, belediyelerin “kolaylaştırma” rollerine ilişkin örnek çalışmalar 
verilmektedir:

• Genel anlamda yerel düzeyde katılımın önündeki her türlü engeli/zorluğu ortadan 
kaldırma
• Aktif  hemşehrilerin girişimlerini koordine etme
• Farklı kesimlerden gelen aktif  hemşehriler için uygun fırsatlar ve imkanlar yaratma
• Her kesimden aktif  hemşehrilerin (farklılaşan ihtiyaçlarına yanıt verebilecek) ya-
rarlanabilecekleri bilgi edinebilme kanalları oluşturma (örneğin göçmenler için farklı 
dillerde çağrı merkezi oluşturma)
• Aktif  hemşehrilerle her türlü iletişimde resmi olmayan bir dil kullanma 

3) Güçlendirme rolü: Aktif  hemşehrilik büyük ölçüde “katılım” ile 
ilişkilidir; dolayısıyla aktif  hemşehriler siyasi, sosyal ve sivil katılımın en 
önemli aktörleri arasında yer almaktadırlar. Söz konusu bu katılımın et-
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kin bir şekilde hayata geçebilmesi için, katılımın aktörlerinin de belli bir 
kapasitede olmaları ya da o kapasiteye erişebilmeleri gerekmektedir. Söz 
konusu bu kapasite ihtiyacı; bilgi, birikim, tecrübe, beceri, farkındalık, 
kaynak vb. şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bu noktada, belediyelerin 
aktif  hemşehrilerin olası kapasite ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik 
bir “güçlendirme” rolü olabilir. Ancak söz konusu bu “güçlendirme”, 
sadece aktif  hemşehrilerin olası kapasite ihtiyaçları için değil, aynı za-
manda belediyelerin kendileri için de bir “güçlenme” anlamına gelebil-
mektedir. Dolayısıyla, belediyelerin “güçlendirme” rolünü başarılı bir 
şekilde üstelenebilmesinin bir önkoşulu olarak, bu alanda kendilerinin 
de “güçlenmesi” gerekliliği önemlidir.

Aşağıda, belediyelerin “güçlendirme” rollerine ilişkin örnek çalışmalar 
verilmektedir:

• Özellikle tüm kenti ilgilendiren ve toplum yararına olan her türlü aktif  hemşehri/
sivil toplum/gönüllü girişimlerini gerek teknik gerekse finansal açıdan destekleme
• Aktif  hemşehrilerin finansal açıdan faaliyetlerini yürütebilmeleri ve sürdürebilmele-
ri için birtakım fon kaynaklarından yararlanmaları konusunda eğitim verme
• Aktif  hemşehrilere, girişimleri için gerekli birtakım temel bilgi ve becerileri ka-
zandırma (örneğin göçmenlere yönelik dil eğitimleri, bilgi edinmeye yönelik mevcut 
mekanizmaların tanıtımı, istihdama yönelik meslek edindirme ve beceri kursları vb.)
• Kent konseylerinin ve bünyelerinde faaliyet gösteren çalışma gruplarının/meclislerin 
(göçmen meclisi, kadın meclisi, gönüllüler meclis vs.) kapasitelerinin geliştirilmesini 
destekleme

4) Katalizör rolü: Aktif  hemşehrilik, farklı katılım düzeylerinde ger-
çekleşebilmektedir. Bunlar arasında, eyleme geçmek isteyen ama ne 
yapmaları gerektiğini ya da nereden başlamaları gerektiğini bilemeyen 
ama bunu sorgulayan potansiyel “aktif ” hemşehri grupları bulunmak-
tadır. Bu gruplar, olası girişimlerini başlatacak itici bir güce ihtiyaç du-
yabilmektedirler. Belediyeler, bu noktada, onların bu aktif  hemşehrilik 
girişimlerini başlatacak ve/veya hızlandıracak rolü üstlenebilirler. Söz 
konusu bu katalizör rolü, katılıma teşvik etmek, mobilize etmek, yerel 
dinamikleri harekete geçirmek şeklinde proaktif  eylemler gerektirmek-
tedir.
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Aşağıda, belediyelerin “katalizör” rollerine ilişkin örnek çalışmalar ve-
rilmektedir:

• Karar alma süreçlerine katılım için sivil topluma/aktif  hemşehrilere açık çağrı 
yapma
• Aktif  hemşehrilerin kendi aralarında bir araya gelmelerini, örgütlenmelerini teşvik 
etme (kooperatifleşme desteği vb.)
• Aktif  hemşehrilerle işbirliği geliştirmek için bağlantı oluşturma
• Aktif  hemşehrilere ilham vermek için rol modellerini teşvik etme/ödüllendirme (en 
iyi yerel gönüllülük uygulaması ödülü vb. teşvikler)

Aktif Hemşehriliğe Elverişli Ortam İçin Olası
Giriş Noktaları Nelerdir?

Belediyeler açısından, aktif  hemşehriliğe elverişli ortamın geliştirilmesi 
için birçok giriş noktası bulunmaktadır. Burada “giriş noktası” olarak 
tarif  edilen kavram, belediyelerin “aktif  hemşehriliğe elverişli ortam” 
yaklaşımını, farklı karar alma aşamalarına nasıl dahil edebilecekleri ile 
ilgili önerilerdir. Söz konusu bu öneriler ya da giriş noktaları, karar alma 
süreçlerinin 3 temel aşaması özelinde incelenebilir:

a) Analiz ve planlama
b) Uygulama
c) İzleme ve değerlendirme

Her bir aşamada, aktif  hemşehriliğe elverişli ortam için olası giriş nok-
talarına/önerilere bakmadan önce, belediyeler açısından en önemli gi-
riş noktalarından birisinin kurumsal düzeydeki düzenlemeler (kurumsal, 
kapasite, kaynaklar, yapı, süreçler, yaklaşım biçimleri vb.) olduğunun al-
tının çizilmesi gerekmektedir. Ancak önceki bölümlerde bu konuya yer 
verildiği için, burada yeniden tekrar edilmeyecektir.

Analiz ve Planlama Aşaması

Aşağıdaki tabloda, belediyelerin analiz ve planlama aşamasında, aktif  
hemşehriliğe elverişli ortamın geliştirilmesi için olası rolleri ve bu rollere 
ilişkin olası giriş noktaları verilmektedir: 
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Olası Roller
∇

Olası Giriş Noktaları
∇

Güven
Oluşturma 

• Birimlere gönderilen stratejik plan hazırlama çağrısında/genelgesinde 
katılımcılığa vurgu yapmak; bunu belediye web siteleri veya başka 
şekillerde yerel kamuoyuna da duyurmak 
• Stratejik plan hazırlık sürecinde öngörülen katılım süreçleri ile ilgili 
zamanında ve kapsamlı bilgilendirme yapmak
• Bir hizmetin analiz ve planlama sürecine katılmak/katkıda bulunmak 
isteyen aktif  hemşehrilerin görüş ve önerilerini almak (örneğin, aktif  
hemşehrilerle bir toplantı yapmak, o toplantıya yöneticileri de dahil 
etmek)
• Bir hizmetin analiz ve planlama sürecine katılım için açık çağrı yapmak, 
duyuru/bilgilendirme yapmak
• Katılım süreçlerinin sonunda, süreçlere katılım ve katkı sağlayan aktif  
hemşehrilere geri bildirim sağlamak
• Aktif  hemşehri gruplarının sorunlarının/ihtiyaçlarının tespit edilmesine 
yönelik katılımcı bir analiz çalışması yapmak
• Stratejik planlara, aktif  hemşehriliğe uygun ortamın yaratılması 
amacıyla amaç/hedef/faaliyet dahil etmek
• Aktif  hemşehrileri önemli bir bilgi kaynağı olarak görmek ve 
değerlendirmek, bu maksatla girişimlerde bulunmak 
• Belediye meclisinde kabul edilen yıllık bütçe ile ilgili kolay anlaşılır bir 
bütçe özeti oluşturmak ve bunu kamuoyu ile paylaşmak

Kolaylaştırma • Stratejik plan hazırlık sürecine katkıda bulunmak isteyen aktif  
hemşehriler için gerekli olan bazı bilgileri/verileri paylaşmak; süreç 
hakkında kamuya açık bilgilendirme yapmak; gerektiğinde hazırlık 
toplantılarına ilgili paydaşları davet etmek, onlardan görüş almak
• Bir hizmetin analiz ve planlama sürecine katılmak/ katkıda bulunmak 
isteyen aktif  hemşehrilerin ihtiyaç duydukları bilgileri paylaşmak; onları 
ilgili yetkililerle temasa geçirmek, yönlendirmek
• Bir hizmetin analiz ve planlama sürecine katılmak/ katkıda bulunmak 
isteyen aktif  hemşehrilerin çalışmalarını kolaylaştıracak teknik, lojistik, 
mali kaynak ve insan kaynağı desteğini sağlamak (örneğin, gerektiğinde 
görevlendirme yapmak, araç-gereç-mekan desteği sunmak vb.)
• Bir hizmetin analiz ve planlama sürecine katılmak/ katkıda bulunmak 
isteyen ve toplumun farklı kesimlerini temsil eden aktif  hemşehrilerin 
farklılaşan ihtiyaçlarına yönelik kolaylaştırıcı tedbirleri almak (örneğin 
engellilerin başlattığı bir girişim için engelsiz ulaşım imkanı sağlamak gibi)
• Her bir hizmet birimimin, kendi birim bütçesini hazırlarken, o sektörde 
ilgili paydaşların katılımını ve katkısını alması

Analiz ve Planlama Aşaması
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Olası Roller
∇

Olası Giriş Noktaları
∇

Güçlendirme • Stratejik plan hazırlık sürecine katkıda bulunmak isteyen aktif  
hemşehriler için stratejik plan farkındalık seminerleri düzenlenmek, konu 
hakkındaki kapasitelerini güçlendirmek
• Bir hizmetin analiz ve planlama sürecine katılmak/ katkıda bulunmak 
isteyen aktif  hemşehrilerin çalışmaları için eğitim desteği vermek, mali 
kaynak ayırmak (örneğin ihtiyaç analizi eğitimi vermek)

Katalizör 
Olma

• Stratejik planlara, kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde toplumun farklı 
kesimlerinin farklı ihtiyaç ve önceliklerini dahil etmek adına, stratejik plan 
hazırlık komitesine/ekibine aktif  hemşehrilerden temsilcileri dahil etmek, 
süreçte aktif  olarak yer almalarını sağlamak
• Bir hizmetin analiz ve planlama sürecine katılım ve katkı için bir paydaş 
haritalaması çalışması yapmak; potansiyel aktif  hemşehriler ile temasa 
geçerek sürece katılmaları için girişimlerde bulunmak
• Mahalle düzeyinde ihtiyaçların ve önceliklerin belirlenmesine yönelik 
olarak (kent konseyi bünyesinde ya da ayrı olarak) mahalle meclisi/
komitesi kurdurmak için girişimde bulunmak; aktif  hemşehrilerin süreçte 
yer almalarını sağlamak
• Katılımcı bütçeleme uygulamalarını hayata geçirerek, aktif  
hemşehrilerin proje önerileri geliştirip belediyeye sunmalarını sağlamak; 
seçilen projeleri hayata geçirmek
• Erişilmesi zor olan dezavantajlı grupların sorunlarının/ihtiyaçlarının 
tespiti için, bu gruplara erişimi olan aktif  hemşehrileri tespit edip, sürece 
katmak ve saha deneyimlerinden faydalanmak
• Yıllık bütçe çalışmalarına ilgili aktif  hemşehrileri dahil etmek

Uygulama Aşaması

Aşağıdaki tabloda, belediyelerin uygulama aşamasında, aktif  hemşeh-
riliğe elverişli ortamın geliştirilmesi için olası rolleri ve bu rollere ilişkin 
olası giriş noktaları verilmektedir:
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Olası Roller
∇

Olası Giriş Noktaları
∇

Güven
Oluşturma 

• Genel anlamda, uygulamalar/hizmetler sırasında yerel kamuoyunu/
hemşehrileri ilgilendiren her konuda samimi bir biçimde açık ve şeffaf  
olmak (örneğin bir altyapı çalışması için bir sokağın kapatılması söz 
konusu ise, o sokakta yaşayan mahalle sakinlerine önceden haber ve 
çalışma hakkında bilgi vermek)
• Belediye ve belediye hizmetleri ile ilgili bilgileri erişilebilir kılmak 
(örneğin, resmi web sayfaları üzerinden, yapılan hizmetler hakkında 
doğru, sürekli ve yeterli düzeyde bilgilendirme yapmak, belediyenin 
bütçe/gelir-gider bilgilerini vatandaşların da rahatlıkla anlayabileceği bir 
biçimde paylaşmak)
• Belediye meclisinde, aktif  hemşehrilik konusunda özel bir oturum 
düzenlenmek ve sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerilerini tartışmak ve 
karara bağlamak
• Tüm kenti ilgilendiren yeni bir yatırım projesi hayata geçirilecekse, 
projenin detayları hakkında bilgilendirme yapmak, katılımcı bir süreç 
yürütmek
• Meclis toplantılarının yerel medyada/belediye resmi web sitesinde canlı 
yayınlanmasını ve yerel kamuoyunun bilgilenmesini sağlamak
• Belediye hizmetlerinde gönüllülerle ortak hizmet sunumu konusunda 
ulusal ve uluslararası örneklerin de incelendiği bir rapor hazırlamak ve 
bunu yerel kamuoyu ile paylaşmak

Kolaylaştırma • Bir hizmetin uygulama sürecine katılmak/katkıda bulunmak isteyen 
aktif  hemşehrilerin çalışmalarına yardımcı/destek olmak (örneğin, ihtiyaç 
duydukları verileri temin etmek, lojistik destek sunmak, ilgili yetkililerle 
temasa geçirmek, aracılık etmek vb.)
• Periyodik olarak mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek, hemşehrilerle bir 
araya gelmek 
• Birtakım kritik konularda, meclis çalışmalarında (ihtisas komisyonları 
da dahil olmak üzere) aktif  hemşehrilerin de görüş bildirebilmeleri için 
aracılık etmek
• Aktif  hemşehrilerin önerilerinin meclis gündemine gelmesi için aracılık 
etmek, lobi faaliyeti yürütmek

Güçlendirme • Belediye hizmetlerinde aktif  hemşehrilerle ortak hizmet sunumu 
konusundaki girişimlere liderlik etmek, bu konuda eğitimler düzenlemek

Uygulama Aşaması
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Olası Roller
∇

Olası Giriş Noktaları
∇

Katalizör 
Olma • Belediye hizmetlerinde aktif  hemşehrilerle ortak hizmet sunumu 

konusunda bir model geliştirmek, pilot uygulama başlatmak ve tüm bu 
süreçlere aktif  hemşehrileri de dahil etmek
• (Mümkün olduğunca) Her bir hizmet biriminin, kendi gönüllü/
ortak hizmet programını geliştirmesini sağlamak (örneğin, park-bahçe 
düzenlemeleri, çevre temizliği, arama kurtarma gibi acil yardım
hizmetleri vb. alanlarda programlar geliştirmek)
• Tüm kenti ilgilendiren bir konunun ya da sorunun tartışılması ve/veya 
çözülmesi için aktif  hemşehrilere yönelik açık çağrı yapmak, katılımcı
bir süreç başlatmak ve işbirliği halinde çalışma yürütmek
• Tüm kenti ilgilendiren yeni bir yatırım projesi hayata geçirilecekse, 
projenin detayları hakkında tartışma yürütmek, geri bildirim almak, 
gerektiğinde işbirliği yapmak
• Aktif  hemşehrilere yönelik açık proje çağrısı yaparak, proje teklifleri 
toplamak, ön değerlendirmeden geçen projeleri hayata geçirmek, bu 
süreci katılımcı bir şekilde yürütmek
• Erişilmesi zor olan dezavantajlı gruplar konusunda uzmanlığı olan
aktif  hemşehrilerin saha tecrübelerinden faydalanmak adına işbirliği 
çalışmaları yürütmek
• Belediyenin yıllık bütçe çalışmalarına aktif  hemşehrilerin daha fazla 
dahil olabilmesi adına girişimlerde bulunmak
• Belediye hizmetlerinde gönüllülerle/aktif  hemşehrilerle ortak hizmet 
sunumu için kent konseyleri ile işbirliği yapmak

İzleme ve Değerlendirme

Aşağıdaki tabloda, belediyelerin izleme ve değerlendirme aşamasında, 
aktif  hemşehriliğe elverişli ortamın geliştirilmesi için olası rolleri ve bu 
rollere ilişkin olası giriş noktaları verilmektedir:
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Olası Roller
∇

Olası Giriş Noktaları
∇

Güven
Oluşturma 

• Genel anlamda, izleme ve değerlendirme sürecinde yerel kamuoyunu/
hemşehrileri ilgilendiren her konuda samimi bir biçimde açık ve şeffaf  
olmak
• Belediye faaliyet raporunun, hemşehriler tarafından okunması kolay ve 
anlaşılır kullanıcı dostu bir özetini hazırlamak ve kamuoyu ile paylaşmak
• Hemşehrilerden gelen talep ve şikayetleri yıllık olarak rapor haline 
getirip kamuoyu ile paylaşmak
• Meclis çalışmalarında alınan kararların kamuoyuna etkin bir şekilde 
duyurulmasını sağlamak
• Yapılan vatandaş memnuniyet anketlerinin sonuçlarını şeffaf  bir şekilde 
kamuoyu ile paylaşmak
• Periyodik olarak mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek, hemşehriler ile bir 
araya gelmek, hizmet performansı hakkında bilgi vermek, geri bildirim 
almak
• Belediyenin yıllık hizmet performansına yönelik olarak kamuoyu 
bilgilendirme toplantıları düzenlemek

Kolaylaştırma • Bir hizmetin izleme sürecinde yer almak isteyen aktif  hemşehrilerin 
çalışmalarına yardımcı/destek olmak (örneğin, lojistik destek sunmak, 
ilgili yetkililerle temasa geçirmek, aracılık etmek vb.)
• Aktif  hemşehrilerin talep ve şikayetlerini hızlı, kolay ve etkin bir şekilde 
yapabilmeleri için mekanizmalar oluşturmak
• Belediye hizmetlerinin nasıl izleneceğine ilişkin sivil aktörlere (aktif  
hemşehrilere) yönelik bir rehber hazırlayıp paylaşmak
• İzleme faaliyeti yürüten aktif  hemşehrilere ihtiyaç duydukları verileri 
temin etmek
• İzleme faaliyeti yürüten aktif  hemşehrilerle periyodik toplantılar 
gerçekleştirmek

Güçlendirme • Bir hizmetin izleme sürecinde yer almak isteyen aktif  hemşehrilerin söz 
konusu alanda kapasitelerinin güçlenmesi için faaliyet yürütmek, kaynak 
ayırmak
• Belediye bütçesinin izlenmesi konusunda çalışma yapan aktif  
hemşehrilere yönelik olarak, finansal okuryazarlık eğitimi düzenlemek

İzleme ve Değerlendirme Aşaması
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Olası Roller
∇

Olası Giriş Noktaları
∇

Katalizör 
Olma

• Bir hizmetin izleme sürecine aktif  hemşehrileri dahil etmek adına
gerekli girişimleri başlatmak, süreci katılımcı ve şeffaf  bir anlayışla 
yürütmek (örneğin söz konusu hizmet ile ilgili belediye dışında aktif  
hemşehrilerden oluşan bağımsız bir izleme grubunun oluşması için 
girişimde bulunmak)
• Belediye faaliyetlerinin aktif  hemşehrilerce izlenip, değerlendirilmesi 
için gerekli girişimleri başlatmak (örneğin, stratejik planların yıllık bazda 
izlenmesi ve değerlendirilmesi, planda yer alan ama uygulanmayan 
konuların tespit edilmesi, belediye faaliyet raporunun incelenmesi, 
belediye yıllık bütçesinin neye/nereye ne kadar harcandığının/
harcanacağının takip edilmesi, yapılan faaliyetlerin kırılgan gruplara 
etkilerinin değerlendirilmesi vb. konularda kent konseyi bünyesinde bir 
izleme grubu oluşturulması için girişimlerde bulunmak)
• Mahalle bazında izleme ve değerlendirme yapılması için mahalle
meclisi benzeri örgütlenmelerin oluşması için girişimlerde bulunmak
• Mümkün olan her bir hizmet biriminin, kendi hizmetlerine ilişkin 
memnuniyet ölçümlerini yapması, bunu da kent konseyleri ile paylaşması

RESLOG Projesi Yerel Bileşeni
Uygulamalarından Örnekler

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Mutfak Atölyesi
ve Pastacılık Kursu 

Amaç: 

Adana Büyükşehir Belediyesi (ABB), hazırladığı Göç Ana Planı’nda be-
lirlenmiş olan öncelikli müdahale alanı çerçevesinde, “Mutfak Sanatları ile 
Mültecilerin Sosyal Uyumu ve İstihdam Olanaklarının Artırılması” konusunda 
bir çalışma geliştirdi. ABB’ye bağlı hizmet veren Adana Kadın Gelişim 
ve Eğitim Merkezi KAGEM (yeni adıyla NİYET - Nitelikli İnsan Yetiş-
tirme Akademisi) yerleşkesinde başlatılan bu çalışma ile, yerli ve göçmen 
kadınlara yiyecek - içecek sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşıla-
yacak şekilde profesyonel mutfak eğitimleri verilerek, onların istihdam 
olanaklarının artırılması ve özellikle göçmen kadınların toplumsal uyu-
muna katkı sağlanması hedeflendi.
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Süreçte Yer Alan Aktif Hemşehriler:

• Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi
• Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği
• Çözüme Ortak Ol Derneği (ÇOL-DER)
• Hayata Destek Derneği
• Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD / ASAM)
• Mahalle muhtarları
• Göçmen ve yerel halktan kadınlar

Süreç Özeti: 

Mutfak Atölyesi’nde Pastacılık Kursu, bir yandan meslek edindirme 
kursu hizmeti, diğer yandan ise faydalanıcıları özelinde kadınların sos-
yoekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik bir belediye programı 
olarak başlatıldı. Ayrıca özellikle göçmen kadınların kenti ve belediye 
hizmetlerini tanımaları, kullanmaları ve birlikte yaşam deneyimlerinin 
desteklenmesi de hedeflendi.

Mutfak Atölyesi’nde ilk dönem Pastacı Çıraklığı kursu, Halk Eğitim 
Merkezi’nden (HEM) görevlendirilen bir eğitmen tarafından 6 Türkiye-
li ve 6 sığınmacı kursiyer kadın ile Mart 2021’de başladı. 6 hafta olarak 
uygulanan kurs sürecinde Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği kursta 
kullanılmak üzere malzeme desteği verdiler; ayrıca Dernek üyesi olan 
pastacılar ve aşçılar kursiyerlere pasta hazırlama deneyimini aktardıkla-
rı atölye çalışmaları yaptılar. Ayrıca genişletilen paydaş ağı kapsamında, 
işbirliği yapılan STK’lerden Çözüme Ortak Ol Derneği (ÇOL-DER) 
kursiyerlere Kadın ve Göçmen Hakları, Hayata Destek Derneği Adana 
ekibi ise Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) eğitimleri verdi. Kurs biti-
minde Adana’daki bir pastaneler zinciri sahibi iki kursiyere bir hafta 
süreyle ücretsiz staj imkanı da sundu.

İlk dönemde edinilen deneyimler ışığında, 2. dönem için SGDD / 
ASAM ile işbirliği yapılarak kursun göçmenler arasında tanıtımı ve bi-
linirliği ile atölyeye katılan göçmen kadınların sayısının artırılması he-
deflendi. Haziran 2021’de başlayan 2. dönem kurslara, rutin programa 
ilave olarak, ÇOL-DER ve Hayata Destek Derneği katkılarıyla e-tica-
ret konusunda bilgilendirme faaliyetleri de eklendi. Yine bu dönemde 
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Mutfak Atölyesi’nde bahçeyi de kullanacak şekilde Payhane Kafe adı 
altında bir belediye işletmesi kuruldu. Payhane bir yandan kursiyerlerin 
bir kafede üretme ve sunum yapma becerilerini geliştirdi; diğer yandan 
kursiyerler atölyede yaptıkları ürünleri satma imkanı buldular.

Pastacılık kursunun 2. döneminin tamamlanmasının ardından, ilk iki 
dönemin değerlendirilmesi, atölyenin ve kurs programının geliştirilme-
si ve sürdürülebilirliğine yönelik iki önemli toplantı yapıldı. Bunlardan 
ilki ÇOL-DER’in yürütücülüğünde ilk iki dönemde eğitim alan yerli ve 
göçmen kursiyerlerin bir araya gelerek atölye ve kurs programı hakkın-
da yaptıkları bir sivil toplum izleme ve değerlendirme toplantısı oldu. 
Kursiyerler, deneyimleri ışığında önemli değerlendirmeler yaptılar ve 
geri bildirimler verdiler. Toplantının raporu ÇOL-DER tarafından ha-
zırlanarak ABB’ye sunuldu. İkinci toplantıda ise ABB, Adana’da aktif  
olan kadın destek hizmetleri sunan, kadın güçlenmesi alanında çalışan, 
gastronomi sektörü ile ilişkili çalışmalar yapan, istihdam, girişimcilik ve 
kooperatifçilik vb. alanlarda çalışan yerel paydaşlar ile bir araya gel-
di. ABB toplantıda Mutfak Atölyesi ve Pastacılık kursunun ilk günün-
den geldiği noktaya kadarki gelişmeleri paylaşarak, paydaşlarla Mutfak 
Atölyesi için bir sürdürülebilirlik stratejisi oluşturma çalışmasını başlattı. 
Bu çerçevede, Mutfak Atölyesi’nin ileriki dönemlerde daha da etkin bir 
şekilde hizmet vermesi hedeflendi. 

Sonuçlar:

• Mutfak Atölyesi’nin iki dönemi sonucunda, 12’si yerel, 13’ü göçmen 
olmak üzere toplam 25 kadına pastacılık çırağı eğitimi verildi.
• Mutfak Atölyesi’nin bahçesinde bir kafe işletmeye açıldı ve mutfakta 
üretilen ürünlerin satışı yoluyla kursiyer kadınların gelir etmesi sağlandı. 
• Mutfak Atölyesi’nin tanıtım faaliyetleri neticesinde, Adana Kadın Ge-
lişim ve Eğitim Merkezi’nin gerek halk nezdinde gerekse sivil toplum 
tarafından bilinirliği ve görünürlüğü arttı.
• Mutfak Atölyesi’nde verilen pastacılık kurslarına ilave olarak verilen 
başka kurslar sayesinde, kursiyer kadınların bilgi, tecrübe ve özgüven 
kazanmaları sağlandı.
• Mutfak Atölyesi’nin gerek analiz ve planlama, gerek uygulama, gerek-
se izleme-değerlendirme aşamalarında aktif  hemşehrilerle işbirlikleri 
gerçekleştirildi ve karşılıklı güven ortamının gelişmesine katkı sağlandı.
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• Proje paydaşlarının katılımı ve katkılarıyla, Mutfak Atölyesi’nin sürdü-
rülebilirlik stratejisi geliştirilmeye başlandı. 
• Uygulama aşamasında, ilçe belediyeleri ile de işbirlikleri gerçekleşti-
rildi.
• Adana Lezzet Festivali’nde, kursiyerler için stant açılarak Mutfak Atöl-
yesi’nde üretilen ürünlerin satışı yapıldı, kursiyer kadınların gelir elde 
etmeleri sağlandı.
• Kurslar boyunca yerel kadınlar ile göçmen kadınlar arasında güzel 
bir etkileşim, birlikte yaşam hedefiyle sürece katkı sunmak isteyen aktif  
hemşehriler için de elverişli bir ortam oluşturuldu. 

Adana Büyükşehir Belediyesi Uygulamasında
Belediyenin Elverişli Ortama Dair Rolleri
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Belediyenin Elverişli
Ortama Dair Rolleri

Analiz ve
Planlama √

Mutfak Atölyesi kurs programının 
geliştirilmesi, malzemelerin 
temini ile hedef  gruba erişim ve 
bilgilendirme sırasında STK’lerin 
sürece dahil edilmesi

Uygulama

√
Mutfak Atölyesi’nde kullanılan 
değerlendirme anketlerinde, proje 
ortaklarının logolarının yer alması

√

Uygulamalar sırasında, genişletilen 
paydaş ağı kapsamında, “kadın 
ve göçmen hakları”, “toplumsal 
cinsiyet eşitliği”, “e-ticaret” gibi 
konularda eğitimler verilmesi

√
Kursa katılım sağlayacak olan 
kadınlar için ulaşım imkanı 
sağlanmasına yönelik STK’ler
ile görüşmeler yapılması
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Uygulama

√

Mutfak Atölyesi’ne katılan 
kadınların, bilgi ve tecrübe 
kazanmaları, özgüven 
kazanmaları, gelir elde etmeleri, 
başka konularda kapasitelerinin 
gelişmesi

√
Mersin’de benzer çalışmalar 
yürüten girişimler ile bilgi ve 
deneyim paylaşımı yapılması 

İzleme

√

Mutfak Atölyesinin 
sürdürülebilirliğine yönelik 
toplantıya yerel düzeyde ilgili 
tüm paydaş ve STK’lerin davet 
edilmesi, çalışmalar hakkında 
bilgi verilmesi, paydaşların 
sürdürülebilirlik stratejisi 
hazırlığına dahil edilmeleri

√
Mutfak Atölyesi ve kurs programı 
ile ilgili bir sivil toplum izleme ve 
değerlendirme toplantısı yapılması

√

Mutfak Atölyesi sivil toplum izleme 
ve değerlendirme toplantısının tüm 
tasarımının, yürütücülüğünün ve 
raporlamasının proje ortağı olan 
bir STK tarafından yapılması

Çıkarılabilecek Dersler:

•ABB, proje uygulaması sırasında gerek programın geliştirilmesinde, ge-
rekse kursiyer adaylara erişimde bazı zorluklarla karşılaştı. Bu noktada, 
Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi, Adana Aşçılar ve Pastacılar Der-
neği ve mahalle muhtarları aktif  hemşehriler olarak gerek kursiyerlere 
erişim gerekse de kurs programının geliştirilmesinde katkıda bulundu-
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lar. ABB’nin projenin henüz analiz ve planlama aşamasında aktif  hem-
şehrileri sürece katması hem söz konusu zorlukların aşılmasında hem de 
ilerleyen süreçlerde aktif  hemşehrilerin konuyu sahiplenmelerinde çok 
etkili oldu. 
• Aktif  hemşehriler ile işbirliği içinde başlayan süreç, projenin ilerleyen 
dönemlerinde de konuya ilgi duyan başka aktif  hemşehrilerin projeye 
dahil olmalarını ve katkıda bulunmalarını kolaylaştırdı. Atölye konusu 
olan pastacılık alanında kadınların istihdam olanaklarından yararlan-
malarına ek olarak, kadınların güçlenmesi ve bilinçlenmesi alanında 
(diğer) aktif  hemşehriler de kendi bilgi, birikim ve tecrübelerini kursiyer 
kadınlara aktarabildiler. Dolayısıyla, belediyenin buradaki “kolaylaştırı-
cı” rolü, projenin başarısında da doğrudan etkili oldu.
• Mutfak Atölyesi ilk iki dönem uygulama sürecinin kursiyer ve proje 
paydaşlarınca değerlendirilmesi; geleceğe yönelik sürdürülebilirlik ça-
lışmalarının ilgili yerel paydaşlarla katılımcı bir süreçle yönetilmesinde, 
projeye ileriki süreçlerde başka aktif  hemşehrilerin de dahil olabilmesin-
de ve daha da etkin sonuçlar ortaya çıkmasında etkili olabilir. 
• Projenin analiz ve planlama aşamasından, uygulanmasına ve izle-
me-değerlendirilmesine kadar tüm süreçlerde ABB’nin üstendiği farklı 
roller (güven oluşturma, kolaylaştırma, güçlendirme ve katalizör olma), 
süreçte aktif  hemşehriler için oldukça elverişli bir ortamın yaratılmasın-
da etkili oldu. 

Seyhan Belediyesi’nin Bilgi Evleri 

Amaç: 

Seyhan Belediyesi, hazırladığı Göç Ana Planı’nda belirlemiş olduğu 
“Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi” hedefinden hareketle;

(a) Yerli ve göçmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı mahalle ve sokaklara 
yönelik ayrıntılı tasarım ve uygulama projelerinin hazırlanması,

(b) Göçmenlerin yoğun olarak yaşamakta oldukları mahallelerdeki mev-
cut kentsel çevrenin iyileştirilmesi amacıyla kentsel donatı kazandırma 
çalışmaları ve benzeri çalışmalar başlattı.
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Bu çerçevede, Seyhan Belediyesi ilçede kısmen atıl durumdaki taziye 
evlerinin bilgi evine dönüştürülmesi sürecinde, Suriyelilerin en yoğun 
olarak yaşadıkları iki dezavantajlı mahallede bulunan Taziye Evi’ni Bil-
gi Evi’ne dönüştürmek suretiyle çocuk ve gençlerden başlayarak mahal-
lelerde yerel halk ve göçmenlerin birlikte yaşamını güçlendirmeyi he-
defledi. Yeşilyuva ve Gülbahçesi Bilgi Evleri açıldıkları günden bu yana, 
sundukları kütüphane, etüt ve online eğitime erişim olanakları ile her 
yaştaki yerli ve Suriyeli göçmen çocuk ve gencin ders çalışma amacıyla 
ve boş zamanlarında da eğitim ve kültürel etkinliklerle zaman geçirdik-
leri, mahalle düzeyinde birer toplum merkezine dönüşmeye başladılar. 

Süreçte Yer Alan Aktif Hemşehriler:

• Seyhan Kent Konseyi Göç Grubu
• Uçan Balon Derneği
• Mahalle muhtarları
• Bilgi evlerinin bulunduğu mahallelerdeki okul müdürleri ve öğretmenler
• İlçede yaşayan emekli öğretmenler 
• Göçmen ve yerleşik halktan kadınlar

Süreç Özeti: 

Yeşilyuva ve Gülbahçesi Bilgi Evlerinin kullanıma açık hale gelmelerin-
den sonra Belediye, Kütüphaneler Müdürlüğü aracılığıyla her bilgi evi-
ne birer koordinatör (öğretmen kökenli) atadı. Koordinatörler Bilgi Ev-
lerinin çalışma programlarını Belediye yönetimi ile birlikte hazırladılar 
ve Bilgi Evlerinin güvenli yerler olduklarına yönelik olarak mahallerde 
okullar ve muhtarlar başta olmak üzere geniş bir bilgilendirme yaptılar. 

Resmi açılışı yapılmadan tabelayı gören mahallenin çocuk ve gençleri-
nin gelişleri ile 2021 yılı Ocak ayında hizmet vermeye başlayan Yeşilyu-
va Bilgi Evi’nde, kütüphane, etüt ve online eğitim salonuna ek olarak, 
öğrenci ve gençlere sabahları sıcak çorba, gün içinde de çay ve simit gibi 
atıştırmalıklar ücretsiz olarak sağlanıyor. 

Seyhan ilçesinde kentin çeperinde düşük gelirli ve dezavantajlı grupla-
rın yaşamakta olduğu Gülbahçesi Mahallesi’nin Bilgi Evi’nin üst katı 
kütüphane ve online eğitim salonu olarak kullanılırken, alt katı mahalle-
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linin istekleri doğrultusunda cenaze olduğu günler Taziye Evi, olmadığı 
zamanlarda ise öğrencilerin ders çalışma mekanı olarak kullanıma uy-
gun şekilde çok amaçlı olarak düzenlendi ve kullanıma açıldı. 

Kullanıcıları arasında hem yerel halkın hem de Suriyeli göçmenlerin 
olduğu Bilgi Evlerinde ayrıca öğrencilerin/gençlerin yaş grupları ve ih-
tiyaçlarına göre ek sosyal etkinlikler, kaynaştırıcı ve eğlendirici uygula-
malar, müzik dinletileri, eğitici oyunlar, kitap okuma seansları, müze ve 
gözlemevi gezileri, özel gün ve haftaları anma etkinlikleri de düzenleni-
yor. Bu şekilde mahallelerde “birlikte yaşama” pratikleri kazandırılmaya 
çalışılıyor.

Süreç içerisinde, çevrede yer alan okulların müdürleri ve bazı öğretmen-
leri Yeşilyuva ve Gülbahçesi Bilgi Evlerini ziyaret ederek uygulamaya 
destek olmak istediklerini ifade ettiler. Bu çerçevede, kitap bağışı, çeşitli 
branş öğretmenleri tarafından düzgün okuma, satranç, koro, resim gibi 
konularda gönüllü eğitimler verilmesi gibi işbirlikleri gündeme geldi ve 
buna ilişkin bir program hazırlandı.

Bunun yanında, Gülbahçesi Mahallesi’nde çevre okulların müdür ve 
öğretmenleri dezavantajlı durumdaki ailelere mensup 20 kadar öğren-
ciyi Bilgi Evi’ne getirip kaydettirdiler.

Ayrıca Bilgi Evi’nden yararlanan çocukların istekleri üzerine 18 kişilik 
bir futbol takımı kuruldu ve takım cumartesi günleri belediyenin spor 
tesislerinden yararlanmaya başladı. Muay-Thai sporunu tercih eden 
çocuklar ise Bilgi Evi bahçesinde bir öğretmen nezaretinde çalışma ya-
pıyorlar.

Bilgi Evlerinde ayrıca kadınlar için de programlar oluşturuldu ve bu 
çerçevede kadınlar için okuma-yazma kursları planlandı. 

Seyhan Edebiyat Günleri’ne katılan yazar ve sanatçılar Yeşilyuva Bilgi 
Evi’nde çocuklar ile birlikte ”Yaratıcı Okuma, Resim ve Kısa Film Atöl-
yeleri” yapıyor; Belediye Başkanı ise sıkça Bilgi Evleri kütüphanesine 
gelerek çocuklarla kitap okuyor. 
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İlerleyen süreçte, Bilgi Evleri, Seyhan Kent Konseyi tarafından başla-
tılan başka girişimlere de ev sahipliği yapmaya başladı. Seyhan Kent 
Konseyi Göç Grubu, Konsey’in Çocuk Meclisi’nin kurulmasına ve bu 
Meclis’in de mahalleler düzeyinde çocuklardan oluşan hayal takımları 
kurmasına öncülük etti. Bu takımlardan ikisi Yeşilyuva ve Gülbahçesi 
Mahallerinde bulunuyor. Takımlar mahallelerde yaşayan Türkiyeli ve 
Suriyeli çocuklardan oluşuyor ve Bilgi Evlerini çalışmaları için aktif  
olarak kullanıyorlar. Takımlar nasıl bir mahallede yaşamak istediklerine 
ve nasıl bir çevre hayal ettiklerine yönelik çalışmalar yürütürken, Kent 
Konseyi Çocuk Meclisi ile Bilgi Evleri ekipleri, çocukların bilgi evleri-
nin geliştirilmesi için kurdukları hayallere yönelik yaptıkları toplantının 
çıktılarını dikkate alarak bu hayalleri hayata geçirmek yönünde ortak 
bir uygulama geliştirdiler. Bu uygulama kapsamında, Yeşilyuva Bilgi 
Evi’nde pek çok kültür, sanat ve gökbilim faaliyeti yapılacak bir Hayal-
ler Akademisi, Gülbahçesi Bilgi Evi’nde de bir Bilim Sınıfı kurulmasına 
yönelik gelen talepleri gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

Sonuçlar:

• Atıl durumdaki taziye evleri bilgi evine dönüştürülerek, başka bir 
amaçla da olsa etkin bir biçimde kullanılır hale gelmiş ve kamu kaynak-
larının boşa gitmemesi sağlanmış oldu.
• Bilgi Evlerinden sadece Nisan-Haziran 2021 döneminde 1630 kız, 
840 erkek öğrenci/çocuk/genç yararlanmıştır. Bu sayı süreç içerisinde 
daha da artmaktadır.
• Bilgi Evlerinden faydalanan (özellikle düşük gelirli ve dezavantajlı du-
rumdaki ailelere mensup, internet ve bilgisayara erişimleri olmayan) öğ-
renciler/çocuklar/gençler pandemi koşullarında eğitimlerine daha iyi 
şartlarda/imkanlarda devam edebildiler.
• Dezavantajlı mahallelerde yaşayan yerli ve Suriyeli göçmen çocuk ve 
gençlerin bir araya gelebilecekleri bir ortam sağlanmış oldu. Bu çerçe-
vede, Bilgi Evleri sadece eğitim amaçlı değil aynı zamanda sosyal amaçlı 
olarak da kullanılan bir yer haline geldi. Bilgi Evlerini kullanan çocuklar 
ve gençler aracılığıyla ailelerine de ulaşılmış oldu.
• Bilgi Evleri, çevrede yaşayan aktif  hemşehriler için de bir katalizör gö-
revi görüyor (örneğin, bazı okulların müdürlerinin ve öğretmenlerinin 
çeşitli branşlarda gönüllü ders vermeleri, etkinliklerin düzenlenmesinde 
yer almaları).
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• Bilgi Evleri, süreç içerisinde farklı hedef  gruplarını da kapsayacak bi-
çimde hizmet vermeye başladı; bu anlamda da kadınlar için okuma-yaz-
ma kursları düzenlenmesi planlandı.
• Bilgi Evleri; Kent Konseyi ve Belediye ortaklığında mahallelerde bir-
likte yaşamın geliştirilmesi ve karar süreçlerine çocuk katılımı alanında 
yeni bir projenin gelişmesine de zemin oluşturdu ve bir eğitim merkezi 
olarak etki alanını genişletti.

Seyhan Belediyesi’nin Elverişli Ortama Dair Rolleri
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Belediyenin Elverişli
Ortama Dair Rolleri

Analiz ve
Planlama √

Seyhan Kent Konseyi Çocuk 
Meclisi mahalle hayal takımlarının 
kurularak, Türkiyeli ve Suriyeli 
çocuklardan oluşan takımların Bilgi 
Evlerini çalışmaları için aktif  olarak 
kullanmaları ile Kent Konseyi 
Çocuk Meclisi ile Bilgi Evleri 
ekiplerinin ortaklığında çocukların 
bilgi evlerinin geliştirilmesine 
yönelik hayallerini hayata geçirmek 
yönünde ortak bir uygulama 
geliştirmeleri 

Uygulama

√

Özellikle düşük gelirli ve 
dezavantajlı durumdaki ailelere 
mensup öğrencilerin pandemi 
koşullarında eğitimlerine Bilgi 
Evlerinin uygun ortamı sayesinde 
devam edebilmeleri

√
Çevredeki bazı okulların 
müdürlerinin ve öğretmenlerinin 
Bilgi Evlerinde çeşitli branşlarda 
ders vermeleri
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Uygulama

√

Mahalle muhtarlarına ek olarak 
Seyhan Kent Konseyi Göç 
Grubu, Hayata Destek Derneği, 
Mavi Kalem Derneği ve Uçan 
Balon Derneği gibi paydaşlar ile 
işbirlikleri kurulması

√
Belediye Başkanı’nın Bilgi Evlerini 
sık sık ziyaret etmesi, çocuklarla 
kitap okuması ve mahalle sakinleri 
ile buluşması

Çıkarılabilecek Dersler:

• Seyhan Belediyesi’nin kısmi olarak kullanılan iki taziye evini pandemi 
döneminde bilgi evine dönüştürüp, farklı amaçlarla daha geniş bir he-
def  kitlenin kullanımına sunması, mevcut hizmetlerin daha etkin hale 
getirilmesine yönelik güzel bir örnektir. 
• Bilgi evleri kendi başlarına, mahalle düzeyinde birer toplum merkezi 
olarak, elverişli ortamlardır. Bilgi Evleri, hem mahalle düzeyindeki aktif  
hemşehriler için elverişli bir ortam yaratmış hem de yerli ve Suriyeli 
göçmen çocuk/gençler tarafından kullanılır hale gelmiştir. Bu anlamda 
Bilgi Evleri, birlikte yaşama hedefinin, belediyenin oluşturduğu elverişli 
ortam ve bu ortamdan yararlanan aktif  hemşehriler ile birlikte mahalle 
düzeyinde nasıl hayata geçirilebileceğine ilişkin çok güzel bir örnektir.
• Bilgi Evlerinin, hedef  kitlesi her yaşta çocuk ve gençlerdir. Ancak süreç 
içerisinde, aktif  hemşehrilerin de katkılarıyla hedef  kitlenin genişleme-
si, kadınları da içerecek hale gelmesi (Suriyeli kadınlara yönelik oku-
ma-yazma kurslarının planlanması) Bilgi Evlerinin etkinliğini daha da 
artıracaktır.
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• Henüz resmi açılış yapılmadan, tabelayı görerek gelen çocuk ve genç-
ler tarafından kullanılmaya başlaması, emekli bazı öğretmenlerin işbirli-
ği teklif  etmeleri, mahalle çocuk takımlarının Bilgi Evlerinde toplantı ve 
etkinlik yapmaları, Bilgi Evlerinin gelişmesi için hayal kurmuş ve bun-
ları Belediye ile Kent Konseyi’nden talep etmiş olmaları Bilgi Evlerinin 
aktif  hemşehriler için elverişli bir ortam yaratması açısından çok önemli 
kazanımlardır. 
• Bilgi Evlerinin hedef  kitlesinin, sunulan hizmetlerin ya da yürütülen 
çalışmaların çeşitliliğinin süreç içerisinde gelişmesinde aktif  hemşehrile-
rin katılımının çok büyük bir rolü ve önemi olmuştur. Bu anlamda Bilgi 
Evleri, aktif  hemşehriler için elverişli ortamın sağlandığı durumlarda, 
belediyenin hizmet kalitesinin olumlu yönde gelişebileceğine dair çok 
güzel bir örnektir.
• Mahallelerdeki çocuk takımlarının Bilgi Evlerinde aktif  çalışmalar 
yapmaları, eğitim, oyun ve faaliyet alanlarını kullanmaları, sahiplenme-
leri ve geliştirmelerine yönelik olarak hayal kurup ortak kararlar alma-
ları ve hayallerinin gerçekleşmesi için bunu yerel yönetim temsilcilerine 
sunmaları önemli bir yönetişim ve katılım tecrübesi olarak görülebilir. 
Bilgi Evleri mahallerde yaşayan çocukların aktif  hemşehri olmaları için 
çok önemli zeminler vaat etmektedir. 

Sultanbeyli Belediyesi’nin Gençlik Girişimleri
Destek Programı 

Amaç: 

Sultanbeyli Belediyesi, kentte sosyal uyum ve birlikte yaşama kültürü-
nün gelişmesi konusunda tabandan gelecek katkıların, belediye eliyle 
yapılanlardan çok daha önemli olduğunu düşünerek, aktif  hemşehrile-
rin sosyal uyumu sağlamasını desteklemek amacı ile Gençlik Girişimleri 
Destek Programı’nı geliştirdi.

Süreçte Yer Alan Aktif Hemşehriler:

• Mülteciler Derneği
• Yerli ve mülteci gençler
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Süreç Özeti: 

Sultanbeyli Belediyesi Gençlik Girişimleri Destek Programı; Türkiye-
li ve Suriyeli gençlerden oluşacak proje takımları tarafından hazırlan-
mış ve ilçede birlikte yaşamaya katkı sağlayacak küçük ölçekli projeleri 
desteklemeyi hedefleyen bir program olarak Sultanbeyli Belediyesi ve 
Mülteciler Derneği işbirliği ile geliştirildi ve 2021 yılında 2 dönem ya-
pılan başvuru/teklif  çağrısı ile uygulandı. Destek almak için Program’a 
yapılan başvurularda, her bir proje fikrinin, mülteciler ile yerli halkı bir 
araya getirerek sosyal uyuma yönelik etkinlikler içermesi beklendi. Do-
layısı ile programın iki farklı düzeyde sosyal uyumu destekleme hedefi 
bulunuyor. İlk düzeyde projeleri yazıp uygulayacak ekipler oluşturul-
ması teşvik edilerek birlikte yaşama ve çalışma kültürü desteklenmek 
istendi. İkinci düzeyde ise, bu projeler aracılığı ile daha geniş bir hedef  
kitleye ulaşılması hedeflendi. Bu çerçevede programın uygulama süreci, 
aşağıdaki aşamalardan oluşuyor:

• Program çağrısına çıkılması ve proje fikirleri ile başvuruların toplan-
ması
• Başvuranların Sosyal Uyum ve Proje Yazma eğitimleri ile Takım Oluş-
turma Çalışmasından oluşan eğitim programına dahil edilmeleri ve bu 
eğitimleri almaları
• Eğitimlere katılan başvuru sahiplerinin proje fikirlerine göre, yerel 
halktan ve mültecilerden en az birer kişi içeren takımlar oluşturarak 
projelerini bir başvuru formunda açıklayıp, destek almak için değerlen-
dirmeye sunmaları 
• Projelerin bağımsız hakemler tarafından değerlendirilmesi
• Belirli bir eşik puanını geçen projelere uygulama desteği verilerek Mül-
teciler Derneği tarafından atanan bir mentör koçluğunda projelerin uy-
gulanmasının sağlanması
• Dönem sonunda programdan destek alan projeler için bir proje fuarı 
düzenlenerek deneyimlerin paylaşılması
• Fuara katılan proje ekipleri ile Belediye ve Dernek temsilcilerini katılı-
mıyla bir değerlendirme toplantısı yapılması 

Proje kapsamında hazırlanan Program Kılavuzu ve Başvuru Rehberi, 
ilçede yaşayan yerli halk ve mültecilere programa başvuru, proje kabul 
ve uygulama koşulları hakkında bilgiler sunuyor ve programın adil ve 
şeffaf  bir şekilde uygulanmasını sağlıyor.
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Projenin yürütülmesi sırasında Mülteciler Derneği, başvuru formları-
nı Arapçaya çevirdi ve sosyal medyada Arapça duyurular aracılığı ile 
mültecilere ulaşmasını sağladı. Verilen Sosyal Uyum ve Proje Yazma 
Eğitimleri sırasında Arapça çevirmenler, Türkçe bilmeyen katılımcılar 
için çeviri yaptı.

Sonuçlar:

• Programın birinci uygulama dönemi Ağustos-Ekim 2021 arasında 
gerçekleşti. Programa başvuran gençler öncelikle Sosyal Uyum ve Pro-
je Yazma eğitimlerini tamamladılar; ardından ilk çalıştayda takımlarını 
oluşturdular. Takım oluşturma çalışmasının kendisi bir sosyal uyum et-
kinliği olmuş, katılımcılar, proje fikirlerini tartışırken, sosyal uyum konu-
sunu birlikte düşünmeye başlamışlardır.

Programın ilk başvuru döneminde başvuran projelerin kısa listesi aşa-
ğıdadır:

o Doğru Bilgi ve Sosyal Uyumla Ortak Bir Gelecek! (Proje mülteci ve 
Türkiyeli gençler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve sosyal uyu-
mun kuvvetlendirilmesi amacını gütmektedir)
o Renklerin Gücü (Projenin amacı, mülteci ve yerel halktan aynı çev-
rede yaşayan çocuklar arasındaki farklılıkların ayrımcı ve dışlayıcı 
davranışlara neden olmasını önlemek; çocukların birbirleriyle aktif  
bir iletişim ağı kurmalarını sağlayacak ortamı oluşturmak; atölye ça-
lışmaları ile diyaloglarını artırıp, kendi aralarında işbirliği yapabilme-
lerine olanak sağlamak; sosyal etkileşimlerini güçlendirmek; var olan 
farklılıkların bütünleştirici bir zenginlik olduğunu gösterebilmektir)
o Hayat Hep Birlikte Güzel (Proje, yerli halk ve mülteciler arasındaki 
iletişimi güçlendirmek üzere pikniklerin düzenlenmesi ve piknikler 
sırasında çeşitli bilgilendirmelerin yapılması faaliyetlerini içermekte-
dir)
o Gülümse ki İnsan Yaşasın! (Yerli halk ve mülteci gençlerden oluşan 
karma gruplara fotoğrafçılık eğitimi verilmesi ve fotoğraf  gezilerinin 
düzenlenmesi)

Proje faaliyetleri, bu kitabın yazıldığı sırada henüz tamamlanmadığı 
için programın ikinci düzeydeki pratik sonuçları henüz değerlendirile-
memektedir.
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Sultanbeyli Belediyesi’nin Elverişli Ortama Dair Rolleri
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Belediyenin Elverişli
Ortama Dair Rolleri

Analiz ve
Planlama √

Belediye’nin, Mülteciler 
Derneği çatısı altında programı 
organize ederek, bir sivil toplum 
kuruluşunun sosyal uyum alanında 
güçlendirilmesine destek olması

Uygulama

√

Program uygulamaya geçmeden 
önce, bir toplantı düzenlenerek, 
programın işleyişinin ve program 
rehberinin gençler alanında çalışan 
STK’lere tanıtılması ve görüşlerinin 
alınması

√

Sosyal Uyum ve Proje Yazma 
eğitimleri verilerek, mülteci ve 
yerli halktan aktif  hemşehrilerin 
fikirlerini projelendirmelerinin 
ve hayata geçirmelerinin 
desteklenmesi

√

Başvuru formunun çift dilli 
yapılması ve eğitimlerde çeviri 
hizmetinin sunulması; bu sayede 
mülteci gençlerin programa 
katılımının kolaylaştırılması

√
Belediye’nin, çalışmalarına 
gönüllüler çekmek yerine, 
hemşehrilerinin kendi fikirlerini 
hayata geçirmesini desteklemesi 

İzleme √

Program kapsamında desteklenen 
projeler tamamlandıktan sonra bir 
proje fuarı düzenlenerek, yapılan 
çalışmaların duyurulması 
Fuar kapsamında, proje uygulayıcısı 
gençlerle bir değerlendirme 
toplantısı yapılarak programın 
gelecek dönemler için iyileştirilmesi 
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Çıkarılabilecek Dersler:

• Sultanbeyli Gençlik Girişimleri Destek Programı, bir yerel yönetimin 
aktif  hemşehriler yaratmak ve onların girişimleri için elverişli ortamı 
sağlamak hedefi üzerine kuruludur. Program, öncelikle belirli bir yaş 
grubundaki gençlere ulaşarak, onları faaliyetlere katılmaya davet et-
mektedir. Ardından hazırlanan eğitim programıyla, katılanları sosyal 
uyum ve birlikte yaşama konularında bilgilendirmekte ve projelerini 
hayata geçirmeye yönelik pratik bilgiler vermektedir. Bu şekilde, gençle-
rin akıllarındaki fikirleri eyleme geçirmeye teşvik etmekte ve onlara bu 
amaç doğrultusunda teknik destek sağlamaktadır.
• Program kapsamında desteklenerek hayata geçirilen projelerin iki te-
mel özelliği ise Belediye’nin, yarattığı elverişli ortam aracılığı ile aktif  
hemşehrilerin katkılarından etkin bir şekilde faydalanmasına olanak 
tanımaktadır. Program, ilk olarak, yerli halk ve göçmenlerin bir arada 
yaşaması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması gibi, belediyenin hem 
Göç Ana Planı’nda hem de Stratejik Planı’nda yer alan, ilçe için önemli 
konulardan birisine odaklanmaktadır. Bu sayede, yerelin ihtiyaç ve so-
runlarını takip etmek ve hedef  kitleye ulaşmak konusunda Belediye’nin 
yaratabileceğinden daha fazla etki yaratılmaktadır.
• İkinci olarak da Gençlik Girişimleri Destek Programı, Sultanbeyli il-
çesi genelinde uygulanmaktadır. Bu şekilde katılımcılar yaşadıkları çev-
reyi daha iyi tanımakta ve onu dönüştürmek üzere çalışmaktadır. Bu 
da uzun vadede, yaşam kalitesi daha yüksek bir kent oluşmasına katkı 
sağlayacaktır.

Şişli Belediyesi’nin Açık Evi

Amaç: 

Şişli Belediyesi’nin Açık Evi, hem mülteci ve göçmenlere hem de yerel 
halka hizmet veren, toplumsal bütünleşme ve birlikte yaşamaya yönelik 
faaliyetlerin düzenlendiği, belediye ve sivil toplum işbirliği ile yürütülen, 
ilçe düzeyinde aktif  olan yeni nesil bir toplum merkezi olmayı hedefle-
mektedir. 
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Açık Ev’in iki temel amacı bulunmaktadır. İlki toplumda sosyal uyumu 
güçlendirmek ve göçmen ve mülteciler ile yerli halk arasında birlikte 
yaşama kültürünü desteklemektir. İkincisi ise, göç alanında, özellikle de 
sosyal uyum ile ilgili konularda kısıtlı olan belediye kaynaklarını artır-
mak ve bunları en verimli şekilde kullanmak için sivil toplumla işbirlik-
lerin geliştirilmesini sağlamaktır.

Süreçte Yer Alan Aktif Hemşehriler:

• Şişli Kent Konseyi Mülteci Meclisi
• Uluslararası Göçmen Kadınlarla Dayanışma Derneği
• Mülteci Destek Merkezi (MUDEM)
• Save the Children
• Göç alanında faaliyet gösteren bir üniversite araştırma merkezi temsil-
cisi (henüz belirlenmedi)
• Belediye Meclisi temsilcisi (henüz belirlenmedi)

Süreç Özeti: 

Şişli Belediyesi Göç Ana Planı’nın hazırlık sürecinde yapılan paydaş gö-
rüşmeleri sırasında, göç konusunda ilçede faaliyet gösteren STK’lerin 
ve Şişli Kent Konseyi’nin etkinlikleri için alan ihtiyacı olduğu ortaya 
çıktı. Kurumların faaliyetlerini yürütme ve etkinliklerini düzenleme ko-
nusunda Belediye’den en önemli beklentilerinden birinin uygun mekan-
lar sağlanması olduğu belirtildi. Belediye ise, başta personel olmak üzere 
kısıtlı kaynaklar nedeni ile mültecilere ulaşmakta zorlandığını ve yapa-
bildiği faaliyetlerin çeşitliliğinin az, katılımcı sayısının düşük olduğunu 
vurguladı. Bu çerçevede Açık Ev, her iki tarafın ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere tasarlanmış oldu. 

Paravanlarla bölünebilir tek bir alan olarak kurgulanmış olan Açık Ev, 
küçük çaplı etkinlikler düzenlemeye elverişli bir mutfak, projeksiyon 
aleti ve perde, çalışma, atölye, etkinlik düzenleme, toplantı ve tiyatro 
düzeni oluşturma gibi faaliyetler için elverişli modüler masalar, sandal-
yeler ve dolaplarla donatıldı. Şişli Belediyesi Göç Birimi bu alanı rutin 
faaliyetleri ve kendi düzenleyeceği etkinlikler için de kullanıyor. Merkez, 
aynı zamanda, başta göç ve mültecilik alanında hak temelli çalışmalar 
yürüten sivil toplum kuruluşları olmak üzere, tüm sivil toplumun kulla-
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nabileceği bir etkinlik alanı olarak da hizmet veriyor. Bu etkinlikler sa-
yesinde Belediye’nin göç alanındaki hizmetlerinde sağlamak isteyeceği 
çeşitlilik ile mültecilere erişimi de artıyor. Merkezden faydalanan mülte-
ciler, belediyenin diğer hizmet alanları hakkında da bilgi sahibi oluyor; 
belediye ile hemşehrileri arasındaki iletişim de güçleniyor. 

Belediye, STK’lerin merkezi kullanma koşul ve kurallarını bir çalışma 
yönergesi ve temel ilkeler metni aracılığı ile tanımladı ve duyurdu. Sivil 
toplumun merkezde yürüteceği faaliyetlerin programına ise bir Değer-
lendirme Komitesi karar veriyor. Bu komite de ağırlıklı olarak sivil top-
lum temsilcilerinden oluşuyor. Bu şekilde, merkez şeffaf  ve çoğulcu bir 
şekilde yönetilmekte ve Değerlendirme Komitesi aracılığı ile geniş bir 
STK ağına ulaşarak çeşitlilik sağlanmaktadır.

Sonuçlar:

• Pandemi sürecinden kaynaklanan gecikmelerden dolayı, Açık Ev 
Ağustos 2021’de tamamlanarak hizmete açılabildi. İlk Değerlendirme 
Kurulu toplantısı da ancak Ekim 2021’de yapılabildi. Bu sırada Açık 
Ev’in açılışı ve kullanımına dair çeşitli bilgilendirme toplantıları dü-
zenlendi; yönerge çalışması yürütüldü. Değerlendirme Kurulu, ilk top-
lantısında Açık Ev Yönergesini ve Çalışma İlkelerini inceledi, tartıştı 
ve tavsiyelerini Şişli Belediyesi’ne iletti. Belediye de eleştiri ve önerilere 
bağlı kalarak Yönerge ve Çalışma İlkelerini gözden geçirdi ve yeniden 
düzenledi.
• İlk aşamada Belediye ile yakın işbirliği içinde olan STK’ler merkez-
den faydalanmaya başladı. Ayrıca, Değerlendirme Kurulu’nda yer alan 
MUDEM de merkezde mültecilere yönelik etkinlikler düzenledi. 
• Şişli Kent Konseyi ve Şişli Belediyesi, Kent Konseyi (KK) inisiyatifi 
ile belediyenin bütçesini katılımcı bir şekilde yönetmek üzere işbirliğine 
gitmiştir. Katılımcı bütçe çalışması önce mahalle düzeyinde oluşturulan 
komitelerde tartışılmakta, ardından mahallelerden seçilmiş katılımcı-
lardan oluşan ilçe meclisinde görüşülmektedir. Ortak kararlar uygulan-
mak üzere Belediye’ye aktarılmaktadır. Kararların uygulanması yine 
aynı organlar tarafından izlenmektedir. KK; mahalle komiteleri ve ilçe 
meclisinde kapsayıcı temsiliyeti sağlamak üzere engelliler ve mülteciler 
gibi kırılgan grupları doğal üye olarak kabul etmiştir. Seçilmiş olmasalar 
bile bu gruplardan kadın ve erkekler katılımcı bütçe çalışmalarına üye 
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olarak katılma hakkına sahiptir. Bununla birlikte, yapılan bütün duyu-
rulara rağmen, katılımcı bütçeleme çalışmasına mültecilerin yeterli dü-
zeyde katılımı sağlanamamıştır. Bunun üzerine KK, RESLOG desteği 
ile kurulan Açık Ev’de alanda faaliyet gösteren ve Şişli Belediyesi’nin 
işbirliği yaptığı STK’ler ile bir toplantı düzenleyerek, mülteci katılımı-
nı artırmak üzere destek istemiştir. Kasım 2021’de Şişli Kent Konseyi, 
merkezde bir toplantı düzenleyerek, Şişli Belediyesi katılımcı bütçeleme 
çalışmalarını Değerlendirme Kurulu üyelerine ve göç alanında faaliyet 
gösteren STK’lere sunmuştur. Kent Konseyi, katılımcı bütçe çalışmala-
rına göçmen ve mültecilerin katılımının artırılması için destek istemiştir. 
Bu toplantıda, ayrıca Kent Konseyi Mülteci Meclisi’nin daha etkin ça-
lışması için STK’ler ve Belediye ile işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. 
Mülteci Meclisi’nin toplantı ve faaliyetlerini Açık Ev’de yapması konu-
sunda da anlaşmaya varılmıştır.
• Şişli Belediyesi, uluslararası fon desteği ile Sosyal Mutfak projesini 
başlatmıştır. Bu proje kapsamında, kurulan mutfaklarda, ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırılmak üzere yemek hazırlanmaktadır. Bu mutfaklarda yerli 
halktan ve Suriyeli mülteci kadınlardan oluşan bir ekip çalışmaktadır. 
Bu sayede mültecilere gelir kaynağı yaratılırken, birlikte yaşam da des-
teklenmektedir. Projenin etkisini artırmak için uygulamaya iki aşama 
daha eklenmiştir. İlk olarak, Nişantaşı Üniversitesi işbirliği ile mutfak 
çalışanlarına gastronomi eğitimleri verilmiş ve bu alanda bir sertifika 
almaları sağlanmıştır. Bu şekilde, katılımcıların istihdam edilme olanak-
ları artırılmıştır. Henüz başlamamış ikinci aşamada ise eğitimi tamam-
layan kadınlara girişimcilik ve kooperatifleşme eğitimlerinin verilmesi 
hedeflenmektedir. Bu şekilde, hem Sosyal Mutfakların hemşehri katılımı 
ile kooperatifleşmesi ve sürdürülebilir olması hem de girişimcilik yoluyla 
daha fazla istihdam yaratılması desteklenmiş olacaktır. İkinci aşamanın 
hayata geçmesi için RESLOG, sosyal kooperatifçilik alanında deneyimi 
olan INOGAR ile Şişli Belediyesi’nin bir araya gelmesini sağlamıştır. 
Belediye ayrıca, bu mutfaklardan her mahallede açmayı ve projeyi Ma-
halle Mutfakları adı altında yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.
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Şişli Belediyesi’nin Elverişli Ortama Dair Rolleri
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Belediyenin Elverişli
Ortama Dair Rolleri

Analiz ve
Planlama

√
Belediye’nin sivil toplum 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir 
alan oluşturması

√
Açık Ev yönergesi ve çalışma 
ilkelerinin Değerlendirme Kurulu 
üyelerinin katkıları ile oluşturulması

Uygulama

√
Merkezin etkinlik programına sivil 
toplum temsilcilerinden oluşan 
Değerlendirme Kurulu’nun karar 
vermesi

√
Sivil toplumun merkezde kendi 
amaçlarına uygun etkinlikler 
düzenlemesi

İzleme

√
Değerlendirme Kurulu’nun etkinlik 
raporlarını takip ederek iyileştirme 
önerileri geliştirmesi (önerilen)

√

Açık Ev modeli, Sosyal 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
yönetmeliğine dahil edilmiştir. Bu 
sayede merkezin sürdürülebilirliği 
sağlanmıştır. Merkez, aynı zamanda 
Belediye’nin stratejik plan izleme 
süreçlerine de dahil olmuştur.
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Çıkarılabilecek Dersler:

• Merkezin etkinlik programını oluşturma konusunda, Belediye’nin ini-
siyatifi sivil topluma devretmesi elverişli ortam yaratma gayretinin bir 
parçasıdır. Bu şekilde çalışmaların çoğalması ve yaygınlaşması Beledi-
ye’nin kapasitesi ile sınırlı kalmayacaktır. 
• Açık Ev’in çalışma ilkelerinin (merkezi hangi kurumlar hangi amaç-
larla kullanabilir, seçim nasıl yapılır, kullanım kuralları nelerdir ve hangi 
şartlar altında kısıtlanabilir) sivil toplum görüşü ile belirlenmesi, mer-
kezin olanaklarından faydalanacak kurumlar için önemli bir güven 
oluşturma aracıdır. Bu şekilde, merkez faaliyetlerinin belirlenmesinde, 
Belediye’nin tercihleri öne çıkmamaktadır. 

Orhangazi Belediyesi ve Orhangazi Kent Konseyi’nin
Sosyal Gelişim Merkezi Projesi

Amaç: 

Orhangazi’de ikamet etmekte olan vatandaşların ve mültecilerin sos-
yal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, kent yaşamına ve 
yerel karar mekanizmalarına aktif  katılımlarını teşvik etmek ve birlikte 
yaşamı desteklemek üzere Orhangazi Kent Konseyi binasının canlan-
dırılması ve bir sosyal gelişim merkezi olarak daha etkin kullanılmasını 
amaçlayan bu projede Orhangazi Belediyesi, Orhangazi Kaymakamlı-
ğı ve Orhangazi Kent Konseyi birlikte çalışmalar yürüttü. 

Süreçte Yer Alan Aktif Hemşehriler:

• Orhangazi Kent Konseyi

Süreç Özeti: 

Orhangazi’de, pandemi sürecinde mültecilerin online hizmetlere eriş-
mesini desteklemek amacıyla bir Bilgisayar Atölyesi açılması planlan-
mıştı. Atölye için yer aranırken Orhangazi Kent Konseyi’nin bulundu-
ğu ve pek çok atıl/kullanılmayan oda ve atölye alanının olduğu bina ile 
karşılaşılınca, Orhangazi Belediyesi ile Kent Konseyi Bilgisayar Atölye-
si’nin de açılacağı bu binayı ilçe genelinde hem mültecilere hem de yerli 
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halka hizmet veren bir toplum merkezine dönüştürmeye karar verdiler. 
Nitekim mültecilerle yapılan temaslar ve anket çalışmaları da mültecile-
rin bilgisayar atölyesine ek olarak sosyal ve kültürel faaliyetler için yoğun 
talepleri olduğunu göstermekteydi.

Proje kapsamında, Kent Konseyi yönetim ofisleri ve toplantı alanı dı-
şında, binanın alt katında bulunan bazı odalar ve atölye alanları, plan-
lanan bilgisayar atölyesi ile birlikte, mültecilerden gelen anket sonuçları 
ışığında en çok talep edilen resim, müzik, seramik, havacılık kursu alan-
ları olarak düzenlendi. 

Başlangıç olarak farklı yaş gruplarına yönelik kurslardan oluşan prog-
ram, zaman içinde, Orhangazi Kent Konseyi’nin bilinirliğini artıracak 
ve içinde bulunduğu binayı bir derslikten çıkararak canlı bir toplum 
merkezi haline getirecektir. Bu merkezin Kent Konseyi bünyesinde ya-
pılması, kullanıcılardan başlayarak yerel halkı önemli bir yerel yöne-
tişim mekanizması olan Konsey ile tanıştıracak ve yerelde karar alma 
sürecine katılımı teşvik edecektir. 

Sonuçlar:

• Proje kapsamında, gerekli araç gereçlerle donatılan derslikler; müzik, 
halk oyunları, seramik, model uçak, bilgisayar ve yabancılar için Türkçe 
dersleri ile Kasım 2021 itibarı ile kullanıma açıldı. İlk dönemde yaklaşık 
120 kişi bu kurslara kayıt yaptırdı.
• Projenin amacına uygun şekilde, kurslara paralel olarak, çevre gezileri, 
gösteriler, konserler ve sergiler aracılığı ile kurs katılımcılarının, kurslar 
dışında da merkezi aktif  olarak kullanması ve bu alanı dönüştürmesi he-
defleniyor. Fakat bunun için, kursların ilerlemesi ve katılımcıların belirli 
bir olgunluk düzeyine gelmesi bekleniyor.
• Kent Konseyi çalışmalarına aktif  destek veren Orhangazi Kayma-
kamlığı’ndan bir proje uzmanı, proje çalışmalarına aktif  katkı sağladı 
ve aldığı ilhamı diğer çalışmalarına da taşıyor. Uzman, kurs faaliyetleri-
nin mültecilere duyurulması için kendi bağlantılarını kullandı. Ayrıca, 
projenin birlikte yaşama hedefine ulaşabilmesi için, yerli halk ve mül-
tecilere bir arada eğitim verecek olan kurs eğitmenlerine ayrımcılıkla 
mücadele ve mültecilerle çalışma eğitimleri de verdi. Kent Konseyi’nin 
kurs programı için gönüllü olarak da model uçak kursu hazırlamış, bu 
kursa mültecilerin katılımı için çalışmıştır.
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• Aynı zamanda Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) Baba - Çocuk 
Programının gönüllü eğitmenlerinden olan Kaymakamlık uzmanı, Or-
hangazi Sosyal Gelişim Merkezi projesinden aldığı ilhamla, bu progra-
mı ilk defa mülteci babaların da katılımına açtı, mülteci babalara daha 
etkin olarak ulaşabilmek için eğitim materyallerinin Arapçaya çevrilme-
sini sağladı. Bu AÇEV için de bir ilk oldu; Vakıf  uzmanları da eğitimleri 
izledi. Programın mültecilere yönelik olarak Türkiye’nin diğer illerine 
de yaygınlaştırılması değerlendiriliyor.

Orhangazi Belediyesi’nin Elverişli Ortama Dair Rolleri
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Belediyenin Elverişli
Ortama Dair Rolleri

Analiz ve
Planlama

√
Kurs branşlarının belirlenmesi 
için mültecilere ve yerli halka 
uygulanan anket sonuçlarının 
değerlendirilmesi

√

Kursların mültecilere duyurulması 
için çift dilli afişler hazırlanması, 
Belediye’nin Mülteci İrtibat 
Bürosu’nun okul ziyaretleri yaparak 
ve WhatsApp grupları aracılığı ile 
çağrıları yaygınlaştırması

√
Kurs Kayıt Formunun ve 
duyuruların çift dilli hazırlanarak, 
mültecilerin kayıt yaptırmalarının 
kolaylaştırılması

Uygulama √

Kurs alanının Kent Konseyi 
binasına kurulması; duyurular, 
kayıtlar ve derslerin yürütülmesi 
için Belediye personelinin 
sağladığı ilk desteğin ardından, 
kursların yürütülmesinin Konsey’e 
devredilmesi ve sürecin bir sosyal 
gelişim merkezi olmaya doğru 
ilerletilmesi

İzleme √
Hazırlanan değerlendirme formları 
ile kurs katılımcılarının görüşlerinin 
alınarak, iyileştirmelerin yapılması 
hedeflenmektedir.
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Çıkarılabilecek Dersler:

• Kent konseyleri ile belediyeler arasında çift taraflı bir ilişki olduğu söy-
lenebilir. Bir taraftan belediyeler, konseyler için elverişli ortamları yara-
tarak, onların gelişimini desteklemektedir. Diğer taraftan, kent konseyi, 
paydaşları (bu örnekte, Belediye’nin yanı sıra Kaymakamlık ve Halk 
Eğitim Müdürlüğü) bir araya getirerek Belediye’nin yarattığı ortamın 
genişlemesine, hedef  gruba erişimin artmasına, hizmetlerin kullanıcıla-
rın taleplerine uygun olarak planlanmasına yardımcı olmaktadır.
• Burada ilçenin merkezi bir konumunda şekillendirilmeye başlayan 
Sosyal Gelişim Merkezi, ilçe düzeyinde bir toplum merkezi olarak, ken-
di başına bir elverişli ortam görevi görecektir. Belediye, Kaymakamlık, 
AFAD, Sağlık Merkezi ve ilçe pazarı ile çevrelenmiş olan bina halkın ve 
göçmenlerin kolayca erişebilecekleri bir konumdadır. Kurumlara gelen-
ler Merkez’i, Merkez’e gelenler de kurumları görüp tanıyabilecekler; 
yine merkeze gelenler hem faaliyetlere katılacak hem de Kent Konseyi 
aracılığıyla hemşehrilik ve katılım bilinçleri gelişecektir. 

Osmangazi Belediyesi’nin Katılımcı Park Planlaması Projesi

Amaç: 

Osmangazi Belediyesi, aynı kentte yaşayan farklı grupların bulundukla-
rı kentle bütünleşmelerini sağlayacak en önemli araçların başında eği-
tim içerikli faaliyetleri görmekte, özellikle de eğitim çağındaki çocuklara 
yönelik eğitim faaliyetlerinin aynı zamanda ailelerine ulaşmak için de iyi 
bir araç olduğunu düşünmektedir. Buradan hareketle, Belediye bünye-
sinde dört yaş ve üstü çocuk ve gençlere yönelik sosyal, kültürel ve aka-
demik gelişimi destekleyecek hizmetler veren Hüdavendigar Sosyal Ge-
lişim Merkezi’nin (SGM) hizmet kapasitesini geliştirmek ve yerel halk 
ile Suriyelilerin birlikte yaşamını desteklemek üzere, Merkez’i kullanan 
ve çevrede yaşayan çocukların dahil olduğu katılımcı park planlaması 
projesini gerçekleştirdi.

Proje kapsamında Hüdavendigar SGM ile aynı sokakta yer alan parkın 
yenilenmesine yönelik tasarım projesi çocukların katıldığı bir planlama 
süreciyle tamamlandı; çocukların tasarladığı parkın inşaatı ve çocukla-
rın tercih ettikleri mobilyalarının temini devam ediyor. Bu proje ile orta 
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ve düşük gelirli bir grubun yaşadığı bir mahallede ihtiyaç duyulan bir 
çocuk oyun alanı sağlanmış olacak. Fakat çalışmanın asıl amacı, proje-
ye katılan çocuklardan başlayarak, mahallede yaşayan mülteci ve yerli 
halktan çocuklar arasında etkili iletişim kurulmasını sağlamak ve arala-
rında birlikte yaşama kültürünü geliştirmektir. 

Süreçte Yer Alan Aktif Hemşehriler:

• Yerel ve mülteci çocuklar ile aileleri
• Bursa Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim eleman-
ları
• Uludağ Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim elemanları
• Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi

Süreç Özeti:
 
Park tasarımı çalışması kapsamında yerel halk ve mülteci çocuklardan 
bir takım oluşturuldu. Bu grup, mahallede oturan, parkı düzenli olarak 
kullanan ve Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’ni farklı sıklıklarda 
da olsa ziyaret eden ve faaliyetlere katılan çocuklardı.

Çocuklarla gerçekleştirilecek fikir ve tasarım atölyeleri öncesinde, bilgi 
verme amaçlı bir sivil toplum toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan-
lar arasında yer alan Uludağ Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 
Bursa Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Peyzaj Mimar-
ları Odası Bursa Şubesi projeye ilgi göstererek çalışmaya sürekli destek 
sağladılar. Çocuk atölyelerinin içerik ve süreç tasarımı bu kurumların 
uzman desteği ile gerçekleştirildi. 

Projenin tüm aşamaları şöyle özetlenebilir:

1) Tanışma ve tanıtma atölyesi. Çocuklarla parkta buluşuldu, birbirileri-
ni tanımalarına yönelik oyunlar oynandı ve neden davet edildikleri akta-
rıldı. Ardından, yukarıda bahsedilen uzmanların desteği ile çocukların 
oyun oynama konusunda birlikte düşünmeleri ve tartışmaları sağlandı.

2) Fikir üretme atölyesi. Çocuklarla parkları nasıl kullandıkları, sev-
dikleri oyunları oynamak için parkta nelere ihtiyaç duydukları üzerine 
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yapılan konuşmanın ardından, farklı ihtiyaçlara (engelliler, kısa boylu 
- uzun boylu çocuklar, hareketli - durgun çocuklar, farklı yaş grupla-
rı, hayvanlar vb.) yönelik neler yapılması gerektiği konuşuldu. Üçüncü 
olarak çocuklara dünyanın farklı yerlerinden, farklı ihtiyaçlara yönelik 
oyun alanı ve park tasarımı örnekleri gösterilerek bakış açıları genişletil-
di. Atölyenin son etkinliği olarak, parka gidilerek parkın bir krokisi çıka-
rıldı ve çocuklardan, bir dahaki buluşmaya kadar hayallerindeki parkı 
çizmeleri istendi.

3) Tasarım atölyesi. Çocuklar önceden hazırladıkları park tasarımlarını 
birbirleriyle paylaşarak akıllarına gelen tüm ihtiyaçları karşılayacak or-
tak bir park tasarımının maketini hazırladılar. Bu sayede parkta her is-
tediklerini yapmanın mümkün olmayabileceğini, fakat farklılıklara saygı 
gösteren, herkesin ihtiyaçlarına cevap veren ideal bir park tasarlamanın 
mümkün olduğunu gördüler. Bu atölyeler, Belediye’nin Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü’ne bağlı bir uzmanın katılımı ile yapıldı. Bu şekilde 
çocukların hayallerinin gerçeğe nasıl ve ne kadar yansıyabileceğine dair, 
Belediye ile çocuklar arasında bir müzakere zemini oluştu. Atölyelerin 
moderasyonu ve sunumlar yukarıdaki kurumların gönüllü desteği ile 
gerçekleştirildi.

4) Uygulama projesi. Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü uzmanları çocukların hazırladığı maketten yola çıkarak parkın 
uygulama planını çıkardı. Proje çocukların görüşüne sunuldu, onların 
önerilerinden projeye aktarılanlar ve aktarılamayanlar, gerekçeleri ile 
açıklandı.

5) Park uygulama. Nihai tasarımın hayata geçirilmesine yönelik inşaat 
ve satın alma süreci başlatıldı. Aralık 2021’de tamamlanması bekleniyor.

Sonuçlar:

• Tasarım atölyesi sonrasında hem çocuklardan hem de ailelerden, bu 
tür çalışmaların devam etmesine ve mahallede yapılan başka çalışmalar 
ile başka belediye hizmetlerine yönelik de böyle katılımcı uygulamalar 
yapılmasına yönelik talepler gelmiştir. Bu talepler, elverişli ortam yara-
tıldığı takdirde belediye çalışmalarını iyileştirmeye yönelik ilgi ve katılım 
olacağını gösteriyor.
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• Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’ni geliştirme çalışmalarının 
bir diğer bileşeni olan Masal Atölyesi’nin hazırlıkları sırasında, atölye 
duvarlarının boyanması ve resimlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Park 
tasarımı çalışmasında yer alan Suriyeli çocuklardan birinin ressam olan 
babası, gönüllü olarak bu çalışmayı yaptı. Masal Atölyesi’nin boyan-
masına park tasarım çalışmasında yer alan çocuklar da dahil oldular ve 
okul sonrasında merkeze gelerek Masal Atölyesi’nin duvarlarına resim 
yaptılar. Çocukların, SGM’nin diğer faaliyetlerine bu istekli katılımı, 
park tasarım sürecinin, aktif  hemşehriler yaratma konusundaki potan-
siyelini gösteriyor.

Çıkarılabilecek Dersler:

• Belediye, projenin fikir geliştirme aşamasında paydaşlarının da görü-
şünü aldı ve bu görüş alış-verişi amacı ile gerçekleştirilen ilk toplantı, 
aktif  hemşehri de olarak görülebilecek paydaşların tasarım projesini sa-
hiplenmesi ile uygulamanın tamamını kapsayan bir işbirliğine dönüştü. 
Her düzeyde katkıya açık olmak ve bu katkıyı alabilecek elverişli or-
tamları yaratmak, hesapta olmayan işbirliklerinin kurulmasına olanak 
sağlıyor.

Osmangazi Belediyesi’nin Elverişli Ortama Dair Rolleri
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Belediyenin Elverişli
Ortama Dair Rolleri

Analiz ve
Planlama √

Belediye’nin, projenin fikir 
geliştirme aşamasında paydaşlarının 
görüşünü alması 

Uygulama √
Çocukların Belediye ile 
iletişiminin güçlendirilmesi, onları 
aktif  hemşehri olma yolunda 
bilinçlendirmesi, desteklemesi
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• Çalışmaya katılan çocuklarda, belediyenin sağladığı hizmetleri yön-
lendirme ve bu hizmetlere katkı sağlama konusunda bir bilinç oluştu ve 
proje geleceğin aktif  hemşehrilerinin yetişmesine katkıda bulundu. 
• Projenin aktif  hemşehrilik açısından kazanımlarını uzun vadeye yaya-
bilmesi ve sürdürülebilirliği sağlaması önemlidir. Çocukların ve ailelerin 
bu yöndeki talebi Belediye tarafından değerlendirilmeli ve teşvik edil-
melidir. Bunun için başlangıçta park tasarım atölyesine katılan çocuklar-
dan oluşacak fakat daha sonra başka çocukların katılımı ile genişleyecek 
bir Hüdavendigar Çocuk Meclisi’nin kurulması önerilmiştir. Meclis, 
çocukların park tasarımı ile başlattıkları katılımcılık çalışmasını Merkez 
geneline yayacak, çocukların ilgi ve merakı kaybolmadan, onları birer 
aktif  hemşehri olmaya teşvik edecektir.

Sarıçam Belediyesi’nin Park ve Çocuk
Oyun Alanları Uygulaması

Amaç: 

Sarıçam Belediyesi, hazırladığı Göç Ana Planı’nda belirlediği “Odak 
Alan 3: Park ve Yeşil Alanlar” kapsamında ilçede “Kişi başına düşen 
yeşil alan miktarının artırılması” stratejisi kapsamında “İlçedeki mevcut 
kentsel mobilya ve açık hava spor aletlerinin bakım – onarımı” üzerine 
bir çalışma planladı. Belediye bu uygulamada, ilçede bakımsız kalan ve 
zaman içinde yıpranıp kullanılamaz hale gelmiş üç park ve çocuk oyun 
alanının iyileştirilmesi, altyapısının hazırlanması ve kullanılamaz hale 
gelmiş park ekipmanı ve çocuk oyun aletlerinin yenilenmesini gündeme 
aldı. 

Süreçte Yer Alan Aktif Hemşehriler:

• Sarıçam Kent Konseyi (tüm alt meclisleri ve gönüllüleri ile birlikte)
• Varsaklar Derneği
• Muhtarlar
• Adana’daki iki üniversiteden akademisyenler
• Suriyeli üniversite öğrencileri ve gönüllüler
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Süreç Özeti: 

Sarıçam Belediyesi, söz konusu amaca yönelik olarak ilçe merkezindeki 
M. Akif  Ersoy ile çevre mahalleler olan Suluca – Acıdere ve Baklalı 
mahalle parklarını uygulama alanı olarak seçti. Parkların altyapı yenile-
meleri Sarıçam Belediyesi tarafından yapıldı. Mobilya ve çiçeklendirme 
çalışmaları da tamamlanarak 2021 yılı Mart ayında kullanıma açıldık-
tan sonra, çevrede yaşayan çocuk ve yetişkinler tarafından yoğun biçim-
de kullanılmaya başladı. 

Proje paydaşlarından olan Kent Konseyi ve bünyesindeki çalışma grup-
ları (göç, kadın, gençlik, emekli vb. çalışma grupları ve gönüllüler), park-
lar ve çocuk oyun alanları kullanılmaya başlandıktan sonra Belediye ile 
yoğun bir işbirliği içerisinde parkları temel alarak ilçede birlikte yaşamı 
desteklemeye yönelik olarak açık alan kullanımı çalışmaları geliştirme-
ye başladılar. Kent Konseyi çalışmalarında, Sarıçam’da ortaya konulan 
bu hizmetin korunması, düzenli kullanımı ve yerli/Suriyeli göçmenle-
rin birlikte yaşama deneyimlerine katkıda bulunması için çeşitli sosyal, 
eğitsel, sportif  etkinlikleri kapsayan bir program geliştirdiler ve Konsey 
üyeleri/gönüllüleri bu programın uygulamalarına başladılar. Hazırla-
nan programdaki etkinliklerde, Sarıçam’da yaşayan Suriyeli üniversite 
öğrencilerinin de yer alıp, etkinliklerde çocuklara örnek olmaları, parkın 
ve ekipmanların korunması, yerli - göçmen kaynaşması ve birlikte yaşa-
ma sürecinde rol almaları da sağlanıyor.

Sonuçlar:

• Sarıçam Belediyesi, ilçede bakımsız kalan ve zaman içinde yıpranıp 
kullanılamaz hale gelmiş üç adet park ve çocuk oyun alanının yenilen-
mesini sağladı ve kullanıma açtıktan sonra parklarda günlük kullanım 
dışında yapılacak tüm etkinlik ve çevre koruma ile açık alan kullanımına 
yönelik haftalık ve aylık programların hazırlanıp hayata geçirilmesini 
tamamen Kent Konseyi’ne ve gönüllülere bıraktı. 
• Sarıçam Kent Konseyi tüm alt meclisleri, çalışma grupları ve gönül-
lüleri ile birlikte rehabilite edilen parkların korunması, geliştirilmesi ve 
birlikte yaşamın desteklenmesi için etkinlik ve faaliyetler içeren bir prog-
ram geliştirdi ve uygulamaya başladı.
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• Sarıçam Kent Konseyi ile ilçedeki iki üniversitenin akademisyenleri 
park ve yeşil alanların kullanımında iyi kullanım örnekleri sergilenme-
sine destek oluyor ve çevre koruma temalı farkındalık yaratıcı sohbetler 
ve etkinlikler düzenliyorlar. Türkiyeli ve Suriyeli öğrencilerin desteğinde 
gerçekleştirilen uygulamalarda yerli ve sığınmacı grupları kaynaştırıcı 
sosyal ve sportif  etkinlikler de programlanıyor.
• Parkların faaliyete geçtiği mahallelerde, yerli ve göçmen çocukların 
birlikte etkileşim halinde oyun oynayabilecekleri bir ortam yaratılmış 
oldu.
• Parkların sürdürülebilirliği üzerinden Kent Konseyi, Belediye ve aktif  
hemşehriler arasında yeni işbirlikleri gelişti.

Sarıçam Belediyesi’nin Elverişli Ortama Dair Rolleri
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Belediyenin Elverişli
Ortama Dair Rolleri

Analiz ve
Planlama √

Belediye’nin proje hazırlığını 
Kent Konseyi ile birlikte yapması 
(Uygulamayı tasarlayan ekipte aktif  
Kent Konseyi üyesi ve gönüllüsü de 
olan Belediye personelinin varlığı)

Uygulama

√

Kent Konseyi’nin, parkların 
korunması ve yerlilerin/Suriyeli 
göçmenlerin birlikte yaşama 
deneyimlerine katkıda bulunması 
amacıyla bir program geliştirmesi

√

Belediye’nin parklarda günlük 
kullanım dışında yapılacak tüm 
etkinlik ve çevre koruma ile açık 
alan kullanımına yönelik haftalık 
ve aylık programların hazırlanıp 
hayata geçirilmesini tamamen 
Kent Konseyi’ne ve gönüllülere 
bırakması

İzleme √
Sarıçam’da yaşayan Suriyeli 
üniversite ööğrencilerinin, 
hazırlanan programda yer almaları 
ve parkın korunması konusunda 
çocuklarla birlikte çalışma niyeti



132 

Aktif Hemşehrilik İçin Elverişli Ortamın Yaratılmasında Belediyeler İçin KılavuzBİRLİKTE YAŞAM İÇİN ELVERİŞLİ ORTAM VE AKTİF HEMŞEHRİLİK 

Çıkarılabilecek Dersler:

• Sarıçam Belediyesi’nin, park ve çocuk oyun alanı gibi çok rutin bir 
belediye hizmetinde işbirliğine açık yaklaşımı, Kent Konseyi bünyesin-
deki aktif  hemşehrilerin süreçte yer almaları ve katkıda bulunmalarını 
kolaylaştırdı.
• Sarıçam Kent Konseyi’nin girişimleriyle, parkların korunması ve geliş-
tirilmesi amacıyla geliştirilen program, parkların korunması ve süreklili-
ğinin sağlanmasında çok önemlidir. Bu programın uygulanması sırasın-
da doğrudan aktif  hemşehrilerin (Suriyeli üniversite öğrencilerinin) yer 
alması, hem aktif  hemşehrilik için elverişli ortamın yaratılması hem de 
birlikte yaşama hedeflerine ulaşmada çok etkili olacaktır.

Mezitli Belediyesi’nin Sıfır Atığa Hazırlık Hedefiyle
Katı Atık Yönetimini İyileştirme Uygulaması

Amaç: 

Mezitli Belediyesi, hazırladığı Göç Ana Planı’ndaki “Temizlik hizmet 
kalitesinin artırılması, yaygınlaştırılması ve kentsel atıkların ekonomiye 
kazandırılarak koruyucu ve tedavi edici halk sağlığı hizmetlerinin yay-
gınlaştırılması” stratejisi kapsamında “Görüntü kirliliğinin ve atıkların 
çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önlenmesi ve güvenli atık top-
lama noktalarının ve sisteminin oluşturulması” hedefi kapsamında bir 
uygulama planladı. 

Uygulama pek çok farklı alanda yapılacak aktivitelerden oluştu. Önce-
likle ilçede evsel atıkların evden ayrıştırılarak çıkarılması alışkanlığını 
yaygınlaştırmak amacıyla, göçmen nüfusun evlerinin ve işyerlerinin en 
yoğun olduğu Yeni Mahalle ile Viranşehir Mahallelerinin pilot sokakla-
rında ambalaj atıkları ve diğer atıklar için iki farklı renkte konteynerler 
yerleştirildi. Atık ayrıştırma ve çevre koruma bilincini geliştirmek üzere 
apartmanlarda ve okullarda eğitim çalışmaları yapıldı ve aynı hedefle 
bir sosyal medya kampanyası hazırlandı. 
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Süreçte Yer Alan Aktif Hemşehriler:

• Mezitli Kent Konseyi Göç Grubu ve Kadın Meclisi
• Mersin Çevre Mühendisleri Odası
• Hayata Destek Derneği
• TEMA Vakfı Mersin Temsilciliği
• Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED)
• Maya Derneği
• Mersin Olba Rotary Kulübü
• Mersin Arap İş Adamları Derneği
• Mersin Suriyeliler Dayanışma Derneği
• Suriyeliler Salihat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
• Suriyeliler Geliştirme Merkezi ve Maharet Kapasite Geliştirme Derneği

Süreç Özeti: 

Uygulamanın başlamasının hemen ardından, RESLOG Türkiye deste-
ğiyle Belediye’nin mevcut yeşil renkteki konteynırlarından farklı olarak 
mavi renkteki çöp konteynırları temin edildi ve mahallelere yerleştirildi. 
Daha sonra, yine RESLOG Türkiye teknik desteğiyle kapsamlı bir te-
miz çevre ve ayrıştırılmış evsel atık sosyal medya kampanyasının hazırlık 
süreci başlatıldı. Kampanyanın hazırlık sürecine, Belediye ekibi ve Kent 
Konseyi Göç Grubu ve Kadın Meclisi temsilcilerine ek olarak paydaş 
kurumlar da dahil edildi ve 2020-2021 yılı boyunca pek çok katılımcı 
toplantı yapılarak kampanya tasarımı ve başlangıca yönelik hazırlıklar 
yapıldı. 

“Sıfır Atık ve Temiz Mezitli” kampanyasının hazırlık süreci devam eder-
ken pilot ekip tarafından atıkların ayrıştırılmış olarak toplanması konu-
sunda ilçedeki konut sitelerinin yöneticilerine yönelik eğitimler verilme-
ye başlandı. Okul eğitimleri COVID-19 tedbirleri nedeniyle okulların 
açılacağı döneme ertelendi. 

Süreç içerisinde, asıl mesleği fotoğrafçılık olan bir kadın “influencer”ın 
önayak olması ile Mezitli Belediyesi, Kent Konseyi Göç Grubu ve Ma-
haret Kapasite Geliştirme Derneği’ne üye olan Suriyeli göçmenlerin de 
yerel halkla birlikte katılımıyla Mezitli sahilinde çöp toplama ve mıntıka 
temizliği etkinliği yapıldı. 
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Sonuçlar:

• Tüm proje paydaşlarının katılımıyla hazırlanan sosyal medya kam-
panyası 2021 yılı sonunda başlayacak. 
• 200 adet ambalaj atığı konteynırı mahallelerde Belediye’nin yerleş-
tirdiği diğer atık konteynırlarının yanına yerleştirildi ve Belediye’nin 
Temizlik İşleri Müdürlüğü düzenli olarak konteynırlar aracılığıyla çöp 
toplama ölçümleri yaparak yaratılan davranış değişikliğini ölçmeye de-
vam ediyor. 

Mezitli Belediyesi’nin Elverişli Ortama Dair Rolleri
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Belediyenin Elverişli
Ortama Dair Rolleri

Analiz ve
Planlama

√

Proje çerçevesindeki farkındalık 
artırma kampanyasının hazırlık 
sürecine paydaşların da dahil 
edilmesi, kampanyaya katkıda 
bulunmaları

√

Proje çerçevesinde geliştirilecek 
olan kampanya için paydaşlarla 
çeşitli toplantılarda yüz yüze 
bir araya gelinmesi, istişareler 
yapılması

√
Atıkların ayrıştırılmış olarak 
toplanması konusunda ilçedeki 
konut sitelerinin yöneticilerine 
yönelik eğitimler verilmesi

√
Bir kadın “influencer”ın önayak 
olması ile Mezitli sahilinde çöp 
toplama ve mıntıka temizliği 
etkinliği düzenlenmesi
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Çıkarılabilecek Dersler:

• Mezitli Belediyesi tüm bu çalışma boyunca Kent Konseyi Göç Gru-
bu ile birlikte çalıştı. Projenin farklı faaliyetlerinin planlanmasından uy-
gulanmasına ve Mezitli’de Suriyeliler başta olmak üzere tüm göçmen 
grupların çalışmalara katılımı ve bilgilendirilmelerinde Kent Konseyi 
Göç Grubu aktif  olarak yer aldı. 
• Kentte göç akınından en çok etkilenen belediye hizmetinin iyileştiril-
mesi yönünde belediyenin ilgili tüm birimleri aktif  hemşehrilerle birlikte 
çalıştılar. 
• Projenin saha çalışmaları pandemi tedbirlerinden önemli oranda etki-
lense de Belediye ekibi geliştirilen sosyal medya kampanyası ile yüz yüze 
çalışmaların açığını kapatmaya çalışıyor. 
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SONUÇ: BİRLİKTE YAŞAM VE AKTİF 
HEMŞEHRİLİK İÇİN ELVERİŞLİ ORTAMIN 
OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESİNDE 
BELEDİYELER VE SİVİL TOPLUM İÇİN 
KARŞILIKLI KAZANIMLAR
 
Bu kitap, belediyelerin Suriye krizi ile başlayan kitlesel göçle birlikte or-
taya çıkan ve sonrasında pandemi, doğal afetler ve çevresel sorunlar gibi 
olağanüstü sorunlarla birleşen çok katmanlı şoklara yanıt vermesinde 
belediye ve sivil topluma yol göstermek üzere hazırlanmıştır. Aktif  hem-
şehriliğin desteklenmesinin bunun en verimli yollarından biri olduğu 
savından yola çıkmıştır.

Aktif  hemşehrilik, ancak toplumda şartlar olgunlaştığında, kurumlar 
bu şartların olgunlaşması için elverişli ortamlar oluşturduğunda kendi 
dinamikleri ile gelişir. Gelişen aktif  hemşehriler ve elverişli ortamı sağ-
layan kurumlar, kurdukları sağlam ilişki kanalları ve işbirlikleri ile uzun 
vadede toplumu ortak iyiye doğru dönüştürebilirler. Toplumsal dönü-
şüm burada, en genel anlamda, hizmet kalitesinin artması, kapsayıcı yö-
netimin gelişmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşit vatandaşlık bilincinin 
oluşması, kentte yaşayanların birbirini fark etmesi, birbirlerini anlama-
sı, kaliteli temas kurmaları, çatışmaların barışçıl yöne döndürülmesi ve 
böylelikle birlikte yaşam pratiklerinin sürekli gelişiyor olması sürecidir. 
Bir diğer yandan, aktif  hemşehrilik için belediyelerin elverişli alan aç-
masını içerir; diğer yandansa, bu ortamların ilgili aktörler tarafından 
korunması ve sürdürülmesini. Bu anlamda aktif  hemşehriliğin oluşması 
için sadece elverişli koşulların ve ortamların oluşturulması yetmez. Aynı 
zamanda bu alanların varlığının korunması, toplumsal dönüşümün sü-
rekli kılınması ve kentin paydaşları ile sürekli geliştirilmesi ve dahli el-
zemdir. 

Yine bu çalışmada vurgulandığı üzere, birlikte yaşamın toplumsal ze-
minini oluşturabilmek için dezavantajlı bireyler de dahil olmak üzere, 
farklı grupların topluma aktif  ve anlamlı katılımlarının sağlanmasına 
ihtiyaç vardır. Aktif  hemşehriler, örgütlü ya da örgütsüz, belediyelerle 



137 

Sonuç: Birlikte Yaşam ve Aktif Hemşehrilik için Elverişli Ortamın Oluşturulması
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birlikte aksiyon alabildiklerinde, yönetimin aktif  bir parçası oldukların-
da ve anlamlı katılım sağlayabildiklerinde topluma doğrudan ve pozitif  
katkı yaparlar. Daha önceki bölümlerde de vurgulandığı gibi bütün bu 
katılım aşamalarında çeşitli roller üstlenerek uygun siyasal zeminlerin 
oluşturulması ve aktif  hemşehriliğin desteklenmesinde belediyeler temel 
sorumluluk sahibi olarak görülmektedir. Kentlerin yaşadığı göç dalgala-
rı ve diğer ani şoklar karşısında belediyelerin rezilyansını güçlendirecek, 
yönetime ortak olacak aktif  hemşehrilere alan açılması, yine en temelde 
belediyelere fayda sağlayacaktır. Çoklu şoklar karşısında bir travma ya-
şamış toplumun birlikte yaşam idealinden hızlıca koptuğu, tek tipleşme-
ye ve kutuplaşmaya doğru gittiği, nefret söylemlerinin çoğaldığı ve çatış-
ma ortamlarına zemin oluştuğu görülür. Böyle bir ortamda belediyeler, 
hizmet sunma rollerini tam anlamıyla yürütseler bile, çatışmalı ortamda 
hemşehrilere en yakın yönetim olarak birinci elden zarar görecekler ve 
hizmetlerinin kalitesi düşecektir. Yönetimler bazen de toplumda belli 
suçlamalarla belli grupların hedefi haline gelecektir. Bu anlamda beledi-
yeler tarafından doğru tasarlanan bir katılım süreci ve aktif  hemşehriler-
le kurulacak ilişkinin yalnızca bilgi vermekten öteye geçmesi, öncelikle 
hemşehrilerin yönetime desteğini derinleştirir ve birlikte yaşamı toplum 
eliyle güçlendirir. Bir diğer yandan, belediye tarafından elverişli ortam 
oluşturulurken ve katılım planlanırken, toplumda özellikle yaşanan ani 
şoklar ve göçten en çok etkilenen göçmenler, azınlıklar, engelliler gibi 
toplumun görünür olmayan, farkına varılmayan sessiz çoğunluklarının 
eşit hemşehrilik temelinde toplumsal, siyasal ve kültürel katılım süreçle-
rine dahil edilmesi bir gerekliliktir. Belediye tarafından sergilenecek bu 
tavır ve katılıma teşvik, uzun vadede bu hemşehrilerin topluma kazan-
dırılmasını, eşitlik ve aidiyet duygusunun gelişmesini sağlar. Ancak bu 
gruplar kendilerini toplumun bir eşit bir parçası olarak görmeye başla-
dıklarında, birlikte yaşamdan tam anlamıyla bahsedilebilir.

Saha araştırmasında görüşülen bütün aktif  hemşehriler, sivil toplum 
kuruluşları ve kent konseyleri; kentte birlikte yaşamı gerçekleştirmek ve 
güçlendirmek adına belediyelerin oluşturacağı elverişli ortamdan bek-
lentilerinin ve rollerinin yanı sıra, aktif  hemşehrilerin yaratılan elverişli 
ortama katılmasının belediyeye, sivil topluma, birlikte yaşam hedefine 
sunacağı ortak kazanımlar üzerine de durdular. Aktif  hemşehriliğin ge-
lişmesinden birlikte yaşam hedefine doğru katedilen yolda bütün aktör-
lerin ve toplumun her bir bireyinin birlikte edindikleri temel kazanımlar 
aşağıdaki gibi özetlenebilir:
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• Kente ve topluma karşı aidiyet duygusunun pekişmesi
• Hemşehriler arası eşitlik algısının oluşması
• Ortak sorumluluk bilincinin gelişmesi
• Toplumdaki farklı birey ve grupların birbiriyle empati kurabilmesi
• Krizlerin en az hasarla atlatılabilmesi
• Toplumsal birliktelik ve dayanışmanın güçlenmesi 
• Birlikte yaşamaya ve üretmeye daha fazla motive olma
• Yönetimde şeffaflık, toplumsal ilişkilerde şeffaflık
• Topluma, yönetime, kurumlara ve bireye güven duygusunun gelişmesi
• Kurumlar, toplum ve birey arasında karşılıklı saygının oluşması
• Adil ve onurlu yaşamın temel koşullarının, dahası bu yönde toplumsal 
talebin oluşması
• Ekonomik, siyasi ve kültürel kalkınmanın sağlanması
• Yönetimlerde hak temelli yaklaşımın benimsenmesi 

Birlikte yaşamın gerçekleştirilmesi için aktif  hemşehrilik geliştirildiğin-
de, işbirlikleri için oluşturulan ortak zeminler işler olduğunda uzun va-
dede bütün toplumun kazanımlarının yanı sıra, bu süreci birlikte yürü-
ten belediyelerin ve sivil toplumun ayrı ayrı kazanımları da olur. 

Aktif  hemşehrilik geliştiğinde belediyelerin
kazanımları neler olur?

• Aktif  hemşehriler yönetimin bir paydaşı haline gelirler. Farklı fikirleri, 
bakış açıları ve uzmanlıkları ile yönetimi daha nitelikli ve kapsayıcı hale 
getirirler ve daha kaliteli kararlar alınmasını sağlarlar. 
• Sivil toplum ve aktif  hemşehriler toplumun farklı kesimlerini temsil 
ederler. Bu kadar farklı kesime alan açıldığında politikaların farklı ke-
simler tarafından iyi anlaşılması, gelen görüşler yoluyla politikaların sü-
rekli geliştirilmesi ve toplum tarafından sahiplenilmesi sağlanmış olur. 
Bu gelişim aynı zamanda kaliteli kararları da beraberinde getirir. 
• Belediyenin yapmak zorunda olduğu ancak toplumun yeterince bil-
memesinden ya da belediyenin kendi politikalarını hemşehrilere doğru 
kanallardan anlatamamasından ötürü tepki koyduğu çalışmalara karşı 
olası dirençlerin bertaraf  edilmesi sağlanır.
• Hemşehriler yönetimin içinde yer aldıkları için kurumlara güvenmeye 
başlarlar. Bu güven aynı şekilde güvene dayalı toplumsal uyumu artırır. 
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• Sivil toplum ve aktif  hemşehrilerle iletişim ve etkileşim kanalları sü-
rekli açık tutulacağı için belediyeler hemşehrilerin görüşlerinden ve 
sorunlarından daha çok haberdar olurlar. Toplumdaki değişimi daha 
yakından gözlemlerler. Bu durum ayrıca krizler ve şoklar başta olmak 
üzere toplumu ve birlikte yaşamı sarsabilecek durumlara karşı, şoklar 
daha ortaya çıkmadan önce belediyelerin önleyici politikalar geliştire-
bilmesini sağlar. 
• Doğru kaynaklardan doğru bilgiler ve talepler alındığı sürece finansal 
kaynaklar ihtiyaca yönelik olarak daha etkin bir şekilde ve uzun vadeli 
kullanılır. 
• Sivil toplum, yapısı itibarıyla değişim ve dönüşüme daha açıktır. Yeni 
çalışma alanları için belediyeye destek olup yenilikçi yaklaşımlar suna-
bilir. 
• Kent vizyonu oluşturmak her belediyenin yönetime geldiğinde yaptı-
ğı ilk iştir. Ancak şehrin dinamiğinden ve toplumun isteklerinden uzak 
bir kent vizyonu hem kaynakların hem de emeğin boşa harcanmasına 
sebep olur, dahası kent hafızasını yansıtmadığı için kentdaşlar tarafın-
dan sahiplenilmez. Toplumun bu süreçte katkısıyla kent vizyonları daha 
kente dönük, ulaşılabilir ve gerçekleştirilebilir olabilir. 
• Yerelden bütün aktörleri ve yönetim mekanizmaları ile barış, güven 
ve birlikte yaşam hedefinin gerçekleştirilmesi; uzun vadede merkezi 
idarenin halkın ihtiyaçlarına göre değişmesini, ademi merkeziyetçi bir 
yönetim anlayışının geliştirilmesini, merkezi yönetim ve yerel yönetim 
ilişkisinin daha katılımcı ve demokratik normlara doğru dönüşmesini 
sağlayabilir. 

Belediyelere aktif  hemşehriliğin gelişmesi için
elverişli ortamlar sunduklarında sivil toplumun 
kazanımları neler olur?

• Birçok hemşehri yönetime katılmaya ve aktif  olmaya hevesli olsa da 
bunu nasıl, hangi kanallardan yapacağını bilemez. Bu nedenle utan-
gaç ya da sorgulayan hemşehri olmanın ötesine geçemez. Belediye eli 
ile oluşturulmuş elverişli ortam ve tam anlamıyla yerine getirilen roller 
toplumda çarpan etkisi yaratarak bu hemşehrilerin aktifleşmesini ko-
laylaştırır. Her ne kadar sivil toplumun, aktif  hemşehrileri temsil ettiği 
söylense de sivil toplumun kendi arasında yaşadığı kutuplaşma birçok 
hemşehriyi aktif  katılımdan ve bu katılımı sivil toplum aracılığıyla yap-
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maktan alıkoyar. Ne kadar eleştirilse de belediyeler halka en yakın yöne-
tim olarak hemşehrilerin gözünde meşru ve güvenilirdirler. Belediyelerin 
aktif  hemşehriliğin gelişmesi için oluşturduğu ortamlar bu hemşehrileri 
aktifleşmeye sevk ederek hem bireysel hem de örgütlü aktif  hemşehri 
sayısını ve niteliğini artırır. 
• Toplumun bireyleri ne kadar farklıysa sivil toplumun ihtiyaçları da o 
kadar farklıdır. Belediye tarafından benimsenen güçlendirme, kolaylaş-
tırma ve katalizör olma rolleri ile sivil toplumun birbirinden farklı ihti-
yaçlarına cevap verilir. Finansal ihtiyaçlar başta olmak üzere giderilen 
eksiklikler aktif  hemşehrilerin ve sivil toplumun daha nitelikli kurumsal 
kapasite oluşturmasını olanaklı kılar. 
• Hem finansal kaynaklarının hem de toplumda örgütlülük bilincinin 
zayıf  olmasından dolayı sivil topluma genelde toplum tarafından şüphe 
ile yaklaşılır. Belediyenin kurumsal desteğini arkasına alan sivil toplum 
kuruluşları ilk etapta toplum gözünde daha güvenilir olabilirler. Bu gü-
ven toplumun çeşitli kesimlerine ulaşabilmelerini ve hareket alanlarını 
genişletmelerini sağlar.
• Toplumu ortak iyiye doğru dönüştürebilmek hem çok zordur hem de 
uzun bir çaba gerektirir. Bu idealin geçekleştirilmesi için öncelikle ör-
gütlü yapıların iç kapasitelerinin sağlam olması gerekir. Belediye desteği 
ile gelişen sivil toplum kuruluşlarının varlığı toplumu dönüştürme kapa-
sitesini de artıracaktır. 
• Sivil toplum ve aktif  hemşehriler belediye ile hem temas hem de işbir-
liği halinde olduklarından görüş ve sorunlarını, uygun ve doğrudan yol-
lardan karar alıcılara iletme tecrübesi kazanırlar. Bu da doğru işbirliği 
ve diyalog kanallarının oluşmasını sağlar. 
• Belediyelerin aktif  hemşehrilere ve sivil toplum kuruluşlarına sağlaya-
cağı elverişli ortam toplum yararına faaliyetlerini etkin bir şekilde yürüt-
melerine engel olan, güçlerini zayıflatan ve sivil alanı daraltan engelleri 
de en aza indirir. Sivil alanın genişlemesi, aktif  hemşehriliğin toplumun 
tamamına yayılması için en temelde eksik olan toplumsal ve siyasal kül-
türü de oluşturacaktır. 

Özetle, RESLOG Türkiye projesi kapsamında yapılan çalışmalardan 
yola çıkarak sunduğumuz bu kavramsal, metodolojik çerçeve ve pratik 
örnekler göstermektedir ki, aktif  hemşehriliğin desteklenmesi sadece 
sivil toplumun değil belediyelerin de analiz, planlama, uygulama, fa-
aliyet ve denetleme kapasitelerini geliştirmektedir. Belediyelerin aktif  
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hemşehrilik için elverişli ortam oluşturmasına ilham vermesi hedefiyle 
burada kaleme aldığımız RESLOG pilot uygulama örnekleri, pande-
mi krizinin zorlu koşulları altında gerçekleştirilen çalışmalardır. Normal 
koşullarda, bu kitapta ortaya konan yaklaşım neticesinde çok daha etkin 
uygulama sonuçlarının elde edilebileceğini düşünmekteyiz. Ancak bu 
koşullar altında bile bu örnekler belediyelerin göç ve pandemi olmak 
üzere çoklu bir şok sürecinde farklı karar alma aşamalarında (analiz 
ve planlama, uygulama, izleme-değerlendirme) oynadığı farklı rollerin 
(güven oluşturma, kolaylaştırma, güçlendirme ve katalizör olma) aktif  
hemşehriler için elverişli bir ortamın yaratılmasında ne kadar etkili ol-
duğunu gösteriyor. Aktif  hemşehriler için elverişli ortamın sağlandığı 
durumlarda hedef  gruplara daha kolay erişim, daha fazla sahiplenme, 
daha etkin analiz, planlama, uygulama ve izleme süreçleri, daha etkin 
hizmet sunumu, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması gibi çok 
olumlu gelişmelerin ortaya çıktığı ve belediyelerin şoka karşı kentteki 
bütün kaynakları rezilyant olma sürecine dahil etmelerinin bütüncül 
faydaları görülmektedir.
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ları, STK’lar ve Türkiye’deki üniversitelere danışmanlık ve eğitmenlik yapmıştır. Ayrıca Türkiye’de 
bulunan çok sayıda Kent Konseyi ve mahalle düzeyinde vatandaş oluşumlarına gönüllü destekler 
ile üniversitelerde seminerler vermektedir. Stratejik planlama, kalkınma politikaları, yönetişim ve 
katılım ile göç, rezilyans ve kalkınma konularında çeşitli yayınların, araç setlerinin ve strateji belge-
leri ile eylem planlarının hazırlanmasında yer almıştır. Sezin Üskent Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olup, yüksek lisans derecesini Cardiff Üniversitesi Ulus-
lararası Kentsel Planlama bölümünden almıştır.

Metehan Gültaşlı 
Kilit Uzman

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olan Metehan 
Gültaşlı, yüksek lisansını da aynı üniversitede Kentsel Tasarım alanında yapmıştır. 20 yılı aşkın bir 
süredir gerek kamu gerekse özel sektörde çeşitli pozisyonlarda ve görevlerde proje ve planlama de-
neyimi bulunmaktadır. Son 10 yıldan beri Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere 
pek çok uluslararası kuruluş bünyesindeki projelerde serbest danışman olarak çalışmaktadır. Büyük 
ölçüde yerel yönetimlerde kapasite geliştirme alanında yoğunlaşan uzmanlık alanları arasında pro-
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lem Planı’nın hazırlanmasında yer aldı, Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı’nı hazırladı. UNDP, GIZ 
(GTZ), KfW, SALAR, VNG ve REC tarafından yürütülen uluslararası ve AB destekli projelerde 
kıdemli uzman olarak, İçişleri Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Belediyelere danış-
manlıklar yaptı.Yürütücüsü olduğu veya kısa süreli uzman olarak yer aldığı çok sayıda projede sayı-
sız kolaylaştırıcılık görevleri üstlendi, eğitimler düzenledi ve verdi. ICMPD’nin yürütücüsü olduğu 
Support the Implementation of  Development Sensitive Migration Policies (SIDEM) ve Project on 
Asylum Capacity Building in Turkey (ASCAP) projelerinde üstlendiği görevlerle, Suriye göç krizi 
sonrası, göç ve kalkınma konusuna eğilmeye başladı. İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği 
(SALAR) ile Göç Karşısında Yerel Yönetişimde Rezilyans (Resilience of  Local Governance in the 
Face of  Migration) (RESLOG) projesinin Türkiye ayağını geliştiren M. Sinan Özden, Türkiye, 
Marmara ve Çukurova Belediyeler Birlikleri ile ortaklaşa yürütülen RESLOG Türkiye Projesinin 
Ulusal Proje Yöneticiliğini sürdürmektedir.
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Gül Tuçaltan
Ulusal Proje Koordinatörü

Gül Tuçaltan (1984, Ankara), Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu. Bunun ardından yine ODTÜ Kentsel Politika Planlaması 
ve Yerel Yönetimler bölümünde kentsel dönüşüm ve New Jersey Teknoloji Enstitüsü Mimarlık 
bölümünde kent sistemleri alanındaki master çalışmalarını tamamladı. Alman Araştırma Vakfı’nın 
(DFG) sağladığı burs ile Darmstadt Üniversitesi (Almanya) ile York Universitesi’nde (Kanada) yap-
tığı çalışmalar sonrasında, Utrecht Üniversitesi (Hollanda) İnsan Coğrafyası ve Mekân Planlama 
bölümünde kent yönetişimi ve kentsel siyasal ekoloji üstüne doktora çalışmalarını Aralık 2017’de 
tamamladı. ODTÜ, REC Türkiye, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), Darms-
tadt Teknik ve Utrecht Üniversitesileri gibi pek çok kurum ve kuruluşta 10 yıla aşkın süre akademik 
veya profesyonel olarak çalışan Tuçaltan, şu anda Suriye göç krizi sonrası Türkiye belediyelerinin 
hem düzenli sakinleri hem de mülteciler için kapsayıcı temel hizmetler sunmasını desteklemeyi 
amaçlayan RESLOG-Türkiye projesinin koordinatörüdür. Aynı zamanda, projenin göç ve yerel 
yönetişim alanında bilgi zeminini geliştirmeye yönelik faaliyetlerinin de yürütücüsüdür. Bunlar-
la birlikte Dünya Bankası KNOMAD inisiyatifi bünyesinde araştırma danışmanı olarak da gö-
rev yapan Tuçaltan, kent ve altyapı yönetişimi alanındaki öğretim ve araştırma faaliyetlerini de
Darmstadt Teknik Üniversitesi Urban Morphosis Lab çatısı altında sürdürmektedir.

Mehmet Alim Çopuroğlu  
Çukurova Bölgesi Yerel Yönetimler Danışmanı

M. Alim Çopuroğlu, 1972 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bö-
lümünden mezun olmuş; 1975’te Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde ve 1977’de Oxford 
Polytechnic’te (Oxford Brookes University) Kentsel Tasarım Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır. 
İlbank, İmar (Bayındırlık) ve İskan Bakanlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi’nde, Dünya Bankası’nın Çukurova Kentsel Gelişme Projesi ile Erzincan Depremi Rehabi-
litasyon Projesi’nde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Diyarbakır Kentsel Büyüme Projesi ve 
İslam Kalkınma Bankasının Uganda’daki Masindi-Kitgum Karayolu İyileştirme Projesi görev alan 
Çopuroğlu, ayrıca, üç yıl süreyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 
bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Şu an RESLOG Türkiye Projesi Çukurova 
Yerel Yönetimler Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Ervin Sezgin   
Marmara Bölgesi Yerel Yönetimler Danışmanı

Ervin Sezgin, Şehir ve Bölge Planlaması alanında doktora derecesine sahiptir (İstanbul Teknik 
Üniversitesi). 2014-2018 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlaması 
bölümünde lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiştir. 2015 yılından itibaren Kalkınma 
Ajansları, Yerel Yönetimler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve BM Habitat gibi farklı kurumlar için 
kentsel yönetişim ve planlama alanlarında danışmanlık yapmaktadır. Bu kapsamda politika tavsiye-
leri ve teknik raporlar yayımlamış, çalıştaylar düzenlemiş ve eğitimler vermiştir. Ervin Sezgin, 2018 
yılından itibaren SKL-International, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve 
Çukurova Belediyeler Birliği iş birliğinde yürütülen RESLOG, Yerel Yönetişimde Rezilyans-Türki-
ye projesinin ekip üyesidir. Burada, Marmara Bölgesi Yerel Yönetimler Danışmanı olarak, beledi-
yelerin Göç Ana Planı hazırlama süreçlerini desteklemektedir. Ervin Sezgin şehir planlama, bölge 
politikaları ve politik coğrafya alanlarında, ulusal ve uluslararası araştırma projelerine katılmakta, 
bu alanlarda bilimsel makaleler yayımlamakta ve bildiriler sunmaktadır.
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