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ULUSAL DÜZEYDE KATILIMCILIK ve iŞBiRLiĞi:
TÜRKiYE KENT KONSEYLERi BiRLiĞi ÖRNEĞi

MÜRSEL SABANCI* - ALi ERFiDAN**

12GİRİŞ

Kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehri-
lik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun 
korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyar-
lılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, 
hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden 
yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent 
konseyleri, Yerel Yönetim Reformu çerçevesinde 
2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 76. maddesindeki düzenlemeyle ye-
rel yönetim mevzuatımıza girmiştir. Böylece; daha 
önce Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Programı arasında akdedilen bir uluslararası 
anlaşma uyarınca Türkiye Yerel Gündem 21 Progra-
mı kapsamında ve sınırlı düzeyde varlığını sürdüren 
kent konseyleri, daha güçlü bir hukuki çerçeveye 
kavuşmuş; aynı zamanda da ülkemizde daha geniş 
bir ölçeğe yayılmıştır.

Kent Konseyleri, Merkezi yönetimin, yerel yöneti-
min, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları-
nın ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik 
hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma 
önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürü-
lebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tar-
tışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uz-
manlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile 
yönetişim mekanizmaları olarak tanımlanır.

Şehirlerde, yerel karar alma mekanizmalarına ka-
tılım ve yerel demokrasinin tecellisine en uygun zemini 
oluşturan, gönüllülük fikrini yerleştirebilecek en önemli 
unsurlardan biri olan Kent Konseylerinin özenle üzerin-
de durduğu ilkeleri şöyle tanımlayabiliriz;
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Dönem Başkanı
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Kent Konseyleri, katılımcılığı ve uzlaşmayı esas 
alır, Farklılıkları zenginlik olan bir anlayışla hareket 
eder, Değişimi ve yenilikleri çözüm ve sonuç odaklı 
ele alır, 

Bilimsel yaklaşımı önemser, veriye dayalı çalışır,
Yerel, Ulusal ve Uluslararası işbirliğini daima açık 

tutar,
Şehre dair sözü olanları kucaklayan bir 

yapılanmayı esas alır,
Ayrımcılık ve her türlü nefret sözünü reddeder,
Kent ve Kentlinin korunmasını esas alır,
Demokrasinin temel değerlerine bağlı kalır,
Şehirdeki sivil toplum kültürünün gelişmesine ve 

kurumsallaşmasına katkı sunar,
Şehrin kültürüne ait tarih, kültür, sanat, sosyal ve 

doğal değerlere sahip çıkar ve geliştirir.
Ülkenin dört bir yanında daha yaşanılabilir, daha 

mutlu şehirler oluşturmak ve geleceğe aktarmak 
için çaba gösteren kent konseylerinin karşı karşıya 
oldukları sorunların çözümü, ortak kentsel prob-
lemlerin tartışılması, şehirlerdeki iyi uygulamaların 
yaygınlaştırılması, kent konseyleri arasında etkin iş-
birliği ve koordinasyonun amacıyla çözüm odaklı bir 
işbirliği ağı olan Türkiye Kent Konseyleri Birliği kurul-
muştur. Bu çalışma, Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin 
kuruluşu, hedefleri, güncel proje ve faaliyetlerini de-
ğerlendirmek ve sunmak amacıyla oluşturulmuştur.

Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin Kuruluşu

Kent konseyleri arasındaki iletişim ve ortak çalış-
maların koordinasyonu; UCLG-MEWA bünyesinde 
oluşturulan Türkiye Yerel Gündem 21 Programı Ulu-
sal Koordinatörlüğü tarafından yürütülmekte iken, 
2011 yılında Yerel Gündem 21 Programı’nın sona er-
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mesiyle, bu anlamda önemli bir boşluk ortaya çık-
mıştır. 13 Şubat 2010 tarihinde 58 kent konseyinin 
katılımıyla Bursa’da gerçekleştirilen ‘Türkiye Kent 
Konseyleri Buluşması’nda bir araya gelen kent kon-
seyi temsilcileri tarafından kabul edilen Sonuç Bil-
dirgesinde “Kent konseyleri arasında eşit ortaklık ve 
dayanışma temelinde sürdürülebilir işbirliğinin ge-
liştirilmesini hadefleyen, hemşehri hukukunu esas 
alan bir anlayışla; kentlerin potansiyelini harekete 
geçirmeye çalışan ve ülkemizin tüm kentlerinde iyi 
yönetişimin temel prensiplerine dayalı kent konsey-
lerinin kuruluşuna öncülük eden bir işbirliği ağının 
hayata geçirilmesi” kayıt altına alınmıştır.

Görevlendirilen Çalışma Grubu, ilk toplantısını 
05 Haziran 2010 tarihinde Karabük Kent Konseyi’nin 
ev sahipliğinde Batman, Bursa, Çanakkale, Edirne, 
Giresun, Gaziantep ve Yalova Kent Konseylerinin 
katılımıyla Karabük’te gerçekleştirmiş ve toplantı 
sonucunda yayınlanan Sonuç Bildirgesi’nde “Kent 
Konseylerinin ülkemizde yerel demokrasinin güç-
lenmesi ve yönetişim anlayışının her kademede 
egemen olması” bakımından önemi bir kez daha 
vurgulanarak; “Kent Konseyleri arasında ortak aklı 
harekete geçirmek, kent konseyleri arasında bilgi ve 
deneyim paylaşımını organize etmek, kentlerin hak 
ve hukukunun korunması ve ilgili Bakanlıklarla gerekli 
koordinasyonu sağlamak; ülkemizde zaman zaman 
sekteye uğrayan demokrasinin gelişmesi ve güçlen-
mesi için Türkiye Kent Konseyleri arasında mutlaka 
bir birlik oluşturulması” bir kez daha güçlü bir şekilde 
teyit edilmiş ve Yalova Kent Konseyi’ne, bir sonraki 
Çalışma Grubu toplantısına sunulmak üzere bir Stra-
teji Belgesi Taslağı hazırlanması görevi verilmiştir. 
Gaziantep Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde, Afyon-
karahisar, Batman, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, 
Giresun, Karabük, Kocaeli ve Yalova Kent Konseyleri-
nin katılımıyla 24 Kasım 2010 tarihinde Gaziantep’te 
yapılan Çalışma Grubu toplantısında, hazırlanan 
Strateji Belgesi Taslağı görüşülmüştür. Kent Konsey-
leri İletişim ve İşbirliği Ağı’nın kurulmasına yönelik ilke 
ve esasları içeren taslağa son şekli verilerek, metnin 
bir sonraki Türkiye Kent Konseyleri Buluşması’nda ka-
tılımcılara sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 
15-17 Nisan 2011 tarihinde Kocaeli’de yapılan “II. Kent 
Konseyleri Buluşması”nda Kent Konseyleri İletişim ve 
İşbirliği Ağı’nın kuruluşu, katılan kent konseyi temsilci-
lerinin İlke ve Esaslar Metni üzerindeki ortak imzasıy-
la deklare edilmiştir.

Kent Konseyleri İletişim ve İşbirliği Ağının tüzel ki-
şiliği bulunmadığından; 03 Ağustos 2012 tarihinde, 
kent konseylerinin ortak iradeleriyle Kent Konseyle-
ri Birliği Derneği kurularak, kent konseylerinin karşı 
karşıya oldukları sorunların çözümü, ortak kentsel 
problemlerin tartışılması ve şehirlerdeki iyi uygu-
lamaların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar 

kurumsal bir statüye kavuşturulmuştur. Sayıları hızla 
artan kent konseyleri, her geçen gün kent yaşamı-
nın önemli aktörlerinden biri haline gelmektedir. 
Kent konseyleri, karşı karşıya oldukları sorunların 
çözümü, ortak kentsel problemlerin tartışılması 
ve şehirlerdeki iyi uygulamaların yaygınlaştırılması 
amacıyla zaman zaman bir araya gelme ihtiyacı 
duymakta ve bu ihtiyacı karşılamaya yönelik her-
hangi bir ‘resmi’ organizasyonun bulunmaması ne-
deniyle de kendi öz inisiyatifleriyle çeşitli işbirlikleri 
geliştirmektedirler. İşte bu amaçla Türkiye’de Kent 
Konseylerinin birbiriyle ile etkileşime girmesi, birlikte 
hareket etmesi ve ortak proje geliştirmesi için uzun 
bir hazırlık döneminin sonunda; Kent Konseyleri 
arasındaki iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesine 
yönelik çabalarının bir sonucu olarak Kent Konsey-
leri Birliği Derneği kurulmuştur. 

Birliğin Kuruluş Amacı

Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin hedefine bakıl-
dığında, şehirlerimizde geride kimseyi bırakmadan, 
şehrin tamamını kapsayan bir yönetim yaklaşımı-
nın benimsenmesini sağlamak ve bu ideal doğ-
rultusunda Kent Konseyleri arasında dayanışma 
temelinde sürdürülebilir işbirliğini sağlamak ama-
cı karşımıza çıkmaktadır. İnsanı merkeze alan bir 
kalkınma anlayışı ile çözüm üreten, şehre dair her 
sözün kıymet bulduğu, katılımcılığı ön plana alan, 
yerel kalkınma potansiyelini yakalamış dünya şe-
hirleri oluşturma hedefinde ortak bir mutabakat 
ve birleşmiş bir irade ortaya koyan Kent Konseyleri; 
şehirde yaşayan tüm vatandaşların şehrin yöneti-
mine katılımı notasında bir köprü niteliği taşımak-
tadır. Ülkemizin dört bir yanında daha yaşanılabilir, 
daha mutlu şehirler oluşturmak ve geleceğe ak-
tarmak için çaba gösteren kent konseylerinin üye 
olduğu ve çözüm odaklı bir işbirliği ağı olan Türkiye 
Kent Konseyleri Birliği, Kent Konseylerinin bu nite-
lik ve özelliklerini güçlendirmeye yönelik faaliyet ve 
çalışmalarını sürdürmektedir. Düzenlenen etkinlikler 
ve uygulanan projeler doğrultusunda Türkiye Kent 
Konseyleri Birliği, iyi uygulama örnekleri ile gönül-
lülük ilkesi çerçevesinde yönetişim ve katılımcılığın 
yaygınlaşmasını hedeflemektedir. 

Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin 
kente ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, 
toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak 
ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol 
almalarına altyapı oluşturmak amacıyla Kent 
Konseyleri arasında etkin bir işbirliğine altyapı 
oluşturan Türkiye Kent Konseyleri Birliği, Kentler 
hakkında söyleyecek sözü olan herkesin ve tüm 
kent Konseylerinin katılımına açıktır. 
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Birliğin 2020-2021 Dönemi Proje ve Faaliyetleri

11. ve 12. Dönem Başkanlıklarının Balıkesir Kent 
Konseyi ev sahipliğinde ve Kent Konseyi Başkanı 
Mürsel SABANCI başkanlığında yürütüldüğü Türkiye 
Kent Konseyleri Birliğinin Pandemi koşullarında da 
planladığı faaliyetleri uygulamaya geçirdiği göz-
lemlenmektedir. 

2020-2021 döneminde Planlanan ve gerçekleş-
tirilen proje ve faaliyetlerden bazıları şöyledir;

Kent Akademisi / Eğitimler
Kent Akademisi / Deneyim Paylaşımları
Bölge Toplantıları
Kent Sohbetleri
Çalıştaylar
Büyükşehir Kent Konseyleri Buluşmaları
Kent Konseyleri için Gönüllülük Rehberi
İmkanı Olan Bıraksın, İhtiyacı Olan Alsın Projesi
III. Kent Konseyleri Sempozyumu

Kent Akademisi Nedir ve 
Ne Amaçla Kurulmuştur?

Kent konseylerinin daha etkin, verimli ve iyi isti-
şare edilmiş bir altyapı ile hizmetlerini yürütmesini 
sağlamak, konsey yöneticilerinin, üyelerinin ve pay-
daşlarının daha bilinçli ve sürdürülebilir bir anlayışa 
sahip olması için çalışmak, kurumlar ve paydaşlar 
arasında etkin işbirliği ve koordinasyon zeminini 
oluşturmak, kent konseylerini bilimsel temelde ele 
almak, kent konseylerince geliştirilmiş iyi uygula-
maları ve deneyimleri paylaşmak, teşvik etmek ve 
çoğaltmak gibi özgün hedefler doğrultusunda faa-
liyetler düzenlemek amacıyla birlik bünyesinde Kent 
Akademisi’nin hayata geçirilmesi planlanmıştır.

Kent Akademisi Kapsamında Aşağıdaki kate-
gorilerde eğitimler düzenlenmiş ve periyodik olarak 
düzenlenmeye devam etmektedir.

Kadın Dostu Şehirler ve Kadın Hakları 
Proje Yazma Eğitimi 
Katılım Hukuku ve Kent Konseyleri
Kent Konseyleri ve Medya 
Engelsiz Şehir ve Engelli Hakları 
Kent Konseyleri ve Çalışma Grupları 
Ayrıca Kent Akademisi / Deneyim Paylaşımları 

adı altında bir başka faaliyet uygulamaya konul-
muş ve bu suretle konu hakkında tecrübeli olan 
kent konseyi temsilcileri, dünden bugüne çalışma 
ve deneyimlerini ülkemizin farklı bölgelerinden ka-
tılan konsey temsilci ve üyeleri ile paylaşmışlardır. 
Bahsi geçen eğitim ve faaliyetler, kent konseylerin-
ce memnuniyetle ve yoğun katılımla karşılanmış, bu 
sebeple devam ettirilmesinin uygun olacağı kana-
atine varılmıştır.

Bölge Toplantıları

Türkiye’nin dört bir yanından üyeleri bulunan Tür-
kiye Kent Konseyleri birliği, temel amacı olan işbirliği 
ve iletişimin yaygınlaştırılması ve kent konseylerinin 
kendi bölgelerindeki diğer kent konseyleri ile pay-
laşımlarının, işbirliğinin kolaylaştırılması amacıyla 
Bölge Toplantıları hayata geçirilmektedir. Benzer 
coğrafi ve kültürel bölgelerde bulunan kent kon-
seyleri bu toplantılar aracılığıyla biraraya gelmek-
te, sorunlarına birlikte çözüm önerileri geliştirmek-
tedir. Aynı zamanda bu toplantılar vesilesiyle birbiri 
ile tanışma ve paylaşımda bulunma imkanı bulan 
yakın kent konseyleri, iletişimlerini ve işbirliklerini bu 
toplantılar sonrasında sürdürmektedir. Bu yolla sür-
dürülebilir, etkin ve verimli işbirliği ve koordinasyon 
sürecine katkı sağlanmaktadır.

Kent Sohbetleri

Kent Konseyleri Başkanları, Belediye Başkanla-
rı, Şehirlerin kanaat önderleri, ülke çapında faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu ku-
rum ve kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı ve belirli 
aralıklarla düzenlenen kent sohbetleri, kent konsey-
lerinin mevcut durumu ve gelişimi ile ilgili konularda 
görüş ve düşüncelerin röportajlar aracılığıyla payla-
şıldığı ve kayıt altına alınarak bu konuda bir kurum-
sal hafızanın ortaya konulmasının planlandığı, kent 
konseylerinin tanınırlığı ve daha etkin, daha verimli 
yürütülmesine katkıda bulunmasının hedeflendiği 
faaliyetler zinciri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Büyükşehir Kent Konseyi Buluşmaları

Sonuncusu Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğin-
de, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Yücel 
YILMAZ’ın Katılımlarıyla gerçekleştirilen Büyükşehir 
Kent Konseyi Buluşmaları “Katılımcı Bütçeleme-
de Kent Konseylerinin Rolü” ve “2021 Stratejik Plan 
Revize Çalışmaları İzleme ve Kent Yönetimi Bağla-
mında Karar Alma Süreçlerine Katılım” temalarıyla 
gerçekleştirilmiş, belirli aralıklarla ve her seferinde 
bir büyükşehir ev sahipliğinde gerçekleştirilmeye 
devam etmektedir.

Büyükşehir Kent Konseyi Buluşmaları, büyükşe-
hirlerde kurulan kent konseylerinin biraraya gelerek 
sorunlarını, çözüm önerilerini, planlarını, tecrübelerini 
ve uygulamalarını paylaşmalarına zemin hazırlamak 
amacının yanı sıra, her buluşmada belirli güncel te-
malar üzerinde istişare etme olanağını sunmakta, 
bununla birlikte büyükşehir belediye başkanları ile 
kent konseyi başkanlarının görüşmelerini sağlamak-
tadır. Bu görüşmeler kent konseylerinin gelişimine, 
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yerel yönetimlerin bakış açılarının ortaya konulma-
sına ve gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Kent Konseyleri için Gönüllülük Rehberi

Gönüllülük kültürümüzün önemli bir parçasıdır. 
Geçmişten günümüze gönüllülük yardımlaşma, 
hayırseverlik ve milli mücadele gibi çok önemli de-
ğerlerle yaşatılmış ve bu topraklarda gün be gün 
güçlenen bir gelenek haline gelmiştir. Komşuluk iliş-
kileri, hemşehrilik kültürü, milli mücadele sürecinde 
toplumsal dayanışma toplumumuzun gönüllülük 
bilincinin çok eskilere dayandığını göstermektedir. 
Gönüllülüğün temelinde özgür irade, hiçbir karşılık 
beklemeden “iyilik yapma” ve “iyi olma halini” sür-
dürme bulunmaktadır. Gönüllülük; bireyin özgür ve 
hür iradesiyle bir duruma etki etmek ve/veya katkı 
sağlamak amacıyla aktif katılım durumudur. Kent 
Konseyleri kent yönetiminin en demokratik yöne-
tişim mekanizmalarından biridir. “Sivil bir danışma 
formu ve danışma mekanizması” olarak kurulan 
kent konseylerinde kamu yararı gözetilerek yapılan 
bütün çalışmalar gönüllü katılımı ile yürütülmekte-
dir. Kentli katılımı ve gönüllülük kent konseylerinin 
olmazsa olmazıdır. Bu noktadan hareketle Türkiye 
Kent Konseyleri Birliği tarafından Kent Konseylerin-
de gönüllülük süreçlerinin daha detaylı anlatıldığı 
rehber bir kaynağın oluşturulması için “Kent Kon-
seyleri için Gönüllülük Rehberi” hazırlanmıştır. 

Kent Konseyleri için temel bir kaynak olarak ha-
zırlanan “Kent Konseyleri için Gönüllülük Rehberi”-
nin hazırlanma amaçları şöyledir, Kentsel katılım ve 
gönüllülük kavramlarının tanımlanması, Kent kon-
seylerine gönüllü katılımının teşvik edilmesi, Kent 
konseylerinde gönüllülük süreçlerinin detaylı bir şe-
kilde açıklanması, Kent konseylerinde gönüllülerin 
görev ve sorumluluklarının netleştirilmesi noktasın-
da adım adım yapılacakların belirlenerek gönüllü-
lerin kurumsal aidiyetinin güçlendirilmesi, Gönüllü 
çalışmaların şeffaf bir politikayla uygulanmasına 
yönelik adımların belirlenmesi, Kent yönetiminde 
söz sahibi olan aktörler ile sivil toplum örgütleri, 
meslek odaları, üniversiteler ve gönüllü çalışmalar-
da yer alan bireylerin faaliyetleri ve çalışmaları göz 
ününde bulundurularak yasal mevzuatlar ve dene-
yimler dikkate alınarak kent konseylerine özgün bir 
gönüllü çalışma modelinin oluşturulması.

İmkanı Olan Bıraksın, İhtiyacı Olan Alsın Projesi

Türkiye Kent Konseyleri Birliği, özellikle pandemi 

döneminde, yereldeki halkın ihtiyaçları doğrultusun-
da, öncü bir hareket olması amacıyla “Askıda Gıda 
Uygulaması”nı geliştirmiş ve söz konusu uygulama-
yı Türkiye ölçeğinde yaygınlaştırmıştır. İmkanı olan 
vatandaşların erzak yardımlarını bırakabileceği ve 
ihtiyacı doğrultusunda yararlanmak isteyen vatan-
daşların kolaylıkla erişebileceği bir proje olan Askıda 
Gıda Uygulaması, pazaryerlerine kurulan bir stant 
vasıtası ile toplumsal dayanışmayı nitelendirmeyi 
amaçlamış ve nihayetinde de amacına ulaşmıştır. 
Askıda Gıda Uygulaması sadece kent konseylerinin 
değil, bireysel ölçekte de sosyal sorumluluk bilincini 
artırmıştır. Pandemiyle mücadele kapsamında farklı 
şehirlerde yapılan çalışmalar, iyi örnekler kapsamın-
da diğer kent konseyleri ile paylaşılıp etkileşim ve 
gelişimin sağlanması hedeflenmiştir

III. Kent Konseyleri Sempozyumu

Kent konseylerinin kendi sorunlarını sivil toplum 
ve akademik dünya ile birlikte ele alma ve çözüm-
leri tartışma iradesi ortaya koyduğu ve birincisi 
2011, ikincisi 2015 tarihlerinde düzenlenen bilimsel 
etkinlikler dizisinin devamı niteliğinde Balıkesir Kent 
Konseyi ev Sahipliğinde, 18-21 Kasım 2021 tarihle-
rinde Balıkesir’de III. Kent Konseyleri Sempozyumu 
düzenlenecektir. 

Türkiye’nin demokratik katılım konusundaki bilgi 
ve birikiminin kamu yönetimi, yerel yönetimler, sos-
yoloji, antropoloji, şehir ve bölge planlama, mimarlık 
ve tasarımın diğer alanları, psikoloji, e-dev-
let, ekonomi ve daha pek çok disiplinin kesişi-
minde zengin bir deneyimi ilgilendiren bir ala-
na dahil olduğu düşünülerek sempozyumun 
disiplinler arası ve uygulayıcı, kuramcı etkileşimini 
sağlayıcı niteliği olması gerektiği düşünülmektedir. 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği koordinatörlüğün-
de, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
Balıkesir ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversiteleri 
ve Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde ve Türkiye 
Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, UC-
LG-MEWA, WALD ve UNDP iş birliği ile Balıkesir’de 
gerçekleştirilecek olan III. Kent Konseyleri Sempoz-
yumu’nda farklı disiplinlerden bilim insanı ve araş-
tırmacıların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Sunulacak araştırma, değerlendirme vegörüşler 
hem kent konseylerinin hem de yerel demokrasinin 
gelişimine önemli katkılarda bulunacaktır.


