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TÜRKİYE’NİN KENT KONSEYİ 
DENEYİMİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

Hasan Soygüzel*

2005 yılındaki “Yerel Yönetim Refor-
mu”nun bir parçası olarak gündemimize 
giren kent konseyleri, süreç içerisinde 
kent yaşamının önemli aktörlerinden 
biri haline gelmiştir. Kent vizyonunun 
ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, 
kentin hak ve hukukunun korunması, 
sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyar-
lılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, 
saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, 
katılım, yönetişim ve yerinden yönetim 
ilkelerini hayata geçirmeye çalışma gibi 
her biri son derece zor konuları kendi-
sine görev edinen kent konseyleri, za-
man zaman performansları bakımından 
eleştiri konusu olsa da bir yerel demok-
rasi projesi olarak önemini muhafaza et-
mekte ve yerel düzeyde işlevselliklerini 
geliştirmektedir. 

Sayıları her geçen gün artan kent kon-
seyleri, biraz da gönüllülük esasına da-
yanan yapılar olması nedeniyle farklı 
şehirlerde farklı deneyimlerle yol almak-
tadır. Öğrenerek gelişen, geliştikçe de 
şehirlerini ve hemşehrilik bağlarını güç-
lendirmeye çalışan kent konseyleri, aynı 
zamanda çeşitli yapısal sorunlarla karşı 
karşıyadır. Her bir şehirde farklı tezahür 
eden bu sorunların çözümüne yönelik 
olarak, kent konseyleri arasında canlı bir 
tartışma mevcuttur. 

Kent konseyleri bünyesindeki kadın ve 
gençlik meclisleri başta olmak üzere şe-
hirdeki diğer toplumsal kesimleri temsil 
eden çalışma grupları ve platformlarda 
yürüttükleri somut sosyal sorumluluk 
projeleri ile yerelde önemli bir dina-
mizm yaratmaktadır. Kent konseyleri, 
kamu, özel ve sivil toplumdan bütün 
kentsel paydaşları kent paydasında bu-

* Yerel Yönetim ve Kamu Yönetimi Uzmanı, Yalova Kent 
Konseyi Genel Sekreteri.
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luşturan önemli bir yapı olmakla bir-
likte, aynı zamanda da belediyelerin 
başını çektiği yerel kurumlarla olumlu 
bir diyaloğun sürdürülmesi için gayret 
göstermektedir.

Uygulamadan kaynaklanan sorunların 
çözümü ve kent konseylerinin statüle-
rinin güçlendirilmesine yönelik olarak 
birtakım mevzuat düzenlemelerine ih-
tiyaç duyulmaktadır. Kent konseyleri-
nin desteklenmesi, yerel yönetimlerin 
güçlenmesi ve vatandaşların karar alma 
süreçlerine katılımı bakımından oldu-
ğu kadar, son yıllarda varlığından çokça 
söz edilen “toplumsal kutuplaşma”nın 
yerelde yumuşatılması ve özellikle 16 
Nisan’da onaylanan Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin doğal bir sonucu 
olarak görülen “politik uzlaşma” kültü-
rünün geliştirilmesi açısından da büyük 
önem taşımaktadır. 

Kent Konseylerinin Kısa 

Tarihi 

Kent konseylerinin tarihçesini 5393 sa-
yılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi 
ve bu maddeye bağlı olarak 2006 yılın-
da çıkarılan Kent Konseyleri Yönetme-
liği’nden daha eskiye götürmek gerekir. 
Her ne kadar bugün tabi olunan hukuki 
çerçeve ve statü, yerli mevzuatımızdaki 
bu düzenlemelere dayandırılsa da kent 
konseylerinin ortaya çıkışını, “gelecek 
yüzyıla açılan yolda sürdürülebilir ge-
lişme” konseptiyle 03-14 Haziran 1992 
tarihlerinde Brezilya’nın Rio de Janeiro 
şehrince yapılan ve çoğunlukla “Yeryü-
zü Zirvesi (Earth Summit)” olarak ad-
landırılan Birleşmiş Milletler Çevre ve 

Kalkınma Konferansı1 ile ilişkilendir-
mek doğru olacaktır.  

1992 Rio Yeryüzü Zirvesi’nde “sürdü-
rülebilir kalkınma”, tüm insanlığın 21. 
yüzyıldaki ortak hedefi olarak benim-
senmiş ve bu doğrultuda, 21. yüzyılda 
çevre ve kalkınma sorunlarıyla başa çı-
kılmasına ve sürdürülebilir kalkınma 
hedefine ulaşılmasına yönelik ilkeleri ve 
eylem alanlarını ortaya koyan “Gündem 
21” başlıklı Eylem Planı, Zirve’nin temel 
çıktısı olarak, BM üyesi ülkelerin devlet 
ve hükümet başkanlarınca kabul edil-
miştir. Gündem 21’in temel yaklaşımı, 
tüm program alanlarına yönelik finans-
man politikalarının belirlenmesi, yeni 
kaynakların yaratılması, uygulanabilir 
teknik ve ekonomik araçların belirlen-
mesi, merkezi yönetim-yerel yönetim 
ilişkilerinin “yerinden yönetim” anlayışı 
doğrultusunda güçlendirilmesi, hükü-
metler ve hükümet-dışı kuruluşlar ara-
sında işbirliğinin geliştirilmesi ve halkın 
etkin katılımının sağlanması gibi önce-
likler üzerine bina edilmiştir. Esasında 
kent konseylerinin Yerel Gündem 21 
sürecinden süzülerek bugüne ulaşma-
sını sağlayan da bu yaklaşımdır. Kent 
konseylerini doğuran temel süreç olarak 
ifade edilen Yerel Gündem 21, “yerel 
sürdürülebilir kalkınma sorunlarının 
çözümüne yönelik uzun dönemli stra-
tejik bir planın hazırlanması ve uygu-
lanması yoluyla yerel düzeyde Gündem 
21’in hedeflerine ulaşılmasını amaçlayan 
katılımcı, çok sektörlü bir süreç” olarak 
tanımlanmaktadır.  

1 United Nations Conference on Environment & Develop-
ment, AGENDA 21, Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 
1992.
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Türkiye Cumhuriyeti 58. Hükümeti’nin 
18 Kasım 2002’de Sayın Abdullah Gül 
başkanlığında kurulmasından iki gün 
önce; bugünkü Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve 
Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak 
iktidarları döneminde uygulayacakları 
bir yıllık “Acil Eylem Planı”nı açıkla-
mıştır. Kent konseylerinin kuruluşunun 
ilk defa telaffuz edildiği siyasi doküman 
olan Acil Eylem Planı’nda “Merkezi yö-
netimde yapılacak reform çalışmalarına 
paralel olarak yerel yönetim reformu 
öncelikli bir alan olarak ele alınacaktır.” 
denilerek; bu kapsamda yapılacak işler 
sayılmış ve “Yerel düzeyde sivil toplum 
katılımını sağlayacak Kent Konseyle-
ri kurulacak.” şeklindeki bir taahhüt de 
Acil Eylem Planı’nda yer almıştır2. 

30.05.2005 tarihli Bakanlar Kurulu Ka-
rarı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan Belediye Kanun 
Tasarısı’nda kent konseyleri ile ilgili 
düzenlemelerin yer aldığı 76. maddenin 
gerekçesinde “Kentte yaşayanlar arasın-
da hemşehrilik bilinci, kent vizyonunun 
geliştirilmesi, kent hak ve hukukunun 
korunması, sürdürülebilir kalkınma, 
çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma, hesap sorma ve hesap 
verme, katılım ve yerinden yönetim 
ilkelerini hayata geçirebilmek amacıy-
la sivil bir danışma forum ve danışma 
mekanizması oluşturulmasının yararlı 
olacağı düşünülmüştür. Kent konseyle-
rinin sivil bir yapı olma niteliği konu-
sunda gösterilen titizlik nedeniyle mad-
dede ayrıntılı düzenlemeden kaçınılmış 

2 AK Parti Acil Eylem Planı, 16 Kasım 2002, Ankara.

ve genel ilkeler konulmuştur3.” denile-
rek kent konseyleri ile ilgili düzenleme-
lerin amacı da ortaya konmuştur. Böyle-
ce kent konseylerinin “sivil bir danışma 
formu ve danışma mekanizması” olarak 
kent yönetişiminin aktörleri arasında 
yer almasına ilişkin ilk adımlar atılmış-
tır. Belediye Kanunu, 03.07.2005 tari-
hinde 5393 kanun numarası ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş; 
13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
miştir. Böylece “yeni Belediye Kanunu” 
ile kent konseyleri yeniden tanımlan-
mış ve yasal bir statüye kavuşmuştur4 . 

Kent Konseylerinin 

Performansı 

Kent Konseyi Yönetmeliği’nde, kent 
konseylerinin görevleri oldukça geniş 
ve detaylı bir biçimde sayılmıştır. Ancak 
çoğu soyut ve son derece de muğlak olan 
bu görevlerin yerine getirilmesine uy-
gun bir kaynak ve kurumsal planlama-
dan bahsetmek mümkün değildir. Bir 
kent konseyinin görevi5 ;  

 » Yerel düzeyde demokratik katılımın 
yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik 
hukuku ve ortak yaşam bilincinin 
geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok 
aktörlü yönetişim anlayışının be-
nimsenmesini sağlamak,

3 5393 Belediye Kanunu Gerekçesi.
4 Soygüzel, Yerinden Yönetimde Yeni Bir Boyut: Kent 

Konseyleri, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği 
Dergisi, 2006, İstanbul, s. 32.

5 Kent Konseyi Yönetmeliği, http://www.mevzuat.gov.tr/
Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10687&sourceXmlSear-
ch=&MevzuatIliski=0.
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 » Sürdürülebilir gelişmenin sağlan-
ması ve bu konuda ortaya çıkan so-
runların çözümüne yönelik planla-
rın hazırlanması ve uygulanmasını 
sağlamak,

 » Kente ilişkin temel stratejiler ve fa-
aliyet planlarının belirlenmesinde, 
uygulama ve izleme süreçlerinde 
tüm kenti kapsayan ortak bir aklın 
oluşturulmasına katkıda bulunmak,

 » Yerellik ilkesi çerçevesinde katılım-
cılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kül-
türünü geliştirmek,

 » Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kül-
türel, doğal ve benzeri değerlere sa-
hip çıkmak ve geliştirmek,

 » Kent kaynaklarının etkili, verimli ve 
adil kullanımına katkıda bulunmak,

 » Sürdürülebilir kalkınma anlayışına 
dayalı kentin yaşam kalitesini geliş-
tiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu 
giderici programları desteklemek,

 » Sivil toplumun gelişmesine ve ku-
rumsallaşmasına katkıda bulunmak,

 » Çocukların, gençlerin, kadınların ve 
engellilerin toplumsal yaşamdaki et-
kinliklerini arttırmak ve yerel karar 
alma mekanizmalarında aktif rol al-
malarını sağlamak,

 » Kent yönetiminde saydamlık, katı-
lım, hesap verebilirlik, öngörülebi-
lirlik ilkelerinin uygulanmasına kat-
kıda bulunmak,

 » Kent konseyinde oluşturulan görüş-
lerin değerlendirilmek üzere ilgili be-
lediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Yönetmeliğin 6. maddesinde kent kon-
seyine verilen bu görevler, kent konsey-
lerinden beklentilerin hayli yüksek tu-
tulduğunu göstermektedir. Yönetmelik 
potansiyel olarak kent konseylerinden 
birçok fayda sağlanmasını beklemek-
tedir. Demokratik katılımı yaygınlaş-
tırmak, hemşehrilik hukuku ve ortak 
yaşam bilincini geliştirmek, çok ortaklı 
ve çok aktörlü yönetişim anlayışını be-
nimsetmek, sürdürülebilir kalkınma için 
planlama yapmak, kentsel stratejiler için 
ortak aklın oluşturulmasında katkıda bu-
lunmak, uzlaşma kültürünü geliştirmek, 
kentin değerlerine sahip çıkmak, kentin 
kaynaklarının adil, etkili ve verimli kul-
lanımına katkı yapmak, çevre sorunları 
ve yoksullukla mücadele etmek, sivil 
toplumun gelişmesine katkı sağlamak, 
çocukların, gençlerin, kadınların ve 
engellilerin katılımını sağlamak, kent 
yönetiminde saydamlık, katılım, hesap 
verebilirlik ilkelerin gelişmesine katkı 
yapmak bu beklentilerden bazılarıdır6. 

Kent konseylerinin yönetmelikte ta-
rif edilen fonksiyonlarını ne denli icra 
edebildiğini ölçen çok fazla araştırma 
mevcut değildir. Ancak hükümetin Ye-
rel Yönetim Reform Programı’ndaki 
temel hedefleri olan “yerel yönetimlerde 
demokratik karar alma mekanizmala-
rının geliştirilmesi, yerel yönetimlerin 
yönetsel/mali özerkliğinin, etkinliğinin 
ve hesap verebilirliğinin artırılması ve 

6 Demirci, Katılımcı Demokrasi Açısından Kent Konseyle-
ri: Eleştirel Bir Değerlendirme, Çağdaş Yerel Yönetimler, 
Cilt 19 Sayı 1 Ocak 2010, Ankara, s. 21-46.
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yerel kamu hizmetlerin niteliğinin ve 
vatandaşlara erişiminin iyileştirilmesi” 
amacıyla Mahalli İdareler Genel Müdür-
lüğü adına Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) tarafından yürütülen 
Türkiye’de Yerel Yönetim Reformuna 
Destek (LAR) Projesi kapsamında hazır-
lanan “Yerel Katılım Mekanizmalarının 
Güçlendirilmesi Mevcut Durum Tespi-
ti Çalışması” başlıklı dokümanda kent 
konseylerinin durumuna ilişkin bazı 
bulgulara yer verilmiştir7. 

Buna göre; 

 » Kent konseylerinin bilinirlikleri sı-
nırlıdır.

 » Kurumsal kimliklerini oluşturmada 
sıkıntıları vardır; “belediye birimi” 
algısı yaygındır.

 » Ayrı mekânı olan kent konseyleri 
daha iyi tanınmakta, daha rahat fa-
aliyet göstermektedir.

 » Kent konseylerinin bütçesi yoktur. 
Tüm belediyeler, konsey etkinlik-
lerini başka kalemlerden destekle-
mektedir.

 » Kent konseylerine katılım düzeyi 
düşüktür. STK’lar çalışma grupla-
rında genelde yer almamaktadır.

 » Çalışma grupları çoğunlukla başka 
bir dernekle ilişkisi olmayan gönüllü 
bireylerce yürütülmektedir.

7 Soygüzel, Kent Konseyleri Ulusal Raporu, Türkiye Kent 
Konseyleri Birliği Yayını, 2012, Çanakkale, s. 12.

 » Çalışma grupları belli bir toplantı 
takvimini izlemekte ama düzenli/
düzgün toplantı tutanakları tutma-
maktadır.

Anılan çalışmada yönetmelikte belirti-
len fonksiyonları yerine getirme nokta-
sındaki temel beklentilerin durumu da 
incelenmiş ve elde edilen bulgular içe-
risinde çoğunlukla olumlu olanlar (+); 
olumsuz olanlar ise (-) olarak işaretlen-
miştir. Şu değerlendirmeler yapılmıştır:

 » Kent vizyonunun ve hemşehrilik bi-
lincinin geliştirilmesi (+)

 » Kentin hak ve hukukunun korun-
ması (-)

 » Sürdürülebilir kalkınma (-)

 » Çevreye duyarlılık (+)

 » Sosyal yardımlaşma ve dayanışma (+)

 » Saydamlık, hesap sorma ve hesap 
verme (-)

 » Katılım, yönetişim ve yerinden yö-
netim (-)

Kent Konseylerinin Temel 

Sorunları ve Güncel 

Tartışmalar 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun yü-
rürlüğe girmesinden bu yana on yılı 
aşkın bir süre geçmiştir. Kent konseyle-
rinin geçen süre zarfında şehirlerde de-
mokratik katılımın güçlendirilmesinde 
önemli bir aktör haline geldikleri mu-
hakkaktır. Kent konseylerini bir “de-
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mokrasi projesi” olarak değerlendirir-
sek, yaşanan deneyimlerin Türkiye için 
son derece önemli ve yararlı olduğunu 
da ifade etmek gerekir. 

Türkiye’nin farklı şehirlerinde farklı 
sorunlar ve deneyimlerle yol alan kent 
konseyleri arasında, yaşanan problemler 
ve bu problemlerin çözümüne yönelik 
olarak dinamik bir tartışmanın varlığın-
dan söz edebiliriz. Bu tartışmalar; “tüzel 
kişilik sorunu”, “bütçe”, “yaptırım gücü” 
ve “belediyelerle ilişkiler” başlıklarında 
yoğunlaşmaktadır, ancak bunlarla sınırlı 
değildir.  

Kent konseylerinin sorun olarak değer-
lendirdiği diğer temel başlıkları aşağıda-
ki şekilde sıralamak mümkündür8:

 » Yerel seçimlerden sonra yaşanan 
yönetim değişikliklerinin, kent kon-
seylerini olumsuz etkilemesi,

 » Kent konseylerinin yerelde iktidar 
alanı olarak görülmesi ve yerel siyasi 
mücadelelerin kent konseyi üzerin-
den yürütülmesi,

 » Kent konseyi başkanlarının büyük 
ölçüde belediye başkanları tarafın-
dan belirlenmesi,

 » Tavsiye niteliğindeki kent konseyi 
kararlarının, belediye meclislerinde 
karşılık bulmaması,

 » Kent konseyleri bünyesinde oluştu-
rulan çalışma gruplarının yeterince 
faal olmaması,

8 6. Türkiye Kent Konseyleri Buluşması, “Şehirlerin Işı-
ğında Kent Konseylerinin Dünü, Bugünü, Yarını”, 24-26 
Ekim 2014, Yalova.

 » Kent konseylerinin stratejik planla-
ma süreçlerine aktif bir biçimde dâ-
hil edilmemesi,

 » Üniversiteler başta olmak üzere ye-
rel kurumlarla iletişim ve işbirliği-
nin sınırlı düzeyde olması,

 » Kent konseyi faaliyetleri ile beledi-
yelerin kültür sanat faaliyetlerinin iç 
içe geçmesi,

 » Kent konseyi yürütme kurullarında, 
toplumsal kesimlerin yeterince tem-
sil edilememesi,

 » Belediye bürokrasisinin kent konse-
yi çalışmalarını zorlaştırıcı tutum ve 
davranışlarda bulunması,

 » Kent konseyi üyelerinin ilgili mev-
zuata yeterince hâkim olmaması 

 » Kent konseyleri tarafından hazırla-
nan uygulama yönergelerinin kent 
konseyi yönetmeliğine aykırı hü-
kümler içermesi 

 » Başta sosyal medya olmak üzere ile-
tişim kanallarının doğru ve yeterin-
ce kullanılamaması.

Kent konseyleri arasındaki bir diğer 
güncel tartışma da büyükşehir ölçeğin-
deki kent konseyi uygulamaları ve bu 
çerçevede yaşanan sorunlara ilişkindir. 
Büyükşehir belediyesi bulunan illerde, 
büyükşehir belediyesi ile ilçe belediye-
leri -özellikle de il merkezinde bulunan 
belediyeler- arasında kent konseyinin 
oluşumu ve faaliyetlerinin yürütül-
mesinde, birtakım çakışmalara ve bazı 
karmaşalara yol açtığı ifade edilmekte-
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dir. 6360 sayılı Kanun9  kapsamında bü-
yükşehir belediyesi kurulan illerde bu 
zorluklar daha belirgin biçimde ortaya 
çıkmaktadır. Bunun nedeni, mevzuat-
ta belediyeler arasında bir ayrım göze-
tilmemesi ve büyükşehir olan yerlerde 
kent konseylerinin nasıl oluşacağının 
ilgili mevzuatta ayrıca tanımlanmamış 
olmasıdır.  

Büyükşehir kent konseyleri ile ilgili ola-
rak yaşanan yasal ve idari sorunlar aşağı-
daki gibi belirtilebilir10: 

 » Bazı büyükşehirlerde kent konseyi 
kurulmaması;

 » Büyükşehir bünyesindeki bazı ilçe-
lerde kent konseyi kurulmaması;

 » Büyükşehir kent konseyleri ile ilçe-
lerde kurulmuş bulunan kent kon-
seyleri arasındaki ilişkiler;

 » Büyükşehirlerde belediye sınırının 
il sınırına genişletilmiş olması ne-
deniyle, hizmet sınırları çok fazla 
genişleyen büyükşehir belediyeleri 
tarafından oluşturulan kent kon-
seylerinin, daha çok merkeze odak-
landığından bahisle ilin tamamında 
yeterince kapsayıcı olamaması; 

 » Esas itibarıyla büyükşehir belediye-
lerinin hizmet alanının bir kentten 
çok, bir metropoliten alana karşı-
lık gelmesi nedeniyle, kent konse-

9 Kanunun Tam Adı: On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi 
Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun, Kabul Tarihi: 12.11.2012, Yayımlandığı Resmi 
Gazete; Tarih: 6/12/2012 Sayı: 28489.

10  Büyükşehir Kent Konseyleri Yasal ve İdari Sorunlar-Çö-
zümler Çalıştayı Sonuç Bildirgesi, 03 – 05 Mart 2017- 
Eskişehir.

yinin üye yapısından kaynaklanan 
sorunlar.

Kent Konseyleri Arasında 

İletişim ve İşbirlikleri 

5393 sayılı “yeni” Belediye Kanunu’nun 
2005 yılında yürürlüğe girmesiyle, tüm 
Türkiye’de kent konseyleri kurulmaya 
başlanmıştır. Kent konseylerinin “nasıl 
kurulacağı” ve “neler yapacağını” gös-
teren ikincil mevzuatın başlangıçta bu-
lunmaması nedeniyle yeni kurulan kent 
konseyleri Bursa, Yalova, Çanakkale, 
Eskişehir, Antalya, İzmir, Malatya, Di-
yarbakır, Mardin gibi şehirlerde Yerel 
Gündem 21 Programı kapsamında daha 
önce kurulmuş olan kent konseylerinin 
tecrübelerinden ve işleyişi gösteren “tü-
zük”, “yönerge” ve benzeri düzenleme-
lerinden yararlanmışlardır. Bu durum 
Türkiye’nin birçok şehrinde yeni kuru-
lan kent konseyleri arasında “doğal ve 
örgütsüz” bir işbirliğinin başlamasına da 
vesile olmuştur11.

Kent konseyleri; yerel, bölgesel ve ulu-
sal düzeyde oluşturdukları ağlar yoluyla 
kendi aralarında iletişim ve işbirliğinin 
geliştirilmesine çalışmaktadır. Genel-
likle “birlik” ya da “platform” adı altında 
bir araya gelen kent konseyleri, belirli 
zamanlarda toplanarak, ulusal ya da böl-
gesel düzeyde ortak kentsel problemleri 
tartışmakta, deneyim ve iyi uygulama 
örneklerini paylaşmaktadırlar. Bu ağ-
lar arasında en güçlü ve kapsayıcı olanı 

11  Soygüzel, Kent Konseyleri Arasında İletişim Ve İşbirliği: 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Örneği, II. Ulusal Kent 
Konseyleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 10-11 Nisan 
2015, Bursa, s. 82
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“Türkiye Kent Konseyleri Birliği”dir12. 
Kent Konseyleri Birliği, tüm kent kon-
seylerinin bir araya geldiği “buluşma-
lar” dışında, ulusal ya da bölgesel ölçekli 
“tematik” toplantılar organize ederek, 
şehirlerin “ulaşım, çevre, sağlık, göç, 
kentsel dönüşüm, dezavantajlı grupların 
kent yaşamına aktif katılımı ve kentsel 
planlama” gibi ortak sorunlarını günde-
me getirmektedir. Ayrıca gerek yerel yö-
netimler, gerek merkezi idare ve gerekse 
uluslararası kuruluşlar nezdinde “lobici-
lik” faaliyetleri de yürütmekte; tüm bele-
diyelerde kent konseyi kurulması konu-
sunda girişimlerde bulunmakta ve yeni 
kurulacak kent konseylerine gönüllü 
olarak “teknik destek” sağlamaktadır.

Yeni Gündem: Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri 

Ülkemizin çeşitli şehirlerinden gelen 
Kent Konseyleri temsilcileri, 13-15 Ocak 
2017 tarihleri arasında “Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilme-
si” temasıyla gerçekleştirilen 8. Türkiye 
Kent Konseyleri Buluşması kapsamında 
Gaziantep’te bir araya gelmişlerdir. Bu 
toplantıda 2015 yılında gerçekleştirilen 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kal-
kınma Zirvesi’nde, Türkiye’nin de arala-
rında bulunduğu 193 ülkenin imzasıyla 
kabul edilen “Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri13”, kent konseyleri tarafından 
da benimsenmiş ve yerel faaliyetlerin de 
bu hedeflere ulaşma noktasında katkıda 
bulunacağı değerlendirilmiştir14. 

12  Bakınız: http://www.kentkonseyleribirligi.org.tr 
13  UN Resolution adopted by the General Assembly on 25 

September 2015, s.14.
14  8. Türkiye Kent Konseyleri Buluşması Sonuç Bildirgesi, 

13-15 Ocak 2017, Gaziantep. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri şu 
üst başlıklardan oluşmaktadır:  

1. Yoksulluğun tüm biçimlerinin her 
yerde ortadan kaldırılması,

2. Açlığın sona erdirilmesi, gıda gü-
venliği ve daha iyi beslenme güven-
cesinin sağlanması; sürdürülebilir 
tarımın desteklenmesi,

3. Sağlıklı yaşamların güvence altına 
alınması ve her yaşta esenliğin des-
teklenmesi,

4. Kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eği-
timin güvence altına alınması ve 
herkes için yaşam boyu öğrenimin 
desteklenmesi,

5. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağ-
lanması ve tüm kadınların ve kız ço-
cuklarının güçlenmesi,

6. Herkes için suyun ve sıhhi koşulların 
erişilebilirliği ve sürdürülebilir yö-
netiminin güvence altına alınması,

7. Herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, 
sürdürülebilir ve modern enerjiye 
erişiminin güvence altına alınması,

8. Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürüle-
bilir ekonomik büyümenin, tam ve 
üretken istihdamın ve herkes için 
insana yakışır işlerin desteklenmesi,

9. Dayanıklı altyapıların inşası, kapsa-
yıcı ve sürdürülebilir sanayileşme-
nin desteklenmesi ve yenilikçiliğin 
güçlendirilmesi,

10. Ülkeler içinde ve arasında eşitsizlik-
lerin azaltılması,



49

DOSYA: 
kAtılımcılık

şehir & toplumSayı:8, ağuStoS - KaSım 2017

11. Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin 
kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sür-
dürülebilir kılınması,

12. Sürdürülebilir tüketim ve üretim 
kalıplarının güvence altına alınması,

13. İklim değişikliği ve etkileri ile müca-
dele konusunda acilen eyleme geçil-
mesi,

14. Sürdürülebilir kalkınma için okya-
nuslar, denizler ve deniz kaynakla-
rının korunması ve sürdürülebilir 
kullanımı,

15. Karasal ekosistemlerin sürdürü-
lebilir kullanımının korunması, 
geliştirilmesi ve desteklenmesi, or-
manların sürdürülebilir yönetimi, 
çölleşme ile mücadele, karasal bo-
zulmanın durdurulması ve iyileş-
tirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının 
engellenmesi,

16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl 
ve kapsayıcı toplumların desteklen-
mesi, herkes için adalete erişimin 
sağlanması ve her düzeyde etkili, 
hesap verebilir ve kapsayıcı kurum-
ların inşası,

17. Uygulama araçlarının güçlendiril-
mesi ve sürdürülebilir kalkınma için 
küresel ortaklığın canlandırılması.

Uluslararası nitelikli bir belgeye dayalı 
olarak belirlenen ve hükümet düzeyin-
de bir muhataplık ilişkisi içeren Sürdü-
rülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerel 
düzeyde izlenmesi, uygulanması ve ça-
lışılması konusunda kent konseyleri ba-
kımından çeşitli zorluklar bulunmakla 

birlikte; sayılan hedeflerin kent konsey-
lerinin gündemine girmesi, konseylerin 
aktivasyonunun artması, küresel bir-
takım kararların yerel izdüşümlerinin 
kent konseylerinde karşılık bulması ve 
kent konseylerinin etki alanının ge-
nişlemesi bakımından olumlu bir adım 
olarak değerlendirmek gerekir. 

Sonuç

Kent konseyleri, birtakım sorunları ve 
açmazlarıyla birlikte -biraz da hayatın 
doğasına uygun olarak- yoluna devam 
etmektedir. On yılı aşkın uygulama de-
neyimi göstermiştir ki şehirlerimizde 
sivil toplumun gücü ve katılım kültürü-
nün gelişmişlik düzeyi, kent konseyle-
rinin başarı ve performansını doğrudan 
etkilemektedir. 

Esas amacın yerel demokrasinin ve bu-
nun bir parçası olarak da yerel yöne-
timlerin güçlendirilmesi olduğu düşü-
nülürse; “sivil bir danışma forumu ve 
danışma mekanizması” olarak kurgula-
nan kent konseylerinin, bu çerçevedeki 
işlevlerini ne kadar yerine getirdikle-
rinden önce, bir danışma mekanizması 
olma rolünü ne kadar benimsedikleri 
tartışılmalıdır. Ancak yine de şehirleri-
mizin karşı karşıya olduğu ve her geçen 
gün de artan ve çeşitlenen sorunların, 
büyük ölçüde kent konseyleri aracılı-
ğıyla kamuya açık bir biçimde tartışıla-
biliyor olduğunu da ifade etmek gerekir.    

Kent konseyleri ile belediyeler arasın-
daki ilişkiler, en netameli konular ara-
sındadır15. Bazı belediye başkanlarının 

15  Bulut, Şeffaf Katılımcı ve Etkin Kent Yönetimi İçin Kent 
Konseyleri, Bursa, 2013, s.135.
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kent konseyini bir “politik enstrüman” 
olarak kullanma eğiliminde olduğu gö-
rülmektedir. Ancak kent konseyinin 
yönetmelikçe çerçevelenmiş yapısı ve 
içerisinde bulunan kent gönüllüleri, 
kent konseylerinin şehirde politika üstü 
konumunu büyük ölçüde korumasını 
sağlamaktadır.  

Mevcut siyasi iradenin en başından bu 
yana kent konseylerinden bir “demok-
rasi projesi” olarak bahsettiği düşünü-
lürse, merkezi idarenin kent konseyle-
rinin önünü açacak yeni düzenlemeleri 
bir an önce hayata geçirmesi zamanın 
ruhuna ve önümüzdeki süreçte çokça 
gündemde olacağı düşünülen “politik 
uzlaşma” yaklaşımına uygun olacaktır. 

Kent konseylerini güçlü kılan en önemli 
özellik, tamamıyla “gönüllülük” esasına 
dayanıyor olmasıdır. Her ne kadar kent 
konseyleri arasındaki tartışmalarda bu 
durum zaman zaman bir “dezavantaj” 
olarak ifade edilse de kamu yönetimi 
sistematiği içerisinde somut bir karşı-
lığı olmayan kent konseylerinin, “yerel 
düzeyde demokratik katılımın yaygın-
laştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve 
ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, 
çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim 
anlayışının benimsenmesini sağlamak” 
şeklinde tarif edilen temel görevleri ye-
rine getirebilmeleri bakımından büyük 
önem taşımaktadır. 
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