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Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor ve şehirlere olan bu 
göç eğiliminin devam etmesi bekleniyor. Örneğin, yalnızca Hindistan’ın 
önümüzdeki 35 yıl içinde şehirlere 404 milyon yeni insan ekleyerek şehir 
sakinlerinin sayısını ikiye katlaması bekleniyor.1 2050’ye gelindiğinde ise 
dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlası kentlilerden oluşacak. İnsanlar 
her geçen gün istihdam, sağlık, kültür ve eğitim gibi hizmetlere erişimde 
yetersizlik, güvenlik gibi sebeplerle kentlere göç ediyor. Bu gerçekliğe 
dayanarak geliştirilecek politikalar, kapsayıcı kentsel gelişime mi yoksa 
giderek artan eşitsizliklere mi sebep olacak? Bunu kentler belirleyecek. 
Başka bir deyişle, kentleri yönetiş biçimimiz, dünyayı yönetiş biçimimizle 
gittikçe daha fazla örtüşür hale gelmekte. 

Bu rehber ve Kapsayıcı Kentler için Yerel Savunuculuk Rehberleri’nde yer 
alan diğer tüm rehberler temelde aynı şeyi hedeflemekte: Türkiye’de kent 
hakkı tartışmalarını yeniden canlandırmak ve dezavantajlı grupların 
kent haklarına erişimlerini güçlendirmek. Yüzyıllardır tartışılan ideal 
kent yaşamı, insan haklarının norm üstünlüğü kurduğu 20. yüzyıl 
ortalarından itibaren bir hak tartışmasına dönüşmüştür. Günümüzde, 
kent yönetişiminde yenilikçi arayışlar ile uluslararası insan hakları 
gündemini yerelleştirme çabaları bir araya gelerek, kapsayıcı kentler, 
insan hakları kentleri, sürdürülebilir kentler, kentsel gündem ve diğer benzer 
kavramları doğurmuşlardır. Kentte yaşayan tüm canlıların esenliğini 
artırmayı hedefleyen Kapsayıcı Kentler için Yerel Savunuculuk Rehberleri, 
tüm bu kavramları sahiplenmekle beraber kent paydaşlarının çeşitliliğine 
vurgu yapmak için “kapsayıcı kentler” anlayışını öne çıkarmaktadır. 

Kısaca tanımlamak gerekirse, kapsayıcı kent anlayışı; toplumsal, 
ekonomik ve diğer dezavantajları sebebiyle kent yaşamına aktif olarak 
katılamayan birey ve grupların, kent yönetişiminde alınan karar ve 
gerçekleştirilen uygulamalar aracılığıyla toplumsal hayata katılımının 
mümkün kılınmasıdır. Her ne kadar kapsayıcılık kelimesi “yönetimin 
herkese eşit davranması” olarak algılanabilse de kapsayıcı kent 

1 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “Population Division, World Urbani-
zation Prospects: The 2014 Revision”.

SAVUNUCULUK İÇİN GİRİZGÂH
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yönetişiminin nihai hedefi, dezavantajlı grupların kentteki toplumsal hayata 
dahil oluşudur. Dolayısıyla, dezavantajların ortadan kaldırılması amacıyla 
doğrudan ve yalnızca belirli grupları hedefleyen politika ve uygulamalar 
gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. Dezavantajlı gruplar konusunda politika 
ya da uygulama eksikliği, kapsayıcı olmayan bir kent yaşamının devam 
ettirilmesi olarak görülmelidir.

Tüm insan hakları tarihinin bizlere öğrettiği üzere, kapsayıcı bir 
kenti yaratmak ancak faydalanıcı öznelerin haklara erişimde talepkâr 
ve taleplerinde takipçi olmasıyla mümkündür. Elinizdeki rehber, 
kısaca savunuculuk olarak özetlenebilecek bu sivil toplum yaklaşımını 
güçlendirmek için üretilmiştir. Yerel yönetimlerin politika ve 
uygulamalarını şekillendirmek amacıyla dezavantajlı gruplar ve sivil 
toplum örgütleri tarafından yürütülen savunuculuk faaliyetleri için 
kullanılabilecek mekanizmaları, kaynak belgeleri ve dayanak teşkil 
edebilecek iyi uygulamaları göstermek, umuyoruz ki hak temelli 
savunuculuk faaliyetleri için gerekli araçları temin edecektir. 

Rehberin ilk kısmında, yukarıda bahsedilen kavramların ortaya çıkışı, 
uluslararası iş birlikleri, sözleşmeler ve diğer gelişmeler ışığında gözden 
geçirilerek, bugünün kapsayıcı kentlerinin gündemini belirleyen ve 
savunuculuk aracı olarak kullanılabilecek belgelerden bahsedilecektir. 

Altmışlı yıllarda Henri Lefebvre tarafından ortaya atılan kent hakkı 
kavramı, aynı ismi taşıyan kitapla gündeme gelmiştir. Daha sonraları, 
kent hakkı kavramı pek çok hak savunucusu grup ve toplumsal hareket 
tarafından (Lefebvre’in özgün tanımından ayrışarak) savunuculuk gündemi 
olarak sahiplenilmiştir. Bugün kentsel haklar çevresinde örgütlenmiş sivil 
toplum örgütleri bulunduğu gibi, ana odağı kent hakkı olmayan toplumsal 
hareketler de kenti bir yönetim birimi olarak ve kentsel hakları bir haklar 
bütünü olarak ele almaktadır. Entelektüel ve sivil çabaların ortak katkısıyla 
küresel siyasal düzende kendine yer bulan kent hakkı, uluslararası iş 
birliklerinde de öne çıkan bir konu başlığı olmuştur. 

2016 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir 
Kentsel Kalkınma Konferansı (Habitat III) sonucunda yayımlanan Yeni 
Kentsel Gündem (New Urban Agenda) ile kent hakkı, kentsel gelişimin 
yeni paradigması olarak düşünülmeye başlanmıştır.2 Bu paradigma 
arayışı, yoksulluğun azaltılması, sosyal dışlanma ve çevresel risk gibi, 

2 United Nations, “New Urban Agenda”.

Kentlere Yeni Bir Çerçeveden Bakmak: “Kent Hakkı” ve “Yeni Kentsel Gündem”
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hızla büyüyen kentlerde ortaya çıkan temel problemlere karşı bir 
cevap arayışı olarak, hem yerel hükümetler düzeyinde hem de ulusal ve 
uluslararası düzeyde uygulanması gereken öncelikli politikaları belirleme 
motivasyonuyla şekillenmiştir. Kent hakkı paradigmasına duyulan ihtiyaç, 
Habitat I ve Habitat II’den bu yana var olan kentsel gelişim modellerinin, 
kent yoksulluğu ve sosyal dışlanma sorunlarını çözememesinin bir 
sonucu olarak da okunabilir. Bu bağlamda kent hakkı, kentleri ve 
kentleşmeyi yeniden düşünmek için alternatif bir çerçeve sunan yeni bir 
paradigma olarak benimsenmiştir. Ayrıca bu yeni paradigma, uluslararası 
olarak kabul görmüş tüm insan haklarının Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’nın ve Habitat gündeminin taahhütlerinin etkin bir şekilde 
yerine getirilmesini öngörür.3

Buna ek olarak, Habitat III Konferansı hazırlık sürecinde ulusal 
raporun hazırlanması için bir çalıştay düzenlenmiş ve kamu 
kurumları, üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle bir ulusal 
rapor metni hazırlanmıştır.4 Ulusal raporda Türkiye’de hükümetin 
Habitat gündeminin uygulanmasında sorumluluğa sahip olduğu ama 
yerel yönetimlerin, sürdürülebilir kentsel kalkınma politikalarının 
uygulanmasında ana aktörler olduğu hatırlatılmış ve yerel yönetimlerin 
uygulama kapasitelerini iyileştirmek için mali ve teknik olarak 
desteklenmesinin önemi vurgulanmıştır.5 Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’na ulaşılmasına verilen önem, iklim değişikliği konusuna 
yapılan etkin vurgu, kentleşmenin bir sosyal entegrasyon aracı olarak 
görülmesi Habitat III Konferansı’nın temel çıktılarındandır. Dolayısıyla 
Habitat III hem BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hem de 
Paris İklim Görüşmeleri’nde çıkan COP21 kararlarının uygulanmasında 
belirleyici bir role sahiptir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals) Eylül 
2015’te gerçekleşen BM Genel Kurul toplantılarında kabul edilmiştir.6 
2000 yılında belirlenmiş Bin Yıl Kalkınma Hedefleri’nin (Millennium 
Development Goals) yerine geçen SKA’ların temel hedefi, dünyanın karşı 
karşıya kaldığı acil çevresel, politik ve ekonomik zorlukları karşılayan 
bir dizi evrensel “Amaçlar” üretmekti. “Dünyamızı Dönüştürmek: 
Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi”7 başlıklı bir belge8 ile somut 

3 United Nations, “The Right to the City and Cities For All”. 
4 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Ulusal Rapor Hazırlık Çalıştayı”. 
5 Turkish Ministry of Environment and Urbanization, “Turkey: Habitat III National Report”.
6 United Nations Development Programme, “Background of the Sustainable Development Goals”. 
7 United Nations, “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”.
8 United Nations General Assembly, “Report of the Open Working Group of the General Assembly 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Kentler
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hale getirilen SKA’lar, 2012 yılında Rio de Janeiro’da Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda şekillenmiştir. 

17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, bir örüntü oluşturacak şekilde birbirini 
tetikleyen ve birbirine bağlı amaçlar olarak tasarlandı. Bu bağlamda, 
iklim değişikliği tehdidi, cinsiyet eşitliği, çocuk güvenliği ve sağlığa 
erişimin yanı sıra şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, 
sürdürülebilir ve dayanıklı hale getirmek amacı da ortaya konulmuştur. 
Kentsel gelişmeye dair en yüksek seviyede uluslararası ortaklaşma olarak 
kabul edilebilecek 11. Amaç, “Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam (Sustainable 
Cities and Communities)” Habitat III Konferansı ve Yeni Kentsel Gündem 
ile doğrudan ilgilidir.9 Bu kapsamda, söz konusu doküman, Yeni Kentsel 
Gündem’in de referans belgelerindendir.

11. Amaç, şehirleri ve toplulukları sürdürülebilir kılmak için on alt hedef 
öneriyor: Güvenli ve uygun konut, uygun ücretli ve sürdürülebilir ulaşım 
sistemleri, kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşme, dünyanın kültürel ve 
doğal mirasının korunması, doğal afetlerin olumsuz etkilerinin azaltılması, 
şehirlerin çevreye etkilerinin azaltılması, güvenli ve kapsayıcı yeşil 
kamusal alanlarına erişimin sağlanması, güçlü ulusal ve bölgesel kalkınma 
planları, kaynak verimliliği ve afet riskinin azaltılmasına dair politikaların 
uygulanması, en az gelişmiş ülkelerden yapıların dayanıklılığının ve 
sürdürülebilirliğinin desteklenmesi.10 Bu hedefler doğrultusunda 2030 
yılına kadar herkesin belirli standartlarda konuta erişiminin sağlanması, 
ulaşım sistemlerinin kapsama alanının genişletilerek kadın, çocuk, engelli 
ve yaşlıların ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi, yine özellikle 
kadınlar ve çocuklar, yaşlılar ve engelliler için güvenli, kapsayıcı ve 
erişilebilir yeşil ve kamusal alanlara evrensel erişim sağlanabilmesi için 
modern ve sürdürülebilir şehirlere ihtiyaç var. 

Doğrudan toplumsal eşitsizliklere odaklanan SKA’lar, yani yoksulluğun 
ve açlığın ortadan kaldırılması, sağlığa ve eğitime erişim, toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılmasına dair amaçlarda başarılı 
olup olunamayacağı konusunda da kentler kilit roldedir. SKA’ların kent 
ölçeğine uyumlanması, yani kentler için yerelleştirilmesi, SKA’ların özgün 
yapısında yer almaz ancak SKA’ları yerelleştirme çabasının tamamlayıcı 
niteliğine hem Birleşmiş Milletler hem de kent yönetimi konusunda 
önde gelen uluslararası kuruluşlar tarafından önem atfedilmektedir.11 

on Sustainable Development Goals”.
9 United Nations, “Goal 11: Sustainable Cities and Communities”.
10 United Nations.
11 Global Taskforce of Local and Regional Governments (2016) Roadmap for Localizing the SDGs: 
Implementation and Monitoring at Subnational Level.
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Toplumsal değişimi hedefleyen SKA’ların kent ölçeğinde yerelleştirilmesi, 
kapsayıcı kent kavramı ile örtüşmekte, hatta bu kavramın uluslararası 
kabulünü hızlandırmaktadır. 

2015 yılında benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, sağlık, 
toplumsal cinsiyet, istihdam ve yoksulluğun azaltılması gibi alanlardaki 
17 hedef, yoksulluğu tek bir nesilde sona erdirmek için kapsamlı bir 
küresel gündemin parçasıydı. Dünya Bankası Grubu’nun (World Bank 
Group) da yoksulluğu sona erdirmek ve sürdürülebilir bir şekilde 
paylaşılan refahı inşa etmek için kendi İkiz Hedefler’iyle (Twin Goals) 
sürdürülebilir kalkınma amaçları ile tamamen uyumludur. Ancak küresel 
ekonomiyi ileriye götüren kentler aynı zamanda artan eşitsizliklerin, 
toplum dışlanmanın da merkezi ve küresel kalkınmayı raydan çıkarabilir. 
Bu bağlamda, tıpkı Birleşmiş Milletler gibi Dünya Bankası Grubu da, 
daha kapsayıcı kentler yaratma ve insanların kentleşmenin faydalarından 
yararlanabilmelerini sağlama ihtiyacını kabul etti. Tıpkı Birleşmiş 
Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 11, “kapsayıcı, güvenli, 
dayanıklı ve sürdürülebilir” şehirleri gerektirdiği gibi, Dünya Bankası’nın 
ikiz hedefleri (aşırı yoksulluğu sona erdirmek ve paylaşılan refahı teşvik 
etmek) olan kapsayıcılık konusu merkeze yerleştirildi.12

Dünya Bankası’na göre yarının şehirlerinin herkes için fırsatlar ve daha 
iyi yaşam koşulları sağladığından emin olmak için, kapsayıcı şehirler 
kavramının birden çok mekânsal, sosyal ve ekonomik faktörlerden 
oluşan karmaşık bir ağ içerdiğini anlamak önemlidir. Öncelikle, mekânsal 
kapsayıcılık (spatial inclusion), kentsel katılım, barınma, su ve sanitasyon13 
gibi karşılanabilir ihtiyaçların sağlanmasını gerektirir. Temel altyapı ve 
hizmetlere erişim eksikliği, birçok dezavantajlı hane ve çocuklar gibi 
özel ihtiyaçlara sahip gruplar için günlük bir mücadeledir. İkinci olarak, 
sosyal içermeye (social inclusion) göre, kapsayıcı bir şehir, en marjinal 
olanlar da dahil olmak üzere herkesin eşit haklarını ve katılımını garanti 
etmelidir. Ne yazık ki son zamanlarda, şehirli yoksullar için fırsatların 
olmayışı ve sosyal olarak dışlananlardan daha fazla ses talebi, şehirlerdeki 
sosyal kargaşayı şiddetlendirdi. Son olarak, ekonomik kapsayıcılık 
(economic inclusion) ise istihdam yaratmak ve kent sakinlerine ekonomik 
büyümenin faydalarından yararlanma fırsatı vermek, genel kentsel 
kaynaşmanın kritik bir bileşenidir. Kapsayıcı kent anlayışı mekânsal, 

12 The World Bank, “Inclusive Cities”.
13 Sanitasyon terimi, Latince “sanitas” kelimesinden türetilmiş ve “sağlıklı” anlamına gelen, 
hijyenik ve sağlıklı koşulların oluşturulması ve korunması olarak tanımlanmaktadır. Hijyen ve 
sanitayon iç içe olup birbirini tamamlayan kavramlardır –e.n.

Dünya Bankası “İkiz Hedefleri” ve Sürdürülebilir Kalkınma
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sosyal ve ekonomik faktörlerle sıkı bir şekilde iç içe geçmiştir ve birbirini 
güçlendirme eğilimindedir. Olumsuz bir yolda, bu faktörler insanları 
yoksulluğa hapsediyor ve marjinalleşmeye itiyor. Ters yönde çalışarak 
insanları dışlanmışlıktan çıkarabilir ve yaşamları iyileştirebilirler.14 

Kentler; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların ve 
çocukların güçlendirilmesi dahil kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma için 
muazzam bir potansiyele sahiptir. Sahip oldukları bu potansiyel sayesinde 
daha uyumlu ve kapsayıcı bir topluma kavuşulmasını sağlayabilirler. 
Ancak diğer yandan, kentlerin sahip olduğu bu potansiyel aynı zamanda 
eşitsizlikleri artırma riskini de taşımaktadır çünkü ekonomik büyümenin 
getirileri, hâlihazırda güçlü sosyal ve politik konumlara sahip olanların 
elinde toplanabilmektedir. Cinsiyet, etnik köken, din, fiziksel yetenek, yaş, 
engel durumu, göç ve istihdam durumu (yani kayıt dışı çalışanlar için), 
bireylerin veya grupların kentleşmenin tüm faydalarına erişebilmesinde 
açık belirleyici faktörlerdir. Kentsel alanlardaki eşitsizlikler ve dışlanma, 
fırsatlara erişimde de dışlanmayla sonuçlanabilir.15

Kapsayıcı kentler anlayışının yaygınlaştırılması, ekonomik kaynak ve sosyal 
konumların dağılımını daha eşitlikçi ve adil şekilde gerçekleştirmemizi 
mümkün kılmaktadır. Kapsayıcı kent kavramı ve bu kavrama ilişkin 
diğer uluslararası gündemler, kent ölçeğinde geliştirilen politika ve 
uygulamalar için bir rehber işlevi görmektedir. Kadınlar, çocuklar, 
yaşlılar, Romanlar, gençler, engelliler ve hayvanların refahını ve kentsel 
yaşamda içerilmelerini artırıcı politika ve uygulamalar, istenilen yeniden 
dağılım için katalizör görevini görerek eşitlik ve adaletin yerelde tesis 
edilmesini sağlar. Kapsayıcı bir kent için politika ve uygulama üretmek 
için harcanan çaba hem kökeni hem de etkisi itibariyle tüm insanlığın 
idealleriyle paraleldir. Yine de uluslararası belge ve ilkelerin üretilen son 
söz olmadığını, bu belge ve ilkelerinin arkasında yatan çalışma mantığının 
yerelde hayata geçmesi için son yetki ve kararın, başta yerel yönetimler ve 
sivil toplum olmak üzere tüm yerel aktörlerde olduğu unutulmamalıdır. 

Yukarıdaki anlatının ışığında düşünüldüğünde, yerel savunuculuk 
faaliyetleri, kapsayıcı bir kent ideali ve kentsel haklara erişim ile sıkı 
sıkıya ilişkilidir. Yerel politikacılar, kent haklarının geldiği evreyi, 
uluslararası kentsel gündemi ve buna atfedilen önemi kimi zaman politik 
tercihlerinden ötürü, kimi zaman avantajlı konumda bulunan gruplarla 
çatışma yaşamamak için ya da salt bu konudaki bilgi ve deneyim 

14 The World Bank, “World Inclusive Cities Approach Paper”.
15 United Nations, “Issue Paper on Inclusive Cities”.

Sonuç Yerine



11

eksikliğinden ötürü yerel politika ve uygulamalara yansıtmayabilir. Yerel 
düzeyde savunuculuk yapan sivil aktörlerin, uluslararası kentsel gündemi 
ve kapsayıcı kent anlayışını yerel politikacılara (yeniden) hatırlatması ve 
bu kavramların yerelleştirilmesi için karar alma süreçlerine dahil olmaları, 
daha adil ve eşitlikçi bir dünya kurmanın ilk adımı olacaktır. Bu bağlamda, 
Kapsayıcı Kentler için Yerel Savunuculuk Rehberleri’nin, yerel savunuculuk 
faaliyetleri için yararlı bir kaynak olmasını umuyoruz.
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Çizim: Semih Özkarakaş

GİRİŞ

Kentler, içinde bulunan tüm grupların haklarına ve ihtiyaçlarına göre 
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi durumunda herkesin esenlikle yaşayabileceği 
yerler. Yerel yönetimlerin kentleri mutlu yaşayan organizmalara çevirebilmesi 
için toplumun tüm kesimlerinin sesini duyması gerekiyor. Gençlik, toplumun 
inşasına yön verecek en önemli gruplardan biri olarak karşımızda duruyor; 
bu nedenle hem gençlerin hem de gençlik örgütlerinin yerel yönetimlerle 
yapacağı işbirliği alanlarını artırması ihtiyacı ortaya çıkıyor. 

Gençlerle çalışmaya alışkın olmayan Türkiye siyaseti karşısında gençlerin 
elindeki tek koz “oy verme” ve “aday olma” hakları değil. Gençlik meclisleri, 
platformlar, sivil toplum kuruluşları etrafından örgütlenerek yerel 
yönetimlerin katılımcı politikalar gelişmesi konusunda anlamlı bir kamuoyu 
baskısı yaratabilirler. Bunun için gençlerin ve gençlik örgütlerinin ihtiyacı olan 
tek şey, direngen olmak ve yönetişim mekanizmalarından haberdar olmaktır. 
Bu rehberin gençlere ve gençlik örgütlerine bu konuda yardımcı olabileceğini 
umuyoruz.



Belirli bir dönemde yaşayan, benzer toplumsal, ekonomik ve kültürel koşullarda 
yetişip benzer deneyimlerden geçmiş bireylerin oluşturduğu, deneyim ortaklığına 
dayalı bir toplumsal gruptan bahsetmek, geçerli bir sınıflandırma yöntemi olarak 
kullanılabilir. Bu yaklaşımla ortaya çıkan “gençlik” kategorisi, günümüzde gençlik 
çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Belirli bir yaş aralığında ve akranlarıyla 
aynı toplumsal koşullarda varlığını sürdürmek her ne kadar “gençlik” kavramını 
tanımlamak için yeterli görünse de sabit bir tanımda uzlaşmayı zorlaştıran bazı 
etkenler mevcuttur. Uzayan örgün eğitim süreleri ve istihdama geç katılım gibi 
güncel koşullar, gençliğin çocukluk ve yetişkinlik arasında kalan muğlak bir süreç 
olarak algılanması, farklı kültürlerin farklılaşan gençlik kavramlarına sahip olmaları 
ve farklı dönemlere ait toplumsal koşulların farklı gençlik deneyimleri üretmesi, 
gençlik kavramını tanımlamayı zorlaştıran etkenler arasında sayılabilir.

Gençlik tanımı yapma konusunda yaşanan zorluk, akademi, sivil toplum ve 
uluslararası örgütlerin katkılarıyla bir nebze olsun aşılmıştır. Birleşmiş Milletler 15-24 
yaş arası kişileri genç olarak sayarken, UNESCO 15-25 yaş aralığını kullanmaktadır. 
Önceden Birleşmiş Milletler’in gençlik tanımını sahiplenen Türkiye, 2013 yılında 
çıkardığı Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi ile 15-29 yaş aralığını genç olarak 
kabul etmiştir.1 Yürütülen gençlik çalışmasına göre yaş aralığı değişmektedir ve yaş 
aralığının alt sınırı ergenlik başlangıcına (11-12 yaş) kadar inip, üst sınır ise 32 yaşına 
kadar çıkabilmektedir. Bu sebeple, gençlik tanımı için sabit bir yaş aralığı belirlemek 
yerine toplumsal ve ekonomik yaşam koşulları, yerel dinamikler, dezavantajlar, 
ihtiyaçlar, potansiyeller ve grup içi çeşitlilik gibi somut temellere dayalı ve hak 
temelli bir gençlik tanımını benimsemek daha doğru olacaktır.

Gençlik çalışmalarında kullanılan bir başka perspektif ise zaman aralığı yerine belirli 
kuşak tanımları üzerinden gençlik çalışmalarını anlamlandırmaktır. Aynı toplumsal 
süreçlerden geçmiş insanlar benzer sosyolojik, psikolojik ve fiziksel etkiler altında 
kalarak benzer değerler kümesine sahip olabilmektir. Buna istinaden ortaya 
çıkan “kuşak araştırmaları” üzerine uzun süre çalışan Evrim Kuran, kuşakları şöyle 
sınıflıyor;

 Sessiz Kuşak  1927-1945 arası doğanlar. Babaannelerimiz, dedelerimiz. 
Türkiye’de Cumhuriyet kuşağı. Ülkenin %7’si. 

1 Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi (27.01.2013 Tarih ve 28541 Sayılı Resmi Gazetede Yayım-
lanan ) - Türkçe
https://gsb.gov.tr/public/edit/files/Mevzuat/ulusal_genclik_ve_spor_politikasi.pdf

Gençlik Çalışmaları ve Savunuculuk

Kim Bu Gençler? 
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   Baby Boomer’lar2

1946-1964 arası doğanlar. Ülkenin %19’u. 
   X Kuşağı 1965-1979 arası doğanlar. Ülkenin %22’si. 
   Y Kuşağı 1980-1999 arası doğanlar. Ülkenin %35’i, yani 27 milyon kişi. 
   Z Kuşağı 2000’den sonra doğanlar. Kristal çocuklar. Y kuşağı, yeni Türkiye’yi 

onlara hazırlıyor. Ülkenin %17’si. 

Görüldüğü gibi gençlik alanını ağırlık olarak Y kuşağı kapsıyor. Bu nedenle de gençlik 
alanında yapılan çalışmalarda genellikle Y kuşağının özellikleri referans olarak 
gösteriliyor. Ancak gençlik çalışmalarını sadece kuşak teorisi üzerinden okumak ve 
anlatmak oldukça yüzeysel kalıyor. Gençlerin istekleri, gündelik yaşam pratikleri, 
taleplerini ortaya koyma yöntemleri için yapılan tüm tartışmaların içini boşaltan 
bir anlam yaratıyor ve gençlerin sesini duymamızı engelliyor. Bunun yerine, masa 
başında üretilen kavramlar kadar sahada gençleri dinleyen bir tanımlama çabası ile 
hareket ederek yerel siyasete şekil vermek önemli.

2 Baby Boomer: “Bebek Nüfusu Patlaması” dönemine ait nesil. 2. Dünya Savaşı sonrası artan refah 
ile meydana gelen nüfus patlamasını imler.
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Türkiye’de 1980 sonrası riskli bir alan haline getirilen “günlük siyaset”e duyulan ilgi, 
gönüllülük çalışmalarının hız kazanması ile birlikte sivil toplum alanında güçlen-
meye başladı. Bu yeni örgütlenme modeli ile birlikte gençler kendileri açısından 
problem olarak gördükleri olayları çözümleri ile ortaya koyarak yeni mücadele 
modelleri geliştirdiler. Dolayısıyla Y Kuşağı’nın anaakım tanımlarından farklı olarak 
gençler Türkiye’nin değişimine anlamlı bir şekilde katılım gösterdi. Prof. Dr. Demet 
Lüküslü bunu “siyasetten tamamen uzak bir kuşak olmak yerine, geleneksel siya-
setin kurumlarına ve siyasete eleştiriler getiren, olumsuzladığı yanlarıyla siyasetin 
içinde bulunmak yerine dışında bulunmayı yeğleyen” bir tavır olarak tanımlıyor ve 
apolitizminden bahsedilecekse bile bunun ancak aktif bir apolitizm olarak tanımla-
nabileceğini söylüyor. Bu tavır siyasetin dışından gibi okunsa da tam tersine siyasete 
gündem belirleyen ve hatta anaakım siyaset modellerine alternatif üreten bir boyut 
kazanıyor. 

Gençlerin ürettiği bu alternatif siyaset biçimi, merkezileşmiş siyasete alternatif ola-
rak yükselen yerel yönetişim modelleriyle bir araya geliyor. Gençlik çalışmaları ala-
nındaki bu sivil potansiyeli, dönüşüm yaratan ve gençlerin yaşamlarını daha iyi kılan 
bir devingenliğe kavuşturmak için yerel katılım şart. Yerel yönetimler, sadece de-
mokrasinin ve katılım haklarının anlatıldığı seminer, konferanslar düzenlemekten 
ziyade, gençler için katılımcı süreçleri ve mekanizmaları hayata geçirmekle sorumlu 
tutulmalı. Yerel yönetişime katılım, genç haklarına erişiminin sağlanması için etkili 
işbirliği ve iyi yönetişim araçlarının geliştirilmesine bağlı olarak artıyor. 

Unutmamak gerekir ki genç nüfus içindeki farklılıklar arttıkça grup içi çeşitliliğin 
temsili önemli bir soru haline geliyor. Özellikle de bölgesel farklılıklar nedeni ile de-
ğişen taleplerin iyi okunması gerekiyor. Bu noktada, tüm toplumsal, ekonomik ve 
coğrafi farklılıklara rağmen gençlerin nasıl sivil toplum faaliyetlerine katılacağı soru-
sunu “yerindenlik ilkesi” ile çözümlemesi için yerel yönetimler iyi bir paydaş olarak 
ortaya çıkıyor. Bu nedenle de gençlerin yerel yönetişimde aktif rol alması giderek 
önem kazanıyor. 

Peki, gittikçe güçlenen sivil gençlik çalışmaları yerel yönetişime nasıl katılım sağla-
yabilir?

Rehberin geri kalanında yerel yönetişime katılım için 3 farklı seviyeye işaret eden 
3 başlık var. İlk başlıkta, gençlerin uzun vadeli ve sürdürülebilir şekilde yerel yöne-
tişime katılımı için ve karar alma mekanizmalarına dâhil olmaları için savunuculuk 
gündemi (savunuculuk konusu) yapılabilecek mekanizmaları konu alıyoruz. İkin-

Kuşak Tartışmalarından Azade Gençler
Taleplerini Nasıl Ortaya Koyuyor? 
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ci başlıkta; belediye yetkililerine ulaşmak ve işbirliği yürütmek isteyen aktivist ya da 
gençlik örgütlerinin kullanabileceği bazı araçları tanıtıyor, bu araçların aslında o kentte 
yaşayan gençlere ait araçlar olduğunu ve kullanılabileceğini hatırlatıyoruz. Üçüncü kı-
sımda ise belediyenin sağlayabileceği teknik destekleri sıralıyor ve bu desteklerden 
faydalanmak için klasik hizmet alma yaklaşımının ötesine geçerek, okuyucuları gençlik 
çalışmaları bağlamında belediyeler ile işbirliği yürütmeye çağırıyoruz.



Karar alma mekanizmalarına katılım, gençler için her seviyede zor. Yaş almış kişiler 
ve genç kişiler arasındaki varsayılan deneyim, bilgi, bağlantı (network) ve nitelik far-
kı, gerçekte olan farkın çok ötesine geçerek, gençlerin aleyhine işleyen bir ayrımcılık 
türü teşkil ediyor. Yalnızca algılanan ve var an farklar değil, yerel ve genel siyasette 
mevcut pozisyonları ellerinde tutan kişiler, bu pozisyonları gençlerle paylaşmaktan 
kaçınıyor. Bu sebeple, gençliğin yerel yönetim süreçlerine katılımını artırmak için 
gençlik alanında çalışan sivil topluma fazlaca iş düşüyor. Gençlik alanında çalışan 
sivil toplum, yerel yönetimlerle doğrudan ilişkilenerek yerel yönetimlere gençlikle 
çalışma konusunda hem kolaylaştırıcılık yapabilir hem de kamuoyu baskısı yarata-
bilir. Bu nedenle gençlik örgütlerinin de yerel yönetimlerle kurdukları ilişkileri araç, 
mekân tahsisi gibi operasyonel girdiler üzerine odaklamaktan çıkarıp, işbirliği alan-
larını düşünsel ve toplumsal/siyasî bir boyuta taşımaları gerekiyor. 

Türkiye’deki tüm belediyelerde 28 yaş ve altı belediye başkanı sayısı sadece 2 (2019 
Yerel Seçim sonuçları baz alınmıştır). Öte yandan, meclis üyeleri, belediye danış-
manları, genel sekreter, daire başkanı ve diğer karar alıcı ya da uygulayıcı pozisyon-
lardaki gençlerin oranı hakkında net bir bilgi sahibi değiliz. Bütün bu yerel yönetim 
pozisyonlarında gençlerin adil şekilde temsil edilmesi için, kota uygulamalarının 
izlenmesi, bu uygulamanın bir savunuculuk gündemi haline getirilmesi, hayata ge-
çirilmesi ve eşitliği yerelde tesis etme konusunda motivasyon sahibi yöneticilerin 
görevlendirilmesi şart. 

Gençlerin Yerel Yönetişime Katılımı İçin Mekanizmalar

Kota Uygulamaları 
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İlk olarak, her ne kadar eskidiği gibi bir izlenim yaratılsa da, kota uygulamaları her-
hangi bir yönetim düzeyinde adil temsiliyet için savunulması gereken bir ilke. B 
Gençlik örgütlerinin seçim öncesi daha çok genç adayın listelerde seçilebilecek sıra-
lamalarda yer alması, seçim sonrası da karar verici pozisyonlarda istihdam edilmesi 
için kampanyalar yürütmesi büyük önem taşıyor. 

Fikir: Yerelde gençler için seçim kotası uygulamasını hayata geçirmek için kenti-
nizdeki siyasi partilerin –başta gençlik kolları olmak üzere– temsilcileri ile iletişime 
geçebilir, savunuculuk çalışmaları yürütebilirsiniz. Seçim dönemleri dışında, beledi-
yenizin işe alımda gençlik kotası uygulamasını talep edebilirsiniz.

Türkiye’de Kent Konseyleri 1997’de Birleş-
miş Milletler Kalkınma Programı’nın başlat-
tığı “Yerel Gündem 21” projesinin bir parçası 
olarak sivil toplumun yerel yönetim karar-
larına katılımını amaçlayan yapılar olarak 
kurulmaya başlanmıştır. Bu deneyimin ba-
şarısı ve dünya çapında bir en iyi örnek ola-
rak kabulü sonrasında, Belediye Kanunu-
nun 76. maddesi uyarınca belediyelerde Kent Konseylerinin kurulması zorunlu kı-
lınmıştır. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında 
gündeme alınarak değerlendirilir. 

Kent Konseyleri Kadın, Çocuk, Genç vb. farklı grupların kent yaşamında hemşehrilik 
bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkın-
ma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma 
ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışma amacıyla meclisler kurabi-
lir. Gençlik Meclisleri tam da bu noktada oldukça önemli mekanizmalardır. Genç-
lerin belediye yetkilileri ile düzenli olarak buluşması ve karar alma süreçlerine ka-
tılımları, gençlere yönelik politika ve uygulamalar hakkında izleme faaliyetlerinin 
yürütülmesi, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde bilgi paylaşımı için 
savunuculuk yapılması, yerel yönetimler ve gençlik oluşumları arasındaki diyaloğu 
kuvvetlendirecektir. Sivil toplum örgütleri derneklerinin kayıtlı olduğu ilçe, il kent 
konseyine katılım hakkına sahiptir. Ayrıca, sivil toplum örgütlerine üyelik veya temsil 
şartı aranmaksızın kentte yaşayan tüm gençler çalışma grubu kurulması için baş-
vurabilir ya da kurulan çalışma gruplarına katılabilir. 

Gençlik Meclisi bulunmayan kentlerde, gençlik alanında çalışan sivil toplum örgütleri 
bir araya gelerek, kent konseyi yürütme kuruluna veya kent konseyi genel sekre-

Kent Konseyi Gençlik Meclisleri 
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terine bir gençlik meclisinin oluşturulması için dilekçe ile başvuruda bulunabilir3. 
Benzer şekilde, gençleri ilgilendirdiğini düşündüğünüz konularda Kent Konseyinin 
altında veya Gençlik Meclisinin altında çalışma grupları kurulması için de başvuru-
da bulunabilirsiniz (örneğin, Girişimcilik ya da Akran Zorbalığı ile Mücadele Çalışma 
Grupları). Gençlerin yerel ve bölgesel faaliyetlere etkili bir biçimde katılımını daimi 
kılmak için gençlik meclisi gibi kurumsallaşmış yapıların kurulması oldukça önemli. 
Gençlik Meclislerinin tüm gençlik gruplarını kapsayacak bir örgütlenme şeklinin ol-
ması ve yapının atama ya da seçimden ziyade bir aradalık ilkesi ile oluşması gerekir.

Fikir: Gençlik meclisleri, kentteki mevcut STÖ’leri bir araya getirme amacı taşısa da, 
henüz etkin bir yerel gençlik örgütlenmesi bulunmayan kentlerde gençlerin sivil ör-
gütlenmesini başlatacak nokta olabilir. Kapsayıcı bir gençlik örgütlenmesinin teme-
lini atmak için sivil toplum kuruluşları, sendikalar, siyasi partiler ve diğer sivil toplum 
örgütleri içindeki gençlere, üniversitelere ve spor kulüplerine ulaşıp meclisi birlikte 
kurmaya davet edebilirsiniz.

Gençlik merkezleri, gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet ve olanak 
sağlanan mekânlar olarak biliniyor. Genellikle eğitim, spor, kültür, hobi, gezi ya da 
benzer faaliyet odaklı çalışan bu merkezler, gittikçe gençlerin bir araya gelme ve 
birlikte üretme kapasitelerini artırmak için kullanılır hale gelmeye başladı. Özellikle 
Kent Konseyi Gençlik Meclisleri bu merkezleri etkin şekilde kullanıyor.4 Yerel yöne-
timlerin istişare alanlarının artırmak için örgütlenme süreçlerinde kolaylaştırıcılık 
sağlaması Gençlik Merkezleri’nde somutlaşabiliyor. 

Ne var ki her gençlik merkezi için durum bu şekilde olmayabilir, yerel yönetimler 
gençlik merkezlerini temel hizmetler için kullanabilir. Bu durumda, belediyeniz ile 
danışma hatları ya da Özel Kalem Müdürlüğü yoluyla iletişime geçerek, gençlik mer-
kezinin bağlı olduğu Müdürlüğü öğrenebilir; kentinizdeki gençlerin ne gibi ihtiyaç-
ları olduğunu ve merkezden ne gibi beklentileriniz olduğunu aktarabilir; merkezin 
olağan faaliyetleri dışında gençlik örgütlerinin etkinlikleri için kullanma konusunda 
izin alabilir veya merkezde sunulan hizmetleri ve faaliyet programını birlikte kurgu-
lamak için belediyenizle işbirliği yapabilirsiniz. 

Fikir: Gençlik merkezlerini gençlik örgütlerinin faydalandığı bir mekân olarak kulla-
nılması için savunuculuk yapabilirsiniz. Gençlik merkezlerini aşağıdaki şekillerde kul-

3 Çalışma gruplarının kim tarafından kurulacağı (yürütme kurulu ya da genel kurul), kent konseyinin 
kendi çalışma yönergesine göre değişebilir.  Talepte bulunacağınız ya da savunuculuk yapacağınız 
kişileri seçmeden önce mevcut kent konseyinin çalışma yönergesini okumakta fayda var.
4 Nilüfer Gençlik Merkezi (Bursa) buna örnek verilebilir

Gençlik Merkezleri
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lanmak için talepte bulunabilir ve işbirlikleri kurabilirsiniz: sivil toplum örgütlenmeleri 
için kapasite geliştirme ve eğitim amaçlı kullanmak; gençlik örgütlenmesine katılımı 
arttırmak için yiyecek ikramından hobi faaliyetlerine kadar pek çok hizmeti birlikte 
kurgulamak; merkezi, kentin gençlik çalışmalarının buluşma ve deneyim paylaşımı 
noktası haline getirmek; merkezi, toplantı, etkinlik, eğitim, uğraş/hobi ve depolama 
alanı olarak kullanmak. Buna benzer merkezler için “kuluçka merkezi” ya da “dernek 
yerleşkesi” modellerini araştırabilir, bu modellere yerelinize uygulayabilirsiniz. 

Belediyelere ait gazete ve dergiler, gençlik örgütlenmelerinin kendilerini toplumsal 
boyutta ifade etmesi için alan açabilir ve gençlerin seslerini duyurmak için elverişli 
araçlar olarak işe yarayabilir. Belediyelerin hazırladığı gazete ve dergilerde size alan 
açılması, gençlik meclisi, gençlik merkezine dâhil gençlerin dergi içerisine içerik üret-
meye teşvik edilmesi bu konuda iyi bir adım olabilir. Gençlerin sorunlarına dair kamu-
oyu gündemi yaratmak için belediyelerin iletişim kanallarını kullanmak faydalı olabilir.

Ayrıca dijital araçların, gençlerin toplumsal yaşama katılımına imkân sağlayarak ve 
onları bilgilendirerek yeni olanaklar sunacağını unutmamak gerekiyor. Yerel yöne-
timlerde iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmasını, bu imkânlara erişim 
için gerekli alanların üretilmesini mümkün kılar. Her ne kadar dijital araçlara erişim 
için elektronik alet ve internet bağlantısı bir gereklilik olsa da, günümüzde bu ikisinin 
yaygın kullanımı, bilgiye ve belediye hizmetlerine erişimde görece bir “demokratik-
leşme” sağlıyor denilebilir.

Fikir: Dijital araçlara yakınlığı sayesinde gençler fiziksel ve coğrafi dezavantajları 
tersine çevirebilir. Mesleki eğitimden sivil toplum kapasite geliştirme eğitimlerine, 
psikososyal destekten eğitim danışmanlığına pek çok hizmetin dijital hale gelmesi 
için savunuculuk çalışması yürütebilirsiniz. Ayrıca, yerelde gençlik örgütlenmeleri 
için yerel yönetimlerle işbirliği yaparak etki alanınızı arttırabilir, basılı ve dijital araç-
lardan faydalanabilirsiniz.

Birleşmiş Milletler’in desteklediği “Kadın Dostu Kentler Projesi” kapsamında, yerel 
yönetimlerde toplumsal eşitlik politikaları üreten, yerel yönetimi eşitlik perspektifiy-
le izleyen birimler kurulması önerilmiştir ve daha sonraları belediyelerde Toplum-
sal Eşitlik Birimleri ortaya çıkmıştır5. Pek çok belediyede, Toplumsal Eşitlik Birimleri 

5 Yerel Yönetimlerde Toplumsal Eşitlik Birimleri: Şişli Belediyesi Örneği Vaka Analizi (2016). TÜSEV -  
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı.

Eşitlik Birimleri

Gazete, Dergi ve Dijital Platformlar
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toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarının ötesine geçerek, kentteki tüm dezavantajlı 
gruplar için politikalar ve uygulamalar üretmektedir. Bu sebeple, Toplumsal Eşitlik 
Birimleri “kurum içindeki müttefik” olarak düşünülebilir ve danışma ya da işbirliği 
için başvurmanız gereken ilk birimler arasında yer alır. 

Fikir: Toplumsal Eşitlik Birimleri, politika üretimi ve izleme kadar, kurumdaki ve-
rilerin kapsayıcı ve dezavantajlara duyarlı olması konusunda da çalışır. Öncelikle, 
kentinizde Eşitlik Birimi olması için savunuculuk faaliyeti yürütebilirsiniz çünkü bu 
birimler bir bütün olarak gençler ile ilgili çalışmalar kadar, gençlerin içindeki diğer 
dezavantajlı gruplarla (engelli, kadın, göçmen vd.) ilgili çalışmalar da yürütür. Top-
lumsal Eşitlik Birimi ile kentinizdeki gençlerin sorun, ihtiyaç ve önerilerine dair saha 
araştırması yaparak hem belediyenin hem de gençlik örgütünüzün çalışmalarını 
daha sağlam temellere dayandırabilirsiniz, yereldeki gençlerle tanışma imkânları-
nızı artırabilirsiniz. Toplumsal Eşitlik Birimi kurulamaması durumunda, başta pro-
fesyonel insan hakları STK’ları olmak üzere pek çok kişi veya kuruluştan periyodik 
danışmanlık hizmeti alınmasını, belediyedeki politika ve uygulamaların bu bağlam-
da üretilmesini talep edebilirsiniz. 

Gençlik Müdürlükleri ya da Birimleri, doğrudan gençlere yönelik çalışan ve az sayıda 
örneği olan birimlerdir. Öncelikle kentinizin yerel yönetiminde bir gençlik birimi olup 
olmadığını, bu rehberdeki bilgi alma yöntemleri ile öğrenebilirsiniz. Eğer bir Gençlik 
Müdürlüğü ya da Birimi mevcutsa, doğrudan iletişime geçmek, tanışmak ve işbir-
liklerinde bu birimi muhatap almak faydalı olacaktır. Eğer belediyenizde böyle bir 
birim mevcut değilse Özel Kalem Müdürlüğü ve Kültür/Spor/Sosyal/Kadın/Aile ile 
ilgilenen randevu talep ederek böyle bir birimin kurulması için talepte bulunabilir-
siniz. Birimin çalışma yönergesini gençler ile birlikte, katılımcı şekilde yazmak, uzun 
vadede gençlere yönelik hizmet ve politikaların gelişmesini sağlayacaktır. Herhangi 
bir birim kurulamaması durumunda, başta profesyonel gençlik STK’ları olmak üze-
re pek çok kişi veya kuruluştan periyodik danışmanlık hizmeti alınmasını, belediye-
deki politika ve uygulamaların bu bağlamda üretilmesini talep edebilirsiniz. 

Fikir: Gençler ile çalışmak ile gençlik deneyiminden geçmek farklı durumlar, bu 
sebeple gençlik çalışmalarını yürütmek için gençlerin istihdam edilmesi önemli. Be-
lediyenin stratejik planına, faaliyet programına bakarak ya da bilgi edinme hakkını 
kullanarak belediyenizde ve gençlerle ilgili çalışan birimlerde kaç gencin çalıştığını 
öğrenebilir, sayı yetersiz ise artırılması için savunuculuk faaliyeti yürütebilirsiniz.

Gençlik Müdürlükleri ya da Birimleri



Yönetişim mekanizmalarına dahil olma, işbirliği ya da herhangi bir konuyla ilgili ta-
lebimizi iletirken iki-üç kere düşünebiliyor, karar alıcıların kulağına gidene kadar 
sözümüzün yolda kaybolacağına dair endişe duyabiliyoruz. Bu sebeple, ön çalışması 
yapılmış net bir savunuculuk konusu kadar, savunuculuk için kurulması gereken 
temasın hangi araçlar üzerinden kurulacağı da önemli. Kullandığınız araç ne olursa 
olsun, yerel yönetimlerin yoğun temposunda sivil topluma en duyarlı bürokratların 
dahi birden çok kez hatırlatma isteyebileceğini ve görüştüğünüz kişinin adı ile biri-
mini not etmeyi unutmayın!

Yerel Savunuculuk İçin Araçlar

İletişim Merkezleri (Telefon Hatları)
Bilgi Edinme Hakkı

Belediyeler diğer tüm kamu kurumları 
gibi yerel yönetimler de Bilgi Edinme 
Hakkı Kanunu kapsamında vatandaş-
lara nitelikli bilgi verme yükümlülüğüne 
sahiptir. İzleme çalışmaları ya da işbirliği 
öncesi planlamalarınız için belediyeden 
gerekli bilgileri almak için yazılı başvu-
ruda bulunabilir ya da aşağıdaki diğer 
iletişim araçları ile resmi kayıt oluş-
turabilirsiniz. Başvurularınızda “4982 
Numaralı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
kapsamında” ibaresinin ekleyerek ta-
lebinizi iletmek, haklarınız konusunda 
bilgi sahibi olduğunuzu gösterecektir. 
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre ce-
vap verilmesi için zaman üst sınır 15 iş 
gündür. Ancak, detaylı bilgi talebi veya 
üçüncü taraflara danışılması gereken 
durumlarda bu 30 iş gününe çıkabilir. 
Bilgi edinmek istediğiniz konu ile mu-
hatap müdürlük ya da birimin adını 
başvurunuza eklerseniz süreç hızlana-
caktır. Başvurunuzun takip numarasını 
not etmeyi unutmayın!

İletişim merkezi, çözüm merkezi/
masası, halk/komşu masası, vatandaş 
hattı gibi pek çok isim alabilen ve başında 
alan kodu olmadan 444 ile başlayan bu 
telefon hatları, doğrudan belediyeye 
erişmek için etkili ve hızlı bir yöntemdir. 
Her ne kadar resmi yazı ya da yüz yüze 
görüşme savunucular için daha tatmin 
edici bir yöntem olsa da, danışma hattı 
çalışanları taleplerinizi uygun birime 
yönlendirme konusunda yardımcı 
olacaktır. Eğer görüşmek istediğiniz 
belirli bir müdürlük, birim ya da kişinin 
telefon numarasını bulamadıysanız, 
bu hat üzerinden sizi yönlendirebilirler. 
Ayrıca, alacağınız takip numarası ile 
başvurunuzu takip edebilirsiniz. 
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Sosyal Medyaİnternet Siteleri

Belediyelerin internet siteleri, kurumu 
tanımak ya da iletişim kanallarını öğ-
renmek için mutlaka gözden geçirilme-
si gereken bir dijital araçtır. Belediyenin 
kurumsal yapısını, müdürlük ve alt bi-
rimlerin çalışma alanlarını ve yönerge-
lerini buradan görebilir, sorumlu kişile-
rin isim ve pozisyonlarını öğrenebilir, bu 
birim veya kişilerin iletişim adreslerine 
ulaşabilirsiniz. İlgilendiğiniz alana dair 
önceden yapılmış çalışmaları, tüm stra-
tejik planlama ve raporlama belgelerini, 
meclis kararlarını ve güncel haberleri 
buradan takip edebilirsiniz. Ayrıca, çoğu 
belediyenin internet sitesinde istek/
şikâyet/öneri/başvuru sistemleri mev-
cuttur ve burası da telefon hatları veya 
yazılı başvuruya denk işlev görmektedir. 
Yazılı başvurunuzu yaptıktan sonra ta-
kip numarasını not etmeyi unutmayın. 

Bunlara ek olarak, belediyelerin inter-
net siteleri vergi ödemesinden yardım 
talebine kadar pek çok sebeple ziyaret 
edilen kaynaklar. Yaşadığınız kentin 
resmi internet sitesi olarak da düşünü-
lebilecek bu dijital platformların nasıl 
kullanılabileceği, gençlik çalışması yü-
rütenlerin yaratıcılığına bağlı. Belediye-
lerle işbirliği yapmanız halinde, üye çağ-
rısı yapmak, etkinlik duyurusu yapmak, 
bireysel etkinlik, program vb. başvurusu 
ve kaydı almak, online eğitim ve des-
tekler vermek gibi pek çok amaç için bu 
siteler kullanılabilir. 

Yerel yönetimler sosyal medyayı artık 
daha etkin halde kullanıyorlar. Buradan 
başlayalım; gençlerin sosyal medyayı 
kullanma konusundaki avantajlarını ha-
tırlatarak, daha genç dostu bir belediye 
için sosyal medya kanallarının mevcut 
ve etkin halde kullanılıyor olmasını, Ba-
sın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü veya 
denk bir müdürlükten talep edebilirsi-
niz. Mevcut kanallardan gençlik çalış-
malarınıza dair talepleri iletebilirsiniz. 
Sosyal medyanın görünürlük alanından 
faydalanarak, gençlik haklarına dair ek-
sik hizmetleri konusunda talepleriniz 
konusunda sosyal medya kampanya-
sı yürütebilirsiniz. Ayrıca, belediye ile 
gençlerin haklarına erişimi konusunda 
işbirliği yaptığınızda bunu sosyal medya 
üzerinden duyurmakta fayda var unut-
mayalım.
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Belediye Meclisleri Özel Kalem Müdürlüğü ile İletişim

Halk Günleri 

Özel Kalem Müdürlükleri, belediye 
başkanlığı ve kurumun genel ziyaret, 
kutlama, başvuru ve benzeri operasyo-
nel işlerini koordine etmekle yükümlü 
kurum iken, kurum içinde başkanlık 
makamının halkla ilişkilerini yürüten 
birim olarak da işlev görür. Siyasal kül-
türümüzde başkan-vatandaş arasın-
daki doğrudan iletişime fazladan önem 
atfedildiği için bu müdürlük sık sık bir 
başvuru aracı olarak da kullanılır. Ta-
lep ya da önerilerinizi, imzalı dilekçe 
formunda bu müdürlüğe yazılı ya da 
elektronik olarak ilettiğiniz takdirde bü-
yük oranda kurum içinde başka bir bi-
rime yönlendirme yapılacaktır. Yine de, 
geri dönüş almadığınız takdirde telefon 
ile arayıp hatırlatmakta fayda var. 

Belediyelerin vatandaşların sorunlarını 
ilk ağızdan dinlemek amacıyla yaptığı 
halk günleri belediye başkanları, baş-
kan yardımcıları ve müdürler ile tanış-
mak, taleplerinizi iletmek için oldukça 
iyi ortamlardır. Genellikle periyodik ve 
planlı şekilde yapılan halk toplantıları-
nın tarihlerini yukarıdaki iletişim hatları 
aracılığıyla öğrendikten sonra belediye 
başkanınıza doğrudan ulaşabilirsiniz. 
Konuşmak istediğiniz konuya ilişkin 
mevzuat, kurum içi faaliyetler, seçim 
vaatleri ve belediye yayın organları ya da 
faaliyet raporlarında açıklanan somut 
örnekleri önceden araştırmak, başkan 
ile daha sağlıklı bir diyalog kurmanıza 
yardımcı olacaktır. 

Belediye meclisleri her ayın ilk haftası 
toplanır. Belediye ile ilgili kararların ko-
nuşulduğu bu meclisleri birçok belediye 
canlı yayınlayarak hemşehrilerini ha-
berdar etmeye başlamıştır. Bu meclisleri 
takip ederek belediye gündemi ve bele-
diyede alınan kararlar hakkında bilgi sa-
hibi olabilirsiniz. Kent sakinleri belediye 
meclislerini izleyebilir ancak söz hakları 
olmaz. Belediye meclisleri tüm mec-
lis üyeleri, başkan, başkan yardımcıları 
ve müdürleri görmek ve tanışmak için 
oldukça iyi ortamlardır. Meclis sonrası 
tanışmak istediğiniz meclis komisyonu 
üyeleri, başkan yardımcıları veya mü-
dürlerin yanına giderek kendinizi tanı-
tabilir ve randevu isteyebilirsiniz. Ayrıca, 
ilgilendiğiniz konudaki ihtisas komisyo-
nunun toplantı tarihini öğrenerek katı-
labilir ve görüş bildirebilirsiniz.  Belediye 
Kanunu, ihtisas komisyonu toplantıları-
na sivil toplum ve uzman katılımlarını ve 
söz almalarını mümkün kılmaktadır.
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Stratejik Plan, belediyenin bir dönem 
(yaklaşık 5 yıl) boyunca üreteceği tüm 
politikaların ve uygulamaların planlan-
dığı temel belgedir. Herhangi bir talep, 
öneri ya da işbirliği başvurusu için be-
lediyeye ait Stratejik Plan’ın en güncel 
halini incelemiş olmak, belediye çalı-
şanları ile daha kolay iletişim kurmanızı 
sağlayacaktır. Stratejik Plan’a dayalı ve 
yıllık olarak yayınlanan Performans 
Programları ve Faaliyet Raporları ise 
daha detaylı bilgi sahibi olmanızı sağlar. 
Bununla beraber, bu planlama belge-
lerinin her zaman yorumlamaya açık 
olduğunu ve yazılı metinle ilişkilendi-
rilebildiği sürece belediyenin önceden 
planlanmamış işbirlikleri de gerçekleş-
tirebileceğini unutmayın.

Her seçim döneminden sonra en geç  
6 ay içinde hazırlanması gereken bu 
belge, Belediye Kanunu gereğince hal-
kın katılımıyla tasarlanır ve yazılır. Gü-
nümüzde birçok belediye, bu yasanın 
verdiği yetkiyi kullanarak stratejik plan-
lama dönemini halkın pek çok yöntem-
le katıldığı uzun bir planlama sürecine 
dönüştürmüştür. Böylece, belediyenin 
5 yıl boyunca takip edeceği stratejilerin 
ana hatlarını belirlemede halk ve sivil 
toplum örgütleri de etkin bir rol oynar. 
Seçim dönemlerini takip eden süreçte 
bu toplantıların takip edebilir, eğer yok 
ise organize edilmesini talep edebilirsi-
niz. Stratejik planlamada gençlere özel 
toplantı yapılması ve stratejik planda 
ismen gençlere atıf yapılması, uzun 
vadede işbirliklerinin önünü açacaktır. 
Eğer stratejik planlama dönemini kaçır-
dıysanız, bir belgede toplam 2 kere ya-
pılabilen gözden geçirmeler (revizyon-
lar) için görüş bildirebilir, gençlere ilişkin 
çalışmalar eklenmesi için savunuculuk 
yapabilirsiniz.

Stratejik Plan ve Stratejik Plan 
Hazırlık Toplantıları



İletişim Desteği

Mekân Desteği Ulaşım Desteği

Yapacağınız toplantı ve eğitimler için 
toplantı odası, düzenlemek istediğiniz 
seminer, panel, konferanslar için kon-
ferans salonu, tiyatro, konser, koro gibi 
çalışmalarınız için konser ve tiyatro 
salonlarının ve parkların kullanımını be-
lediyelerden talep edebilirsiniz. Tek se-
ferlik alan kullanımları dışında bazı be-
lediyelerin ortak çalışma alanları veya 
sivil toplum örgütleri için ofis alanı des-
teği, kooperatifler için üretim atölyesi 
alanı, tarım alanı tahsisi gibi uygulama-
ları da mevcuttur. Mekân desteğini bir 
hizmet alımı olarak ve etkinlik planlan-
dıktan sonra belediyeye bildirmek yeri-
ne bir işbirliği olarak birlikte planlanırsa 
daha etkili ve kolay bir süreç işleyebilir.

Belediyenin kendi düzenlediği etkin-
liklerine katılım için veya kendi düzen-
lediğiniz etkinliklerde etkinlik alanına 
ve dönüş için, farklı bir ile ziyaret gibi 
konularda yerel yönetimlerden ula-
şım desteği talep etmek mümkün-
dür. Mekân desteğine benzer şekilde, 
ulaşım desteğini de bir işbirliği olarak 
planlamak daha etkili ve kolay bir süreç 
işletecektir. 

Belediyelerin billboard, LED ekran, 
elektrik direkleri ve durak vapurlarda 
yer alan alanlar vb. birçok açık hava rek-
lam mecraları, belediye dergisi/bülteni 
gibi online ve basılı yayınları veya sosyal 
medya hesapları bulunabilmektedir. Bu 
alanları, çalışma ve kampanyalarınızın 
duyurusunda kullanmayı veya birlikte 
iletişim kampanyaları yürütmeyi talep 
edebilirsiniz. Ayrıca, kayıt alınması ge-
reken etkinliklerde (gezi, eğitim, yardım, 
burs) sabit hattınız ya da telefonları ce-
vaplayacak çalışanınız yoksa, etkinliğinizi 
belediye ile iş birliğinde gerçekleştirerek 
belediye iletişim hatları üzerinden kayıt 
alınmasını sağlayabilirsiniz. 

Gençlik Çalışmaları Yürüten Sivil Toplum Örgütlerinin 
Yerel Yönetimlerden İsteyebileceği Destekler



Belediyeler ile yapılabilecek çalışmaları alınacak desteğe indirgememek yerine, 
taşıyarak işbirliği geliştirme boyutuna taşımak istenilen sonuca ulaşmanızı 
sağlayacaktır. Yalnızca hizmet alımı (taşıma, reklam, sandalye desteği vd.) seviyesine 
kalan talepler, belediyelerin projelere olan güvenini azaltmakta ve sivil toplumla 
işbirliği yapma pratiğinden yoksun bırakmaktadır. Gençlik örgütleri, belediyelerin 
toplumsal cinsiyet alanında yaptıkları birçok çalışmada iş birlikleri geliştirebilir, 
birbirlerinin deneyimlerinden ve olanaklarından faydalanabilir, hibe çağrılarına 
birlikte başvurabilirler. 

Proje İş Birlikleri

Gençlerin Kent Hakları Ve 
İyi Uygulama Örnekleri

Yerel yönetimlerin yerel yönetişime katılım metotları ile tanıştığı ve sivil 
yaratıcılıklarının beslendiği proje ve mekânlar oldukça önemli. Gençlerin haklarını 
öğrenmesi ve hakları üzerinden talepler geliştirmesi için Gençlik Merkezleri önemli 
bir çatı olarak görünüyor. 

TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı) tarafından kurulan ve Atakum Belediyesi tarafından 
desteklenen İğne Deliği Gençlik Merkezi bu alanda iyi bir örnek olarak duruyor. İğne 
Deliği Gençlik Merkezi’nden atölyelerin yanı sıra yapılan bilgilendirme çalışmaları 
ve eğitimler ile gençler haklarını öğrenmek konusunda destekleniyor. Haklarını ve 
mütekabiliyet alanlarını öğrenen gençler yaşama karşı daha cesur adımlar atabiliyor. 
Gerçekleştirdikleri projeler ve gönüllü faaliyetler ile yaşamda iz bırakıyorlar. 

Aktif Yurttaşlık ve Hak Temelli Yaklaşımın
Yaygınlaştırılması 
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Gençlerin en büyük problem olarak ortaya koydukları “genç işsizliğinin” 
çözümlenmesi için yeni metotları geliştirilmesi bu noktada çok büyük anlam 
kazanıyor.  Özellikle pandeminin ardından artan genç işsizliğinin tetiklediği en önemli 
gruplardan bir de NEET (Ne İşte Ne Okulda) gençliği oldu. Türkiye’de kapsayıcı bir 
gençlik politikası oluşturulması, uygulanmasını ve izlenmesini sağlayacak yapının 
kurulması için çalışan Gençlik Örgütleri Forumu NEET Gençliğinin probleminin 
sadece istihdam ile çözülemeyeceğini okul dışı alternatif öğrenme alanlarının 
gençlerin kendini gerçekleştirmesini, hayata karışmalarını kolaylaştıracağını 
dolayısıyla okul dışı öğrenmeyle ilgili sürecin desteklenmesi gerektiğini söylüyor.

Başakşehir (İstanbul) Belediyesi’nin Living Lab (Yaşayan Laboratvuar) Teknoloji 
ve İnovasyon Merkezi, 14-25 yaş arası gençlere yönelik dijital içerik üretimi 
eğitimlerinden, 7 senedir düzenlenen İnovasyon Yarışmasına kadar pek çok 
alanda yenilikçi istihdam konusunda gençlere destek oluyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı İSMEM (İstanbul Gençlik Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme 
Merkezi) ise kentteki en yoksul ve dezavantajlı gruplardan olan uyuşturucu bağımlısı 
ve sokakta yaşayan gençler için mesleki eğitim hizmetleri sunarak, bu gençlerin 
topluma yeniden uyumlanmasını hedefliyor. Mamak (Ankara) Belediyesi ise eğitim 
ve hibe aşamalarını içeren “Üreten Genç Projesi” ile 13 bin gencin 8 hafta boyunca 
eğitilmesini ve farklı girişim alanlarında desteklenmesi planlıyor.

Genç İşsizliği ile Mücadele için Mekanizmaların
Geliştirilmesi
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Gençlik politikalarında kadınların desteklenmesi ve cesaretlenmesi büyük önem 
arz ediyor. Kadın ve gençlik alanlarını birbirinden tamamen ayrı tutmak yerine iki 
alanda ortaklaşan mücadeleler vermek oldukça önemli. Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi’nin BM desteği ile yürüttüğü Genç Kadınlar İçin Gelişim Programı, 
istihdama erişimi toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirecek şekilde yürütüyor. 
Benzer şekilde, Canik (Samsun) Belediyesi de özel sektör işbirliği ile hem genç 
kadınlara yönelik mesleki eğitim sağlıyor hem de eğitim sonrası iş garantisi veriyor. 
Nilüfer (Bursa) ve Çanakkale kent konseyleri gençlik meclislerinde gerçekleştirilen 
kadın-erkek eş başkanlık uygulamaları da gençlik örgütlenmelerinin içindeki 
cinsiyet eşitliğini güçlendiriyor.

Yerel yönetimlerin gençlerin sanata ve kültürel faaliyetlere erişimini 
kolaylaştırmasının yanı sıra; gençleri sadece izleyici olarak konumlandıran 
politikalardan uzak, gençlerin kültürel üretimlerini arttıracak yatırımlar yapması ve 
hatta teşvik edici yapılar oluşturması gerekiyor. Osmangazi Belediyesi’nin 12 senedir 
yürüttüğü Bursa Liselerarası Müzik Yarışması (Gençstar), İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin 35 senedir yürüttüğü Genç Günler bu bağlamda iyi bir örnekler 
olarak duruyor. Lise ve üniversite çağındaki gençlerin sanat aracılığıyla kültürel 
haklarına erişmeleri, üretimlerini kentte yaşayan diğer paydaşlar ile paylaşmaları 
ve birbirleriyle temas etmeleri, gençlerin kentteki kültürel haklarına erişiminde iyi 
bir örnek olarak gösterilebilecek bir uygulama. 

Cinsiyet Eşitliği Politikasının Her Alanda 
Uygulanması 

Kültürel Etkinliklere Erişim Hakkı
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Kentin tasarımı konusunda düzenlenecek yarışma ve programlara gençlerin dâhil 
edilmesi de katılımcılığın arttırılması konusunda bir iyi örnek olarak karşımıza 
çıkıyor. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) bünyesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iştirak şirketi BİMTAŞ tarafından düzenlenen “Taksim’i Hayal Et! Taksim Meydanı 
için Öğrenci Fikir Projesi Yarışması” üniversite gençlerinin meydanları gençler için 
bir üretim aracına dönüştürmesini imkânlı kılıyor. 

Sadece üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmada meydanların 
günlük hayata dâhil olabilmesi için sadece fiziki tasarımların, mimari ve peyzaj 
projelerinin yeterli olmadığı fikrinden hareketle devreye alınan proje gençlerin 
katılımı için önemli bir alan açıyor. 
Hepsinden önemlisi de gençlerin katılım araçlarının çeşitlenmesi için öz 
yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri mekanizmaların üretilmesi gerekiyor. Var 
olan araçların çağın ihtiyaçlarına göre yenilenmesinin tek yolu olarak araçların yine 
gençler tarafından yeniden ve yeniden inşa edilmesi gerekiyor. 

Kentsel Planlamaya Katılım



GENÇLİK ALANINDA ÇALIŞAN 
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN
YEREL SAVUNUCULUK REHBERİ


