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ÖNSÖZ

Türkiye, kadınların seçme ve seçilme hakkını erken kazandığı ül-
kelerden biri olmasına rağmen; bugün kadınların siyasal ve kamusal 
alanda temsilinin en düşük olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. 
Toplumsal eşitlik politik eşitlikle bağdaştırılmadıkça, gerçek anlamda 
eşitlikten bahsetmek mümkün değildir. Demokrasiden söz edebilmek 
için kadınların kurumsal hayatta siyaset dahil tüm karar alma meka-
nizmalarında eşit temsil edilmesi gerekmektedir. Hiçbir siyasi sistem 
kadınlara tam ve eşit katılım hakkı ve bu haktan yararlanma olanağı 
sağlamamıştır. Demokrasi kavramı, ancak, kadınların ve erkeklerin si-
yasi karar alma ve uygulama süreçlerini paylaştıkları ve bu süreçlerin 
her iki tarafın çıkarlarını eşit biçimde dikkate aldıkları zaman tam ve 
dinamik bir anlam kazanacak; uzun süre etkili olacaktır.

Ülkemizin nüfusunun yüzde 77’si Büyükşehir belediyeleri sınırları 
içerisinde yüzde 93’ü de belediye sınırları içerisinde yaşamaktadır. Tür-
kiye’nin ulaştığı bu kentleşme düzeyi dikkate alındığında, Kadınların 
toplumsal konumlarındaki eşitsizliğinin giderilmesi yerel yönetimler 
düzeyinde de çok önemlidir. Kadınlar yerel yönetim kademelerinde hak 
ettikleri düzeyde temsil edilmemektedir ve eşitsizliğe maruz kalmakta-
dır. Kentler planlanırken kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçları göz 
ardı edinmektedir. Oysa, eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik, kreş, bakı-
mevleri, sığınaklar gibi konularda alınan yerel kararlar kadınların ha-
yatlarını doğrudan etkiler ve bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliği ilke-
lerinin yerel yönetimlerin planlama ve programlama süreçlerine dahil 
edilmesi kritik önem taşımaktadır. Yerel yönetimler katılım, temsil ve 
hizmetler açısından kadınların en kolay ulaşabileceği birimlerdir. Tam 
da bu noktada kent konseylerinin kurumsallaşma düzeyi ve bulunduğu 
belediyenin yönetimine göre nasıl konumlanacağı kadınlar açısından 
önem teşkil etmektedir. Bunun en önemli örneklerinden biri kadınların 
gönüllü olarak katıldıkları kent konseyi kadın meclisleridir. 

Katılımcı demokrasi, yerel yönetişim, siyasal ve kamusal hayatta 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kentleşme için kent kon-
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seylerinin ve kadın meclislerinin temsil ve örgütlenme yapıları güçlen-
melidir. Bu nedenle kent konseyi kadın meclisleri bağlamında yasal ve 
siyasal reformlara ihtiyaç olduğu kaçınılmazdır. 

Diğer taraftan, son 40 yılda Türkiye’de, kadın hareketinin müca-
delesi sonucu toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin ortadan kaldı-
rılması noktasında çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişme-
lerin temelinin de “Kadınlara Karşı Her Çeşit Ayrımcılığın Ortadan 
Kaldırılması Sözleşmesi” (CEDAW), Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi 
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ile Avrupa Belediyeler ve Bölgeler 
Konseyi (CEMR) Yerel Yaşamda Avrupa Kadın-Erkek Eşitliği Şartı, 
Avrupa Kentsel Şartı ve Avrupa Kentli Hakları Bildirgesi bulunmakta-
dır. Bu bağlamda sözleşmelerin toplumun her alanında benimsenmesi, 
kadınların kentsel hizmetlere yönelik gereksinmelerini ve taleplerini 
ortaya çıkaracak çalışmaları güçlendirmek açısından önemlidir. CE-
DAW’ın ve diğer sözleşmelerin yerel düzeyde izlenmesi, uygulanması 
ve çalışılması konusunda kent konseylerinde izleme ve değerlendirme 
çalışmalarının yaygınlaştırılması ve gölge rapor hazırlama süreçlerinin 
planlanması gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında bir alan araştır-
ması gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak kadın meclislerinin karar alma 
süreçlerine dâhil edilmesinin önemli olduğu ortaya çıkmıştır. 

KA.DER olarak eşitlik yerelde başlar ve yerelden genele yayılır di-
yoruz. Yaptığımız çalışmanın bütün belediyelerde uygulanmasını ve ör-
nek teşkil etmesini umuyoruz.

Nuray KARAOĞLU 
KA.DER Genel Başkanı 

GİRİŞ

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temelinde antropolojik, sosyal, kül-
türel, ekonomik, ideolojik, siyasal vb. birçok sebep yer almaktadır. Ta-
rihsel süreçte toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadelede demokratik 
anayasal sistemlerin olgunlaşması ve genel olarak insan hakları, özel 
olarak da kadın hakları konusundaki haklı taleplerin sonuç vermesi 
ile önemli hak belgeleri, hukuki düzenlemeler, politikalar ve tedbirler 
ortaya çıkmıştır. 20. Yüzyıl bu bağlamda uluslararası ve ulusal düzey-
lerde insan haklarının güvenceye alındığı, ırk, din, dil, etnik köken, 
cinsiyet vb. ayrım gözetmeksizin insanın temel ve hak özgürlüklerinin 
güçlendiği “altın çağ” olmuştur denilebilir. Ancak, ideolojik, kuramsal, 
kurumsal ve hukuki bağlamda insan hak ve özgürlüklerinin güvence-
ye alınması, kamusal, siyasal ve özel alanlarda tam anlamıyla karşılık 
bulduğu anlamına gelmemektedir. Farklı kıtalar arasında, farklı ülke-
ler arasında, aynı ülke içerisinde bölgeler arasında ve yerel düzeylerde 
çok farklı boyutlarda insan hak ve özgürlükleri ihlali ile karşılaşılmak-
tadır. İnsanların temel, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel hak ve 
özgürlüklerine erişebilmesi, bu hakları etkin bir şekilde kullanabilmesi 
ve bu hakların korunabilmesi önünde çeşitli engeller yer almaktadır. 
Bu bağlamda küreselden yerele hemen hemen tüm ülkelerde ortak so-
runun toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğu söylenebilir. Özellikle ka-
dınların kamusal, siyasal, ekonomik, kültürel ve entelektüel alanda 
eşit temsili, katılımı, belirleyiciliği ve uygulayıcılığı önünde ciddi engel-
ler varlığını sürdürmektedir.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliği açısından iyi bir tablonun ol-
duğu söylenemez. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Gelişmişlik Endeksi 
kapsamında toplumsal cinsiyet gelişmişliği ve toplumsal cinsiyet eşit-
sizliğine ilişkin veriler incelendiğinde, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile 
toplumsal cinsiyet sorunlarının azaltılması arasında pozitif bir kore-
lasyon olduğu gözükmektedir.1 Toplumsal Cinsiyet Gelişmişlik Endeksi 
(Gender Develeopment Index-GDI) kapsamında insani gelişmişliğin üç 
1. UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP): Human Development Index – 2018: 
Gender Development Index, 2019a, http://hdr.undp.org/en/composite/GDI, E.T.: 02.05.2019.
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temel bileşeni olan “sağlık, eğitim ve yaşam kalitesi standartları” esas 
alınarak, erkek ve kadın arasındaki eşitsizlikler ölçülerek değerleme 
yapılmaktadır. GDI, 164 ülke verileri incelenerek hesaplanmakta ve 
ülkeler 5 gruba ayrılarak kadın ve erkek arasındaki toplumsal cinsiyet 
açıklarına işaret edilmektedir. GDI’a göre çok yüksek gelişmiş ülkeler 
arasındaki Norveç, İsviçre, İrlanda, İsveç, Singapur, Danimarka, Ka-
nada, ABD, Finlandiya, Japonya gibi ülkeler 1. grupta yer almakta-
dır. Türkiye yüksek gelişmiş ülkeler arasında olmasına rağmen GDI’a 
göre 4. Grupta yer almaktadır. Suudi Arabistan, İran, Lübnan, Ceza-
yir, Ürdün, Tunus, Mısır, Irak, Filistin, Fas, Hindistan, Pakistan ve 
Kamerun gibi ülkeler 5. Grupta yer almaktadır. Toplumsal Cinsiyet 
Eşitsizlik Endeksi (Gender Inequality Index-GII) ise insani gelişmişli-
ğin üç önemli alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ölçmektedir. 
Bunlar arasında “sağlıklı üreme, siyasal ve kurumsal temsil düzeyi, 
ekonomik statü-iş gücüne dahil olma” gibi değişkenler yer almaktadır. 
160 ülke için yapılan değerlendirmede gruplandırma yapılmamış ül-
keler sıralanmıştır. Buna göre, İsviçre 1. sırada (0,039), Danimarka 2. 
sırada (0,040), İsveç ve Hollanda 3. sırada (0,044), Norveç ve Belçika 5. 
sırada (0,048) yer alırken; Türkiye 69. sırada (0,317) yer almaktadır.2

Bu tabloya bakıldığında Türkiye’de hala ekonomik alanda üretimde 
ve hizmet sunumunda, sosyal alanda örgütlenme ve sivil toplum gücü 
olarak, siyasette ulusaldan yerel düzeye karar alma ve politika uygula-
ma aşamalarında, kamusal alanda ise görünürlük ve temsil açısından 
kadınların varlığını sınırlandıran ciddi sorunlar vardır. Bu sorunların 
kaynağı tüm toplumlarda olduğu gibi benzerdir, ne var ki Cumhuri-
yet döneminde özel hukuk, kamu hukuku, kamusal alan ve özel alanda 
önemli gelişmeler sağlanmıştır. Medeni haklardan siyasal haklara ka-
dar önemli kazanımlar bu dönemde ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetin çok 
yönlü inkılapları içerisinde kadın hakları açısından en önemli gelişme-
lerden birisi 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu’dur. Bu kanun ile 
“kadın ve erkeğin eşit öğretim imkânlarından yararlanması sağlanmış-
tır”. Özellikle Medeni Kanunu’nun kabulü ile aile ve toplum yaşamın-
da kadın-erkek eşitliği anlayışı hukuki doktrine temel olmuştur. Aile 
hukukunda kadının hakları güvenceye alınmıştır. Miras hukukunda 

2. UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP): Human Development Index – 2018: 
Gender Inequality Index, 2019b, http://hdr.undp.org/en/composite/GII, E.T.: 02.05.2019.

kadın ve erkek eşitliği sağlanmıştır (Özer, 2013: 138-139). Demokra-
sinin olmazsa olmaz ilkelerinden birisi olan “seçme ve seçilme hakkı” 
kadınlara anayasal olarak 1934 tarih ve 2599 sayılı Kanun ile 1924 
Anayasası’nda cinsiyet şartı kaldırılarak sağlanmıştır. 1934 tarihin-
den itibaren Türkiye’de demokrasinin oy hakkı bağlamında “genel oy 
ilkesi” kapsamında gelişim gösterdiği söylenebilir. Özellikle seçilebilme 
hakkı bağlamında “cinsiyet şartı” dünya genelinde en geç kaldırılabi-
len engellerden birisi olarak, Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarında 
kaldırılmasıyla çağdaş demokrasinin olgunlaşması yönündeki umutları 
beslemiştir (Güveyi, 2018: 51, 59).

Türkiye’de kadınların siyasal ve kamusal alanda karar alma süreç-
lerine katılması, belirleyici olması ve seçilmesini sağlayan “seçme ve 
seçilme hakkı”nın anayasal olarak düzenlenmesinden önce, 3 Nisan 
1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. ve 24. Maddelerine 
göre “kadınlar belediye seçimlerine katılma hakkı” kazanmışlardır. Bu 
hakkın kazanılmasında Türk Kadın Birliği ve Türk Ocakları’nın önem-
li katkıları olmuştur. Yapılan siyasi konuşmalarda kadınların seçme 
ve seçilme hakkı ile “milli hâkimiyet ve demokrasi” arasındaki tamam-
layıcı ilişkiye vurgu yapılmıştır (Özer, 2013: 142-143). Yerel düzeyde 
kadınların siyasal hayata katılmasına ilişkin ikinci önemli gelişme 26 
Ekim 1933 tarihinde “kadınların köy muhtarlığına ve köy meclisine 
seçilmesine dair kanunun” kabul edilmesiyle olmuştur. Bu kanun ile 
1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanunu’nun 20. ve 30. Maddeleri değişti-
rilmiş, köy yerel yönetim biriminin temel organı olan köy derneğinde 
“kadınların ve erkeklerin birlikte temsili”, köy muhtarı olarak ya da 
köy meclisi üyesi olarak kadın ve erkeklerin seçilebileceği düzenlen-
miştir (Özer, 2013: 146-147). Türkiye örneğinde demokrasinin gelişi-
minde kadınların siyasal hayatta temsilinin belediye ve köy gibi yerel 
düzeyde başlamış olması anlamlıdır. Yerel yönetimlerin “demokrasinin 
beşiği” olarak teorideki tanımlanmış önemi (Keleş, 2019) ile uyumlu 
olarak Türkiye’de kadınların siyasal hak ve özgürlüklerin yerelde baş-
lamış olması ulusal düzeyde demokrasinin olgunlaşması için önemli bir 
fırsat olarak görülebilir. Bir anlamda siyasal ve kamusal alanda yeterli 
düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmamış olsa da, kurumsal çev-
renin buna uygun oluşturulması önemli bir güçlü yön olarak değerlen-
dirilebilir.
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Yerel yönetimler seçimlerine katılma ve yerel yönetimlerin organla-
rına seçilme hakkının kadınlara tanınması deneyimi üzerine 1934 yı-
lında Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun (Anayasasının) 10. ve 11. Maddele-
ri ile İntihabı Mebusan Kanunu’nun ilgili maddeleri değiştirilerek Türk 
kadınına seçme ve seçilebilme hakkı tanınmıştır (Özer, 2013: 147-149). 
Türkiye’de kamusal ve siyasal hayatta kadın-erkek eşitliğinin kurum-
sal anlamda sağlanması Avrupalı demokrasi ülkeleriyle yakın dönem-
lerde olmuştur. Kadının siyasal hayatta varlığına yönelik kurum-
sal gelişmeler sadece yukarıdan aşağıya kanuni düzenlemeler 
ile olmamış, aşağıdan yukarıya bu gelişmeleri tamamlayan “ka-
dın hareketi ve örgütlenmesi” önemli bir güç olmuştur. Maale-
sef erken dönemlerdeki bu gelişmeler aynı heyecan ve başarı ile bugü-
ne taşınamamıştır. Kadınların siyasete katılımı noktasındaki güncel 
beklentinin yüksek olması bu arka plana bağlanmaktadır (Özer, 2013: 
160). Bu çerçevede değerlendirildiğinde Türkiye’de siyasal ve kamusal 
alanda erken dönemlerde elde edilen kazanımların toplumsal anlamda, 
temsilde ve karar alma düzeylerinde yeterli düzeyde gelişme gösterme-
diği verilerden çıkarılmaktadır. Cumhuriyet tarihi boyunca TBMM’de 
kadın milletvekili temsili 1935 yılında %4,5 ile başlamış ve 2000’li yıl-
lara kadar bu oranı aşamamış, ancak 2011 yılında %14,4’e ulaşmıştır. 
Mevcut durumda Avrupa demokrasilerinde bu oran %30-%45 arasında-
dır (Özer, 2013: 161).

Bu çalışma, siyasal ve kamusal alanda varlığı önemli görülen top-
lumsal cinsiyet eşitsizliği sorununu yerel yönetimler ve karar alma 
süreçlerindeki yeni araçlar üzerinden yeniden değerlendirmeyi amaç-
lamıştır. Zira, Türkiye’de kadının demokratik hayata katılımı ve tem-
silinin yerel düzeyde başlamış olması ve yerel yönetimlerin demokrasi-
nin beşiği olarak görülmüş olması gerçeklerinden hareketle, toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği sorunun yerelden başlayarak aşılabileceği düşünül-
mektedir. Ne var ki, 31 Mart 2019 Mahalli İdare Genel Seçimleri’ne 
göre de kadınların yerel yönetim organlarında temsili çok düşük dü-
zeylerde kalmıştır. Kadınların yerel yönetim organlarına seçilebilmesi 
önünde ciddi kurumsal, toplumsal, kültürel ve siyasal engeller olduğu 
görülmektedir (Öktem ve Sadioğlu, 2019). Yerel siyasette ve yerel yö-
netimlerde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi kısa dönemde 
mümkün gözükmemektedir, ancak Yerel Gündem 21 ile gelişme gös-

teren ve 2005 tarih 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Türkiye genelinde 
kurulması düzenlenen kent konseyleri fırsatlar sunmaktadır. Kuram-
sal olarak ve siyasal olarak kent konseylerinin sivil ve çoğulcu içeriği 
kadınların yerel düzeyde karar alma süreçlerinde yer almasına, yerel 
ve kent politikasına ilişkin katkı sunmasına, yerel düzeyde inisiyatifler 
geliştirmesine ve özellikle kadın meclisleri üzerinden çalışmalar yap-
masına olanak sunmaktadır. Bu çalışma kapsamında İstanbul örne-
ğinde kent konseyi genel kurulu üyeleri, kadın meclisi üyeleri ve ilgili 
yerel aktörler ile gerçekleştirilen alan araştırması üzerinden kent kon-
seylerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununun çözümüne yönelik 
katkıları analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular-
dan hareketle yerel düzeyde ve kentte karar alma, politika geliştirme 
ve proje geliştirme-uygulama süreçlerinde kadın temsili kent konseyle-
ri üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları ile kent konseyi 
kadın meclislerinin etkinliği “Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ön-
lenmesine Dair Sözleşme” (Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination Against Women, CEDAW) kapsamında izlenmeye-de-
ğerlendirilmeye çalışılmıştır.

Bu çalışma kapsamında izleyen bölümlerde sırasıyla CEDAW’ın ge-
lişim süreci, içeriği ve özelliği, devletlerin bu sözleşme bağlamındaki 
yükümlülükleri, CEDAW kapsamında Türkiye’deki kurumsal gelişme-
ler, yerel yönetimlerin demokrasi ve katılımcılık açısından önemi, kent 
konseylerinin yerel demokrasi bağlamında rolü ve değerlendirilmesi, 
araştırma kapsamında kent konseyleri üzerinden yapılan araştırma 
bulguları sunulmuş ve değerlendirme yapılmıştır. Bu amaçla İstan-
bul’da farklı parti tipolojilerine örnek olmak üzere Kâğıthane, Silivri ve 
Şişli Belediyeleri seçilmiş, bu belediyelere ait kent konseyi kadın meclis-
leri yakından izlenmiş, anket ve mülakat çalışmalarıyla CEDAW Söz-
leşmesi’ne yaklaşımları ve uyumları değerlendirilmiştir.



17

1. KADINA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN 
ÖNLENMESİNE DAİR SÖZLEŞME (CEDAW)

1.1. CEDAW’ın Oluşum Tarihi

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra oluşturulan bir dünya örgütü olan 
Birleşmiş Milletler, yirminci yüzyılın ilk yarısında yaşanan savaşların 
ve barışa yönelik tehditlerin tekrarını önlemek, uluslararası iş birliğini 
sağlamak, uluslararası barış, topyekûn kalkınma, her türlü eşitsizliğe 
karşı olma ve insan hakları gibi evrensel değerleri korumak amacıyla 
kurulmuştur (Belek Erşen, 2006: 9; Köse Marduç, 2015: 65; Başkaraca-
oğlu, 2005: 7). Birleşmiş Milletler Şartı’nın önsözünde “insanların temel 
haklarından, kişisel onur ve değerlerden, erkek ve kadın ile büyük ve 
küçük uluslar için eşit haklardan” söz edilmektedir.

1947 yılında Birleşmiş Milletler ’in ana organlarından olan Ekonomik 
ve Sosyal Konseyi, İnsan Hakları Komisyonu’nun alt birimi olarak Ka-
dının Statüsü Komisyonu (Commission on the Status of Women, CSW) 
adı verilen bir alt komisyon kurmuş; bu komisyonu kadının statüsünü 
incelemesi için görevlendirmiştir (Gaudart, 2009: 13; Başkaracaoğlu, 
2005: 7). Kadının Statüsü Komisyonu’nun görevleri; kadın haklarını 
siyasi, ekonomik, sosyal ve eğitim alanlarında desteklemek için Ekono-
mik ve Sosyal Konsey’e tavsiyelerde bulunmak ve raporlar hazırlamak; 
ayrıca kadın hakları alanında aciliyet gerektiren sorunların hemen ele 
alınması için erkeklerle kadınların eşit haklara sahip oldukları ilkesini 
kabul ettirmek ve uygun tavsiyelerin yürürlüğe girmesi için öneriler 
hazırlamaktır (29 Mart 1947 tarihli ECOSOC Kararı 48 (IV)).
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Kadının Statüsü Komisyonu’nun asıl görevi, kadının siyasal ve ka-
musal yaşamda, eğitim alanında, iş yaşamında, ekonomik ve sosyal ha-
yatta, sağlık alanında, şehir ve kırsal alanda, bütün evlilik ve aile içi 
konularda cinsiyetlerin eşitliğine ilişkin evrensel standartları düzenle-
mektir. Dünya çapında kadınların hukuki konumları ve gerçek hayat 
durumları hakkındaki kapsamlı bilgiler ve değerlendirmeler, Kadının 
Statüsü Komisyonu’nun adım adım kadınların insan haklarını düzen-
lemesine ve çeşitli sözleşmeler veya hukuksal araçlarda belirlemesine 
olanak tanımaktadır (Gaudart, 2009:15).

1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve temel insan hakları 
sözleşmeleri olan 1966 tarihli Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Söz-
leşmesi ve Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, 
kadın haklarını koruma yolunu açmıştır. Her iki Sözleşme’nin 2. mad-
desinde, sözleşmede belirtilen hakların diğer unsurlar yanında 
cinsiyet ayrımcılığı yapılmadan uygulanması gerektiğinden bah-
sedilmektedir. Bu sözleşmelere ilave edilen ırk, renk, dil, din, köken ve 
politik görüşün yanında cinsiyeti de içeren ayrım gözetmeme hükmü ile 
kadın haklarının, insan haklarının bir alt kategorisi olmadığı kabul edil-
miştir (Gaudart, 2009:15; Belek Erşen, 2006: 12). Uluslararası Medeni ve 
Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Sözleşmesi’nin 3. maddesinde, sözleşmede belirtilen hakların uy-
gulanmasında kadınla erkeğe eşit haklar sağlanacağı belirtilmektedir. 

Kadın haklarını güvence altına alan bir sözleşmenin oluşturulması 
gerekliliği üzerine tartışmalar sürerken İnsan Hakları Komisyonu’nun 
hazırladığı taslak, 1967’de BM Genel Kurulu’nda Kadınlara Karşı Ay-
rımcılığın Önlenmesi Bildirgesi olarak kabul edilmiştir. Bu bildirge her 
ne kadar devletlerin gelecekteki davranışları için esas teşkil etmekte 
ise de sözleşme olmadığı için devletler açısından bağlayıcı olmamıştır 
(Başkaracaoğlu, 2005: 7). Bu sebeple Kadının Statüsü Komisyonu, dev-
letler için bağlayıcı nitelikte olacak bir sözleşme hazırlama fikrini de-
ğerlendirmeye başlamış; bu fikir Birleşmiş Milletler’in 1975’te Mexico 
City’de düzenlediği 1. Dünya Kadın Konferansı’nda kabul edilen Mek-
sika Bildirgesi ve Eylem Planı ile desteklenmiştir. Bu konferansta ka-
dınlara karşı ayrımcılığın kaldırılması için bir sözleşme oluşturulması 

çağrısında bulunulmuştur (Belek Erşen, 2006: 13). Birleşmiş Millet-
ler Genel Kurulu, ayrımcılığın giderilmesi ve böylece kadın ile erkek 
arasında eşitlik ilkesinin yaşama geçirilmesinin sağlanması amacıyla 
çalışmalar yapılması için 1975 yılını “Kadın Yılı” olarak ilan etmiş ve 
böylece kadın hakları konusu tüm dünya ülkelerinin gündemine gir-
miştir. Mexico City’de yapılan çağrı üzerine Kadının Statüsü Komisyo-
nu tarafından Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerde kadın erkek eşitliğini 
sağlamak amacıyla çıkış noktası her türlü ayrımcılığın önlenmesi olan 
Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme (CEDAW) hazırlanmaya baş-
lanmıştır (Köse Marduç, 2015: 67; Belek Erşen, 2006: 13). 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 18 Aralık 1979 tarih ve 34/180 
sayılı kararla kabul edilen CEDAW, 1 Mart 1980 tarihinde üye devlet-
lerin imzasına açılmış ve 3 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
2000 yılında ise Birleşmiş Milletler tarafından CEDAW’ın etkili bir bi-
çimde uygulanmasına hizmet edecek başvuru yollarını düzenleyen İh-
tiyarî Protokol kabul edilmiştir. Ülkemizde yürürlükte bulunan yasalar 
incelendiğinde Türkiye’nin de imzasının yer aldığı (CEDAW) önemli bir 
sözleşmedir. Sözleşme’yi imzalayan devletler kadınlara karşı ayrım-
cılığın ortadan kaldırılması için somut adımlar atmaktadır. CEDAW 
Komitesi’ne düzenli olarak kadının insan haklarının geliştirilmesi ko-
nusunda üye olan devletler yapmış oldukları uygulamaları raporlamak 
zorundadır. Sözleşme uyarınca, taraf devletlerin, ilki Sözleşme’nin ka-
bulünden bir sene sonra, diğerleri de her dört senede bir olmak koşulu 
ile ülke resmi raporu sunması gerekmektedir. Türkiye CEDAW Sözleş-
mesi’ni, daha çok temel hak ve özgürlüklere ilişkin olduğunu düşüne-
rek 11.06.1985 tarihinde kabul etmiştir. 

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildir-
gesi, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme (CEDAW), İhtiyarî Pro-
tokol, CEDAW hükümlerinin yorumlanmasına ışık tutacak olan maddî 
hükümlere ilişkin açıklamalar ve CEDAW Komitesi’nin 25 No’lu Genel 
Tavsiyesi, kadınların insan haklarının uluslararası düzeyde korunma-
sına ilişkin belgeler arasında ayrımcılık sorununu özgül biçimde ele 
alan belgelerdir (Oder, 2010: 24).
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1.2. CEDAW’ın Özellikleri

1979 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme’nin özellik-
lerini tespit edebilmek için öncelikle hazırlanma gerekçelerini incele-
mek gerekmektedir. CEDAW’ın hazırlanma gerekçeleri; kadınlara kar-
şı ayrımcılığı tanımlamak; kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesini 
saylamak; kadınların birey olarak haklarını vurgulamak; kamusal ve 
özel alanda hem yasal olarak hem uygulamada kadın erkek eşitliğini 
gerçekleştirmek, geleneklerin ve toplumun belirlediği hem kadına hem 
erkeğe yönelik kısıtlayıcı ve kalıplaşmış rolleri değiştirmektir (Çayır, 
2014: 10).

CEDAW, kadınlara yönelik her türlü cinsiyet temelli ayrımcılığı orta-
dan kaldırmak, kadın haklarını korumak ve kadın-erkek eşitliğini sağ-
lamak amacıyla yasal standartları bir araya getiren ve taraf devletleri 
bağlayıcı olan uluslararası en kapsamlı belgedir (Acar, 2010: 16). Bu 
belge, sözleşmeye taraf devletleri, kadınların kanun karşısında eşitliği-
nin sağlanması başta olmak üzere kadınların siyasal, sosyal, ekonomik 
ve kültürel yaşamda erkeklerle eşit konumda olmalarının sağlanması 
amacıyla özel ve geçici önlemler almaya yönlendirmektedir. Sözleşme 
ayrıca taraf devletleri, kadınlarla erkekleri ayrımcı toplumsal roller-
le tanımlayan geleneksel ve kültürel davranış kalıplarını ve tutumları 
dönüştürmek için önlem almaya zorlamaktadır (Belek Erşen, 2006: 2; 
Başkaracaoğlu, 2005: 9).

Sözleşme, kadınlara karşı ayrımcılığın kamusal ve özel olmak üzere 
her alanda ve her türüne değinmektedir (Acar, 2010: 17; Belek Erşen, 
2006: 16). CEDAW’ın temel anlayışı kadınların insan haklarının evren-
sel insan haklarının bir parçası olduğu varsayımıdır. Bunun sonucu 
olarak CEDAW’ın uygulanması ülkelere, koşullara, tarihe ve kültüre 
bağlı olarak değişmemektedir. CEDAW, kadınların evrensel insan 
hakları bildirgesi olarak nitelendirilmektedir (Köse Marduç, 
2015: 62; Acar, 2010: 17). Ayrıca CEDAW, Kadın haklarının, ulusla-
rarası düzeyde korunmasına ilişkin belgeler arasında kadına karşı ay-
rımcılık sorununu özgül biçimde ele alan temel sözleşmedir (Nişancı, 
2020: 2196; Oder, 2010: 39). 

CEDAW, maddeleri itibarıyla incelendiğinde içeriğinde “kadına karşı 
ayrım”, “kadın-erkek hak ve fırsat eşitliği”, “kadın hakları”, “erkeğin ya 
da kadının kalıplaşmış davranış rolleri” olmak üzere dört anahtar kav-
ramın vurgulandığı görülmektedir. Buna göre kadına karşı ayrım kav-
ramının vurgulandığı maddeler şunlardır: 1. Madde-Kadınlara Karşı 
Ayrımcılığın Tanımı, 2. Madde-Ayrımcılık Yasağı, 7. Madde-Siyaset, 11. 
Madde-Çalışma Yaşamı, 14. Madde-Kırsal Kesimdeki Kadınlar. Sözleş-
me’nin kadın-erkek hak ve fırsat eşitliğine ilişkin maddeleri; 1. Madde-
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Tanımı, 2. Madde-Ayrımcılık Yasağı, 9. 
Madde-Uyruk, 10. Madde-Eğitim, 12. Madde-Sağlık, 13. Madde-Ekono-
mik ve Sosyal Haklar, 14. Madde-Kırsal Kesimdeki Kadınlar, 15. Mad-
de-Yasalar Önünde Eşitlik, 16. Madde-Evlenme’ye ilişkin maddelerdir. 
Sözleşme’nin kadın haklarına vurgu yapan maddesi 2. Madde-Ayrımcı-
lık Yasağı’na ilişkin maddedir. Erkeğin ya da kadının kalıplaşmış dav-
ranış rollerine vurgu yapan maddeler ise 5. Madde-Önyargı ve Aile ile 
16. Madde-Evlenme’ye ilişkin maddelerdir (Çayır, 2014: 14).

16 Ocak 1986 tarihinde Türkiye’de yürürlüğe giren CEDAW, Türki-
ye’nin taraf olduğu temel insan hakları sözleşmelerinden biri olmakla 
birlikte; Türkiye’nin BM kapsamından taraf olduğu ilk insan hakları 
sözleşmesidir.

1.3. CEDAW’a Taraf Devletlerin Yükümlülükleri

Birleşmiş Milletler Ekonomi ve Sosyal Konseyi tarafından kurulan 
Kadının Statüsü Komisyonu üyelerinin çabaları sayesinde kadın hakla-
rına ilişkin birçok uluslararası belge yayınlanmıştır. Bunların bazıları 
tavsiye ve beyanname niteliğindedir ve bu uluslararası belgeler dev-
letler için bağlayıcılığı olmamakla birlikte manevi ve siyasal bir güce 
sahiptir. (Gaudart, 2009: 15; Belek Erşen, 2006: 13). CEDAW gibi söz-
leşme niteliğindeki belgeler ise bunları onaylayan devletler tarafından 
bağlayıcıdır. Devletler sözleşme niteliğindeki belgelerde yer alan ilke-
lere uygun davranmakla ve iç hukuklarını bu ilkelere uygun hâle getir-
mekle yükümlüdürler (Gaudart, 2009: 15; Belek Erşen, 2006: 18). 

CEDAW, bir önsöz ve 30 maddeden meydana gelmektedir. Söz konu-
su 30 madde, sözleşmeye taraf devletlere yükümlülükler yüklemektedir. 



22 23

CEDAW’a taraf devletler öncelikle yaşamın tüm alanlarında ka-
dınlara karşı ayrımcılığın tüm biçimlerini ortadan kaldırmakla 
yükümlüdür. Sözleşme, kadına karşı ayrımcılığı “hak” üzerinden ta-
nımlamaktadır (Nişancı, 2020: 2197; Oder, 2010: 24). İkinci olarak, ta-
raf devletler kadınların, insan haklarını ve temel özgürlükleri 
kullanabilmeleri bakımından erkeklerle eşit olmalarını sağ-
lamakla yükümlüdür. Söz konusu eşitlik sadece “hukuksal eşitlik” 
değil aynı zamanda “eylemli eşitlik” olmalıdır. Taraf devletler eylemli 
eşitliği hayata geçirmek için “geçici ve özel önlemler” almalıdır (Nişan-
cı, 2020: 2197; Oder, 2010: 25). Son olarak, her bir taraf devlet düzenli 
aralıklarla rapor sunarak sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine 
getirmesinin değerlendirilmesi için CEDAW komitesine yetki vermek-
tedir (Belek Erşen, 2006: 17).

CEDAW’ın taraflara getirdiği yükümlülükler maddeler hâlinde aşa-
ğıdaki gibi sıralanabilir: CEDAW’a taraf devletler;
l	Kadınların insan hakları ve temel özgürlüklerden tam olarak ya-

rarlanmalarını sağlamalı; bu hak ve özgürlüklerin ihlâl edilmesi-
ni önlemek için gerekli önlemleri almalıdır.

l	Kanun önünde kadınlara erkeklerle eşit haklar tanımalıdır. 
l	Kadınlara evlilik ve aile içinde ayrımcılığı önlemek için bütün ön-

lemleri almalı; özellikle evli kadınlara çeşitli haklar sağlamalıdır.
l	Siyasal ve kamusal alanda kadına karşı ayrımcılığın orta-

dan kaldırılması için gerekli tedbirleri almalı ve bu alan-
da kadınlarla erkeklere eşit haklar tanımalıdır. 

l	Eğitimde kadın-erkek eşitliğini sağlamak için gerekli tedbirleri al-
malıdır. 

l	Kadınlarla erkeklerin eşit bir şekilde uluslararası kuruluşların 
faaliyetlerine katılmalarını ve hükümetlerini uluslararası alanda 
temsil etme fırsatını sağlayıcı tedbirleri almalıdır.

l	İstihdam alanında kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek ve eşit 
haklar sağlamak için uygun tedbirleri almalıdır.

l	Kırsal kesimdeki kadınlara, her seviyede kalkınma planlarının 
uygulanmasını ve bu kadınların bütün toplumsal faaliyetlere ka-
tılmalarını ve sosyal güvenlik programlarından yararlanmalarını 
sağlamak üzere gerekli fırsatları sağlamalıdır. (Başkaracaoğlu, 
2005: 8).

Yukarıdaki maddeler incelendiğinde CEDAW’a taraf ülke devletleri-
nin hem kadın-erkek eşitliğini sağlayıcı düzenlemeleri yapmaları hem 
de alacakları tedbirler ile uygulamada oluşabilecek toplumsal cinsiyet 
eşitsizliklerinin önüne geçmeleri görev ve sorumluluğu bulunduğunu 
göstermektedir.

1.4. CEDAW Kapsamında Türkiye’deki Gelişmeler

CEDAW’ın bütün maddelerinde taraf devletlerin ulaşması gereken 
amaçlar belirtilmekte; fakat bu amaçlara ulaşmak için yapılması gere-
ken eylemler ayrıntılı olarak açıklanmamaktadır. Alınacak önlemler, 
taraf devletlerin kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve kadın-erkek 
eşitliğin sağlanması konusunda bulundukları seviyeye ve devletlerin 
bunu gerçekleştirmek bakımından istekliliğine göre şekillenmekte ve 
değişmektedir (Belek Erşen, 2006: 26). Türkiye 1985 yılında, Ka-
dınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleş-
me’ye (CEDAW) bazı çekinceler3 koyarak imza atmış; 2002 yılın-
da ise, Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında kabul edilen 
İhtiyarî Protokol’e taraf olmuştur. 

CEDAW’ın Türkiye’de yürürlüğe girmesinden sonra kadın-erkek 
eşitliğini sağlamaya yönelik politikalara hız verildiği görülmektedir. 
CEDAW’ın yürürlüğe girmesinden sonra Sözleşme’ye taraf olmanın ge-
rektirdiği yükümlülükler kapsamında Türkiye’de gerçekleşen gelişme-
lerden bazıları şunlardır (Çayır, 2014: 29-30):

3. Detaylı bilgi için bakınız: Türkiye, Sözleşme’nin 15. maddesinin 2. ve 4. fıkraları ile 16. madde
sinin 1. fıkrasının (c), (d), (f) ve (g) bendlerine çekince koymuştur. Bu maddelerde düzenlenen 
hükümlerin o dönemde yürürlükte olan Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri ile tamamen 
bağdaşmadığı gerekçesiyle çekince ile taraf olmuştur. Türkiye’nin çekince koyduğu bir 
diğer madde ise 29. maddenin 1. fıkrasıdır. Türkiye, bu çekincelerin yanı sıra, Sözleşme’nin 
9. maddesinin 1. fıkrasının, Türk Vatandaşlık Kanunu’nun 5. maddesinin 1. fıkrası ile 15. ve 17. 
maddeleriyle çelişmediğine ilişkin görüşünü bir beyan ile ileri sürmüştür. Türkiye, 30 Eylül 1999 tarihli 
beyanı ile Sözleşme’nin 15. maddesinin 2. ve 4. fıkraları ile 16. maddesinin 1. fıkrasının (c), (d), 
(f) ve (g) bentlerine koyduğu çekinceyi kaldırdığını, 29. maddenin 1. fıkrasına ilişkin çekincesi 
ile 9. maddenin 1. fıkrasına ilişkin beyanının ise devam ettiğini bildirmiştir. Türkiye, son olarak 29 
0cak 2008 tarihinde, 9. maddenin 1. fıkrasına ilişkin daha önceki beyanını da geri çektiğini ifade 
etmiştir. Mevcut halde yalnızca 29. maddenin 1. fıkrasına ilişkin çekince yürürlüktedir. Bu madde 
Sözleşme’nin yorum veya uygulanmasına ilişkin olarak Taraf Devletler arasında uyuşmazlık olması 
halinde, bunun tahkim veya Uluslararası Adalet Divanı tarafından çözülmesini öngörmektedir. 
Detaylı bilgi için bakınız: https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/03/
KadinlaraKarsiAyrimciliginOnlenmesiSozlesmesi.pdf. 
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l	1990 yılında Beş Yıllık Kalkınma Planları çerçevesinde kadın po-
litikaları geliştirmek amacıyla ulusal mekanizma olarak “Kadının 
Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü” kurulmuştur. 

l	1991 yılında kurulan 49. Hükûmette Devlet Bakanlıklarından biri 
“Kadın ve Aileden Sorumlu” olarak görevlendirilmiştir. 

l	19 Kasım 1997 tarihinde Kadının Statüsü ve Sorunları Genel 
Müdürlüğü’nün önerisi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından nü-
fus cüzdanlarında medeni hal kısmında “evli/bekâr/dul/boşanmış” 
gibi ifadelerin yerine sadece “evli” veya “bekâr” ifadelerinin kulla-
nılmasını düzenleyen genelge yayınlanmıştır. 

l	1997 yılında Medeni Kanun’da evli kadına kocasının soyadıyla bir-
likte önceki soyadını da taşıma hakkını veren değişiklik yapılmıştır.

l	1999 yılında CEDAW’ın 15. ve 16. maddelerine konulan çe-
kinceler kaldırılmıştır. 

l	2001 yılında Anayasa’nın 41. maddesinin birinci fıkrasına “eşler 
arası eşitlik” ilkesi eklenmiştir. 

l	22 Kasım 2001 tarihinde kabul edilen yeni 4721 sayılı Türk Mede-
ni Kanunu 1 Ocak 2002’de yürürlüğe girmiştir. Türk Medeni Ka-
nunu’nda kadın-erkek eşitliği temel prensip olarak kabul 
edilmiş ve bu yönde birçok olumlu değişiklik yapılmıştır. 
Türk Medeni Kanunu’nda eşlerin eşit hak ve sorumluluk sahibi 
olmalarına ilişkin hükümler yer almıştır. Eski Medeni Kanun’da 
evlenme yaşı erkekler için 17, kadınlar için 15 iken; yeni Türk 
Medeni Kanunu ile hem kadın hem erkek için olağan evlenme 
yaşı 17, olağanüstü evlenme yaşı 16 olarak belirlenmiştir (TMK 
m. 124). Ayrıca yasal mal rejimi olarak kabul edilen edinilmiş 
mallara katılma rejimi ile evlilik sırasında edinilen malların eş-
ler arasında eşit paylaşımı öngörülmüştür (TMK m. 202). TMK m. 
192’de “Eşlerden hiçbiri iş veya meslek seçimi konusunda diğeri-
nin iznini almak zorunda değildir” denilerek evli kadının çalışma-
sı hususuna açıklık getirilmiştir. Eski Medeni Kanun döneminde 
kural olarak evli kadının bağımsız bir yerleşim yerine sahip ola-
mayacağı, yerleşim yerinin kocaya bağımlı olduğu kabul edilmek-
teydi. Söz konusu düzenleme yeni Türk Medeni Kanunu’na alın-
mamış; gerekli durumlarda eşitlik ilkesi gereği kadına ayrı yerle-
şim yeri edinebilme olanağı tanınmıştır. Eski Medeni Kanun’un 

aile konutunun seçimini kocaya tanıyan hükmü değiştirilmiş ve 
eşlerin beraberce oturacakları ortak konutu birlikte seçmeleri il-
kesi getirilmiştir (TMK m. 186). Eski Medeni Kanun’un evlilik 
devam ederken eşlerin çocukların velayetini birlikte kullanacağı, 
anlaşmazlık durumunda babanın oyunun geçerli olacağına iliş-
kin hükmü değiştirilerek Türk Medeni Kanunu’nda evlilik devam 
ettiği sürece anne ve babanın velayeti birlikte kullanacakları dü-
zenlenmiştir (TMK m. 336).

l	2004 yılında Anayasa’nın 10. maddesine “Kadın erkek eşit 
haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçirilmesini 
sağlamakla yükümlüdür” kuralı eklenmiştir. 

l	17 Mayıs 2004 tarihinde Anayasa’nın 90. maddesinde yapılan 
değişiklikle “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve öz-
gürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı 
konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmaz-
lıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır” hükmü 
getirilmiştir. Böylece CEDAW, normlar hiyerarşisi bakımın-
dan kendisine aykırı düşebilecek ulusal düzenlemeler kar-
şısında üstün konuma getirilmiştir.

l	14 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen ve Devlet Memurları Ka-
nunu’nda değişiklik getiren 5223 sayılı Kanun ile Resmi Gazete’de 
26 Ağustos 2004 tarihinde yayınlanan Tebliğ çerçevesinde devlet 
memurlarına doğum sebebiyle verilen iznin süresi 9 haftadan 16 
haftaya çıkarılmıştır.

l	Üniversiteler bünyesinde Kadın Sorunları Araştırma ve Uygula-
ma Merkezleri ve yüksek lisans eğitimi verilen ana bilim dalları 
kurulmuştur. 

l	İllerde Kadın Birimleri kurulmaya ve Kadın Sığınmaevleri açıl-
maya başlanmıştır. 

l	Kadınlar başbakan, bakan, vali, emniyet müdürü olarak karar 
mekanizmalarında yer almışlardır. 

l	Devlet istatistikleri arasında kadın istatistikleri yayınlanmıştır. 
l	Cinsiyete dayalı ayrımcılığı önlemek üzere yasalarda kapsam-

lı değişiklikler yapılması gündeme getirilmiş ve TMK 159; TCK 
438; TCK 440-441. maddeler kadın erkek eşitliğine aykırı olduk-
ları için Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 
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l	Kadına yönelik şiddete karşı yasal düzenleme yapılmış 1998 tari-
hinde 4320 sayılı “Ailenin Korunmasına Dair Kanun” çıkarılmıştır.

l	2007 yılında 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun yeniden 
düzenlenmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 24 Mart 2009 ta-
rihinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmuştur.

l	2011 yılında İstanbul’da imzalanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve 
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) 2012 yılında onay-
lanmıştır. Sözleşme 2014 yılında yürürlüğe girmiştir. 

l	2012 yılında 4320 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılarak daha ay-
rıntılı tedbirler getiren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çıkarılmıştır.

l	Kadın hakları konusunda çalışan kuruluşların iş birliği güçlendi-
rilmiştir (örneğin İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği ve Türki-
ye Baroları Kadın Hakları Komisyonları iş birliğini oluşturan 
TÜBAKKOM).

l	Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezleri açılmış; ayrıca ka-
dınların okuryazarlığının yüzde yüz (%100) oranına çıkarılması 
için kurslar açılmıştır. 

l	Yeni Türk Ceza Kanunu, 26 Eylül 2004 tarihinde TBMM tarafın-
dan kabul edilmiş; 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş-
tir. Kadın hareketlerinin 2002-2004 yılları arasında ortaklaşa 
yürüttüğü “Kadın Bakış Açısından TCK Kampanyası” sayesinde 
yeni Türk Ceza Kanunu’nda, kadın erkek eşitliğinin sağlanması, 
kadınların ve çocukların, bedensel ve cinsel haklarının yasal ola-
rak korunabilmesi için son derece önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Kadınlar çağlar boyunca her alanda önlerine konulan engelleri, ken-
dilerine yapılan ayrımcı ve eşitliğe aykırı tutumları aşmak için müca-
dele etmişler; bu mücadele İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hız kazan-
mıştır. Kadınların korunması, kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi 
ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası 
düzeyde pek çok çalışma yapılmıştır. Bu amaçla yapılmış uluslararası 
çalışmaların en önemlilerinden biri Birleşmiş Milletler tarafından ka-
bul edilen Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair 
Sözleşme’dir. CEDAW, kadının statüsünün yükseltilmesi ve cinsiyetler 

arası eşitliği sağlamaya yönelik özenli ve ayrıntılı şekilde düzenlenmiş 
en kapsamlı uluslararası belge niteliğini taşımaktadır. Türkiye, CE-
DAW’a taraf olduğu tarihten bu yana iç hukukunda, Sözleşme’nin taraf 
devletlere yüklediği yükümlülükler kapsamında değişiklikler yapmıştır 
ve yapmaya devam etmektedir. Fakat ne yazık ki erkeklerin üstünlüğü 
anlayışına göre işleyen ataerkil toplum yapısı ve toplumda yerleşmiş 
olan geleneksel roller, kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi ve kadın-
erkek eşitliğinin sağlanması yolunda yapılan çalışmaların önünde hep 
bir engel oluşturmaktadır. Bilhassa kadınların, söz konusu zihniyetin 
değişmesi ve cinsiyetler arası eşitliğin sağlanması hedeflerine ulaşabil-
meleri için, bugüne kadar yaptıkları gibi çalışmaya ve yeni stratejiler 
geliştirmeye yılmaksızın devam etmeleri gerekmektedir.

Ekonomik, sosyal, kültürel çevrelerde var olan kadın-erkek eşitsizli-
ği siyasal-kurumsal çevrede daha açık bir biçimde görülmektedir. Özel-
likle kurumsal hayattaki gelişmelere bakıldığında yerel yönetimler re-
formu kapsamında ortaya çıkan değişim ya da reform kadınlara karşı 
ayrımcılıkla mücadele ve siyasal-kurumsal çevrede toplumsal cinsiyet 
eşitliğini sağlama bağlamında imkanlar sunmaktadır. Yerel yönetimler 
reformu doğası gereği kurumsal hayatta bir desantralizasyonu getir-
mektedir ve bireye/topluma en yakın yönetim ve karar birimlerin özel 
hayat ve kamusal hayattaki rolleri ve etkisi artmaktadır. Bir yönüyle 
yerel demokrasinin gelişmesi ve bir yönüyle karar verme sürecinden 
dışlanmış olan sosyal grupların katılım kanallarının açılması için ye-
rel yönetimler öne çıkmaktadır. Bu potansiyeli ile yerel yönetimlerin 
güçlenmesi genel olarak katılımcı demokrasi ve özel olarak kadına kar-
şı siyasal-kurumsal çevrede var olan ayrımcılığın önlenmesi açısından 
önemlidir. Bu kapsamda klasik hiyerarşik yönetim birimleri olan yerel 
yönetimlerin yanında yönetişim anlayışına uygun bir şekilde gelişen 
kent konseylerinin şehirlerde kurulması ve güçlenmesi ayrıca dikka-
te alınmalıdır. Kent konseyleri sayesinde kadınların yerel karar alma 
süreçlerine katılmaları ve yerel politikalarda belirleyici olmaları müm-
kün olabilmektedir. Muhakkak ki kurumsal düzenlemelerin tek başına 
varlığı ya da tanımlanması toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununu çöz-
mekte yeterli olmayacaktır. Kurumsal dönüşüme uygun sosyal, kültü-
rel, ekonomik ve siyasal gelişmelerin de ortaya çıkması gerekir. Ancak, 
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kurumsal çevrenin olması bu bağlamda motive edici ve çekici bir süreç 
başlatmıştır. Bu kapsamda kent konseylerinin ve kent konseyleri kadın 
meclislerinin gerek katılımcı demokrasi gerekse de toplumsal cinsiyet 
eşitliği açısından izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Çalış-
manın ilerleyen bölümlerinde bu bağ ayrıntılı bir şekilde kuramsal, ku-
rumsal ve uygulama bilgisi ile analiz edilmiştir.

2. YEREL YÖNETİM, KATILIMCILIK VE YEREL 
SİYASETTE KADIN

Kadının statüsü çalışmalarından-cinsiyet adaleti tartışmasına evri-
len düzlemde, hiçbir toplumda kadının tamamıyla eşit olmadığı 
vurgulanmaktadır (Moghadam ve Senftovan, 2005: 390). Üzerinde 
uzlaşı ve ölçümü güç olsa da, bir ülkenin sosyo-ekonomik ve kalkınma 
göstergeleri ve kültürel göstergelerin de analize dâhil edilmesi, geliş-
mişlik-yetkinlik-haklar bileşkesi önerilmektedir (Moghadam ve Senf-
tovan 2005:392). Bu bağlamda kadının güçlendirilmesi için toplumsal 
göstergeler ve medeni, siyasal, sosyo-ekonomik ve kültürel alanda kadı-
nın katılımını ölçmek üzere bazı değişkenler ele alınabilir (Moghadam 
ve Senftovan 2005: 400): 
l	Siyasal süreçte ifade hakkı,
l	Çalışma hayatı ve hareketlilik,
l	Aile: oluşumu, süresi ve hacmi,
l	Eğitim (ortaokul, üniversite kayıt sayısı % vb.),
l	Sağlık ve cinsellik denetimi,
l	Kültürel alanda ifade hakkı,
l	İlk evlilikte kadın yaşı,
l	Doğum oranı,
l	Mesleki ve teknik kadın personel (%)
l	Mecliste kadın %
l	Kadın bakan %
l	Kadın müze personeli %
l	Kültür bakanlığı yönetici kadın personel %
(UNESCO 2005.)
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22. Yasama Dönemi (3 Kasım 2002) ile 26. Yasama Dönemi (1 Kasım 
2015) arasındaki beş dönemde seçilen 194 kadın milletvekilinin seçilme 
yaşı, medeni durumu, eğitim durumu, yabancı dil bilgisi ve meslek dal-
ları gibi sosyal statülerini belirleyen unsurları inceleyen bir araştırma-
da, teorik temelinin dayandığı elit teori üzerinden (“elit/seçkin” kavramı 
toplumun yöneten sınıfında yer alan ve belirli bir otoriteye sahip azın-
lığı), kadın elitlerin özelliklerini incelemiştir: Siyasi elitler, kitlelerden 
farklı olarak daha politiktirler, kamusal alanla daha çok ilgilenirler, bu 
alanla ilgili bilgi sahibidirler ve kamu politikası süreçlerinde daha çok 
yer alırlar (Ertan ve Aykaç 2019: 79’da Kirkpatrick vd. 1975: 19).

Bir kadının 1950’lerde milletvekilliğine seçilebilmesi için aile bağları-
nın güçlü olması gerekliliği ve o dönemde çok nadir olan üst düzey eği-
tim alma şartı örneklerle gösterilmektedir. O dönemde kadın elitlerin bir 
araya geldiği yerler kadın dernekleridir. Örneğin; Kadınlar Dayanışma 
Birliği’ne üye olma koşulları: “18 yaşını doldurmuş olmak, en az ortaokul 
mezunu olmak, medeni haklara sahip olmak, birliğin en az iki üyesinin 
tavsiyesiyle başvurmak ve idare kurulu tarafından onaylanmak”. Kadın-
ların okuma yazma bilme oranının bile çok az olduğu bir dönemde üyelik 
şartlarının içerisinde ortaokul mezunu olma şartının olması, o dönemki 
kadın derneklerinin elitist yaklaşımından kaynaklandığına yorumlan-
maktadır (Ertan ve Aykaç 2019: 82’de Aydın ve Yıldız 2017: 59-64).

Kuramsal ve uygulamadaki sayısal analizler, kadınların, mecliste 
milletvekili olduktan sonra bile karar alıcı mekanizmalarda görev alma-
sının zorlu bir sürece dönüştüğünden bahsetmektedir (Ertan ve Aykaç 
2019: 96). Kadınların eğitim, refah seviyesi, aile bağları gibi siyasette 
yükselmeyi destekleyen niteliklere sahip olması, ilerlemesini kolaylaştır-
makta ya da güçlü bağlantılar ve sosyal ağlar ile tanınmış siyasetçiler 
tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Özellikle avukatlık, akade-
misyenlik, yöneticilik gibi yüksek profil mesleklerinde başarılı kadınla-
rın siyasette yükselme potansiyelinin yüksek olacağı öngörülmektedir. 
Meslek ve profil, kadınların parti elitleri tarafından kabul edilmesi ve 
parti prestijini desteklemesi bakımından da olumlu görülmesini sağla-
yabilir. Kadınlar, ailevi görev ve yükümlülüklerini de aksatmayacak şe-
kilde çocuk bakımı gibi rollerini geride bıraktıkları 40’lı yaşlarında mil-

letvekilliği konumuna daha rahat gelebilmektedir. Toplumsal cinsiyet 
rollerinin de geleneksel olarak tanımlandığı ülkelerde, bu yaş aralıkları 
aynı zamanda meslekte verimli olunan ve belirli bir tecrübede kendini 
kanıtladıkları bir döneme rastlamaktadır (Ertan ve Aykaç, 2019: 97-98). 

Toplumsal cinsiyet rolleri sınıflandırılırken:
l	Üretim ile ilgili rollerde erkek parasal karşılığı olan piyasa için 

üretim yaparken, kadın parasal karşılığı olmayan hane içi üretim-
de rol almaktadır, 

l	Yeniden üretimle ilgili rollerde kadın çocuk doğurma ve yetiştirme 
gibi biyolojik yeniden üretimin yanında hanenin günlük işleri ve 
hane üyelerini ertesi günün üretim sürecine hazırlama gibi günlük 
ve çocukları toplumsal rolleri için hazırlama gibi ideolojik yeniden 
üretim rolleri bulunmaktadır, 

l	Topluluk düzeyinde hayatın idamesine ilişkin hane içi yeniden 
üretim rollerinin bir uzantısı olarak topluluk düzeyinde kadın 
tarafından yapılan işler, karşılık almaksızın ve serbest-zamanla-
rında yaptıkları düşünülen kısıtlı ve toplu tüketime açık kaynak 
kullanımına yönelik roller olarak değerlendirilmektedir, 

l	Topluluk düzeyinde politik roller erkeklere verilmektedir (Yaylı ve 
Gülçin Eroğlu, 2015: 509’da Ecevit 2003: 83).

Kadının siyasal yaşamda eksik temsil edilmesinin nedeni kısaca şöy-
le özetlenebilir: 
l	Toplumsal ve kültürel yapı 
l	Eğitim sorunu 
l	Ekonomik bağımsızlık 
l	Siyasi partilerden kaynaklanan sorunlar 
l	Kadınların siyasete olan ilgisizliği (Yaylı ve Gülçin Eroğlu 2015: 

519-520). 

Çözüm olarak: 
l	Siyasal partilerin yerel örgütleri- merkezi yönetimin taşra teşkilatı 

ve kadın örgütleri arasında bir iş birliği planı oluşturulması,
l	Yerelde cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik eylem planı teşvik 

edilmesi önerilebilir.
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Merkezi yönetim düzeyinde siyasal-kurumsal hayattaki kadın-erkek 
eşitsizliğinin nedenleri ile yerel düzeydeki eşitsizliğin benzeşen ve fark-
lılaşan yönleri olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak çözüm önerile-
ri de çeşitlenmektedir: Yerel yönetimde kadın-erkek eşitliği birimleri 
oluşturulması önerilmektedir (Yaylı ve Gülçin Eroğlu 2015: 520). Ye-
rel yönetişimin çok-aktörlü yapısı ile çeşitli hizmet sağlayıcıların etkisi 
bağlamında, kadınların iş-yükü, aile görevi ve çeşitli nedenlerle yerel 
hizmet ihtiyacına yanıt verilebilirlik ve duyarlılık geliştirilmesi dâhil, 
birçok açıdan daha geniş ve etkili katılım aşamasını irdelemek olasıdır. 
Yerel yönetimde kadın temsilinin daha eşitlikçi olabilmesi yolları araş-
tırılırken, kent, belediye, muhtarlık gibi yapı ve kurumların bağıntısı, 
geleneksel etkiler, modernleşme uğraşları, sayı ve nitelik olarak siyasal 
temsilde kadının konumu sorusu önceki araştırmaların da konusunu 
oluşturmaya başlamıştır. Doğal olarak, belde düzeni, esenliği, sağlık ve 
sosyal yardım, ekonomi, sanayi ve ticaret, kültür, turizm ve spor, ula-
şım ile ilgili görev ve konular ile kadın temsilinin yansımaları daha 
başka araştırmaların da konusu olabilir. Örneğin, “kadın belediye oto-
büs şoförü” sayısının nasıl artırılabileceği, her mahallede çocuk bakım 
destek evi sayısı gibi ayrıntılı çalışmalar, bütüncül katkıda yer alabilir. 
Siyasal partilerin yerel söylemlerini değerlendiren bir araştırma yine 
KA.DER (2020: 58-59) ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir:4

l	Kadınların yerel ve genel yönetim temsili oranlarının az olması 
(%2-3 oranında muhtar ve belediye başkanı gibi),

l	Yerel aktif siyasete katılım imkânının değerlendirilmesi, 
l	Ataerkil yapı, 
l	Ekonomik özgürlük düzeyi, 
l	Görünürlük, 
l	Parti söyleminin gelişimi, 
l	Parti teşkilat yapısı-etkileşimi,
l	Hukuksal düzenleme ihtiyacı, 
l	Yerel yönetimlerin kadın sorunlarıyla ilgili çalışmasını geliştirme-

si ile
l	Çözüm odaklı proje ihtiyacı vurgulanır olmuştur. 

4. A. Kaşıkırık, H. Dokuzcan, İ.E. Akpınar ve N. Karaoğlu (2020) Kadın Adayları Destekleme Derneği 
(KA.DER): 2019 Yerel Seçimlerine Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Bakmak, AB Sivil Düşün 
Programı Desteği ile hazırlanmıştır, İstanbul. 

Belediyeler için kapsayıcı stratejik plan rehberi gibi yine KA.DER 
yayınında,5 bütüncül yaklaşımla yaşam kalitesi, sosyal değerler, 
maddi değerler ve sürdürülebilir kalkınma vizyonu ile stratejik kal-
kınma planlarının ekonomik-ekolojik-sosyal kalkınma desteği olarak 
gözetilmesi kente katkı için katılımcı sosyal gelişme öne çıkarılmak-
tadır. Belediye plan ve bütçelerinin entegre, kapsayıcı, kalkınmacı, 
demokratik, katılımcı, kentsel yaşamı geliştirici, saygılı anlayışın 
önemi belirtilmektedir.

KA.DER’in (2019: 6) kapsayıcı belediye yönetişim karnesi yayını6 ise; 
l	Gündelik hayat deneyimindeki kamu kuruluşu olarak belediyenin, 
l	Yerel ortak ihtiyaç ve talepleri gidermekle sorumlu ve özerk yapı-

sında, 
l	Kamu politika ve bütçesi aracılığıyla insan hayatına etki ederken; 
l	Stratejik plan hazırlığı-uygulama-ölçümlemede eşitlikçi bakışa 

dikkat çekilmektedir. 
l	Kentin sunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal fırsatlara eşit erişim, 

kadın ve erkeğin karar mekanizmalarına dengeli katılımı öneril-
mektedir. 

Belediyelerin (KA.DER 2019: 33); 
l	Süreç yönetişimi, 
l	Hizmet sunumunda yönetişim, 
l	Kurumsal işleyişte yönetişim, 
l	Sorumluluk ve duyarlılık, tutarlılık ve hesap verebilirlik ilkeleri, 
l	Öğrenme döngüsü konularında puanlandırılması ve gelişim ihti-

yacının belirlenmesi önerilmektedir. 

Vatandaşlar, belediyeler, sivil toplum kuruluşu ve diğer paydaşların 
demokratik, etkin, verimli hizmet yarışında katkısı, kadınların ortak 
sorun alanı ve ihtiyacına daha iyi yanıtı vermesi, sosyal grupları des-
teklemesi, hayatın niteliğinin geliştirilmesi olasıdır (KA.DER 2019: 36, 

5. A. Kaşıkırık (KA.DER), E. Erimez (Argüden) ve İ. İzci (Argüden) (2019) Belediyeler İçin Entegre ve 
Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi, KA.DER, FriedrichEbertStiftung desteği ve Argüden 
Yönetişim Akademisi ortaklığında hazırlanmıştır, İstanbul. 
6. A. Kaşıkırık ve i. İzci (2019) Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi, Argüden Yönetişim Akademisi ve 
KA.DER, İstanbul. 
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37, 38, 41). İyi uygulama örneklerinde bazı somut kurumlar olarak; Şiş-
li Belediyesi/İstanbul “Toplu Sözleşmede 1 Aylık Babalık İzni”, Gazian-
tep Büyükşehir Belediyesi “İşte Eşitlik Politikası”, Madrid Belediyesi/
İspanya “Katılımcı bütçeleme” örnekleriyle yer almıştır. Bu öneriler ve 
örneklere bakıldığında yönetişim bakış açısının yönetimin ve yönetişi-
min tüm süreçlerinde izlenmesi gerektiğini göstermektedir.

2.1. Yerel Katılım Kavramı

Devlet sınırları içinde yönetsel birim ve tüm unsurların konulan he-
def çerçevesinde sorumluluk üstlenmesi beklenirken; soyut bir kavram 
olan küreselin aksine yerel kavramı, somut ve içinde yaşanılan ola-
rak tanımlanabilmektedir (Yaylı ve Gülçin Eroğlu 2015: 506’da Tekeli 
2004: 27). 

Yerel katılım;
l	Bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine, bir arada 

yaşamak nedeni ile kendilerini en çok ilgilendiren konularda hiz-
met üretmek amacıyla kurulan, 

l	Karar organları (kimi durumlarda yürütme organları) yerel toplu-
lukça seçilerek göreve getirilen, 

l	Yasalarla belirlenmiş görev ve yetkilere, 
l	Özel gelirlere, bütçe ve personele sahip, 
l	Merkezi yönetimle olan ilişkilerinde yönetsel özerklikten yararla-

nan kamu tüzel kişisi olarak da tanımlanmaktadır (Yaylı ve Gül-
çin Eroğlu 2015: 507’de TODAİE 1992: 1). 

Yerel siyaset ise;
l	Şehir ölçeğinde faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların, 
l	Şehir ve şehir halkına ait sorun ve konuları ele alarak sürdürdük-

leri,
l	Yerel iktidar mücadelesi, 
l	Yerel düzeydeki kaynak ve imkân kullanılarak, 
l	Yerel ölçekteki vatandaşın mutluluk, refah ve adaletini sağlamak 

üzere, 
l	Yerel iktidar ve otorite üzerinden, 

l	Yerel toplumu idare etme sanatıdır biçiminde tanımlanmıştır 
(Yaylı ve Gülçin Eroğlu 2015: 507’de Akdoğan, 2008, s. 10).

Bu çerçevede yerel siyasetin kapsamı incelendiğinde;
l	Kırsal ve kentsel alanlarla ilgili konular, 
l	Yerel yönetimlerle devlet arasındaki ilişkiler, 
l	Yerel seçimler, 
l	Siyasal erki eline geçirmek isteyen güçlerin, yerel düzeydeki güç 

odaklarıyla devlet arasındaki çelişkileri ve çevre duyarlılığını kul-
lanmak istemleri olarak değerlendirilebilir (Yaylı ve Gülçin Eroğ-
lu 2015: 507’de Keleş 2011: 111).

Tablo: 1 Yerel Yönetim Katılım

Toplum Katılımının Faydaları Vatandaşlar İçin Yönetimler İçin 
Daha iyi bilgilenme Vatandaşları daha iyi bilgilendirme 

Görüş ve sorunlarını, uygun ve doğrudan yol
lardan karar alıcılara iletebilme 

Vatandaşlar ile daha yakın ilişkiler ve onların 
görüş ve sorunlarından daha çok haberdar 
olma 

Sosyal becerilerini ve diğerlerine karşı 
hoşgörülerini geliştirebilme 

Çekişmeli ancak gerekli eylemler için daha 
geniş halk desteği kazanma 

Yeni proje ve politikaların uygulanmasına anlamlı 
bir şekilde katılabilme 

Daha iyi politika ve projeler geliştirme, para 
tasarrufu yapma riskleri azaltma 

Karar alıcıları duyarlı ve hesap verebilir hale 
getirme 

Güvene dayalı toplumsal uyumu artırma

Kaynak: Yaylı ve Gülçin Eroğlu 2015: 508’de T.C İçişleri Bakanlığı 2011: 11).

Siyasal hayata katılımın adımı olan yerel yönetimlerde halkın ve 
kadınların karar alıcı pozisyona gelmesi yerel siyasetin temeli olarak 
görülse de; toplumun temel gündemini oluşturmakta mıdır? Bu soru 
irdelenmeye değerdir: Katılım için gösterilen istek ve bilimsel çalışma-
lar yerelleşmeye olan ilginin de etkisiyle her geçen gün artmakta mıdır? 

Bu araştırmada, hem alanda görüşülen ve görüşlerine sonuç rapo-
runda yer verilen katılımcılara göre, hem de kaynakçada sıralanan 
nitel ve nicel araştırmalara dayalı makale ve yayın sayılarında artış 
dikkate alındığında yerelleşmeye olan ilgi gözlemlenebilir. Ancak, ilgi-
lilerle yapılan görüşmelerin satır aralarında anlaşılabileceği gibi, her 
katılım ve katılımcının önceliği “kamu yararı” olmayabilmekte, kişisel 
yarar dengesi, gruplar arası çelişkiler ve önceliklerde uzlaşılamamış 
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olma sorunları gibi doğrudan veya dolaylı etkinsizlik kaynağı ikilemler 
de deneyimlenebilmektedir. 

Halkın yerel siyasal süreçlere katılımı iki şekilde ortaya çıkar: Aktif 
katılma; daha yoğun, yerel meclislerde, yerel yönetimde, siyasi partiler-
de temsil ve adaylıktır (Yaylı ve Gülçin Eroğlu 2015: 507’de Çağlar 2011: 
62). Aktif katılım bu anlamda sınırlı sayıdaki yerel elitleri içermektedir; 
ancak yerel demokrasinin yeni doğrudan katılım araçları ile kapsama 
alanı genişlemiştir. Yerel düzeydeki formal siyasal-kurumsal yapılarda 
temsili sınırlı olan ya da olmayan bireylerin, grupların ve toplulukların 
karar alma ve uygulama süreçlerine katılımı temel ilkelerden birisi ha-
line gelmiştir. Kuramsal anlamda katılımcı yerel demokrasi anlayışını 
destekleyen kurumsal gelişmeler ortaya çıkmaktadır.

Yasal ve kurumsal düzenleme, katılımı öngören ilkeler getirmek-
tedir: 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhti-
yar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun yerel aktör olma çerçevesini; 
03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu demokratik katılım ko-
nusunda yasal dayanakları belirtmektedir. Madde 76’ya göre ise: Kent 
konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin ge-
liştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kal-
kınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydam-
lık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini 
hayata geçirmeye çalışır. Ayrıca Belediye Kanunu’nda yer alan stratejik 
planlama zorunluluğu, belediye hizmetlerine gönüllü katılım, ihtisas 
komisyonlarına katılma imkânı veren düzenlemeler ile meclis gündemi 
ve karar özetlerinin halka duyurulmasının zorunlu olması ve belediye 
meclisi toplantılarının halka açık olması yerel demokrasi ve katılımcı-
lık bağlamındaki gelişmeler olarak değerlendirilebilir (Yaylı ve Gülçin 
Eroğlu 2015: 507-508). 2000’li yıllarda Türkiye’de yerel yönetimlerin ve 
yerel demokrasinin kurumsal araçlar ile desteklenmesinde Avrupa Bir-
liği üyelik müzakere sürecinin etkisi olduğu gibi, daha önce imzalanmış 
olan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın da katkıları olmuştur.

Ekonomik ve sosyal hayat toplumsal cinsiyet perspektifinden ince-
lendiğinde, kadın ve erkeğin toplumsal rol ve görevlerini yerine getirir-
ken, kamu kaynaklarına erişim ve bu kaynakların kontrolü noktasında 

eşitsizliklerin olduğu gözlemlenmektedir. Bu da toplumsal yapıların 
ve üretilen politikaların erkek üzerinden şekillendirilmesine neden ol-
maktadır. Toplumda her iki cinsiyetin de daha eşit bir statü kazanabil-
mesi hedefine ulaşabilmek için, yöneticilerin politika oluştururken ve 
uygularken duruma toplumsal cinsiyet açısından bakmaları gerekmek-
tedir. İnsan hakları, çoğulculuk, temsili katılım ve yönetişim gibi temel 
ilkelere dayanmaktadır. İnsan hakları, ‘yeryüzündeki bütün insanların 
birbirlerine karşı salt insan olmaktan kaynaklanan ödevleridir.’ İnsan 
hakları, birey kadar toplumsal yaşam için de önemlidir. Bu bağlamda 
insan hakları kavramı; hem sivil toplum ve devleti görece birbirinden 
ayırır hem de sivil toplumda katılım mekanizmalarını güçlendirmek-
tedir. Yerel yönetimlere katılımın en güçlü mekanizmalarından kabul 
edilen kent konseyleri, kentteki kadın, genç, engelli ve çocuklar baş-
ta olmak üzere tüm dezavantajlı grupların kent yönetimine katılımını 
amaçlar. Kent konseyleri bünyesinde kadın örgütlerinin en yoğun katı-
lımının sağlandığı platformlardır. Kent konseylerinin çalışmaları, her 
ne kadar tavsiye niteliği taşıyıp doğrudan belediye meclisi kararlarına 
etkide bulunmasa da örgütlü kadın kararlarının kent yönetimine etki 
etmesi bakımından önem taşmaktadır. Bu nedenle kentlerde kadın ka-
tılımının güçlendirilmesi için kadınların hukuksal haklarını bilmesi ve 
sahip çıkmasına yönelik çalışmalar gerekmektedir. Yerel demokrasi-
nin güçlendirilmesi için kent konseyleri kadın meclislerinde, kadın sa-
yısının artırılması kritik öneme sahiptir. Çünkü kent konseyleri kadın 
meclisleri, kadınların kendilerini ispatlayabileceği alanlardır. Aynı za-
manda kent konseyleri, siyasi parti üstü kurumlar oldukları için alınan 
kararların bütün kurum ve kuruluşlarca dikkate alınması açısından 
önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda kent konseyleri kadın meclisleri-
nin, STK’ların etkinliğini üst seviyeye çekerek toplumu bilinçlendirme 
yönünde adımlar atması gerekmektedir.

Kadın ve erkelerin eşitliği ilkesi pek çok ülkenin anayasası, yasaları 
ve tüm uluslararası belgeler tarafından tekrarlanmaktadır. Bununla 
birlikte, son 50 yılda kadınlar eşitlik ilkesinden tam olarak yararlana-
mamış ve kadınların kamu ve siyaset hayatına düşük katılım düzeyleri 
bu eşitsizlik halini güçlendirmiştir. Sadece erkekler tarafından gelişti-
rilen politikalar ve alınan kararlar, insan deneyiminin ve potansiyelinin 
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yalnız bir bölümünü yansıtmaktadır. Toplumun adil ve etkili biçimde 
örgütlenmesi, tüm üyelerinin dâhil edilmesini ve katılımını gerektirir. 
Hiçbir siyasi sistem kadınlara tam ve eşit katılım hakkı ve bu haktan 
yararlanma olanağı sağlamamıştır. Demokratik sistemlerde, kadınla-
rın siyasi hayata dâhil olmasına yönelik olanaklar gelişmiştir; ancak 
kadınların karşılaştıkları pek çok ekonomik, sosyal ve kültürel engel, 
katılımlarını ciddi biçimde sınırlamaktadır. Tarihsel olarak istikrarlı 
görünen demokrasilerde bile, toplumun yarısını oluşturan kadınların 
görüş ve çıkarları tam ve eşit olarak dâhil edilememektedir. Demokra-
si kavramı, ancak, kadınların ve erkeklerin siyasi karar alma sürecini 
paylaştıkları ve bu sürecin her iki tarafın çıkarlarını eşit biçimde dik-
kate aldıkları zaman tam ve dinamik bir anlam kazanacak; uzun süre 
etkili olacaktır. Taraf Devletlerin sundukları raporlar, kadınların kamu 
hayatına ve karar alma sürecine tam ve eşit katıldığı durumlarda ka-
dın haklarına ilişkin uygulamaların ve Sözleşme ile uyumluluğunun 
geliştiğini göstermektedir. Yasalardaki engellerin kaldırılması gerekli 
olmakla birlikte yeterli değildir. Katılım konusunda ciddi bir algı soru-
nu bulunmaktadır. Kamu otoritesi tarafından kurulan ya da ortaklaşa 
oluşturulan platformlarda yer almak katılımcılık açısından yeterli gö-
rülebilmektedir. Kararların şekillenmesinde hangi düzeyde belirleyici 
olunduğu bile dikkate alınmamaktadır. İlişki biçimi genellikle hiyerar-
şik zemine oturmaktadır. İlişki geliştikçe hesap sorma, eleştirme, karşı 
tutum geliştirme iradesi zayıflamaktadır. Kamu otoritesi ile ilişki ge-
nellikle resmi, yüzeysel ve temsili düzeydedir. Üyelerin bu süreçlere ka-
tılımı yok denilecek düzeydedir. İzleme konusunda üçüncü taraflardan 
kaynaklı sorunlarla ilgili (tüketici sorunları gibi) ilişki daha özgüvenli 
kurulabilmekte, doğrudan kamu otoritesinden kaynaklı uygulamalar-
da daha çekingen refleks verilmektedir.

3. KENT KONSEYLERİ 

Kent konseyleri, yerel demokrasinin güçlendirilmesi ve katılımcı de-
mokrasinin yaygınlaştırılması amacı ile oluşturulmuştur. Kent konsey-
leri, merkezi ve yerel yönetimin, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil 
toplum kuruluşlarının iş birliği içerisinde olabildiği ve kentin sorunla-
rının çözümlenmesinde aktif rol oynayan demokratik yapılardır (Özer 
ve Kuşlu, 2012: 401).

Kent konseylerinin ortaya çıkışı, 1992 yılında Rio’da gerçekleştirilen 
Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda Gündem 21 isminde bir eylem planı 
ile gündeme gelmiştir. Yerel Gündem 21 hazırlık sürecinde her ülke 
kendine ait bir eylem planı oluşturmuştur (Atak & Palabıyık, 2000: 41) 
Gündem 21’in temel amacı, yerel demokrasinin yaşama geçirilmesi ve 
uluslararası topluluk ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin artı-
rılmasıdır. Uluslararası ölçekte yerel yönetimler arasındaki iş birliğini 
güçlendirmeye yönelik yapılan çalışmalar gönüllülük esasına dayan-
maktadır (Emrealp, 2010: 51) “Gündem 21’in hedefleri doğrultusunda 
yerel yönetimlerin, kendi programlarını, politikalarını ve yönetmelikle-
rini, benimsenen yerel programları esas alarak gözden geçirmeleri ve 
değiştirmeleri” gerektiği vurgulanmaktadır. Yerel Gündem 21 kalkın-
ma sorunlarının çözümüne yönelik “yönetişim” (governance) anlayışı-
nın hayata geçirilmesini hedeflemektedir (Emrealp, 2005: 20; Sadioğlu 
vd., 2014). 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde belirtildiği 
üzere kent konseyi ile kent yaşamında hemşehrilik bilincinin geliştiri-
lerek, sosyal yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkeler hayata geçirilmeye 
çalışılmaktadır. Kent konseyleri, yerel demokrasinin tabana yayılma-
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sında ve yerleşik hale gelmesinde önemli işlevleri yerine getirmektedir. 
Türkiye’de bazı belediyelerin bünyesinde kent konseylerinin kurulma-
sından önce Yerel Gündem 21 adı altında yapılar kurulmuştur. 2006 
yılında Kent Konseyi Yönetmeliği yayınlanmıştır. 2009 yılında yapılan 
değişikliklerle birlikte yönetmelikte bazı düzenlemelere gidilmiştir.

3.1. Kent Konseyleri

Bu başlıkta, kent konseylerinin yasal dayanağı kısaca açıklanmış, 
sonrasında kurumsal yapısına yer verilmiş ve işlevleri ile faaliyet alan-
ları açıklanmıştır.

3.1.1. Kent Konseyleri Yasal Dayanağı

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde “Kent konseyi, kent 
yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, 
kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye 
duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma 
ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye 
çalışır”, şeklinde tanımlanmıştır (Belediye Kanunu, 2005). Kent kon-
seylerinin temelinde katılım anlayışı bulunmaktadır. Bu bağlamda 
kentteki mahalle kültürünün oluşturulması ve “hemşehrilik” hukuku-
nun benimsenmesini içermektedir (Toprak, 2010: 426-433). 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nun 13. maddesi “Hemşehri Hukuku’na” dayanmak-
tadır. Hemşehri hukuku bağlamında önemli bir yenilik ortaya çıkmıştır.

1930 tarihli Cumhuriyet tarihinin ilk belediye kanunu olan 1580 sa-
yılı Belediye Kanunu’nda “her Türk nüfus kütüğüne yerli olarak yazıl-
dığı beldenin hemşehrisidir” tanımı yer almaktadır. 5393 sayılı yeni 
belediye kanununda “herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir” 
olarak değiştirilmiştir (Toprak, 2010: 426-433). 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 13. maddesi, “hemşehrilerin belediye idaresinin karar ve 
hizmetlerine iştirak etme hakları bulunduğunu; belediye hizmetlerin-
den yararlanan kişiler açısından, hizmetin hukuka uygun yürütülüp, 
yürütülmediği hususunu yargı önüne getirme hakkı”na yer vermektedir 
(Belediye Kanunu, 2005).

Yapılan yeni düzenleme ile hemşehrilerin belediye kararlarına ka-
tılmaları önemlidir. Bu bağlamda hemşehrilerin yerel yönetimlere ka-
tılım sağlarken, yenilik, uzman kişilerin ve sivil toplum kuruluşları ile 
iş birliği içerisinde olmaktadırlar. Aynı zamanda belediyelerin stratejik 
plan hazırlanması aşamasında üniversiteler, meslek odaları, muhtar-
lar, ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınması önemlidir 
(Toprak, 2010: 426- 432).

5393 sayılı Belediye Kanunu, katılımcı mekanizmaların geliştirilme-
sinin önünü açmıştır. Kanunun 76. maddesi Kent Konseyinin amacını, 
“kent yaşamında, kentin görünümünün ve kenttaşlık bilincinin gelişti-
rilmesi, kentin haklarının korunması, sürekli ve dengeli gelişme, çev-
re duyarlılığı, toplumsal dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap 
verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini yaşama geçirme” şeklinde 
tanımlamaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesine da-
yanılarak, Kent Konseyi Yönetmeliği 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı 
Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Yönetmelik, 6 Haziran 2009 tarih ve 
27250 sayılı Resmî Gazete’de yeni düzenlemelerle yayınlanmıştır. Kent 
Konseyi Yönetmeliği YG21 süreci kapsamında, “kentine sahip çıkmak, 
aktif katılım ve çözümde ortaklık” ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin 
yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak hususlarını or-
taya koymaktadır (Kent Konseyi Yönetmeliği Geçici Madde 1).

Kent Konseyi Yönetmeliği incelendiğinde yönetmeliğin amacı 1. madde-
de: “kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştiril-
mesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevre-
ye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma 
ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata ge-
çirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek ” 
şeklindedir.7 Bu vizyon kadınların yerel hizmetler, kent sorunları, kent ve 
çevre politikaları, diğer ilgili tüm sorunlarla ilgili karar alma süreçlerine 
katılmalarına ve projeler geliştirip uygulamalarına imkan tanımaktadır. 
Diğer taraftan kadın meclisleri ve kent konseyleri yerel yönetişime, yerel 
yönetimlerin denetlenmesine ve hesap verebilirliğe katkı sunacaktır.

7. Bknz.: Kent Konseyi Yönetmeliği. Erişim Adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/ 
10/200610085.htm 
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3.1.2. Kent Konseylerinin Kurumsal Yapısı

Kent konseylerinin üyeleri muhtarlar, sivil toplum kuruluşları tem-
silcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, üniversite temsil-
cileri, meslek odaları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, belediye baş-
kanı veya temsilcisi, sendikalar, barolar, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları temsilcilerinden oluşmaktadır. Kent konseylerin 
alt meclisleri ve çalışma grupları mevcuttur. Kent konseyi bünyesinde 
alınan kararlar tavsiye niteliğindedir. Belediyenin ilk meclis toplantı-
sında gündeme gelir ve karar alınır.

Tablo 2: Kent Konseyi ve Yönetim İlişkisi

Tablo 2 : Kent Konseyi ve Yönetim İlişkisi

Kaynak: https://www.adalidergisi.com/cms/adali-dergisi/2010-2019/2019/sayi-167-
mayis-2019/makale/2666/kent-konseyi-ve-yonetimi.

Tablo 2’de görüldüğü gibi, kent konseyinin örgüt yapısı; organlar, 
kent konseyi başkanı, kent konseyi genel sekreteri ve sekreterya (idari 
ve mali) hizmetlerinden oluşmuştur.

Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu ni-
teliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile 
buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsil-
cilerden oluşur. Kent konseyine üyelik Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 

Üçüncü Bölümünün 8. Maddesinde karara bağlanmıştır. Bu maddeye 
göre (KKY, 2006: Md. 8):

1. Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,
2. Belediye başkanı veya temsilcisi,
3. Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar 

tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri,
4. Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle 

muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üze-
rine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının 
yüzde 30’unu geçmemek ve en az 20’den az olmamak üzere kendi 
aralarından seçecekleri temsilcileri,

5. Belediye teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
6. Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, 

üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniver-
siteden birer temsilci,

7. Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikala-
rın, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıf temsilcileri,

8. Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer 
temsilcisi.

Kent konseyi genel kurulunun yapısına bakıldığında yönetişim an-
layışının yerel düzeyde yansıması görülmektedir. Mahalle muhtarları-
nın, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının 
ve kamu kurum ve kuruluşlarının yerel karar alma sürecine dahil edil-
mesi önemli bir yeniliktir. Ancak, diğer yönüyle işletilmesi zor olan bir 
yapılanmadır. Çünkü merkezi yönetim aktörleri, yerel yönetim aktörle-
ri ve sivil olarak nitelenebilecek aktörlerin birlikte çalışması için iyi bir 
liderlik ihtiyacı olduğu söylenebilir. Ayrıca, gerek kaynakları gerekse 
de alacağı kararların etkisi belediye yönetimine bağlı bu yapının işlev-
selliği belediyenin sağlayacağı imkanlar ile sınırlı kalacaktır.

3.1.3. Kent Konseyi İşlev ve Faaliyet Alanları

Kent Konseyi Yönetmeliği’ne göre Kent Konseyinin görevleri 6. mad-
dede şu şekilde açıklanmıştır: 
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l	Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, 
hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok 
ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağla-
mak,

l	Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya 
çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uy-
gulanmasını sağlamak, 

l	Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenme-
sinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak 
bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak, 

l	Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma 
kültürünü geliştirmek,

l	Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere 
sahip çıkmak ve geliştirmek,

l	Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bu-
lunmak, 

l	Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kali-
tesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici program-
ları desteklemek,

l	Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bu-
lunmak, 

l	Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal ya-
şamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizma-
larında aktif rol almalarını sağlamak, 

l	Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörüle-
bilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

l	Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere il-
gili belediyeye gönderilmesini sağlamak (KKY, 6. Madde).

3.2. Kent Konseylerinin Görevleri

Yerel Gündem 21 uygulamasının üzerine planlanan kent konseyleri 
yerel demokrasi ve katılımın sağlanmasını hedeflemektedir (Kara ve 
Şimşek, 2016: 246). Yerel yönetimlerde yönetişim esasına dayalı gönül-
lü platformlardır. Kent konseyleri, yerelde hemşehrilerin karar alma 

süreçlerine katılımını sağlayan demokratik oluşumlardır. Bu bağlamda 
kent konseyleri bünyesinde yer alan yöneten ve yönetilen kesim birlik-
te karar almaktadır. Kent Konseyi Yönetmeliği’nin (KKY) 4. Maddesin-
de kent konseyleri;

“merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğinde-
ki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, 
hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma ön-
celiklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma 
ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildi-
ği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile 
yönetişim mekanizmaları” olarak tanımlanmıştır.

Kent konseyleri; 1990’ların ortalarından bu yana Türkiye’de gelişme 
göstermiştir. Kent konseylerinin sayısı giderek artmaktadır (Güneş ve 
Beyazıt, 2012). Bu bağlamda kendilerine özgü yapıları olan kent kon-
seyleri farklı kentlerde farklı yapılarda gelişmektedir. Kent konseyleri, 
“öğrenerek gelişen; geliştikçe de kentlerini ve hemşehrilerini güçlendi-
ren” oluşumlar olarak tanımlanabilir. 

Kent konseylerinin kentteki sorunların çözümünde daha aktif rol 
oynamaları için belediyedeki konumlarını güçlendirmeleri gerekmek-
tedir. Kent konseyinin yerel seçim sonuçlarından sonra üç ay içerisin-
de kurulması gerekmektedir (KKY, 5. Madde). Bu gelişmelere rağmen 
daha yeni kurulmuş olan kent konseyleri de vardır. Örneğin, Ankara 
Kent Konseyi 2019 mahalli idareler genel seçimleri sonrasında kurul-
muştur. Ankara Kent Konseyi bir yıllık bir geçmişe sahi olsa da aktif 
çalışmaları ile dikkat çekmekte ve kent konseylerinin katılımcı demok-
rasi ve yerel yönetişim için taşıdığı potansiyeli göstermektedir. 

Belediyeler kent konseyinin kurulmasını sağlamakla görevlidir. Kent 
konseyinin üç temel organı bulunmaktadır. Bunlar: “Genel Kurul, Yü-
rütme Kurulu, Meclisler ve Çalışma Grupları”dır. Genel kurul, kent 
konseyinin en yetkili organıdır. Yürütme kurulu; genel kurulun gün-
demini belirleme ve görüşleri belediyeye sunma ve takip etme görevle-
rine sahiptir. Meclisler ve çalışma grupları ise, kent konseylerinin 
görevleri doğrultusunda oluşturulan yapılardır (KKY, 9-12. Maddeleri). 
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3.3. KENT KONSEYİ KADIN MECLİSLERİ

Katılımcı demokrasinin hayata geçirilmesi amacıyla kurulan kent 
konseyleri, çalışmalarını yerel halka açık olarak sürdürmektedir. Kent 
konseylerinde Kadın Meclisi, Engelliler Meclisi, Gençlik Meclisi ve Ço-
cuk Meclisi gibi birçok meclis bulunmaktadır. Kent Konseyi bünyesin-
de yürütme kurulu, başkan, genel sekreter, meclisler ve meclislerin 
altında faaliyette bulunan çalışma grupları mevcuttur. Bu yapılanma 
içerisinde aşağıdan yukarıya karar alma süreçlerini destekleyen ve 
doğrudan ilgili paydaşların katılımını esas alan bir sistem vardır. Ka-
dın meclisleri de kent konseyi faaliyet alanında kente ve yerele ilişkin 
politika alanlarında ilgili çalışmaları yürütme işlevi ile donatılmıştır. 
Türkiye’de genel olarak dezavantajlı olarak tanımlanabilecek gruplar 
için kent konseyinde meclis yapılanmalarına ihtiyaç duyulmuş ve po-
litika alanındaki açıklar kent konseyi meclisleri eliyle tamamlanmaya 
çalışılmıştır. Özellikle yerel düzeyde kent konseyi meclislerinin sivil 
toplumun gücü ile politika belirleme ve uygulama süreçlerine katılması 
sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sunacaktır.

3.3.1. Kadın Meclisi 

Kadın meclislerinin, kent konseylerindeki temel rolü, yerelde farklı 
görüşte ve misyonda olan kadın örgütlerini bir araya getirebilme imka-
nına sahip olmasıdır. Kadının yaşadığı mekândaki sorunları keşfetme-
si, kendi haklarının farkında olmaları ve yaşadıkları çevredeki sorun-
lara çözüm yolları aramaları açısından kent konseyleri kadın meclis-
leri önemlidir (Küçük ve Akpınar, 2008: 127). Kent konseylerin temeli 
gönüllülük esasına dayalı olduğundan sosyal, ekonomik ve mekânsal 
açıdan kadına yeni olanaklar sağlamaktadır. 

KKY’nin 4. Maddesinde meclisler ve çalışma grupları, “Kent konse-
yinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir 
kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda 
bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol 
almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapılar” 
şeklinde ifade edilmiştir. Kent konseyinin görevleri arasında “çocuk-
ların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki et-

kinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol 
almalarını sağlamak” yer almaktadır (KKY, 6. Madde). Bu bağlam-
da kent konseylerinde kadın meclislerin aktif rolleri bulunmaktadır. 
Kent Konseyi Kadın Meclisleri şu ilkeler çerçevesinde faaliyetlerini 
yürütmektedir: 
l	Gönüllülük: Kent Konseyi Kadın Meclisi çalışmalarının tümün-

de gönüllülüğü esas alır. Çıkar amacı güden herhangi bir çalışma 
içerisine girmez. Kent içerisinde kadınlar arasında gönüllülüğün 
gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.

l	Şeffaflık: Kent Konseyi Kadın Meclisi yapacağı bütün etkinlikleri 
üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını 
sağlar. Bilgi paylaşımını tarafsız, eksiksiz, koşulsuz ve eşit yapar.

l	Tarafsızlık: Kent Konseyi Kadın Meclisi, yerel yönetişim sürecin-
de kentteki tüm kadınlar adına söz sahibidir, siyasi bir oluşum 
değildir. Siyasi amaçla faaliyet gösteremez.

l	Yönetişim: Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadınlar adına kent ka-
rarlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluştu-
rulmasına katkıda bulunur.

l	Sosyal Sorumluluk: Kentleşme sorunlarının artarak farklılaş-
tığı günümüzde kadınların çevrelerindeki sorunları sahiplenerek 
çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların ta-
kibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini 
sağlar.

Kadın meclisleri kentteki kadınları gönüllük esası ile bir araya ge-
tirmektedir. Kadın meclisinin görevleri aşağıdaki gibidir (Tosun, 2015: 
12-13): 
l	Kentte bulunan kadınlar arasında hemşehrilik inancını, uzlaşma 

kültürünü geliştirerek, demokrasinin halkın geneline özellikle ka-
dınlara yansımasını sağlamak, 

l	Kentte gerçekleşen sosyal, sanatsal, teknolojik, kültürel ve bilimsel 
etkinliklere kadınların katılımını sağlayarak, gelecekte kadınların 
da katılımının sağlanacağı farklı etkinliklerin planlarını yapmak, 

l	Kadınları kültür, sanat, iş alanları, yerel yönetim gibi alanlarda 
pasif durumda kalmaktan kurtararak kent yönetiminde daha et-
kin kılmak, 
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l	Kadın haklarını koruyucu tedbirleri alarak, bu konudaki ulusal ve 
uluslararası sözleşme hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, 

l	Ulusal ve uluslararası alanda yapılan toplantı, şölen ve forumlar-
da kadınların kenti temsil etmelerini sağlamak,

l	Kadınların kent ile ilgili sorunların çözümü konusunda aktif ça-
lışmalarını ve bu konuda politikalar üretmelerini sağlamak, 

l	Kadın meclisinde alınan kararların ilgili kurumlar tarafından 
uygulanıyor olup olmadığını takip etmek, 

l	Başka kadın meclisleri ile kent sorunları ve kentin geleceği hak-
kında iş birliği yaparak kadınların kent yönetiminde etkinliğini 
arttırmak.

Genel olarak değerlendirildiğinde kadın meclislerinin siyasal ku-
tuplaşmadan uzak ve reel siyaset tartışmalarına girmeden, gönüllü, 
şeffaf, tarafsız bir yönetişim anlayışı ile kent sorunlarının çözümüne 
katkı sunması beklenmektedir. Ayrıca, özel olarak kendi ilgi alanların-
da kadınların yerel demokrasi süreçlerine katılımını sağlamak, kadın-
ların çeşitli politika alanlarında ve faaliyetlerde aktif olmalarına katkı 
sunmak, kadın haklarını koruyucu görevler üstlenmek ve kent konseyi 
kapsamında alınan kararların etkili olmasını sağlamak gibi görevleri 
olduğu kabul görmektedir.

3.3.2. Şişli Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi

Şişli Belediyesi örneğinde Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin resmiyet-
te varlığını sürdürmekte olduğu, faaliyetlerine çok aktif olarak devam 
etmediği gözlemlenmiştir. Şişli Belediyesi Faaliyet Raporlarında Kadın 
Meclisi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda Tablo 3’te yer al-
maktadır. Şişli Kent Konseyi ile ilgili internet sitesinde bir bilgi bulun-
madığından burada yer verilememiştir.

Tablo 3: Şişli Belediyesi Kent Konseyi ve Kadın Meclisi Faaliyetleri

Faaliyet Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler
2010 Kent konseyi, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve yurttaşlarla birlikte 

oluşturulan, belediye meclisi onayı ile yürürlüğe giren stratejik planın öngördüğü 
hedeflerin sonuçları ve bu sonuçlara ilişkin performans ölçümü yine stratejik plan 
genelgelerinde belirtilen kriterler üzerinden değerlendirilerek faaliyet raporu ince-
lenmiştir.

2011 İngiltere kadın platformu tarafından Londra’da uygulanan ve başarılı sonuçlara 
ulaşan drama tekniği ile İngilizce kursunun 15 günlük pilot uygulaması, Şişli Kent 
Konseyi kadın meclisi ve Emekyolu Derneği ortaklığında gerçekleştirilmiştir. Şişli 
Kent Konseyi’nin faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi konusunda 
verilen destek ve gösterilen özen devam etmelidir.
Kent konseyi kadın meclisi Facebook hesabı açılmıştır.
Kent konseyi çalışma grup toplantı organizasyonları gerçekleştirilmiştir. 
Kent konseyi genel kurullarının gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 
Şişli kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi konusunda 
verilen destek ve gösterilen özen devam etmelidir.

2012 Kent konseyi kadın meclisi kahvaltısı
Kent konseyi kadın meclisi Facebook
Şişli belediyesi, Danimarka Türk İş Adamları Derneği (DATİAD) tarafından gerçek
leştirilen “Anadolu Kültür Günleri”nde çeşitli etkinliklerle yer aldı. 
Şişli Belediyesi folklor ekibinin ve ebru sanatı hocalarının özel gösteriler sergilediği 
kültür günlerinde, kent konseyi kadın meclisi üyeleri tarafından hazırlanarak Bele
diye standında sergilenen el emeği ürünler yoğun ilgi gördü.
Kent konseyi çalışma grup toplantı organizasyonları gerçekleştirilmedi.
Kent konseyi genel kurullarının gerçekleştirilmesinin sağlanması gerçekleşmedi.
Şişli kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi konusun
da verilen destek ve gösterilen özen devam etmelidir.

2013 Kent konseyi çalışma grupları toplantı organizasyonlarının gerçekleştirilmesi (kon-
sey toplantıları 5 adet 2 adet) (kent konseyi toplantıları konsey kararı ile yürütül-
mektedir)
Kent konseyi genel kurullarının gerçekleştirilmesinin sağlanması (gerçekleştirilen 
kent konseyi genel kurul sayısı 1 adet)
Şişli kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi konusunda 
verilen destek ve gösterilen özen devam etmelidir.

2014 Kent konseyi çalışma grupları toplantı organizasyonlarının gerçekleştirilmesi (yazı 
işleri gerçekleştirilen kent konseyi toplantıları 5 adet gerçekleşmedi).
Kent konseyi genel kurullarının gerçekleştirilmesinin sağlanması yazı işleri gerçekleş-
tirilen kent konseyi genel kurul sayısı 1 adet gerçekleşti. 
Şişli kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi konusunda 
verilen destek ve gösterilen özen devam etmelidir.

2015 Kent konseyi çalışma grupları toplantı organizasyonlarının gerçekleştirilmesi strateji 
geliştirme yapılan kent konseyi etkinliği sayısı 1 adet talep gelmediğinden organi-
ze edilemedi. 
Kent konseyinde gençlik meclisinin etkinleştirilmesi ve yönetime aktif katılımlarının 
sağlanması yönünde politikaların izlenmesi kültür ve sosyal işler kent konseyinde 
gençlik meclisinin etkinleştirilmesi 100% gençlik merkezi oluşum aşamasında.
Şişli kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi konusunda 
verilen destek ve gösterilen özen devam etmelidir.

2016 Kent konseyi çalışma grupları toplantı organizasyonlarının gerçekleştirilmesi strateji 
geliştirme yapılan kent konseyi etkinliği sayısı 1 adet 2016 yılında önceliklendirilme
si.
Kent konseyinde gençlik meclisinin etkinleştirilmesi ve yönetime aktif katılımlarının 
sağlanması yönünde politikaların izlenmesi kültür ve sosyal işler kent konseyinde 
gençlik meclisinin etkinleştirilmesi 100% gerçekleşmedi 2017 yılına devredildi.
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Faaliyet Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler
Kadınlar için belediyemiz bünyesinde 2016 yılında açılan Kadın Yaşam Merke-
zi’nde eğitim programları başkanımız tarafından çok önemsenmekte, ilerleyişi 
müdürlüğümüzce takip edilmektedir.
Yerel eşitlik planı hazırlığı için çocuk, gençlik, engelli, mülteci, azınlık, kadın ve LGB-
TI konularında sivil toplum örgütleri ile yuvarlak masa toplantıları yapıldı. Toplantıla-
ra 75 farklı sivil toplum örgütünden 94 temsilci katıldı.
Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen erkek şiddetine karşı Kadın Sığınakları ve 
Dayanışma Politikaları Konferansına katılım sağlandı.
8 Mart için Şişli Belediyesi’ne ait bill-boardlarda kadın ve LGBTI örgütlerinin 8 Mart 
mesajlarının yer alması sağlandı.
9 Mart tarihinde tedarik zincirinde yer alan kadın girişimcilerin kamu ve özel 
sektörden satın alma sorumluları ile buluşacakları bir ekosistem çalışması yapıldı. 
Ekosisteme 34 kadın girişimci ve özel sektörden 20 satın almacı katıldı.
Belediye binasının kadın ve çocuk dostu bir yapı haline dönüşmesi konusunda bir 
adım olarak bina içerisinde bir emzirme odası açılması süreç takibi yapıldı. Emzir-
me odası açıldı.
“Women and Minority Refugees: Another Perspective to the Crisis” Konferansına 
katilim sağlandı.
5 Aralık tarihinde kadınların siyasal katılımı ve laiklik paneli düzenlendi. Panele 64 
kişi katildi.
AÇEV ile toplantı alındı. Toplantı sonrasında vakıf temsilcileri sosyal yardım işleri 
müdürlüğü ile tanıştırıldı. Gelecek dönemde Şişlili kadınlara ve çocuklara yönelik 
eğitim programı başlatılması planlandı.

2018 Mersin Büyükşehir Belediyesi kent konseyinin düzenlemiş olduğu CYBH ve HIV 
Çalıştayı’na katılındı.
Kent konseyi çalışma grupları toplantı organizasyonlarının gerçekleştirilmesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan kent konseyi etkinliği sayısı 10 adet 
“eşitlik birimi tarafından yürütülmektedir (kısmen yapılmıştır).
Kent konseyinde gençlik meclisinin etkinleştirilmesi ve yönetime aktif katılımlarının 
sağlanması yönünde politikaların izlenmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent 
Konseyinde Gençlik Meclisinin etkinleştirilmesi 100% “2019 yılında gerçekleştirmek 
üzere hedeflenmiştir.”
Şişli Kent Konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi konusun
da verilen destek ve gösterilen özen devam etmelidir.
Kadın, çocuk, yaşlı ve engelliler komisyonu
CEMT Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı- PWN eşitlik elçiler
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
Kadın Adayları Desteleme Derneği (başkanımızın üyeliği)
Üniversiteli genç kadınlara yönelik 8 Mart dünya kadınlar gününde, sanat, iş 
dünyası, siyaset ve sivil toplum alanında ilham veren kadınların deneyimlerinin 
paylaşıldı. Women Talks Konferansı, Askıda Ne Var ekibi ile birlikte gerçekleştiril-
di. Kalben’in de konuşmacı olarak yer aldığı konferansa 650 genç kadın katılım 
gösterdi.
Kadın adayları destekleme derneği üyelik toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklen-
mesi amacı ile özellikle kadın adayların ve yöneticilerin desteklenmesini hedefle-
yen kadın adayları destekleme derneğine Belediye Başkanımız Hayri İnönü’nün 
üyeliği 17 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Kaynak: Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisi Faaliyet Raporları

Şişli Kent Konseyi’nin genel olarak ve özel olarak da Kadın Mec-
lisi’nin yıllar itibarıyla etkinliğinin arttığı görülmektedir. Ağırlıklı 
olarak yerel düzeyde çalışmalar yapılmış olsa da, ulusal düzeyde di-
ğer yerel yönetim birimleri ile işbirlikleri ve uluslararası sayılabilecek 

etkinliklere katılım da gösterilmiştir. Ayrıca son yıllarda çalışmaların 
çeşitlendiği ve sivil toplum işbirliklerinin arttığı görülmektedir.

3.3.3. Silivri Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi

Silivri Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, resmiyette varlığını 
sürdürmekte olup, faaliyetlerine çok aktif olarak devam etmedikleri gö-
rünmektedir. Silivri Belediyesi Faaliyet Raporlarında Kadın Meclisleri 
tarafından gerçekleştirilen çalışmalar aşağıdaki Tablo 4’te yer almak-
tadır. Silivri Kent Konseyi ile ilgili internet sitesinde bir bilgi bulunma-
dığından burada yer verilememiştir.

Tablo 4: Silivri Belediyesi Kent Konseyi ve Kadın Meclisi Faaliyetleri

Faaliyet Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler
2016 Kent Konseyi Çalışmalarına Öncülük Edilmesi Kent Konseyinin Nikâhsız Çiftler 

Kalmasın Projesine 50 Adet Aile Cüzdanı Alınarak katkı sağlanmıştır.
Kent Konseyinin Çalışmalarında Her Türlü Kurumsal Desteğin Verilmesi Kent 
Konseyinin 16-17 Nisan 2016 Kuşadası; 25-26 Haziran 2016 Buca, 05-06 Kasım 
2016 Kapadokya Kent Konseyi Platform Toplantılarına katılmaları ve 31 Ekim 
Ankara / Beypazarı Kent Konseyine ziyareti sağlanmıştır. 
2015 Yılında Kurulan Kadın Meclisinin çalışmalarına kurumsal destek sağlan-
mıştır.
Açıklamalar: Kent Konseyi bünyesinde Kadın ve Engelliler Meclislerinin Kurul-
ması
Kent Konseyi Başkanlığınca Kadın Meclisi 2015 yılında kurulmuştur. 2016 yılın-
da Engelli Meclisi Kent Konseyince kurulamamıştır.

2017 Kent Konseyi’nin tüm çalışmalarına kurumsal olarak destek verdik.
Silivri Kent Konseyi Başkanlığı olarak Muğla-Milas’ta 25-26 Şubat 2017 tari-
hinde 21. Türkiye Kent Konseyleri Yürütme Kurulu Platform Toplasına Katılım 
sağlamışlardır. Silivri Kent Konseyi Başkanlığı’nın ilçe protokolüne yapılan 
ziyaretlere kurumsal destek sağlanmıştır. Silivri Kent Konseyi Kadın Meclisince 
02/11/2017 tarihinde 3. Bölge Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Toplantısına 
TÜRAM’da ev sahipliği yapmış ve kurumsal destek sağlanmıştır.
10-16 Mayıs tarihleri arasında, Engelliler haftası kapsamında, Kent konseyi 
ile ortaklaşa mimar ve mühendislerimize, Önder Yılmaz tiyatro salonunda, 
Engelsiz Silivri konulu toplantı organize edilmiştir.

2018 Kent Konseyinin Çalışmalarında Her Türlü Kurumsal Desteğin Verilmesi
Kent Konseyi bünyesinde Kadın ve Engelliler Meclislerinin Kurulması
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü etkinliği kapsamında, atık malzemelerin 
değerlendirilmesi ile elde edilen ürün ve kıyafetlerin olduğu, Mimar Sinan Üni-
versitesi iş birliğinde bir Geri Dönüşüm Sergisi düzenlendi.
Kent Konseyi ve 11 adet Mahalle Evi’nde Genel Çevre Eğitimi verildi.
Kent Konseyi Üyeleri ve Müdürlük koordinatörlüğünde, Alibey Mahallesi semt 
pazarında geri dönüşüm atıklarına ilişkin bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.
Kent Konseyi Çalışmalarına Öncülük 
Kent Konseyinin çalışmalarında her türlü kurumsal desteğin verilmesi 

Kaynak: Silivri Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Faaliyet Raporları



52 53

Silivri Belediyesi Kent Konseyi’nin daha yakın bir zamanda kurul-
duğu ve bu sebeple çalışmalarının daha sınırlı düzeyde kaldığı söylene-
bilir. Silivri Belediyesi’nin kent koseyine özellikle temsil konularında 
destek olduğu ve bazı yerel hizmetler konusunda çalışmalar yapmasına 
alan açtığı görülmektedir.

3.3.4. Kâğıthane Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi

Yerel Gündem 21 ilkeleri kapsamında çalışmalar yürüten Kâğıthane 
Kent Konseyi kentsel yaşamın her alanına etkin olarak katılımın sağ-
lanmasını hedeflemiştir. İlçe halkının sorunlarını tartışmak ve çözüm 
üretmek amacıyla bir araya gelmelerini, ortak hareket etmelerini, ye-
rel demokrasinin gelişimini, kentlilik bilincinin oluşturulmasını ve tüm 
bunların birleşimiyle aktif ve sosyalleşmek isteyen bireylerin “Kent 
Gönüllüleri” ile çalışmalar yapması amaçlanmıştır. Kurulduğu tarih-
te kadın üye sayısı 15 iken; 2016 yılında Kadın meclisinde üye sayısı 
43’e kadar yükselmiştir. Kâğıthane Kadın Meclisi’nde 3 hafta devam 
etmeyen üyeler için ayrı bir grup oluşturulup sadece hangi alanlarda 
çalışmaların yapılacağı hakkında bilgilendirme yapılmaktadır (Küçük 
ve Akpınar, 2018: 128). 

Geçmiş dönemde yapılan çalışmalar:
l	Kadın Kent Gönüllüleri: “Amaç Kâğıthane’de bulunan iki bin yüz 

sokağın her birinden en az bir kadın kent gönüllüsü kazanmaktır. 
Hedefimiz kadın kent gönüllülerimizin sokakları ile ilgili problem 
ve sıkıntıları Belediye’nin çağrı merkezine iletmesidir. Böylelikle 
sürdürülebilir yerel gelişme sorunlarının çözümünün sağlanması 
hedeflenmektedir.

l	İlçedeki kadınların tiyatroya götürülmesi, seminerlerin düzenlen-
mesi ve kültür gezilerinin yapılması yer almaktadır.

l	Yaşlı ve engelli aile ziyaretlerine Kadın Meclisi bu ailelerin tespiti 
ve ziyaretleri noktasında destek vermektedir.

l	Kadın Kent Gönüllüsü grupları, oluşturulmuştur.
l	“Dünya Sigarayı Bırakma Günü” 
l	“Organik Anne Projesi”

l	Şehir dışı geziler yapılmış, farklı kültürlerdeki kadınlarla bir ara-
ya gelinerek ve farklı illerdeki kültürleri tanımak amaçlanmıştır. 

l	“Aramıza Hoş Geldin Bebek” vb. birçok çalışmaları bulunmaktadır.

31.02.2020 tarihinde Kâğıthane Belediyesi’nde kent konseyleri kadın 
meclisi ile proje konusu ile ilgili görüşmeler yapılmıştır. Geçmiş dönem 
kent konseyleri çalışmaları hakkında görüşülmüştür. Fakat yeni dö-
nemde kent konseyleri kadın meclisleri henüz aktifleştirilemediğinden 
dolayı anket ve mülakat çalışması yapılamamıştır. Geçmiş dönem faa-
liyetlerine bakıldığında kadın gönüllülerin belediye hizmet uygulama 
süreçlerine dahil edilmesi, sosyal ve kültürel aktivitelerde kadınların 
temsilini sağlamak ve bazı eğitim süreçleri öne çıkmaktadır.
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4. KENT KONSEYİ KADIN MECLİSLERİNİN SAHA 
ÇALIŞMALARI İLE İZLENMESİ

4.1. Giriş

İnsan haklarına duyarlı bir toplumun çeşitli kriterleri bulunurken, 
bu kriterlerden biri de “herkesin, doğrudan veya serbestçe seçilmiş 
temsilciler aracılığı ile ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahip” 
olmasıdır.8 Bu katılım, ulusal ölçekte daha çok temsilciler ile mümkün-
ken, yerel ölçekte doğrudan yönetime katılma ihtimali ve olanağı nis-
peten daha yüksektir. Yerel yönetimler, yönetime katılım aracı olarak 
en önemli kurumların başında gelmektedir. Nitekim yerel yönetimlerin 
dayandığı en önemli değerlerden biri demokrasidir ve yerel yönetimler 
kuramsal açıdan bir siyaset okulu olarak görülmektedir. Yerel yöne-
timlerin bu niteliği ülkelerin bir takım kurumsal yapılanmalara gitme-
sine neden olmuştur. Türkiye’de ise bu kurumsal yapılanmanın örnek-
lerinden biri Kent Konseyleridir.9 Kent Konseyleri, tüm kenti kapsayan 
ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak amacıyla farklı mec-
lisler ve çalışma grupları oluşturabilmektedir. Bu meclislerden biri de 
Kadın Meclisleridir. Çalışmanın bu kısmında proje kapsamındaki ilçe-
lerin Kent Konseyi Kadın Meclislerine dair sahada elde edilen bulgular 
paylaşılmıştır.

8. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Madde 21.
9. Bknz. Kent Konseyi Yönetmeliği.

4.2. Araştırma Yöntemi

Çalışma kapsamında sosyal bilimlere dair iki araştırma yöntemi 
kullanılmıştır. Bunlar; izleme ve değerlendirme ve karma araştırma 
modelidir. İzleme ve değerlendirme, proje kapsamındaki her bir faa-
liyet ve oyuncular hakkında bilgi temini ve elde edilen bilgilerin bir 
amaca veya ilgililerine yönelik değerlendirilerek gelecekteki politika 
oluşturma sürecine katkıda bulunma sürecidir. Bu sürecin ilk boyutu 
olan izleme aşamasında gözlem ve veri toplama üzerine yoğunlaşılır-
ken, değerlendirme aşamasında mevcut duruma ve geleceğe dair ana-
lizlerde bulunulur.

Çalışmada kullanılan diğer bir araştırma yöntemi ise hem nitel hem 
de nicel araştırma yönteminin birlikte kullanımını ifade eden karma 
araştırma yöntemidir. Nicel araştırma yönteminde daha çok sayısal ve 
istatistiki analizler yer alırken, nitel araştırma yöntemi ile konunun 
bağlamı üzerine çıkarımlarda bulunulmaktadır. Nicel ve nitel araştır-
ma yöntemlerinin bir arada kullanılması ile daha sağlıklı, çoğulcu ve 
tamamlayıcı verilere erişim amaçlanmıştır.

4.2.1. Çalışmanın Kapsamı/Evreni

Proje kapsamında saha faaliyetlerine geçilmeden önce çalışmanın 
kapsamı farklı parti tipolojilerine göre üç İstanbul ilçe belediyesi olarak 
belirlenmiştir. Bunlar; Kâğıthane, Silivri ve Şişli Belediyeleridir. Proje 
kapsamında saha araştırmasına geçilmeden önce her belediye ziyaret 
edilmiş,10 belediye başkan yardımcısı düzeyinde proje hakkında bilgi-
lendirme yapılmış ve saha çalışmasının yapılacağı tarih üzerine istişa-
relerde bulunulmuştur. Görüşmeler tamamlandıktan sonra ilk izleme 
için, anket ve mülakat çalışmaları yapılmak üzere 2 Mart 2020 tarihin-
de Silivri Belediyesi ziyaret edilmiştir. 4-7-8 Mart 2020 tarihlerinde ise 
Şişli Belediyesi’nde izleme, anket ve mülakat çalışmaları gerçekleştiril-

10. Bu kapsamda görüşülen kişi ve görüşme zamanı şu şekildedir;
31 Ocak 2020 Kâğıthane Belediyesi, Belediye Başkan Yardımcısı Musa Alibaşoğlu,
12 Şubat 2020 Şişli Belediyesi, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz,
21 Şubat 2020 Silivri Belediyesi, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu. 
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miştir. 10 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de tespit edilen ilk COVID-19 
vakası ile tüm Türkiye’de olduğu gibi belediyelerin ve kent konseyle-
rinin de gündemi değişmiştir. Artan vaka sayılarına bağlı olarak tüm 
ülkede çeşitli kısıtlamalara gidilmiştir. Bu kısıtlamalardan biri toplan-
ma kısıtlamalarıdır. Bu kısıtlama ve pandeminin beraberinde getirdiği 
olağanüstü hâl çalışmanın devam ettirilmesine engel teşkil etmiştir. 
Bu nedenle çalışmanın kapsamını yalnızca Silivri ve Şişli Belediyeleri 
-Kent Konseyleri- oluşturmuştur.

4.3. Silivri Belediye Meclisi ve Kent Konseyi’nin İzlenmesi 

Araştırma ekibi 2 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Silivri Be-
lediye Meclisi’nin Mart Ayı toplantısı I. Birleşiminin I. Oturumu”nu 
izlemiştir. Meclis, izinli sayılan meclis üyelerinin uygun bulunması ve 
Şubat ayına ait tutanağın onaylaması ile gündemi hakkında görüşme-
lere başlamıştır. Toplantının büyük bir kısmına ulusal gündeme dair 
konuşmalar hâkim olmuştur.11 İmar planı, köy pazarı, sokak hayvanla-
rı, spor tesisleri, deprem ve kardeş şehir talebi hakkındaki meclis gün-
deminde bulunan tüm kararlar onaylanmıştır. 

Çalışma kapsamında meclisin incelenmesi sırasında bir meclis üye-
sinin Silivri Belediyesi tarafından “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Er-
kek Eşitliği Şartı”na imza koyulması ve ‘Toplumsal Eşitlik Komisyonu’ 
kurulması yönünde önerisi olmuştur. Kadın-erkek eşitliğinin eğitim, 
çalışma hayatı ve siyaset alanında sağlanması, yerel yönetimlerin ka-
dın-erkek eşitliğindeki rolünün güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğine katkı sağlanması gerekçeleriyle sunulan öneri meclis tarafın-
dan reddedilmiştir. Bu öneriye dair oylama üç kere gerçekleşmiştir. İlk 
oylamada ‘oy birliği ile kabul edilmiştir’ ilanından sonra itiraz gelmiş 
tekrar sayım yapılmıştır. “İkinci oylamada oy çokluğu ile kabul edil-
miştir” düzeltilmesi yapılmıştır; ancak tekrar gelen itiraz sonrası öneri 
üçüncü kez oylanmış ve öneri oy çokluğu ile reddedilmiştir. Gündem-
deki tüm konular meclis tarafından ortak bir irade ile olumlu karşıla-

11. 29 Şubat 2020 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin İdlib kentinde yürüttüğü operasyonlarda 33 
şehit vermiştir. Bu gelişmenin yanı sıra 26 Şubat Hocalı Katliamı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 12 Mart 
İstiklal Marşı’nın kabulü gibi Mart ayının özel günleri hakkında da meclis üyeleri konuşma yapmıştır.

nırken bu konunun olumsuz karşılanması çalışma açısından önemlidir. 
Maalesef belediye meclisinde ilk anda kadın-erkek eşitliği çalışmala-
rına katkı sunacak bir inisiyatife katkı sağlama yönünde ortaya çıkan 
irade sonradan geleneksel bir refleks ile geriye döndürülmüştür.

Aynı günün devam eden kısmında Silivri Kent Konseyi’nde bulu-
nulmuştur. Silivri Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı ve Silivri Kent 
Konseyi Kadın Meclisi bünyesindeki Üreten Kadınlar Platformu ile bir 
araya gelinmiştir. Toplantıda kadınların kent konseyinde kendi üreti-
mini sağladığı ürünlerin satışı için bir araya gelme platformu olarak 
gördüğü gözlemlenmiştir. Örgütlü yapının sosyal-siyasal içerikten zi-
yade ekonomik içeriğe odaklandığı söylenebilir.

4.4. Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Etkinliklerinin 
İzlenmesi

Araştırma ekibi 4 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Şişli Kent 
Konseyi Kadın Meclisi toplantısına davet edilmiştir. Kadın Meclisi yü-
rütme kurulu ve üyelerinin yanı sıra Şişli Kent Konseyi’nin diğer mec-
lislerindeki kadınların da bulunduğu toplantıda gündem 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü olmuştur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri ne-
deniyle toplantı katılımcıları tarafından gündemlerinin yoğun olduğu 
bildirilmiş, bu sebeple araştırma ekibi 7-8 Mart 2020 tarihlerinde ger-
çekleştirilen etkinliklere davet edilmiştir. 

Halka açık bir şekilde gerçekleştirilen etkinliklerde bir “pazar ha-
vası” hâkim olmuştur. Şişli Kent Konseyi’nin çeşitli meclislerinden ve 
sivil toplum kuruluşlarından gelen kadınların ürünlerini sattığı bir et-
kinlik gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikte katılım ve kadının karar alma 
organlarındaki yerinden ziyade; ticari kaygılar, kürtaj ve nafaka gibi 
konular ön plana çıkmıştır. Silivri Belediyesi Kent Konseyi’ndeki benzer 
gözlemlerin Şişli Belediyesi için de geçerli olduğu tespit edilmiştir.

4.5. Anket ve Mülakat Çalışmaları

Silivri Belediyesi’nde STK’lar, Eski Kent Konseyi Başkanı, Muhtar-
lar, Siyasi Parti ilçe temsilcileri ile mülakat çalışması yapılmıştır. Si-
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livri Belediyesi Meclis Toplantısı’na izleyici olarak katılım sağlanmış-
tır. Belediye Başkan Yardımcısı ile anket ve mülakat, bir önceki dönem 
Silivri Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı ile mülakat, mevcut dönem 
Silivri Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ile mülakat, kent konseyleri 
hakkında bilgisi ve tecrübesi olan kişilerle anket ve mülakatlar yapa-
rak 15 kadınla 1,5 saatlik görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Şişli Beledi-
yesi Kent Konseyleri Kadın Meclisi’nin gerçekleştirmiş olduğu toplantı-
ya katılım sağlanıp Kent Konseylerinde alınan kararlar incelenmiştir. 
Kent Konseyleri Kadın Meclisi’nde gönüllü olarak katılan kadınlarla 12 
mülakat çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmaları için randevu 
alınmasına rağmen katılımcıların çalışmaya istekli olmadıkları gözlem-
lenmiştir. Çalışma kapsamında toplam 42 kişi ile görüşülmüştür. An-
ketlere ve mülakatlara dair belgelerin derlenmesiyle 40 kişiden alının 
görüşlerin sağlıklı ve değerlendirilmeye değer olduğu tespit edilmiştir. 
Görüşülen kişilerin her biri ile anket çalışması yapılmıştır. Silivri Bele-
diyesi’nden 14, Şişli Belediyesi’nden ise 11 kişi olmak üzere, 40 katılım-
cının 25’i ile mülakat çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarının 
analizinde nicel araştırmaya dair bir yazılım kullanılmamıştır. Ancak 
metin incelediğinde görüleceği üzere, her kent konseyi için ayrı ayrı 
çapraz analiz yapılmıştır. Yine anlamlı ilişki tespit edilen göstergeler 
üzerinden çapraz analizler yapılmıştır. Veriler tablo halinde frekans-
ları ve yüzdeleri ile paylaşılmıştır. Mülakat kapsamında yapılan tüm 
görüşmeler deşifre edilerek, mülakat formundaki gruplara ve sırala-
maya göre rapor sonunda Ek olarak paylaşılmıştır. Deşifre metinlerin 
çoğu manuel olarak kodlanmış ve yine mülakat formu düzenine paralel 
bir şekilde analiz edilerek yorumlanmıştır. Bu başlık altında, katılım-
cıların genel giriş ve hazırlık niteliğinde betimleyici sorular sonrasında 
elde edilen yanıtların sonuçları yer almaktadır.

5. ARAŞTIRMA BULGULARI

Yapılan alan araştırmasının bulguları bu başlıkta sunulmaktadır.

5.1. Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Bu başlık altında, önce katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, 
görev süresi gibi nominal göstergeleri ve profili sunulmaktadır. Sonra-
sında anket bulgularının yorumlanmasına geçilmektedir.

5.1.1. Ankete Katılan Katılımcıların Profili

Çalışma kapsamında 22’si Silivri Belediyesi ve 20’si Şişli Belediye-
si’nden olmak üzere toplam 42 farklı kişi ile görüşülmüş, 40 sağlıklı 
ve değerlendirilebilir görüşme yapılmıştır. Görüşülen kişilerin öncelik-
le Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi olmasına dikkat edilmiştir. Diğer 
görüşülen kişiler kent konseylerinde kadınların yeri hakkında bilgi ve 
tecrübeye sahip olan kişilerdir. Bu kapsamda sırasıyla Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu ve Diğer Meclis Üyeleri, Geçmiş Dönemde Kadın Kon-
seyinde Bulunmuş Kişiler ve Belediye Encümen ve Meclis Üyeleri ile 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir (Şekil 1).

Görüşülen kişilerin her biri ile anket çalışması yapılmıştır. 40 katı-
lımcının 25’i ile de mülakat çalışması gerçekleştirilmiştir. Silivri Bele-
diyesi’nden 14, Şişli Belediyesi’nden ise 11 kişi ile mülakat çalışması 
gerçekleştirilmiştir (Tablo 1).

Çalışma kapsamında görüşülen kişilerden yalnızca 2’si erkektir. Si-
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livri’de olmak üzere katılımcıların yalnızca 2’si geçmiş dönemde kent 
konseyinde görev yapmış, güncel durumda görev yapmamaktadır. Yerel 
seçim sonrası yenilenme de dikkate alındığında öngörülebileceği gibi, 
katılımcıların kent konseyinde bulunma süresi incelendiğinde ağırlığın 
‘1 yıl ve altı’ sürede konseyde bulunduğu gözlemlenmiştir (Toplam katı-
lımcıların %50’si) (Tablo 2).

Şekil 1. Görüşülen Kişi Profillerinin Önceliklendirilmesi

Tablo 1. Belediyelere ve Cinsiyetlerine Göre Katılımcı Sayısı ve 
Görüşme Türü

BELEDİYE
Görüşme Türü

Anket (f) Mülakat (f)

Silivri Belediyesi 21 14

Kadın 20 13

Erkek 1 1

Şişli Belediyesi 19 11

Kadın 18 11

Erkek 1 

TOPLAM 40 25

Katılımcıların bulundukları kent konseyleri incelendiğinde Şekil 1’de 
belirtildiği gibi Kadın Meclisi üyeleri ağırlıkta bulunmaktadır (Tablo 3).

Katılımcılar yaşlarına göre incelendiğinde %50’den fazla bir oranın 
50 yaş ve üzerinde bulunduğu gözlemlenmektedir. Silivri Belediyesi 
Kent Konseyi’nden görüşülen katılımcıların yaş ortalamasının Şişli Be-
lediyesi Kent Konseyi’ne kıyasla yaklaşık 10 yaş aşağıda olduğu görül-
mektedir (Tablo 4).

Tablo 2. Katılımcıların Kent Konseyinde Bulunma Süresi

Kent Konseyinde Bulunma Süresi Kişi Sayısı

Silivri Kent Konseyi

1 yıl ve altı 7

2 yıl 1

3 yıl 4

4 yıl 2

5 yıl ve üzeri 5

Belirtilmemiş 2

Şişli Kent Konseyi

1 yıl ve altı 13

2 yıl 2

3 yıl 

4 yıl 

5 yıl ve üzeri 1

Belirtilmemiş 3

ORTALAMA KENT KONSEYİNDE BULUNMA SÜRESİ ~2 Yıl

Tablo 3. Katılımcıların Kent Konseyinde Bulunduğu Meclis

KENT KONSEYİNDE BULUNULAN MECLİS Kişi Sayısı

Silivri Kent Konseyi

Kadın Meclisi 10

Diğer Meclisler 3

Kent Konseyi Üyesi/Yürütme Kurulu 8

Şişli Kent Konseyi

Kadın Meclisi 13

Diğer Meclisler 2

Kent Konseyi Üyesi/Yürütme Kurulu 4

TOPLAM 40

Tablo 4. Katılımcıların Yaş Aralığı

KATILIMCILARIN YAŞ ARALIĞI Kişi Sayısı ve Yaş Ortalaması

Silivri Kent Konseyi

30 yaş ve altı 4

3040 yaş arası 3

4050 yaş arası 5

5060 yaş arası 8

60 yaş ve üzeri 1

Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu ve Üyeleri

Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Diğer Meclis Üyeleri

Geçmiş Dönemde Kadın Konseyinde Bulunmuş Kişiler

Belediye Encümen ve Meclis Üyeleri
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Silivri Kent Konseyi Yaş Ortalaması 46,42

Şişli Kent Konseyi

30 yaş ve altı 

3040 yaş arası 2

4050 yaş arası 5

5060 yaş arası 5

60 yaş ve üzeri 7

Şişli Kent Konseyi Yaş Ortalaması 55,10

TOPLAM YAŞ ORTALAMASI 50,55

Katılımcıların medeni durumu ve çocuk sayısı incelendiğinde mede-
ni durumda çoğunluğun evli, çocuk sayısında ise çocuk yok, 1 çocuk sa-
hibi ve 2 çocuk sahibi eşit oranlarda dağıldığı gözlemlenmektedir. İlçe-
lerle karşılaştırmalı bir şekilde incelendiğinde dağılımın eşit oranlarda 
olduğu görülmektedir (Tablo 5 ve 6).

Tablo 5. Katılımcıların Medeni Durumu ve Çocuk Sayısı

MEDENİ DURUMU Kişi Sayısı

Silivri Kent Konseyi

Evli 14

Bekar/Boşanmış 7

Şişli Kent Konseyi

Evli 12

Bekar/Boşanmış 7

Tablo 6. Katılımcıların Çocuk Sayısı

ÇOCUK SAYISI Kişi Sayısı

Silivri Kent Konseyi

Çocuk yok 7

1 7

2 6

3 1

Şişli Kent Konseyi

Çocuk yok 5

1 7

2 7

3 

ORTALAMA ÇOCUK SAYISI 1,2

Katılımcıların mesleki durumu incelendiğinde farklı meslek grup-
larının bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu meslek gruplarında emekli ve 
avukat olanlar diğer meslek gruplarına göre daha fazla sayı ile temsil 
edilmektedir. Avukat olan tüm katılımcıların Şişli Belediye’sinde bu-
lunduğu belirlenmiştir.

Tablo 7. Katılımcıların Meslek Durumu

MESLEK Silivri Kent Konseyi Şişli Kent Konseyi Toplam

Akademisyen 1  1

Aktivist, Sivil Toplum Kuruluşu Çalışanı  3 3

Arkeolog, Şehir Plancı  1 1

Avukat  5 5

Belediye Çalışanı 1 1 2

Emekli 4 3 7

Ev Hanımı 2  2

Gazeteci 1  1

Girişimci 1 1 2

Moda, Tasarım, Tekstil 2 1 3

Muhtar 1  1

Mühendis 1 1 2

Öğrenci 2  2

Öğretmen 1 1 2

Sağlık Sektörü Çalışanı 2  2

Siyasetçi 1  1

Tercüman  1 1

YöneticiDanışmanlık 1  1

Belirtilmemiş  1 1

Katılımcıların eğitim durumu incelendiğinde en çok lise mezunu (14 
kişi) bulunduğu görülmektedir. Lise mezunlarını 12 kişi ile lisans veya 
yüksekokul mezunları takip etmektedir. Yüksek lisans yapan 7 kişi bu-
lunurken, 1 de doktoralı bulunmaktadır. İki ilçe kıyaslandığında Şişli 
Belediye’sinde eğitim durumunun Silivri’ye kıyasla daha iyi olduğu be-
lirtilebilir (Tablo 8). 
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Tablo 8. Katılımcıların Eğitim Durumu

EĞİTİM DURUMU Silivri Kent Konseyi Şişli Kent Konseyi Toplam

İlköğretim/Ortaokul 2 2

Lise 8 6 14

Ön Lisans 1 1

Lisans/Yüksek Okul 6 6 12

Yüksek Lisans 2 5 7

Doktora 1 1

Belirtilmemiş 2 1 3

Toplam 21 19 40

Katılımcıların sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyelikleri incelen-
diğinde 5 katılımcı haricinde her birinin bir sivil toplum kuruluğu veya 
siyasi parti üyeliği bulunmaktadır. Hem sivil toplum kuruluşu hem de 
siyasi parti üyeliği bulunan 10 kişi vardır. Şişli Kent Konseyi’nde sivil 
toplum kuruluşu üyeliği ağırlıkta iken; Silivri Kent Konseyi’nde siyasi 
parti üyeliğinin ağırlıkta olduğu gözlemlenmektedir (Tablo 9). Siyasi 
parti üyeliği bulunanların partide bulunma süresi en az 2, en çok 25 yıl 
iken toplam katılımcıların ortalaması 9,3 yıldır.

Tablo 9. Katılımcıların Sivil Toplum Kuruluşu ve  
Siyasi Parti Üyeliği

BELEDİYE Var Yok/Belirtilmemiş

Silivri Kent Konseyi

Sivil Toplum Kuruluşu Üyeliği 12 9

Siyasi Parti Üyeliği 13 8

Her İkisinde Üyelik 8 13

Şişli Kent Konseyi

Sivil Toplum Kuruluşu Üyeliği 14 5

Siyasi Parti Üyeliği 4 15

Her İkisinde Üyelik 2 17

Katılımcıların gelir durumu incelendiğinde çoğu kişinin gelir duru-
munu belirtmediği görülmektedir. Belirtilenler arasından Silivri Kent 
Konseyi’nde orta gelir beyan edenler çoğunlukta iken; Şişli Kent Konse-
yi’nde dengeli bir dağılım mevcuttur (Tablo 10).

Tablo 10. Katılımcıların Gelir Durumu

GELİR DURUMU Kişi Sayısı

Silivri Kent Konseyi

Düşük 2

Orta 10

Yüksek 1

Belirtilmemiş 8

Şişli Kent Konseyi

Düşük 2

Orta 3

Yüksek 3

Belirtilmemiş 11

Sosyo-ekonomik ve demografik bilgiler birlikte değerlendirildiğinde; 
genel olarak siyasete ve özel olarak da yerel siyasete katılım süreçlerin-
de kadınların belirgin özelliklerinin kent konseylerinde de benzer oldu-
ğu görülmektedir. Düzenli geliri olan, evli, belirli bir mesleki kariyer 
ve eğitimi olan, siyasi parti ya da sivil toplum örgütü çalışmalarında 
yer alan profiller öne çıkmıştır. Kent konseyi gibi gönüllük esaslı bir 
yapılanma için bu sonucun doğal olduğu söylenebilir. Olumlu gösterge 
ise kadın üyelerin önemli düzeyde kent konseyinde temsil edilmesidir. 
Siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin kendi içlerindeki örgütsel 
politika sorunları düşünüldüğünde ciddi sayıda örgütlü bir yapıya üye 
olmayan kent konseyi üyelerinin olması yerel demokrasi ve yönetişim 
için önemli bir gelişmedir.

5.1.2. Anket Sonuçları

Çalışmanın bu bölümünde katılımcılara uygulanan anketlerin ana-
lizi yapılacaktır. Bu analizlerin her biri belediye bazında çapraz analiz 
içermektedir. İfadeler üzerinden yapılan anlamlı bulgular yine çapraz 
analiz şeklinde paylaşılmıştır.

Katılımcıların “kent konseyleri ile gelişmeleri takip ettiği”, belediye 
fark etmeksizin yüksek oranda temsil edilmektedir. Katılmıyorum ya-
nıtını veren katılımcı daha önce kent konseyinde bulunmuş, mevcut du-
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rumda görev almayan bir katılımcıdır. Katılanların %87,5 gibi yüksek 
bir oranda temsil edilmesi diğer demografik bilgiler üzerinden çapraz 
analizi gerekli kılmamıştır.

Tablo 11. ‘Kent konseyleri ile ilgili gelişmeleri takip ediyorum’  
ifadesine verilen yanıtlar

İFADE
f

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

% f % f %

Kent konseyleri ile ilgili gelişmeleri takip 
ediyorum. 35 87,5 4 10 1 2,5

Silivri Kent Konseyi 18 85,7 2 9,5 1 4,8

Şişli Kent Konseyi 17 89,5 2 10,5  

Tablo 12, katılımcıların “kent konseyinin kanun ve yönetmelikler-
de yer alan görevlerini yerine getirebilip getiremediğini” ölçmeye ça-
lışmaktadır. Verilen cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde %25’lik 
gibi kayda değer bir kısmın kararsız olduğu gözlemlenmektedir. Karar-
sızım yanıtını veren katılımcıların ağırlıkla Şişli Belediye’sinde bulun-
duğu görülmektedir. Tablo 12’de dikkat çeken bir husus siyasi parti ve 
sivil toplum kuruluşu üyeliği bulunmayanların %100’ünün bu ifadeye 
katılıyorum yanıtını vermesidir.

Tablo 12. ‘Kent konseyi, kanun ve yönetmelikte yer alan görevlerini 
yerine getirebilmektedir’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyi, kanun ve yönetmelikte yer 
alan görevlerini yerine getirebilmektedir. 26 65 10 25 4 10

Silivri Kent Konseyi 15 71,4 4 19,1 2 9,5

Şişli Kent Konseyi 11 57,9 6 31,6 2 10,5

Siyasi Parti Üyeliği Var 12 70,6 3 17,6 2 11,8

Siyasi Parti Üyeliği Yok 6 100    

Belirtilmemiş 8 47,1 7 41,1 2 11,8

Sivil Toplum Kuruluşu Üyeliği Var 14 53,8 8 30,8 4 15,4

Sivil Toplum Kuruluşu Üyeliği Yok 4 100    

Belirtilmemiş 8 80 2 20  

Katılımcılar tarafından “Kent konseyinin kuruluşunda ve meclisler 
ile çalışma gruplarının oluşturulmasında demokratik esaslara riayet 
edilmektedir” ifadesine verilen yanıtlarda katılıyorum ifadesi ağırlık-
tadır. Bir önceki ifadede olduğu üzere kararsızım yanıtını veren katı-
lımcıların Şişli Kent Konseyi’nde ağırlıkta olduğu gözlemlenmektedir. 
Ancak Silivri Belediye’sindeki %19’luk olumsuz oran dikkat çekicidir.

Tablo 13. ‘Kent konseyinin kuruluşunda ve meclisler ile çalışma 
gruplarının oluşturulmasında demokratik esaslara riayet edilmektedir’ 

İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyinin kuruluşunda ve 
meclisler ile çalışma gruplarının 
oluşturulmasında demokratik esaslara 
riayet edilmektedir.

25 62,5 10 25 5 12,5

Silivri Kent Konseyi 16 76,2 1 4,8 4 19

Şişli Kent Konseyi 9 47,4 9 47,4 1 5,3

Katılımcılar tarafından kent konseyi yürütme kuruluna dair olumlu 
görüşler paylaşılmıştır. Her iki belediyede de “kent konseyi yürütme 
kurulunun, meclis ve çalışma gruplarını dikkate aldığını” ifade etmek-
tedir (Tablo 14).

Tablo 14. ‘Kent konseyi yürütme kurulu, meclis ve çalışma gruplarının 
çalışmalarını dikkate almaktadır’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyi yürütme kurulu, 
meclis ve çalışma gruplarının 
çalışmalarını dikkate almaktadır.

31 77,5 7 17,5 2 5

Silivri Kent Konseyi 16 76,2 4 19 1 4,8

Şişli Kent Konseyi 15 78,9 3 15,8 1 5,3

Tablo 15, “kent konseyi içerisindeki birimlerin uyumuna” odaklan-
maktadır. Katılımcıların vermiş olduğu cevaplar genel olarak değer-
lendirildiğinde yanıtların %65’inin olumlu olduğu gözlemlenmektedir. 
Ancak %30 gibi kayda değer bir oranda kararsız kesim bulunmaktadır. 
Bu dağılım belediye bazında çapraz analiz yapılarak incelendiğinde Si-
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livri Kent Konseyi’nde katılanların oranı genel oranın oldukça üzerin-
deki iken; Şişli Kent Konseyi’nden gelen yanıtlarda kararsızım yanıtını 
veren katılımcıların sayısı katılıyorum yanıtını veren katılımcı sayısı 
ve oranı ile eşittir (Tablo 15).

Tablo 15. ‘Kent konseyi organları (başkan, genel kurul, yürütme kurulu, 
meclisler, çalışma grupları) arasında uyumlu bir çalışma söz konusudur’ 

ifadesine verilen yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyi organları (başkan, ge-
nel kurul, yürütme kurulu, meclisler, 
çalışma grupları) arasında uyumlu bir 
çalışma söz konusudur.

26 65 12 30 2 5

Silivri Kent Konseyi 17 81 3 14,3 1 4,8

Şişli Kent Konseyi 9 47,4 9 47,4 1 5,3

Yönetici 11 78,6 3 21,4  

Üye 15 57,7 11 34,6 2 7,7

Tablo 15’te yapılan çapraz analizler sonucu çıkan bir sonuç kent kon-
seyinde yönetici olarak görev yapanlar üyelere göre kent konseyleri or-
ganlarının daha uyumlu çalıştığını düşünmektedir.

Katılımcılara, birimler arası uyumun ardından birimlerin genel ku-
ruldaki temsili sorulmuştur. Bu ifadeye verilen yanıtlarda katılıyorum 
ifadesi ağırlıkta iken; %30’luk bir kesimin kararsız olduğu gözlemlen-
mektedir. Bu ifadeye verilen yanıtlarda belediyeler arasında bir fark 
mevcut değildir.

Tablo 16. Kent konseyi meclisleri ve çalışma grupları ile üyeler,  
genel kurulda yeteri kadar temsil edilmektedirler’  

İfadesine verilen yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyi meclisleri ve çalışma 
grupları ile üyeler, genel kurulda yeteri 
kadar temsil edilmektedirler.

25 62,5 12 30 3 7,5

Silivri Kent Konseyi 12 57,1 6 28,6 3 14,3

Şişli Kent Konseyi 13 68,4 6 31,6  

Tablo 17’de katılımcıların “kent konseyi başkanı ile üyeler arasın-
daki iletişimi” hakkındaki görüşleri paylaşılmıştır. Her iki belediyede 
de verilen yanıtların ağırlığı olumlu yöndedir. Diğer yanıtlarda Şişli 
Kent Konseyi kararsızım seçeneğinde yoğunlaşırken; Silivri Kent Kon-
seyi’nde katılmıyorum ifadesi ağırlıktadır (Tablo 17). Bu tabloda yapı-
lan çapraz analizler tıpkı Tablo 15’teki gibi yönetici olarak görev ya-
panların üyelere göre kent konseyi başkanı ile üyeler arasında etkili ve 
verimli bir iletişim olduğuna daha fazla inanmaktadır.

Tablo 17. Kent konseyi başkanı ile üyeler arasında etkili ve verimli bir 
iletişim vardır’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyi başkanı ile üyeler arasında 
etkili ve verimli bir iletişim vardır. 28 70 8 20 4 10

Silivri Kent Konseyi 15 71,4 2 9,5 4 19

Şişli Kent Konseyi 13 68,4 6 31,6  

Yönetici 11 78,6 1 7,1 2 14,3

Üye 17 65,4 7 26,9 2 7,7

Belediye fark etmeksizin katılımcıların çoğunluğu kent konseyi 
kararlarının demokratik bir ortamda alındığını düşünmekte-
dir. %25’lik bir kesim kararsız iken; %10’luk bir kesim kent konseyi 
kararlarının demokratik bir ortamda alınmadığını belirtmektedir.

Tablo 18. ‘Kent konseyi kararları demokratik bir ortamda alınır’ 
İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyi kararları demokratik 
bir ortamda alınır. 26 65 10 25 4 10

Silivri Kent Konseyi 14 66,7 5 23,8 2 9,5

Şişli Kent Konseyi 12 63,2 5 26,3 2 10,5

Tablo 19, katılımcıların “kent konseyleri kararlarının belediye ka-
rarlarına etkisi” hakkındaki görüşlerini sunmaktadır. Yanıtlar genel 
olarak değerlendirildiğinde katılımcıların yarısının bu ifadeye katıldı-
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ğı; diğer yarısının ise kararsız olduğu veya katılmadığı gözlemlenmek-
tedir. Belediye bazında yapılan çapraz analizlerde katılıyorum ve ka-
rarsızın yanıtları genel oranlarla paralel iken; Şişli Kent Konseyi’nde 
katılmayan oranları katılanlar ile eşittir.

Tablo 19. ‘Kent konseyleri kararlarının belediye kararlarına etkisi 
olduğunu düşünüyorum’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyleri kararlarının 
belediye kararlarına etkisi 
olduğunu düşünüyorum.

19 47,5 12 30 9 22,5

Silivri Kent Konseyi 12 57,1 7 33,3 2 9,5

Şişli Kent Konseyi 7 36,8 5 26,4 7 36,8

Tablo 20, katılımcılara “kent konseyinin aldığı kararların, belediye 
meclislerinde yeterli düzeyde temsil edilip edilmediğini” sormaktadır. 
Verilen yanıtlar katılanların ve kararsız olanların eşit oranda olduğu 
gözlemlenmektedir. Katılmayanlar ise %25 oranındadır. Belediye ba-
zında verilen yanıtlar genel oranlara paralel iken, Tablo 19 ile yapılan 
bir karşılaştırma, kent konseyinde alınan kararların belediye mecli-
sinden ziyade belediye kararlarında daha fazla dikkate alındığını yani 
yasama sürecinden ziyade yürütme sürecine daha fazla etkili olduğu 
görülmektedir.

Tablo 20. ‘Kent konseyinin aldığı kararlar, belediye meclislerinde yeterli 
düzeyde görüşülmektedir’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyinin aldığı kararlar, 
belediye meclislerinde yeterli 
düzeyde görüşülmektedir.

15 37,5 15 37,5 10 25

Silivri Kent Konseyi 8 38,1 8 38,1 5 23,8

Şişli Kent Konseyi 7 36,8 7 36,8 5 26,4

Katılımcılara, yöneltilen ‘kent konseylerinin yerel katılımı sağla-
yarak temsil kapasitesini artırdığına inanıyorum’ ifadesine verdiğin 
yanıtların ağırlığı katılıyorum yanıtına yöneliktir. Belediyeler arası 

çapraz analiz yapıldığında Silivri Kent Konseyi’ndeki katılımcıların bu 
ifadeye daha fazla olumlu yaklaştığı, diğer yanıtlardaki dağılıma bakıl-
dığında ise Şişli Kent Konseyi’ndeki katılımcıların daha kararsız oldu-
ğu görülmektedir. Yine Silivri Kent Konseyi’ndeki katılmıyorum ifadesi 
%19 oranla dikkat çekmektedir.

Katılımcıların “kent konseylerinin demokrasi bilinci ve kültürüne 
katkısı” hakkında görüşlerinin değerlendiren Tablo 22 incelendiğinde 
bu ifadeye katılmıyorum yanıtı verilmediği görülmektedir. Katılımcıla-
rın %85’i bu ifadeye katıldığını belirtirken %15’i de kararsız olduğunu 
belirtmiştir. Belediyeler arası çapraz analiz yapıldığında kararsızların 
oranının Şişli Kent Konseyi’nde daha yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 21. ‘Kent konseylerinin yerel katılımı sağlayarak temsil 
kapasitesini artırdığına inanıyorum’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseylerinin yerel katılımı 
sağlayarak temsil kapasitesini 
artırdığına inanıyorum.

27 67,5 8 20 5 12,5

Silivri Kent Konseyi 16 76,2 1 4,8 4 19

Şişli Kent Konseyi 11 57,9 7 36,8 1 5,3

Tablo 22. ‘Demokrasi bilinci ve kültürünün gelişmesinde kent konseyleri 
önemli bir görev üstlenmektedir.’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Demokrasi bilinci ve kültürünün 
gelişmesinde kent konseyleri 
önemli bir görev üstlenmektedir.

34 85 6 15  

Silivri Kent Konseyi 19 90,5 2 9,5  

Şişli Kent Konseyi 15 78,9 4 21,1  

Tablo 23 ise katılımcıların “kent konseyi ve yerellik ilkeleri hakkındaki 
görüşlerini” değerlendirmektedir. Katılımcıların %75’i kent konseylerinin 
yerellik ilkesine katkı sunduğunu düşünürken; %25’lik kesim ise karar-
sız ve katılmamaktadır. Belediyeler arası çapraz analiz yapıldığında, ka-
tılıyorum dışındaki ifadelerin Silivri Kent Konseyi’nde katılmıyorum se-
çeneğinde; Şişli Kent Konseyi’nde kararsızım ifadesinde yoğunlaşmıştır.
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Tablo 23. ‘Kent konseyleri ile “Yerellik” (vatandaşa en yakın yönetim 
biriminin vatandaşın ihtiyacı olan hizmeti sunması) ilkesi daha aktif 

uygulanmaktadır.’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyleri ile “Yerellik” 
(vatandaşa en yakın yönetim 
biriminin vatandaşın ihtiyacı olan 
hizmeti sunması) ilkesi daha aktif 
uygulanmaktadır.

30 75 6 15 4 10

Silivri Kent Konseyi 16 76,2 2 9,5 3 14,3

Şişli Kent Konseyi 14 73,7 4 21,1 1 5,3

Tablo 24’te sunulan “kent konseylerinin Türkiye’de demokratikleş-
menin yerel düzeyde derinleşmesine katkı sağlayacağına” yönelik gö-
rüşler Tablo 23 ile benzer niteliktedir.

Tablo 24. ‘Kent konseyleri Türkiye’de demokratikleşmenin yerel 
düzeyde derinleşmesine katkı sağlayacaktır.’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyleri Türkiye’de 
demokratikleşmenin yerel 
düzeyde derinleşmesine katkı 
sağlayacaktır.

33 82,5 4 10 3 7,5

Silivri Kent Konseyi 18 85,7 1 4,8 2 9,5

Şişli Kent Konseyi 15 78,9 3 15,8 1 5,3

“Kent konseyi ile belediye arasındaki ilişkilerin yeterlilik düzeyi” 
hakkında katılımcıların görüşlerini sunan Tablo 25 incelendiğinde katı-
lımcıların ağırlığının yeterli bulmadığı gözlemlenmektedir. Bu oran Şiş-
li Kent Konseyi’nde nispeten yüksek iken; Silivri Kent Konseyi’nde ka-
rarsızım ve katılmıyorum yanıtları nispeten daha yüksek oranlardadır.

Katılımcılar, “kent konseyinin belediye yönetiminin politikaları/
kararları doğrultusunda hareket ettiği” konusunda benzer görüşlere 
sahip değildir. Verilen yanıtların genelinin %42,5’i katılıyorum iken; 
%20’si kararsızım, %37,5’i ise katılmıyorum şeklindedir. Belediyeler 
bazında bu yanıtlar incelendiğinde Silivri Kent Konseyi’nden gelen ya-
nıtların katılıyorum ifadesinde ağırlıkta olduğu kararsızım ve katılmı-
yorum seçeneklerinde eşit bir şekilde dağıldığı, Şişli Kent Konseyi’nde 

ise %52,6’lık bir oranla katılmıyorum seçeneğinin ağırlıkta olduğu gö-
rülmektedir (Tablo 26).

Tablo 25. ‘Kent konseyi ile belediye arasındaki ilişkiler yeterli seviyede 
gelişmemiştir.’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyi ile belediye 
arasındaki ilişkiler yeterli seviyede 
gelişmemiştir.

23 57,5 9 22,5 8 20

Silivri Kent Konseyi 9 42,9 7 33,3 5 23,8

Şişli Kent Konseyi 14 73,7 2 10,5 3 15,8

Tablo 26. ‘Kent konseyi, belediye yönetiminin politikaları/kararları 
doğrultusunda hareket eder.’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyi, belediye yöneti-
minin politikaları/kararları 
doğrultusunda hareket eder.

17 42,5 8 20 15 37,5

Silivri Kent Konseyi 11 52,4 5 23,8 5 23,8

Şişli Kent Konseyi 6 31,6 3 15,8 10 52,6

Katılımcılara “kadın meclislerine erişilebilirlik” hakkında yönelti-
len ifadeye %65’lik kesim olumlu yanıt vermiştir. Diğer yanıtlardaki 
dağılım ise Silivri Kent Konseyi’nde kararsızım, Şişli Kent Konseyi’nde 
katılmıyorum yönünde ağırlıktadır (Tablo 27).

Tablo 27. Kadınlar, Kent konseyi kadın meclisine kolaylıkla 
erişebilmektedir.’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kadınlar, Kent konseyi kadın me-
clisine kolaylıkla erişebilmektedir. 26 65 8 20 6 15

Silivri Kent Konseyi 14 66,7 5 23,8 2 9,5

Şişli Kent Konseyi 12 57,1 3 15,8 4 21,1



74 75

Katılımcıların çoğu CEDAW Sözleşmesi’nden haberdar olduğunu be-
lirtmiştir. Silivri Kent Konseyi’nde bu durum geçerli değildir. Silivri’de-
ki katılımcıların %52,4’ü kararsız veya haberdar değilken; Şişli Kent 
Konseyi’nde haberdar olma oranı %73,7’dir (Tablo 28). CEDAW Sözleş-
mesi’nden haberdar olanların eğitim durumu incelendiğinde eğitim se-
viyesi arttıkça Sözleşmeden haberdar olma oranının arttığı görülmekte-
dir. Diğer bir %100 oranına sahip İlköğretim/Ortaokul mezunlarının di-
ğer anket yanıtları incelendiğinde ise anketin güvenilirliğini test eden 
sorulara çelişkili cevaplar verdiği tespit edilmiştir.

Tablo 28. ‘CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye 
Edilmesine Dair Sözleşme) Sözleşmesinin varlığından haberdarım.’ 

İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine 
Dair Sözleşme) Sözleşmesinin 
varlığından haberdarım.

24 60 8 20 8 20

Silivri Kent Konseyi 10 47,6 6 28,6 5 23,8

Şişli Kent Konseyi 14 73,7 2 10,5 3 15,8

İlköğretim/Ortaokul 2 100    

Lise 5 38,5 3 23 5 38,5

Ön Lisans   1 100  

Lisans/Yüksekokul 6 66,5 2 18,2 3 27,2

Yüksek Lisans 8 88,9 1 11,1  

Doktora 1 100    

Belirtilmemiş 2 66,6 1 33,3  

Kent Konseyi Kadın Meclisi, ilçedeki kurumsal-toplumsal hayatın 
CEDAW Sözleşmesi’ne uyumuna katkı sunumuna dair katılımcılar 
%50 oranındaki pozitif görüş bildirmiştir. Bu oran belediye bazında kı-
yaslandığında Şişli Kent Konseyi’nde %68,4, Silivri Kent Konseyi’nde 
ise %33,3 şeklindedir. Silivri Kent Konseyi’ndeki bu oranın Şişli Kent 
Konseyi’ne oranla düşük olmasının sebebi yanıtların kararsızım seçe-
neğinde yoğunlaşmasıdır (Tablo 29).

“Kent konseyleri, kadınların kent yönetimine katılımını sağlayarak 
ortak aklın oluşmasında katkı sağlamaktadır” ifadesine katılımcılar 
tarafından verilen yanıtlar genel olarak olumlu yöndedir. Belediyeler 
arası karşılaştırma yapıldığında ise Silivri Kent Konseyi’nde nispeten 
katılıyorum oranının yüksek, Şişli Kent Konseyi’nde ise nispeten karar-
sızım seçeneğinin yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 30).

Tablo 29. ‘Kent Konseyi Kadın Meclisi, ilçedeki kurumsal-toplumsal 
hayatın CEDAW Sözleşmesine uyumuna katkı sunmaktadır.’ İfadesine 

Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent Konseyi Kadın Meclisi, ilçe-
deki kurumsal-toplumsal hayatın 
CEDAW Sözleşmesine uyumuna 
katkı sunmaktadır.

20 50 16 40 4 10

Silivri Kent Konseyi 7 33,3 11 52,4 3 14,3

Şişli Kent Konseyi 13 68,4 5 26,3 1 5,3

Tablo 30. ‘Kent konseyleri, kadınların kent yönetimine katılımını 
sağlayarak ortak aklın oluşmasında katkı sağlamaktadır’ İfadesine 

Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyleri, kadınların kent 
yönetimine katılımını sağlayarak 
ortak aklın oluşmasında katkı 
sağlamaktadır.

29 72,5 7 17,5 4 10

Silivri Kent Konseyi 17 81 2 9,5 2 9,5

Şişli Kent Konseyi 12 57,1 5 26,3 2 10,5

“Kadın meclislerinin kent konseyinde karar süreçlerinde yeterli dü-
zeyde katkı sağladığını” düşünen katılımcıların oranı %57,3’tür. Karar-
sızlar %30, katılmadığını ifade edenleri ise %12,5 oranındadır. Belediye 
bazında incelendiğinde verilen yanıtların genel oranlarla paralel oldu-
ğu gözlemlenmektedir (Tablo 31).
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Tablo 31. ‘Kent konseyinde karar alma süreçlerinde kadın meclisi 
yeterli düzeyde sürece katkı sağlamaktadır’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyinde karar alma 
süreçlerinde kadın meclisi 
yeterli düzeyde sürece katkı 
sağlamaktadır.

23 57,3 12 30 5 12,5

Silivri Kent Konseyi 12 57,1 6 28,6 3 14,3

Şişli Kent Konseyi 11 57,9 6 31,6 2 10,5

Katılımcıların çoğunluğu kent konseylerinin belediye yönetiminde 
toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya imkân tanıdığına katılmakta-
dır. Bu ifadeye verilen yanıtlarda katılmayanların oranı kararsızlara 
oranlar daha fazladır. Yine belediye bazındaki yanıtlar genel oranlarla 
paralel düzeydedir (Tablo 32).

Tablo 32. ‘Kent konseyi, belediye yönetiminde toplumsal cinsiyet 
eşitliğini sağlamaya imkân tanımaktadır’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyi, belediye yöneti-
minde toplumsal cinsiyet eşitliğini 
sağlamaya imkân tanımaktadır.

25 62,5 6 15 9 22,5

Silivri Kent Konseyi 13 61,9 3 14,3 5 23,8

Şişli Kent Konseyi 12 63,2 3 15,8 4 21,1

Katılımcıların %47,5’i bulunduğu karar alma mekanizmasında su-
nulan fikirlerin belediye tarafından uygulandığını ifade etmektedir. 
Belediye bazında verilen yanıtlar incelendiğinde Silivri Kent Konse-
yi’nde bu oran %57,1 ile daha yüksek düzeyde temsil edilirken, Şişli 
Kent Konseyi’nde verilen yanıtlar eşit düzeyde dağılmıştır. Yine Siliv-
ri’de bu ifadeye katılmayanların oranı hem Şişli’deki katılmayanlarla 
hem de Silivri’deki kararsızlar ile kıyaslandığında daha yüksek oran-
dadır (Tablo 33).

Tablo 34, katılımcıların kent konseyinin, kent yönetimine katılım-
daki rolüne dair görüşlerini sunmaktadır. Verilen cevaplarda katılım-
cıların %60’ının olumlu yanıt verdiği görülmektedir. %27,5’lik kesim 

kararsız iken %12,5’luk kesin katılmadığını beyan etmiştir. Belediyeler 
bazında incelendiğinde katılıyorum ifadesi Silivri Kent Konseyi’nde ge-
nel oranın üzerindeyken, Şişli Kent Konseyi’nde kararsızım ve katılmı-
yorum ifadeleri genel oranın üzerinde seyretmektedir.

Tablo 33. ‘Bulunduğum karar alma mekanizmasında sunduğum fikirler 
belediye tarafından uygulanmıştır’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Bulunduğum karar alma 
mekanizmasında sunduğum 
fikirler belediye tarafından 
uygulanmıştır.

19 47,5 11 27,5 12 30

Silivri Kent Konseyi 12 57,1 4 19 7 33,3

Şişli Kent Konseyi 7 36,8 7 36,8 5 26,3

Tablo 34. ‘Kadınlar kent konseyleri aracılığıyla kent yönetimine 
katılabilmektedirler.’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kadınlar kent konseyleri 
aracılığıyla kent yönetimine 
katılabilmektedirler.

24 60 11 27,5 5 12,5

Silivri Kent Konseyi 14 66,7 5 23,8 2 9,5

Şişli Kent Konseyi 10 52,6 6 31,6 3 15,8

Kadınların, kent konseylerinin gerçekleştirdiği faaliyetlere katılı-
mını gösteren ifadeye verilen yanıtların %75’i katılıyorum şeklindedir. 
Katılmıyorum seçeneği %5’lik gibi düşük bir oranda temsil edilirken, 
belediye bazında yapılan analizde Silivri Kent Konseyi’nden katılıyo-
rum yanıtının, Şişli Kent Konseyi’nde ise kararsızım yanıtının genel 
oranların üzerinde olduğu gözlemlenmektedir (Tablo 35).

Kent konseylerinin kadın girişimcilere yerel ekonominin büyümesi 
anlanmasına katkı sağladığına yönelik katılıyorum ifadesi yine %77,5 
gibi yüksek bir oranla temsil edilmektedir. Yine bu yanıtta Silivri Kent 
Konseyi’nden katılıyorum yanıtının, Şişli Kent Konseyi’nde ise kararsı-
zım yanıtının genel oranların üzerinde olduğu görülmektedir (Tablo 36).
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Tablo 35. ‘Kent konseyinin gerçekleştirdiği ekonomik, sosyal, kültürel 
vb. içerikli faaliyetlerde kadınlar aktif rol almaktadır.’  

İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyinin gerçekleştirdiği 
ekonomik, sosyal, kültürel vb. 
içerikli faaliyetlerde kadınlar aktif 
rol almaktadır.

30 75 8 20 2 5

Silivri Kent Konseyi 18 85,7 2 9,5 1 4,8

Şişli Kent Konseyi 12 63,2 6 31,6 1 5,3

Tablo 36. ‘Kent konseyi sayesinde kadın girişimciler yerel ekonominin 
büyümesi ve canlanmasına katkı sağlar.’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyi sayesinde kadın 
girişimciler yerel ekonominin 
büyümesi ve canlanmasına 
katkı sağlar.

31 77,5 5 12,5 4 10

Silivri Kent Konseyi 18 85,7   3 14,3

Şişli Kent Konseyi 13 68,4 5 16,3 1 5,3

“Kadın meclisleri, kadına karşı ayrımcılıkla mücadelede katkı sun-
maktadır” ifadesi diğer bir yüksek oranda olumlu yanıt alan ifadedir. 
Ancak diğer tablolardan farklı olarak bu tabloda Silivri Kent Konse-
yi’nden katılıyorum yanıtı genel oranın altında kalıp kararsızım ve ka-
tılmıyorum yanıtlarının genel oranın üzerinde olduğu gözlemlenirken; 
Şişli Kent Konseyi’nde ise tam tersi bir durum olduğu görülmektedir 
(Tablo 37).

Tablo 37. ‘Kent konseyleri-kadın meclisleri, kadına karşı ayrımcılıkla 
mücadelede katkı sunmaktadır’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyleri-kadın meclisleri, 
kadına karşı ayrımcılıkla müc-
adelede katkı sunmaktadır.

32 80 5 12,5 3 7,5

Silivri Kent Konseyi 14 66,7 4 19 3 14,3

Şişli Kent Konseyi 18 94,7 1 5,3  

Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın meclisini ilişkilendiren Tablo 
38’de de Tablo 37’ye benzer bir manzara mevcuttur. Şişli Kent Konse-
yi’nde kadın meclislerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunmadı-
ğını beyan eden olmamıştır (Tablo 38).

Tablo 38. ‘Kent konseyleri-kadın meclisleri, toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanmasına katkı sunmaktadır.’  

İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

F % f % f %

Kent konseyleri-kadın meclisleri, 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanmasına katkı sunmaktadır.

30 75 7 17,5 3 7,5

Silivri Kent Konseyi 15 71,4 3 14,3 3 14,3

Şişli Kent Konseyi 15 78,9 4 21,1  

Tablo 39’da negatif hüküm içeren bir ifade bulunmaktadır. Ancak bu 
ifadeye verilen yanıtlar diğer ifadelerde aynı anlamda fakat olumlu bir 
hüküm içeren ifadelere verilen yanıtlarla paralellik göstermemektedir. 
Şişli Kent Konseyi’nde %63,2 ile bu ifadede katılmıyorum yanıtı yük-
sek oranla temsil edilirken; Silivri Kent Konseyi’nden verilen yanıtların 
%47,6’sı katıldığını beyan etmiştir.

Tablo 39. ‘Kent konseyi kadın meclisi çalışmalarını yeterli bulmuyorum.’ 
İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyi kadın meclisi 
çalışmalarını yeterli bulmuyorum. 15 37,5 8 20 17 42,5

Silivri Kent Konseyi 10 47,6 6 28,6 5 23,8

Şişli Kent Konseyi 5 26,3 2 10,5 12 63,2

Katılımcılar, kendilerine yönlendirilen ‘kent konseyinin öncülük etti-
ği kadın çalışmaları belediye yönetiminde yeterli ilgiyi görmemektedir’ 
ifadesine %50 oranında katılıyorum, %25 oranında kararsızım ve yine 
%25 oranın katılmıyorum şeklinde yanıt vermiştir. Bu oranlar belediye 
bazında da yaklaşık ifadelerle temsil edilmektedir.
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Tablo 41, Tablo 40 ile aynı genel oranlara sahiptir. Ancak belediye 
özelinde incelendiğinde Şişli Kent Konseyi’nin Silivri Kent Konseyi’ne 
kıyasla daha fazla destek görmediğini belirttiği görülmektedir.

Tablo 40. ‘Kent konseyinin öncülük ettiği kadın çalışmaları belediye 
yönetiminde yeterli ilgiyi görmemektedir.’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyinin öncülük ettiği 
kadın çalışmaları belediye 
yönetiminde yeterli ilgiyi 
görmemektedir.

20 50 10 25 10 25

Silivri Kent Konseyi 10 47,6 6 28,6 5 23,8

Şişli Kent Konseyi 10 52,6 4 21,1 5 26,3

Tablo 41. ‘Kent konseyinin öncülük ettiği kadın çalışmaları 
belediye yönetiminde yeterli desteği (mali, uygulama ve yönetsel) 

görmemektedir’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyinin öncülük ettiği 
kadın çalışmaları belediye 
yönetiminde yeterli desteği 
(mali, uygulama ve yönetsel) 
görmemektedir.

20 50 10 25 10 25

Silivri Kent Konseyi 8 38,1 8 38,1 5 23,8

Şişli Kent Konseyi 12 63,2 2 10,5 5 26,3

Katılımcılar, %75 gibi yüksek bir oranlar “kadın meclislerinin, kadın-
ların hemşehrilik hukukunu geliştirmesine katkı sunduğuna” inanmak-
tadır. Bu oran, belediye bazında farklılık göstermemektedir (Tablo 42).

Tablo 42. ‘Kent konseyi kadın meclisi, kadınların hemşehrilik 
hukukunun gelişmesine katkı sağlar’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyi kadın meclisi, 
kadınların hemşehrilik hukukunun 
gelişmesine katkı sağlar.

30 75 6 15 4 10

Silivri Kent Konseyi 16 76,2 3 14,3 2 9,5

Şişli Kent Konseyi 14 73,7 3 15,8 2 10,5

Katılımcılara yönlendirilen sorular arasında en yüksek katılım ora-
nı gösteren diğer bir ifade kadın meclislerinin, kadın alanında çalışan 
sivil toplum kuruluşlarına katkıda bulunduğuna yöneliktir. Katılım-
cıların %82,5’i bu ifadeye katılmaktadır ve Şişli Kent Konseyi’nden bu 
ifadeye katılmadığı belirten katılımcı bulunmamaktadır.

Tablo 43. ‘Kent konseyi kadın meclisi, kadın alanında çalışan sivil 
toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunur.’ 

İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyi kadın me-
clisi, kadın alanında çalışan 
sivil toplumun gelişmesine ve 
kurumsallaşmasına katkıda 
bulunur.

33 82,5 6 15 1 2,5

Silivri Kent Konseyi 18 85,7 2 9,5 1 4,8

Şişli Kent Konseyi 15 78,9 4 21,1  

Tablo 44 kadın meclisinin, kent konseyinin diğer yerel aktörlerle iliş-
kisinin gelişmesine katkıda bulunduğuna dair olumlu görüşlerin ağırlık-
ta olduğunu göstermektedir. Katılımcıların %80’i verilen ifadeye katılır-
ken, Silivri Kent Konseyi’nden bu ifadeye katılmayan bulunmamaktadır.

Tablo 44. ‘Kadın meclisi, kent konseyinin diğer yerel aktörlerle 
ilişkisinin gelişmesine katkıda bulunur.’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kadın meclisi, kent konseyinin 
diğer yerel aktörlerle ilişkisinin 
gelişmesine katkıda bulunur.

32 80 7 17,5 1 2,5

Silivri Kent Konseyi 18 85,7 3 14,3  

Şişli Kent Konseyi 14 73,7 4 21,1 1 5,3

Katılımcılar, kent konseyinin belediye kaynaklarının dağıtımı ve 
stratejik planların hazırlanmasında toplumsal cinsiyet duyarlılığının 
gözetilmesi hakkında bir fikir birliği göstermemiştir. Belediye kaynak-
ları bazında Silivri Kent Konseyi’nden %52,4 oranında bu ifadeye katı-
lım oranı mevcut iken, Şişli Kent Konseyi’nde bu ifade %31,6 ile temsil 
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edilmektedir. Yine tabloda görüleceği üzeri kararsızım yanıtını veren-
lerin oranı katılıyorum yanıtını verenlerin oranına yakın bir seviyede-
dir (Tablo 45).

Tablo 45. ‘Kent konseyi sayesinde belediye kaynakları toplumsal 
cinsiyete duyarlı biçimde kullanılmaktadır.’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyi sayesinde belediye 
kaynakları toplumsal cinsiyete 
duyarlı biçimde kullanılmaktadır.

17 42,5 15 37,5 8 20

Silivri Kent Konseyi 11 52,4 7 33,3 3 14,3

Şişli Kent Konseyi 6 31,6 8 42,1 5 26,3

Stratejik plan ve bütçe bakımından ise Tablo 45 ile benzer oranlar 
mevcuttur (Tablo 46).

Tablo 46. ‘Kent konseyinin stratejik planı ve bütçesinde toplumsal 
cinsiyet eşitlik ilkesi gözetilmektedir.’ İfadesine Verilen Yanıtlar

İFADE
Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum

f % f % f %

Kent konseyinin stratejik planı ve 
bütçesinde toplumsal cinsiyet 
eşitlik ilkesi gözetilmektedir.

16 40 14 35 10 25

Silivri Kent Konseyi 10 47,6 6 28,6 5 23,8

Şişli Kent Konseyi 6 31,6 8 42,1 5 26,3

Anket Sonuçlarının Genel Değerlendirmesi

Yukarıda sıralanan anket sonuçları ışığında aşağıdaki değerlendir-
meleri yapmak mümkündür; 
l	Katılımcıların çoğunluğu kent konseyi ile ilgili gelişmeleri takip 

etmektedir.
l	Katılımcılar, kent konseyinin kanun ve yönetmelikte yer alan gö-

revlerini ağırlıklı olarak yerine getirebildiğini düşünmektedir. Bu 
konuda Şişli Kent Konseyi, Silivri Kent Konseyi’ne göre daha ka-
rarsız görünmektedir. Parti ve STK üyeliği durumu üzerinden ya-

pılan çapraz analizlerde ise üyeliği bulunmayanların tamamının 
bu ifadeye katılıyor olmasıdır.

l	Katılımcıların çoğu kent konseyinin kuruluşunda ve meclisler ile 
çalışma gruplarının oluşturulmasında demokratik esaslara riayet 
edildiğine katılmaktadır. Ancak Şişli Kent Konseyi bu konuda 
yüksek oranda kararsız iken Silivri Kent Konseyi’nde katılım ifa-
desi daha yüksek seviyededir.

l	Katılımcılar, kent konseyi yürütme kurulunun, meclis ve çalışma 
gruplarının çalışmalarını dikkate aldığını belirtmektedir.

l	Kent konseyi organları arasındaki uyum konusunda Kent Kon-
seyleri birbirlerinden ayrılmaktadır. Silivri Kent Konseyi bu ifa-
deye çoğunluklu katılırken; Şişli Kent Konseyi’nde yanıtlar katılı-
yorum ve kararsızım arasında eşit dağılmıştır.

l	Katılımcıların yine çoğunluğu kent konseyi meclisleri ve çalışma 
grupları ile üyeler, genel kurulda yeteri kadar temsil edildiğine 
inanırken; %30’luk karasız kesim dikkat çekmektedir.

l	Kent konseyi başkanı ve üyeler arasındaki etkili iletişim ve karar-
ların demokratik ortamlarda alınması her iki kent konseyinde de 
benzer oranlarda temsil edilmektedir. Katılımcıların çoğu olumlu 
yanıt vermiştir.

l	Katılımcılar kent konseyleri kararlarının belediye kararlarında 
etkili olması ve belediye meclislerinde yeterli düzeyde görüşül-
mesi konusunda diğer ifadelerde olduğu kadar olumlu değildir. 
Belediye kararları konusunda Silivri Kent Konseyi nispeten 
olumlu bir orana sahipken Şişli Kent Konseyi’nde yanıtlar dağı-
lım göstermektedir.

l	Katılımcılar, kent konseylerinin yerel katılımı sağlayarak temsil 
kapasitesini artırdığına çoğunlukla inanmaktadır. Silivri Kent 
Konseyi, Şişli Kent Konseyi’ne nazaran daha olumlu bir orana sa-
hiptir. Şişli Kent Konseyi özelinde kararsız kalanların oranı kay-
da değerdir.

l	Kent konseylerinin demokrasi bilincine ve yerellik ilkesine kat-
kı sağladığı konusunda her iki kent konseyine de yüksek oranda 
olumlu yanıt vermiştir.

l	Katılımcılar, kent konseyinin belediye yönetiminin politikaları/
kararları doğrultusunda hareket etmediği konusunda çoğunluk-
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tadır. Ancak Silivri Kent Konseyi’nde bu ifadeye katılım %50’nin 
üzerindedir.

l	Katılımcılara CEDAW Sözleşmesi ile yöneltilen sorularda Şişli 
Kent Konseyi’nin, Silivri Kent Konseyi’ne kıyasla daha bilinçli ol-
duğu gözlemlenmiştir. Her ne kadar sözleşmenin varlığından ha-
berdar olan kısım %47 oranında olsa da ileride mülakat verilerin-
de görüleceği üzere çoğu katılımcının sözleşme hakkında bilgisi 
bulunmamaktadır.

l	Kadın meclisi özelinde yöneltilen sorularda ise her iki kent konse-
yinde de oranlar birbirlerine paraleldir. Yönetime katılım, alınan 
kararların değerlendirilmesi ve toplumsal cinsiyete katkı gibi ko-
nularda verilen yanıtların çoğunluğu olumlu olsa da kararsız ve 
katılmayan kesimin oranı kayda değerdir. 

l	Kadın çalışmalarına belediyelerin verdiği destek konusunda katı-
lımcılar yarısı olumlu diğer yarısı ise kararsız ve olumsuz düşün-
mektedir. Şişli Kent Konseyi’nde olumsuz görevlerin oranı Silivri 
Kent Konseyi’ne kıyasla daha yüksek orandadır.

l	Belediye kaynaklarının toplumsal cinsiyete göre dağıtılması ve 
stratejik planların yine toplumsal cinsiyeti gözeterek oluşturulup 
oluşturulmadığına yönelik soru, katılımcıların çoğunluğunun ka-
tılmadığı bir durumdur.

Katılım konusunda ciddi bir algı sorunu bulunmaktadır. Kamu oto-
ritesi tarafından kurulan ya da ortaklaşa oluşturulan platformlarda 
yer almak katılımcılık açısından yeterli görülebilmektedir. Kararların 
şekillenmesinde hangi düzeyde belirleyici olunduğu bile dikkate alın-
mamaktadır (Türkiye’de Hak Temelli Sivil Toplum Örgütleri, 2011: 
141-143). İlişki biçimi genellikle hiyerarşik zemine oturmaktadır. İlişki 
geliştikçe hesap sorma, eleştirme, karşı tutum geliştirme iradesi zayıf-
lamaktadır. Kamu otoritesi ile ilişki genellikle resmi, yüzeysel ve temsili 
düzeydedir. Üyelerin bu süreçlere katılımı yok denecek noktadadır.

İzleme konusunda üçüncü taraflardan kaynaklı sorunlarla ilgili 
(tüketici sorunları gibi) ilişki daha özgüvenli kurulabilmekte, doğru-
dan kamu otoritesinden kaynaklı uygulamalarda daha çekingen ref-
leks verilmektedir.

STÖ’lerin yerel katılım mekanizmaları konusunda geçmişe kıyasla 
daha bilgili hale geldikleri söylenebilir. Bu bilgilenmenin özellikle, ka-
dın, engelli ve çevre örgütleri arasında daha yaygın olduğu araştırma sü-
recinde yapılan derinlemesine görüşmelerle de doğrulanmıştır. Bunun 
nedenleri arasında STÖ’lere yönelik yapılan bilgilendirme toplantıları, 
internetin yaygın olarak kullanımı, AB organlarının, yerelde faaliyet 
gösteren STÖ’ler ile diyalog kurması, Türkiye’nin de yerel yönetimlerle 
ilgili yeniden düzenlemeye gitmesi, AB fonlarının Türkiye’nin öncelikli 
kalkınma illerinde yürütülmesi ve uluslararası STÖ ve sivil ağlarla di-
yaloga geçilmesi yer almaktadır. Yasal engellerden kaynaklı sınırlılık 
önemli olmakla birlikte henüz bu sınırları zorlayan bir talep Sivil Top-
lum Örgütleri tarafından yeterince geliştirilememiştir. Yasalarca gü-
vence altına alınmış mekanizmalar bile uygulamaya taşınamamıştır. 
Bu noktada farkındalık seviyesi oldukça sorunludur. 

Kamu otoritesinin denetlenmesi ve hesap sorma noktasında yerel 
medya ile nasıl bir iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğine dair yapısal 
bir ilişki tarzı algı düzeyinde bile oluşmamıştır. Medyaya biçilen rol, 
medyadan beklenen duyarlılık ve katkı, etkinliklerin duyurulmasından 
ibarettir. Yerel medyanın sivil toplumun bir parçası olduğu anlayışı iki 
tarafta da oluşmamıştır. Özellikle siyasal rekabet ortamlarının gergin-
leştiği ortam ve gündemlerde sivil toplum ve yerel medyanın seçilmiş 
yerel yönetimleri eleştirme tarzı ve kamu otoritesi ile ilişkisi güven 
kaybına neden olacak düzeyde etik çerçeveden yoksundur. Kişisel çıkar 
ve siyasal çekişmelerin bu ilişkide belirleyici olduğu, toplumsal çıkarla-
rın yeterince gözetilmediği algısı oldukça yaygındır.

Ankete dayalı alan araştırması verileri genel olarak değerlendirildi-
ğinde; kent konseylerinin ve kadın meclislerinin kadınların yerel siya-
sete katılmasında önemli ve yeni bir kurumsal yapı olduğunu göster-
mektedir. Örgütlü yapılarda yer alan kadınlar kadar örgütlü olmayan 
kadınların da kendilerini ifade edebilme ya da yerel karar alma süreç-
lerinde yer alma fırsatını yakaladığı söylenebilir. Kent konseyi ve kadın 
meclislerinin yerel yönetişime, demokrasiye ve uzlaşı kültürüne katkı 
sunduğu söylenebilir. Diğer taraftan, yasal ve kurumsal olarak bele-
diye yönetimine bağımlı olan kent konseyi sorununun kadın meclisle-
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ri çalışmalarında da sınırlayıcı bir faktöre dönüştüğü görülmektedir. 
Kadın meclislerinin ve kent konseylerinin aldıkları kararların yeterli 
düzeyde belediye meclisinde karşılık bulmadığı, ancak diğer taraftan 
uygulamaya etki ettiği tespit edilmiştir. Bu durumda sınırlılıklarına 
rağmen, kent konseyi ve kadın meclislerinin yerel politika yapım ve 
uygulama süreçlerinde etkili olduğu söylenebilir. Kent konseyi ve ka-
dın meclislerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yönünde çalış-
malarının olduğu ve bu kapsamda katkılar sunduğu da görülmektedir. 
Buna göre kent konseylerinin ülke genelinde yaygınlaşması, aktif hale 
gelmesi, çoğulcu yapısını sürdürmesi ve karar vermeye etkisinin artı-
rılması önerilebilir.

4.3. Mülakat Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Çalışma kapsamında görüşülen ve sağlıklı veri elde edilen 40 kişinin 
25’i ile yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan bir mülakat gerçekleş-
tirilmiştir. Gerçekleştirilen tüm mülakatlar, katılımcılara yöneltilen 
soruların teması ve sıralamasına uygun bir şekilde çalışmanın ekinde 
yer verilen (Bkz.: Ek 1) tablolar olarak paylaşılmıştır. Değerlendirme-
lerin bir kısmı ifadeler kodlanarak değerlendirilirken, yaygın cevaplar 
bulunmayan sorular genel olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın bu 
kısmında gerçekleştirilen mülakatların analizi yapılacaktır.

4.3.1. Mülakat Yapılan Katılımcıların Profili
Çalışma kapsamında görüşülen kişilere dair ayrıntılı demografik bilgi 

paylaşımı yukarıda yapılmıştır. Bu bölümde katılımcılar ile ilgili genel 
bilgiler verilip, soruların analizine ilerleyen bölümde yer verilecektir.

Tablo 47’de görüldüğü üzere mülakat gerçekleştirilen kişilerin 14’ü 
Silivri Kent Konseyi’nden, 11’i ise Şişli Kent Konseyi’ndendir. Katılım-
cılardan yalnızca bir kişi erkek olup, yaş aralığı 27 ile 77 arasında de-
ğişmektedir. Bu bölümün devam eden kısmında alınan yanıtlar müla-
kat sorularının teması ve sıralamasına göre gerçekleştirilecektir.

Tablo 47. Mülakat Yapılan Katılımcıların Bilgileri

KATILIMCI KENT KONSEYİ KENT KONSEYİNDE BULUNMA SÜRESİ CİNSİYET YAŞ

Katılımcı 1 Silivri Kent Konseyi 1 Kadın 33

Katılımcı 2 Silivri Kent Konseyi 1 Kadın 27

Katılımcı 3 Silivri Kent Konseyi 1 Erkek 33

Katılımcı 4 Silivri Kent Konseyi 1 Kadın 39

Katılımcı 5 Silivri Kent Konseyi 1 Kadın 49

Katılımcı 6 Silivri Kent Konseyi 6 Kadın 49

Katılımcı 7 Silivri Kent Konseyi 4 Kadın 47

Katılımcı 8 Silivri Kent Konseyi 4 Kadın 48

Katılımcı 9 Silivri Kent Konseyi Belirtilmemiş Kadın 56

Katılımcı 10 Silivri Kent Konseyi 7 Kadın 58

Katılımcı 11 Silivri Kent Konseyi 1 Kadın 55

Katılımcı 12 Silivri Kent Konseyi 5 Kadın 57

Katılımcı 13 Silivri Kent Konseyi 5 Kadın 60

Katılımcı 14 Silivri Kent Konseyi 3 Kadın 68

Katılımcı 15 Şişli Kent Konseyi 1 Kadın 34

Katılımcı 16 Şişli Kent Konseyi 1 Kadın 47

Katılımcı 17 Şişli Kent Konseyi 2 Kadın 49

Katılımcı 18 Şişli Kent Konseyi 1 Kadın 47

Katılımcı 19 Şişli Kent Konseyi 1 Kadın 50

Katılımcı 20 Şişli Kent Konseyi 1 Kadın 56

Katılımcı 21 Şişli Kent Konseyi Belirtilmemiş Kadın 55

Katılımcı 22 Şişli Kent Konseyi Belirtilmemiş Kadın 77

Katılımcı 23 Şişli Kent Konseyi 2 Kadın 63

Katılımcı 24 Şişli Kent Konseyi 1 Kadın 63

Katılımcı 25 Şişli Kent Konseyi 1 Kadın 65

4.3.2. Mülakat Sonuçları
Bu başlık altında, katılımcıların genel giriş ve hazırlık niteliğinde 

betimleyici sorular sonrasında elde edilen yanıtların sonuçları yer al-
maktadır.

Hazırlık Soruları
Katılımcılara hazırlık soruları başlığı altında 4 soru yöneltilmiştir. 

Bu soruların amacı katılımcıların daha önce belediyede görev alıp al-
madığını, siyasi partide üyeliğinin olup olmadığını, Kent Konseyi yö-



88 89

netiminde görevi olup olmadığını, Kent Konseyi toplantılarına ve faali-
yetlerine aktif katılım gösterip göstermediğini ve kent konseyine nasıl 
dâhil olduklarını tespit etmeye yöneliktir.

Görüşülen katılımcıların çoğunun (19 kişi) belediyede bir görevi yok-
tur ve görev almamıştır. Silivri Kent Konseyi’nden daha önce iki kişi 
görev almışken, 1 kişi belediyede gönüllü olarak görev almıştır. Şişli 
Kent Konseyi’nde ise 1 kişi gönüllü görev alırken, 2 kişi belediyede aktif 
olarak görev almaktadır (Tablo 48).

Tablo 48. ‘Hâlihazırda ya da daha önce belediye yönetiminde (meclis, 
başkanlık veya idare) görev aldınız mı?’ Sorusuna Verilen Cevaplar

KODLANMIŞ KATILIMCI CEVABI CEVAP SAYISI

SİLİVRİ KENT KONSEYİ

Belediyede görevi yok/görev almamış. 11

Belediyede görevi yok/daha önce görev almış. 2

Belediyede gönüllü olarak görev almış/alıyor. 1

Belediyede görev alıyor. 

ŞİŞLİ KENT KONSEYİ

Belediyede görevi yok/görev almamış. 8

Belediyede görevi yok/daha önce görev almış. 

Belediyede gönüllü olarak görev almış/alıyor. 1

Belediyede görev alıyor. 2

Katılımcılara bir siyasi partiye üyelikleri sorulduğundan 14 kişi si-
yasi parti üyeliği bulunmadığını ifade etmiştir. Geri kalan 11 kişinin 
siyasi parti üyeliği bulunurken bu 11 kişinin 5’inin de partide görevi 
bulunmaktadır. Bu 5 kişi de Silivri Kent Konseyi’nde bulunmaktadır 
(Tablo 49). Bir üyeliğe sahip katılımcıların parti ilçe teşkilatında, ka-
dın kollarında ve derneklerde görev yaptığı gözlemlenmektedir (Ek 
Tablo 2).

Katılımcıların Kent Konseyi yönetimindeki rolü sorulduğunda katı-
lımcıların %25’i yönetici pozisyonunda bulunmaktadır. Bu soruya bağlı 
olarak yöneltilen sorular katılımcıların faaliyetlere katılım durumunu 
ve faaliyetlere katılım motivasyonlarını anlamaya yöneliktir. 

Tablo 49. ‘Herhangi bir siyasi parti üyeliğiniz bulunmakta mıdır?  
Siyasi parti ilçe ya da il örgütünde yönetimde göreviniz var mıdır?’ 

Sorusuna Verilen Cevaplar

KODLANMIŞ KATILIMCI CEVABI CEVAP SAYISI

SİLİVRİ KENT KONSEYİ

Siyasi parti üyeliği bulunmamaktadır. 7

Siyasi partide üyeliği ve görevi var. 5

Siyasi parti üyesi ancak yönetimde görevi yok. 2

ŞİŞLİ KENT KONSEYİ

Siyasi parti üyeliği bulunmamaktadır. 7

Siyasi partide üyeliği ve görevi var. 

Siyasi parti üyesi ancak yönetimde görevi yok. 4

Tablo 50. ‘Kent Konseyi yönetiminde göreviniz nedir?’  
Sorusuna Verilen Cevaplar

KODLANMIŞ KATILIMCI CEVABI CEVAP SAYISI

SİLİVRİ KENT KONSEYİ

Yeni/Yalnızca Üye 12

Yönetimde Görevli 2

ŞİŞLİ KENT KONSEYİ

Yeni/Yalnızca Üye 7

Yönetimde Görevli 4

Katılımcılar, “ürünlerinin satışını yapmak”, “kadınların siyasetteki 
temsiliyetini arttırmak”, “kadınlarla çalışması sevgisi”, “kent konseyin-
deki sorumluluklar”, “kadın dayanışması” ve “politika oluşturma süreçle-
rine dâhil olmak” gibi faktörler katılımcıların kent konseyinde bulunma 
motivasyonu olarak tespit edilmiştir. Burada -özellikle Silivri özelinde- 
ticari kaygılar, kadının siyasete ve politika oluşturma sürecine katılımı 
ve cinsiyet eğiliminin öne çıktığı görülmektedir. Katılımcıların Kent Kon-
seyi’ne katılımını sınırlandıran faktörler ise “kent konseyinin siyasal ni-
teliği”, “-belediye- yönetimdeki değişim”, “faaliyetler hakkında haberdar 
olamama” ve “çalışma saatlerindeki yoğunluk” olduğu tespit edilmiştir.

Katılımcıların Kent Konseyi’ne nasıl dâhil oldukları sorulduğunda 
Silivri’de arkadaş/sosyal çevre faktörü ve bağlı bulunulan kuruma da-
vet veya kurumu temsil amacı olduğu görülmektedir. Arkadaş/sosyal 
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çevre faktöründe Silivri Kent Konseyi’ndeki Üreten Kadınlar Platfor-
mu etkilidir. Bu platform üzerinden kent konseyinde bulunan üyelerin 
daha çok ticari amaçları bulunmaktadır. Diğer 8 kişi ise bulundukları 
kurumları temsilen konseyde bulunmaktadır. Silivri Kent Konseyi’nin 
oluşumunda ilgili tüm paydaşlara yapılan davet dikkat çekicidir. Şişli 
Kent Konseyi’nde yine temsil durumu ağırlıkta iken gönüllü katılım ör-
nekleri de bulunmaktadır. Arkadaş/sosyal çevre faktörü ise Şişli Kent 
Konseyi özelinde ticari amaçlardan ziyade araştırma faaliyetleri üzerin-
den gerçekleşmektedir (Tablo 51). Hazırlık soruları üzerinden bir değer-
lendirme yapıldığında katılımcıların çoğunluğunun belediyede ve siyasi 
partide görev almadığı görülmektedir. Bunun sebebi Tablo 51’deki veri-
lerle açıklanabilir. Çünkü katılımcılar kent konseyinde ticari faaliyet-
ler, kurumlarını temsil veya gönüllülük esasına göre bulunmaktadır. 
Katılımcılar hem yönetimde hem de üye olarak kent konseyinde faa-
liyet göstermektedirler. Faaliyetlerde aktif bulunmalarının motivasyo-
nu “ürünlerinin satışını yapmak”, “kadınların siyasetteki temsiliyetini 
arttırmak”, “kadınlarla çalışması sevgisi”, “kent konseyindeki sorum-
luluklar”, “kadın dayanışması” ve “politika oluşturma süreçlerine dâhil 
olmak” gibi faktörler iken katılımcıların katılımını olumsuz etkilen fak-
törler “kent konseyinin siyasal niteliği”, “-belediye- yönetimdeki deği-
şim” ve “şahsi çalışma saatlerindeki yoğunluk” olarak tespit edilmiştir.

Tablo 51. ‘İlçenizde kent konseyi genel kurulu oluşum sürecinden nasıl 
haberdar oldunuz? Tarafınıza davet nasıl ulaştı?’  

Sorusuna Verilen Cevaplar

KODLANMIŞ KATILIMCI CEVABI CEVAP SAYISI

SİLİVRİ KENT KONSEYİ

Arkadaş/Sosyal Çevre 6

Bağlı Bulunulan Kuruma Davet/Kurumu Temsil 8

Gönüllü Katılım 

ŞİŞLİ KENT KONSEYİ

Arkadaş/Sosyal Çevre 2

Bağlı Bulunulan Kuruma Davet/Kurumu Temsil 4

Gönüllü Katılım 3

Cevaplanmamış 2

Kent Konseyi ile İlgili Sorular
Bu başlık altında katılımcılara 4 soru yöneltilmiştir. Bu sorular ka-

tılımcıların kent konseyi hakkında genel görüşlerini ve kent konseyi-
belediye ilişkisinin mali, siyasi ve kurumsal boyutları hakkındaki gö-
rüşlerini tespit etmek amacıyla yöneltilmiştir.

Tablo 52. ‘Kent konseyinin yerel düzeyde doğrudan demokrasiye ve 
yönetişime katkısı olduğuna inanıyor musunuz?’  

Sorusuna Verilen Cevaplar

KODLANMIŞ KATILIMCI CEVABI CEVAP 
SAYISI

SİLİVRİ KENT KONSEYİ

Kent konseylerinin halka yakın/kapsayıcı niteliği nedeniyle inanıyor 3

Demokrasi ve yönetişimden farklı kaygılarla beraber inanıyor 4

Etkin olmadığını düşünerek inanıyor 1

Bir neden belirtmemiş ancak inanıyor 1

Kent Konseyinin etkisiz kalması sebebiyle inanmıyor 1

Kent Konseyinin siyasileşme nedeniyle inanmıyor 4

ŞİŞLİ KENT KONSEYİ

Kent konseylerinin halka yakın/kapsayıcı niteliği nedeniyle inanıyor 6

Bir neden belirtmemiş ancak inanıyor 1

Kent Konseyinin örgütsel yapılanmasının zayıf olması sebebiyle inanmıyor 1

Kent Konseyinin siyasileşme nedeniyle inanmıyor 3

Katılımcılara kent konseyinin yerel düzeyde doğrudan de-
mokrasiye ve yönetişime katkısı sorulduğunda yanıtların ağır-
lığı olumlu yöndedir. Katılımcılar kent konseyinin yerel düzeyde 
doğrudan demokrasiye ve yönetişime katkı sağladığını düşünmektedir. 
Ancak bunların bağlamı farklıdır. Öncelikle kent konseylerinin halka 
yakın ve tüm kesimleri kapsayıcı niteliği ile demokrasiye ve yönetişi-
me katkı sağladığı inanılıyor. Bunun yanı sıra kadınların projelerinin 
uygulanabilirliği, ortak akıl üretilmesi, demokratik hakların öğrenil-
mesi, kent konseyinin ilçe için ayna görevi görmesi ve halk ile belediye 
arasında köprü görevi görmesi boyutlar, kent konseylerinin demokra-
siye ve yönetişime katkı sunduğuna katılımcılar tarafından inanılmak-
tadır. Bu görüş Şişli Kent Konseyi’nde daha baskın olarak görülüyor. 
Silivri’de ise kadınların ticari faaliyetlerini gerçekleştirme konusunda 
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kolaylık sağladığı için olumlu görülmektedir. Kent konseyinin demok-
rasiye ve yönetişime katkı sunmadığını düşünenler ise kent konseyle-
rinin siyasi bir mekanizma haline gelmesi, örgütsel yapılanmalarının 
zayıf kalması ve üzerlerindeki idari ve siyasi vesayet nedenlerini öne 
sürmektedir.

Tablo 53. ‘Kent konseyinin kuruluşunda, meclislerin ve çalışma 
gruplarının oluşturulmasında demokratik ilkelere uygun bir süreç 

izlenmiş midir? Oluşturulan bu gruplar arasında bir uyum söz konusu 
mudur?’ Sorusuna Verilen Cevaplar

KODLANMIŞ KATILIMCI CEVABI CEVAP SAYISI

Yeni Üye: Fikri Yok 1

Çağrılı Bir Oluşum 1

Antidemokratik Bir Oluşum Süreci: Tek AdayŞeffaflık 4

Yönetişim/Kapsayıcılık İlkesinden Bağımsız Bir Oluşum 3

Demokratik Oluşum Süreci 12

Birimler Arası Uyum Mevcut 10

Demokratik Olma Temennisi 3

Katılımcılara, kent konseyinin kuruluşunda, meclislerin ve çalışma 
gruplarının oluşturulmasında demokratik ilkelerin gözetilip gözetil-
mediği ve oluşturulan bu gruplar arasında bir uyum olup olmadığı so-
rulmuştur. Cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde demokratik bir 
kent konseylerinin oluşum süreci demokratik ilkeler gözetilerek oluş-
turulmuştur. Yine oluşturulan bu birimler arasında uyum mevcuttur. 
Bu yönde görüş beyan etmeyenler ise oylamaya tek aday çıkarılması, 
şeffaflık ilkesinin gözetilmemesi ve yönetişimci/kapsayıcı bir nitelikten 
uzak olması sebebiyle oluşum sürecini anti-demokratik bulmaktadır. 
Anti-demokratik oluşum sürecine dair görüşler Silivri Kent Konse-
yi’nden gelirken Şişli Kent Konseyi’nde mevcut düzenin daha kapsayıcı 
ve demokratik olması yönünde temenniler mevcuttur.

Katılımcılara kent konseyi ile belediye ilişkisi sorulmuş, mali ve 
diğer kaynaklar bağlamında ne tür destekler alındığı tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Bu soruya verilen cevapların ağırlığı, belediye ile kent 
konseyinin ilişkilerinin iyi olduğu yönündedir. Kent Konseyi’nin ihti-
yaçları için belediyeden mali bir destekten ziyade yer tahsisi, kırtasiye 

malzemeleri, teknik ekipmanlar, ulaşım gibi ayni destekler sağlandığı 
belirtilmiştir. Silivri Kent Konseyi’nde kadınlarının ürünlerini satabil-
mesi için sunulan yer tahsisi ve belediye başkanının onların yanında 
duran tavrı olumlu karşılanmıştır. Şişli Kent Konseyi’nde ise beledi-
yenin mümkün olduğunca kent konseyinde destek sunduğunu ancak 
kapasitenin sınırlı olduğunun bilincinde oldukları belirtilmiştir. Bu sı-
nırlı kapasitenin yanı sıra yine Şişli özelinde mali destek konu-
sundaki bürokratik süreç ve belediyenin mali kaynakları konu-
sundaki şeffaf olmayan tavrı katılımcılar tarafından belirtilen 
hususlar arasındadır.

Tablo 54. ‘Kent konseyi ile belediye ilişkisi nasıldır?  
Mali ve diğer kaynaklar bağlamında belediyeden ne tür destekler 
alıyorsunuz? Kent Konseylerinin mali ihtiyaçları yeterli düzeyde 

karşılanmakta mıdır?’ Sorusuna Verilen Cevaplar

KODLANMIŞ KATILIMCI CEVABI CEVAP SAYISI

Kent KonseyiBelediye İlişkisi İyidir 9

Ayni Destek Mevcuttur 10

Belediye Mümkün Olduğunca Destek Veriyor. 9

Başkanın rolü burada etkindir. 3

Katılımcılara son olarak kent konseyleri ile ilgili kent konseylerinin 
ilgi alanında özerk hareket edebilmesi, yenilikler üretebilmesi ve al-
ternatif politika önerileri geliştirebilmesinin mümkün olup olmadığına 
yönelik bir soru yöneltilmiştir. Verilen cevaplar genel olarak değerlen-
dirildiğinde genel kanı kent konseylerinin zaten bu görev/amaç (mis-
yon) için var oldukları yönündedir. Ancak bunun önünde birtakım 
engeller mevcuttur. Bunlar kent konseyleri üzerindeki siyasi 
etki, mali özerklik, sivil inisiyatifin yeterince güçlü olmaması 
ve belediye bünyesindeki kent konseylerinin faaliyetlerinin 
gerçekleştirebilen birimler olmasıdır. Bu engeller giderildiği tak-
dirde kent konseylerinin bu misyonu gerçekleştirebilmesi katılımcılar 
tarafından mümkün olarak görülmektedir.
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Tablo 55. ‘Belediye yönetimi ile kurumsal ilişkisi çerçevesinde,  
Kent konseylerinin ilgi alanında özerk hareket edebilmesi, yenilikler 
üretebilmesi ve alternatif politika önerileri geliştirebilmesi mümkün 

müdür?’ Sorusuna Verilen Cevaplar

KODLANMIŞ KATILIMCI CEVABI CEVAP SAYISI

SİLİVRİ KENT KONSEYİ

Mümkündür. 9

Mümkün Değildir: Sivil İnisiyatif Üzerindeki Vesayet 2

Mümkün Değildir: Siyasi Etki Bulunması 1

Mümkün Değildir: Mali Özerliğe İhtiyaç Vardır 1

ŞİŞLİ KENT KONSEYİ

Mümkündür. 5

Mümkün Değildir: Yerel Örgütlenme ve Yerel Demokrasi 4

Mümkün Değildir: Siyasi Etki Bulunması 1

Mümkün Değildir: Mali Özerliğe İhtiyaç Vardır 1

Kent Konseyleri ve Kadınlar İle İlgili Sorular
Katılımcılara bu başlık altında 4 soru yöneltilmiştir. Bu bölümde yö-

neltilen sorularla tespit edilmek istenen kadınların sadece üye olarak 
değil, kent konseyi içerisinde görev alma anlamında ne düzeyde tem-
sil edildikleri, karar alma organlarındaki etkinliği ve hangi konularda 
daha etkin olduğudur. Bunun yanı sıra karar alma dışında kent konse-
yinin gerçekleştirdiği ekonomik, sosyal, kültürel vb. içerikli faaliyetler-
de kadınların ne ölçüde rol oynadığı da tespit edilmeye çalışılmıştır. Son 
olarak katılımcılara CEDAW Sözleşmesi’nin varlığından haberdar olup 
olmadıkları, sözleşme hakkında neler bildikleri ve Türkiye ile uyumlu 
olup olmadığı sorulmuştur.

Katılımcılar, kent konseyi içerisindeki aldığı görevler ve ne düzeyde 
temsil edildikleri konusunda olumlu görüşler beyan etmiştir. Verilen 
cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde hem kadın meclisinde hem 
kent konseyinde görünür ve etkin olduklarını belirtmişlerdir. Silivri 
özelinde kent konseyi içerisindeki en aktif meclisin kadın meclisi ol-
duğu vurgulanmaktadır. Yine Silivri özelindeki faaliyetlerin ağırlığı 
ekonomik olarak kadının durumu üzerinedir. Şişli özelinde de kadınla-
rın kendi içlerinde ve karar organlarında etkili olduğu görülmektedir. 
Genel olarak değerlendirildiğinde kadın hakları, örgütlenme, çevre, ka-

dın emeği, çocuklar ve şiddet konularında kadınların öne çıktığı tespit 
edilmiştir. Görünürlüğün arttırılması için de kadın meclisinde erkekle-
rin bulunması, bağımsız bütçe, eğitim ve kota uygulaması gibi öneriler 
mevcuttur.

Kadınların kent konseyleri dışında dâhil oldukları ekonomik, 
sosyal ve kültürel faaliyetlere yönelik cevaplar incelendiğinde 
kadınların özellikle ekonomik hayatta varlıklarının bulunması 
–Silivri özelinde bu hususun önceliklendirilmesi– ve sosyal kül-
türel alanlarda eğitim aldıkları gözlemlenmiştir

Katılımcılar, yerel düzeyde kadınların temsili ve yönetime katılımın 
arttırılması noktasında kent konseylerini yeterli görmemektedir. Ka-
dınlara faaliyetlerini gerçekleştirmek için imkân tanındığı ancak çalış-
malarının, tespitlerinin ve etkinliklerinin arttırılabilmesi yönünde bir 
faaliyet bulunmadığı bildirilmektedir.

Katılımcılar, kadının kamusal ve siyasal alandaki temsilinin ve be-
lirleyiciliğinin artması merkezileşmeyi, yerelleşmeyi ve kamu/kent hiz-
metlerini nasıl etkilediğine dair net cevaplar ortaya koymasa da ilçe 
düzeyindeki örgütlenmelerinde Silivri özelinde sosyal çevreye Şişli öze-
linde mahalle düzeyinde genişlemesine imkân tanıdığı gözlemlenmiştir.

Bu bölüme bağlı, son olarak, kadınlara CEDAW Sözleşme hakkın-
da sorular yöneltilmiştir. Alınan cevaplarda iki kent konseyi arasında 
ciddi farklar olduğu gözlemlenmiştir. Silivri Kent Konseyi’nden katı-
lan katılımcıların çoğunluğu sözleşmeyi ilk defa duymuştur. Şişli Kent 
Konseyi’ndeki katılımcıların çoğunluğu ise sözleşmeden haberdardır. 
Sözleşmeden haberdar olan katılımcılar, sözleşmenin kadının siyasal 
hayatta temsiliyeti için oldukça önemli görürken, Türkiye’deki mevzu-
atın da bu sözleşmeye uyumlu olduğunu belirtmektedir. Aynı zaman-
da sözleşmenin kadınlarla ilgili birçok gelişmeye -İstanbul Sözleşme-
si gibi- altlık hazırlaması niteliği ile önemli olduğunu belirtmektedir. 
Türkiye özelinde yapılan değerlendirmelerde olumlu gelişmelerin kâğıt 
üzerinde kaldığı, uygulama konusunda arzu edilen seviyeye erişileme-
diğine dair görüşler mevcuttur.
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Geleceğe Yönelik Sorular
Mülakatın son bölümünde katılımcılara, kadınların gelecekteki kent 

konseylerindeki yerine dair sorular yöneltilmiştir. Bu sorularla tespit 
edilmek istenen kadın meclislerinin daha etkin ve nitelikli bir yapıya 
kavuşması için alınması gereken önlemler ve atılması gereken adımlar 
tespit edilmeye çalışılmıştır.

Katılımcılara bu bölümde yöneltilen ilk soru kadınların söyleminin 
daha çok hangi politika gündemleri içerdiğine yöneliktir. Bu soruya 
verilen cevaplar genel olarak; ekonomik bağımsızlık, istihdam, kadına 
şiddet, çocuk istismarı, yoksulluk ve kadının siyasal hayattaki temsili 
üzerinedir. Bunun yanı sıra ulusal ve yerel gündemin kadınların söy-
lemlerine yansıdığı belirtilmektedir. Kadınların gündemini oluşturan 
bu konuların bir inisiyatif halinde tüm toplumsal kesimlere ulaşabil-
mesi konusunda özellikle kadınların ve çocukların bilinçlendirilmesi ve 
merkezi yönetimin sivil inisiyatif üzerindeki vesayetini kaldırmasına 
yönelik öneriler öne çıkmaktadır. Yine sosyal medya kullanımı tüm top-
lumsal kesimlere ulaşmanın bir aracı olarak görülmektedir.

Katılımcılar, kadınların yerel düzeyde karar verici konuma gelmele-
rini oldukça olumlu karşılamaktadır. Kadınların ayrımcılıktan, siyasi 
ve ideolojik kaygılardan uzak, daha eşitlikçi, ekip ruhunu güçlendiren 
ve düzen getiren bir profile sahip olduklarına inanılmaktadır. Yine ka-
dınların mantığının yanı sıra duyguları ile karar aldığı vurgulanmak-
tadır. Katılımcılar tüm bunların siyaset alanında şiddeti, kavgayı ve 
savaşı engelleyeceğini düşünmektedir.

Katılımcılara ayrımcılıkla mücadelede ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanmasına yönelik yerel girişimlerin rolü sorul-
duğunda olumlu etki yaptığına dair değerlendirmelerde bulu-
nulmuştur. Geliştirilmesi yönünde ise toplumsal bilincin arttı-
rılmasına yönelik öneriler belirtilmiştir.

Mülakatın devam eden kısmında katılımcılara kent konseyinin gele-
cekte katılım, kurumsal olgunluk, kapsayıcılık, etkinlik vb. değişkenler 
bağlamında nasıl bir durumda olacağına dair görüşleri ve eklemek iste-

dikleri sorulmuştur. Bu bağlamda alınan cevaplar kent konseyinde kadın 
meclislerinde daha fazla üyenin varlığı ve daha fazla katılımın olması, 
daha fazla proje gerçekleştirilmesi, kent konseylerini anlamak ve anlat-
mak, kent konseylerini şeffaf, demokratik, hesap verebilir, kapsayıcı ve 
siyaset üstü bir kurum haline getirmek, sivil inisiyatifin güçlendirilmesi, 
katılım bilincinin arttırılması, kent konseyleri üzerindeki merkezi yöne-
timin ve belediyelerin idari ve siyasi vesayetinden arındırmak, kent kon-
seylerine söz hakkı değil yetki vermek ve kent konseylerini belediyelerin 
arka bahçeleri olarak görmemek yönündedir. Bu hususlarla birlikte kent 
konseyleri katılım, kurumsal olgunluk, kapsayıcılık, etkinlik vb. değiş-
kenler bağlamında daha demokratik kurumlar olacağına inanılmaktadır.

4.3.3. Mülakat Sonuçlarının Değerlendirmesi 
Yukarıda sunulan mülakat sonuçları genel olarak değerlendirildi-

ğinde üzerinde durulması gereken ilk tespit, bir katılım aracı olarak 
kurulan kent konseyleri ve ortak aklın oluşturulması hedefleyen kent 
konseyi bünyesindeki meclislerin üyeleri tarafından bütünüyle bir ka-
tılım aracından ziyade ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirebildiği bir 
platform olarak görmesidir.

Katılımcılar, kent konseylerinin demokrasi kültürüne katkısı, ka-
tılımı ve yönetişimi arttırıcı boyutlarıyla faydalı görmektedir. Ancak 
siyasi, idari ve mali boyutta özerk bir konuma sahip olamama-
sı katılımcıların kent konseylerini “belediyenin arka bahçesi” 
olarak yorumlanmasına neden olmaktadır.

Katılımcılar tarafından kadın meclisleri ise kadının ekonomik bağım-
sızlığı, yönetime katılması ve toplumsal sorunları ele alabilmesi neden-
leriyle faydalı bir yapılanma olarak görülmektedir. Ancak bu meclis ta-
rafından alınan kararların kent meclisinde, belediye meclisinde, belediye 
yönetiminde ve ulusal ölçekte kamu yönetiminde dikkate alınmaması 
kadın meclislerinin etkin ve verimli bir şekilde işlemesine engel nedenler 
olarak görülmektedir. Bunun nedeni hem belediyelerde hem de merkezi 
yönetimin taşra teşkilatında kadın meclislerin yapabileceklerinin ikame-
sinin bulunmasıdır. Aşağıdaki tabloda mülakatlar sırasında sorulan so-
rulara verilen cevapları temsil edebilecek örnek cevaplar sunulmaktadır.
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Tablo 5: Mülakat sırasında sorulan sorulara verilen örnek cevaplar

Genel Profil
Kadın olarak buradayım, 
Yürütme Kurulu üyesiyim. 
Artık Kadın Meclisi Başka-
nıyım.
Tüketiciyi Koruma Derne-
ğin başkanm,
Hukukçu Kadınlar Derneği 
Başkanım
Siyasi parti temsilcisi, 
Detaylı, ince düşünür. 
Disiplinli

Ben uzun yıllardır 
Şişli de yaşıyorum.
Kolaylaştırıcıyım.
Engelliyim eşim 
kanser hastası
Girişken 
Cesur
Güçlü
Kadını bütünleştirici
Ayakları üstünde 
duran

Bulunma Amacı

Whapsapp’ı sosyal 
media olarak nitelen
diriyor.
Doğum yaptıktan sonra 
yoğun iş hayatıma geri 
dönüş yapamadım
Mesela ulaşım için araç 
desteği alır
Eşimden dolayı şanslı-
yım, destekliyor.
Korolar kuruyorlar

Kent konseylerine üyeliğim sergi vesilesiyle 
El sanatlarına başladığım için işte kent 
konseyine üye
Demokratik haklarını öğrenme eğitim hakla-
rını öğrenme toplumsal hayata katılımını 
sağlamak
Yönetim kurulu üyelerinin yaptığı herhangi 
bir şey olmadı.
Kültürel anlamda aktif
Çaresizliklerini, eğitimsizliklerini, eğitimlisinin 
eğitimsize karşı olan saygısızlığını…

Rol

Siyasetin Kent konseylerini yönetmesi ve şekillen-
dirmesi.
Kent Konseyi bir ilçenin aynasıdır
Silivri halkına çok haberdar olduğu bir yapı değil 
açıkçası.
Hizmet aşkı var
Kent konseyine çılgın fikirleri vardır.
Bizle ilgileniyor
Maddi destek değil ama bazı kolaylıklar sağlıyor
Esnaftan da destek alarak yaptığımız projelerimiz 
de var.
Üretici Kadınlar Platformu kurduk.
Politik geçmişi olan
İklim. Doğayla ilgili çalışmalar yapan
Çevre kirliliği de bizi çok ilgilendiriyor. Gıdalar bizi 
çok ilgilendiriyor. Tüketici hakları bizi çok ilgilendi-
riyor
Onlar bizimle ilgileniyor mu biz onlarla ilgileniyoruz 
da. 
Mesela KA.DER’i ben biliyorum ama KA.DER beni 
bilmiyor.

Kent Aktörleri
Mahalle sorumlusu
STK temsilcisi
Etiketim yok
Mahalle meclisi
Göçmen kadınlar
Köprü vazifesi.
Ortak akıl üretmesi
Belediyenin hâkimiyeti
Baskı gücü yapıyoruz
Bir aracı kurum
Tamamen bağımsız olduğumuzu
Belediye arasındaki ilişki düzeyli ve destekli.
Kadın desteği
Kent Konseyi, belediyeye artı değer katıyor
Kent Konseyi siyasete ısınma yeri de diye-
biliriz. 
Geri dönüşüme gönderilmesi
Kadın meclisinde mahalle sorumlusu
Saygıyla ilgili bilinçlendirme, sağlıkla ilgili 
muhtarlarla birlikte eğitim ihtiyacı.
Farklı fikirde olup dinlemeyi bilmeyen ve 
toplantıları domine eden var
Gönüllülük esasıyla bulunuyorum.
Şöyle söyleyeyim: “Kadın erkeğini bile 
eğitebilir”.
Köylere gidip ikili-ilişkiler semineri düşündük.

Genel Sorunlar

Belediyelerin arka bahçesi 
gibi görünüyor
STK’larla, sivillerle, halkla 
nasıl sivil derken sivil aktivist-
lerle ve halkla bütünleşerek 
derse çok faydası olacağını 
düşünüyoruz.
Hem sivil toplum kuruluşları-
nın koordinasyonu
Bütçeye kavuştular
Kent Konseyi projeler 
üretebilir. Ciddi projeler 
üretilebilir.
Konuşma imkânı verilirse 
eşitliğin sağlandığını da 
düşünmüyorum
Görünürlük
Uyumlu ve yoğun bir çalış-
ma şekli yok maalesef
Mutlaka siyasette kota 
olması lazım
İktidar ve güç
Halka inemiyor gibi değil 
de halka çıkamıyor gibi.

Kadın olsa hassas sosyal bir 
yönetişim anlayışı olur.

Ekonomisinin güçlendiril
mesi.
Önce kent konseyinin 
amaçlarını bilmelerini 
istiyorum.

STK mekanizmaları kuramıyor. Belediye 
sistem oluşturamadığı için,

Bir baskı gücü oluşturma konusunda da 
önemli olduğunu düşünüyorum

Kent Konseyi meclisleri üzerinden gelen 
talepleri Meclis’e ileten bir sekretarya gibi 
çalışıyor.

Bürokratik engeller

Şeffaf değil belediye

Aternatif politika önerileri

Kent meclislerinin halka açılması lazım geniş 
katılımlı olması lazım

Kent Konseyi Şişli Belediyesi’nin baskısı altın-
da kalıyor.

Kadın meclisi varsa erkek meclisi neden 
yok?

Muhtaç olan aileler

Kadınların eğitilmesi lazım

Ortak dil oluşturmamız lazım

Temsiliyet var ama etkililik konusunda söyle-
yemiyorum

Ekonomik bağımsızlığı yok

Bütçe, para 

Kadın örgütlerinin bir envanterinin olması 
lazım. Yerelleşme de kadınlar daha etkililer.

Bu zihniyet değişmedikçe kadınların karar 
mekanizmasında olmasının hiçbir faydası 
yok.

Gönüllülük esası
Saygı duyarak ve şeffaf
Erkeklerin de çalıştığı birlik

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Belediye içerinde kent konseyi ve kadın meclisleri maddi ve 
ayni desteklerin oranına bağlı olarak işlerlik kazanmaktadır. 
Kent konseylerinin ve meclislerinin belediyeye olan bu bağımlılığı mec-
lislerin siyaset üstü bir kurum olmasına engel teşkil etmektedir. 
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Kent konseyi ve kadın meclisine dair yasal düzenlemeler, bilgi-
si olan katılımcılar tarafından CEDAW Sözleşmesi’ne uygun olarak 
görülmektedir. Ancak uygulama boyutunda aynı derecede bir başarı 
gösterilememektedir. 

Kent konseylerinin hem üyeleri tarafından hem de halk nezdinde 
tam olarak ne olduğu ve ne amaçla kurulduğuna dair bir bilincin olma-
dığı katılımcılar tarafından belirtilen bir husustur.

Tablo 6: Şişli ve Silivri Kent Konseyleri Kadın Meclisleri tarafından 
CEDAW Sözleşmesi’ninin Değerlendirilemesi

Şişli ve Silivri Kent Konseyleri Kadın Meclisleri tarafındanCEDAW Sözleşmesi›nin 
Değerlendirilmesi

Hiçbir sözleşmeye uyulmuyor Yasalarda ya da o uyum bulaştırma da 
değil. Bizdeki sorun uygulamada. Biz 
bunu uygulamada yapamıyoruz.

Bu sözleşmeler hep kâğıt üzerinde Dolayısıyla ben herkesin bu alanda ci-
ddi bir şekilde kararlı bir şekilde çalışması 
gerektiğini düşünüyorum. Ama devletin de 
taahhüt ettiği sözleşmelerle taahhüt ettiği 
biliyoruz.

Bizim Mücadele alanımızın önemli bir noktası 
CEDAW.

Ortak zemin bulmaya çalışmak

Uygulayıcıların, polislerin bunların hepsinin 
aslında o bakış açısındaki eksikliklerden kaynaklı 
olarak mevcut yasalar da uygulanmıyor.

 Anlamak için dinlemek, anlam bulmak 
ve ortaklaşmak

Bizim Mücadele alanımızın önemli bir noktası 
CEDAW.
Biz Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na farkındalık 
eğitimi verdik.

Başka fikirlerin bizi geliştireceğini kabul etmek

Uluslararası ve ulusal mevzuat birbirine uyum-
lu olsa bile uygulanmadığını düşünüyorum.

Kent Konseyleri Güçlü Yanlarını Ortaya 
Çıkarmak 

CEDAW’ı çok önemsiyorum, Dolayısıyla CEDAW’ tabii ki kadınlar 
açısından gerçekten çok ciddi yenilikler, 
dönüşümler getiren bir sözleşme.

 İstanbul Sözleşmesi’nde her iki sözleşmede 
biliyorsunuz anayasanın 90’ıncı maddesi de. 
Bunlar ulusal ulusal kanun hükmündedir. 

Kent konseyinin faaliyetleri hakkında 
haberdar olamıyoruz.

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisi; toplumsal cinsiyet eşitliğine 
duyarlı, yereldeki sorunlara çözüm üretecek, kadınlara ve ço-
cuklara yönelik şiddetin önlenmesi, çocuk haklarının korunma-
sı, gençlerin, engellilerin, sorunları gibi çeşitli konularda çalış-

malar yapmıştır. Kadınlar meclisi genelde gönüllük esasına dayalıdır. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği biri ile birlikte çalışmalar yürütülmektedir. 
Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin 2010-2018 yılları arasındaki faali-
yet sayılarına bakıldığında ise; gerçekleştirilen faaliyetler son dönemde 
daha artış göstermiştir. Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin 2010-2018 
yılları arasındaki faaliyet sayılarına bakıldığında ise; gerçekleştirilen 
faaliyetlerin Kadınlar ile çeşitli konularda yapılan söyleşiler, seminer-
ler ve kurslar ile eğitimlerine zaman ayırdıklarını söylenebilir. Kadın 
hakları, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın emeğinin değerlendi-
rilmesi gibi konularda daha fazla çalışma yapmaktadırlar. 

Silivri Kent Konseyi yeni oluşum içindedir. Kadın Meclisinin 
faaliyetleri; kentin sorunlarına, engellilere, sosyal yardım faali-
yetleri, özel günleri anma ve kutlama etkinlikleri, huzurevi ve 
kamu kurumlarına ziyaretler, toplumsal konularda basın açık-
lamaları ve kadına yönelik şiddet alanında çalışmalarını sür-
dürmektedir. Bu sınıflandırma Kadın Meclisinin sadece kadınlara 
özgü çalışmalar yürütmediğini söyleyebiliriz. 

Kadın meclisinin tanınması, farkındalık yaratması, daha çok kadına 
ulaşılması ve faaliyetlerinin duyurulması için bu husus oldukça önemli-
dir. Yapılan mülakatlarda ortaya çıkan ortak sorunlardan biri de kadın 
meclislerinin siyasallaşma düzeyi ve bulunduğu belediyenin yönetimi-
ne göre nasıl konumlanacağı ve ekonomik faktörlerdir. Kent konseyle-
rinde kadın meclisine siyasal olarak katılımı belirleyen pek çok faktör 
bulunmaktadır. Bunlar arasında toplumsal yapıda siyasal katılmayı 
belirleyen etkenleri; sosyoekonomik, psikolojik, biyolojik (cinsiyet-yaş), 
çevresel, kültürel, siyasal vb. olarak sıralamak mümkündür. Siyasal 
davranışı büyük ölçüde belirleyen sosyo-ekonomik koşullardır. Örneğin 
eğitim, gelir, meslek gibi sosyo-ekonomik değişkenlerde dikkati çeken 
bir nokta ise, bu unsurların birbirleriyle yakından bağlantılı oluşları ve 
siyasal katılmayı aynı yönde etkileyebilmeleridir. Her iki mecliste de 
engelli kadınların katılımının artırılması gerekmektedir. Özel-
likle hükümet politikalarının, AB uyum sürecinin de etkisi ile engelli 
örgütleri yerel yönetimler ve kamu kurumlarınca daha kolay kabul gör-
mektedir. Engellilere yönelik hizmetlerin hızlanması yönünde bir çaba 
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sarf edilmelidir. Kadın örgütlerinin STK ile iş birliğinin artırılması ge-
rekmektedir. Kent konseyi kadın meclislerine katılımın ilçe içerisinde 
daha çok sosyal alanda faaliyetlere yöneliktir. İçe kapalı ve daha çok 
kültür, yardımlaşma eksenli çalışan örgütlerde demokrasi kavramına 
dair algı da farklılaşmaktadır.

He iki meclisinde kamu kuruluşlarıyla birlikte ortak çalışmalar yü-
rüttüklerini, daha çok kendi içlerinde çağrışımlar yapan kendi alanları 
ile sınırlandırdıkları mekanizmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
bağlamda kent konseyleri kadın meclislerin ve STÖ’lerin birlik-
te iş birliği yapmaları önemlidir. AB organlarının, yerelde faaliyet 
gösteren STÖ’ler ile diyalog kurması, Türkiye’nin de yerel yönetimlerle 
ilgili yeniden düzenlemeye gitmesi ve kent konseyleri hukuksal sorun-
ların görünür kılınması açısından önemlidir. Bu nedenle iş birliğinin 
arttırılması hukuksal engelleri aşmak için kent konseylerini ve kadın 
meclislerini belediyelerden ayni ve nakdi destek alan kurumlar olarak 
bağımsızlaşabilmelerini sağlayabilir. Her “kadın meclisinde” görünen 
farklılıkların yanında, farklı belediyelerde de farklı tutumlar gözlen-
miştir. Bunun yanı sıra görüşülen grupların etnik yapısına, ait olduğu 
sosyal, kültürel ve siyasi yapısına göre de yerel katılım mekanizmala-
rına katılımı farklılaştırmaktadır. Bu nedenle kadın meclisleri karar 
ve projelerini belediyenin projelerinden bağımsız üretmelidir. Bu tür 
bir değişiklik, gerek kent konseylerini gerek kadın meclislerini siyasal 
aktörler karşısında güçlendirebilir. 

Aynı zamanda kent konseyleri kadın meclisinde katılımcıların yal-
nızca bir kısmı bu katılım mekanizmalarından haberdar olduklarını 
dile getirmişlerdir. Yapılan faaliyetlerden haberdar olmadıklarını ifade 
etmişlerdir. Her iki kent konseylerinde katılımın artması ve ilçe içe-
risinde herkese bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Kitle iletişim 
araçlarını kullanarak sivil örgütlerin çalışmalarını duyurmak ve lobi 
faaliyetleri yürütmek; böylece sosyal girişimciliği özendirerek ve top-
lumsal farkındalığı artırarak, sivil inisiyatifi güçlendirmek gerekmek-
tedir. Kent konseylerine katılımın, herkesin ortaklaşabildiği bir katılım 
olmalıdır. Katılım mekanizmaları, kent konseyinin yanı sıra, gönüllü 
katılımı, dilekçe hakkı ve şikâyet mekanizması gibi mekanizmaları da 

vurgulamaktadır. Özelikle belediyenin gönüllü katılımı teşvik etmeleri 
gerekmektedir. İlerleyen süreçte daha aktif hale geleceğine inandıkla-
rını dile getirmektedir. 

Aynı zamanda her iki kadın meclisinde kent konseyinde oluşan algı, 
aslından belediyenin bir organı gibi algılıyor olmasından kaynaklan-
maktadır. Bu bağlamda yapılan faaliyetler sanki belediye başkanı ya-
pıyormuş gibi gözükmektedir. Ve belediyenin yapmış olduğu politikalar 
olarak algılanmaktadır. Kent konseyleri kadın meclislerini belediyenin 
yan organı gibi görülmemelidir. Bu noktada yerel yönetimlere önemli 
roller düşmektedir. Öncelikle araştırmada rastlanılan bulguların bir 
sonucu olarak ifade edilebileceği gibi, yerel yöneticiler, kent konseyleri, 
kent konseyleri kadın meclisleri ve alt gruplar STÖ’lerle iletişim ha-
linde olmalıdır. İlçede kadına yönelik yapılan çalışmalarda da birlikte 
hareket etmelidirler. İnternet, posta, faks, telefon yolu ile kendilerine 
ulaşmaya çalışan sivil toplum temsilcilerine geri dönüşte geç kalınma-
malı, onlarla iş birliği için olumlu adımlar atılmalıdır. Kent konseyleri 
kadın meclisleri kendilerine toplumun ihtiyaçlarını belirlemede katkı 
sunabileceklerini göz ardı etmeden sosyal bir dayanışma içerisindedir-
ler. Hem yerel hem de ulusal ölçekte ağlar, platformlar oluşturmalıdır. 
Özellikle dezavantajlı gruplarla çalışmalı ve katılım arttırılmalıdır. 
Kent Konseylerinde, İl genel meclisinde temsil edilmeleri için çaba sarf 
etmeli, güç birliği içinde bulunmalıdır. Yerel yönetimlere etkin katılımı 
için öncelikle şeffaflığa, bilgilendirmeye önem vermeli, denetime açık 
olmalıdır. Faaliyetlerini bu çerçevede sürdürmelidirler. Yerel yönetim 
meclis toplantıları vatandaşa açık olmalı, bütçe kullanımı ve gelir-gider 
durumları hakkında belirli aralıklarla bilgi verilmelidir. Kent konsey-
leri kadın meclisleri toplantı tutanakları ve kararları yayınlanmalıdır. 
Bilgi ve hizmet alışverişlerinde teknoloji kullanımı arttırılmalıdır. 

STÖ, hem yerel hem de ulusal ölçekte ağlar, platformlar oluşturma-
lı diğer STÖ’ler ile dayanışma içerisinde bulunmalıdır. Özellikle deza-
vantajlı gruplarla çalışan STÖ’ler tüm grupların Kent Konseylerinde, 
İl genel meclisinde temsil edilmeleri için çaba sarf etmeli, güç birliği 
içinde bulunmalıdır (Türkiye’de Hak Temelli Sivil Toplum Örgütleri, 
2011: 148-149). 
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STÖ’ler, kamu otoritelerine başvururken doğru iletişim kanallarını 
seçmelidir. Bu nedenle kurumların iletişim bilgilerini edinmeli, kendi 
iletişim bilgilerini güncellemelilerdir. Kendi çalışma alanları ile ilgili 
olan birimlerle yakın diyalog halinde bulunmalıdır. Yerel yönetimler 
STÖ’lerin yerel yönetimlere etkin katılımı için öncelikle şeffaflığa, bil-
gilendirmeye önem vermeli, denetime açık olmalıdır. Faaliyetlerini bu 
çerçevede sürdürmeli özellikle sivil denetime açık olmalıdır.

Vatandaşların bilgi edinme hakkına saygı gösterilmeli, yerel yöne-
timlerin kararlarını ve uygulamalarını kolaylıkla öğrenebilmeleri sağ-
lanmalıdır. Yerel yönetim meclis toplantıları vatandaşa açık olmalı, 
bütçe kullanımı ve gelir-gider durumları hakkında belirli aralıklarla 
bilgi verilmelidir. Toplantı tutanakları ve kararları yayınlanmalı ve du-
yurulmalı, yerel yönetim ile vatandaş arasındaki bilgi ve hizmet alışve-
rişlerinde teknoloji kullanımı arttırılmalıdır. Hem çalışan hem de va-
tandaş açısından, yapılacak işlemlerde zaman tasarrufu sağlanmalıdır. 
Vatandaşların, sunulan hizmetlere çeşitli kaynaklardan (internet, cep 
telefonu, vb.) erişebilmeleri sağlanmalıdır.

Yerel yönetimler ile vatandaş ilişkilerinin güçlendirilmesi gerekmek-
tedir. İş süreçlerinin sadeleştirilmesi ve iş akışlarının şematik açıkla-
nıp vatandaşların bilgisine sunulması gerekmektedir. Bölge verilerine 
ilişkin bilgilerin daha rahat toplanabilmesi sağlanmalıdır. Yapılacak 
anketler ile halkın beklenti, talep ve şikâyetleri öğrenilmelidir.

5.4. Anket ve Mülakat Çalışmasının Değerlendirmesi

Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisi; toplumsal cinsiyet eşitliğine du-
yarlı, yereldeki sorunlara çözüm üretecek, kadınlara ve çocuklara yö-
nelik şiddetin önlenmesi, çocuk haklarının korunması, gençlerin, engel-
lilerin, sorunları gibi çeşitli konularda çalışmalar yapmıştır. Kadınlar 
meclisi genelde gönüllük esasına dayalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği 
ile birlikte çalışmalar yürütülmektedir. Şişli Kent Konseyi Kadın Mec-
lisi’nin 2007-2018 yılları arasındaki faaliyet sayılarına bakıldığında ise; 
gerçekleştirilen faaliyetlerin son dönemde daha artış göstermiştir. Şişli 

Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin 2007-2018 yılları arasındaki faaliyet 
sayılarına bakıldığında ise; gerçekleştirilen faaliyetlerin kadınlar ile 
çeşitli konularda yapılan söyleşiler, seminerler ve kurslar ile eğitimle-
rine zaman ayırdıkları gözlenmektedir. Kadın hakları, kadına yönelik 
şiddetin önlenmesi, kadın emeğinin değerlendirilmesi gibi konularda 
daha fazla çalışma yapmaktadırlar.

Silivri Kent Konseyi yeni oluşum içindedir. Kadın Meclisinin faali-
yetleri; kentin sorunlarına, engellilere, sosyal yardım faaliyetleri, özel 
günleri anma ve kutlama etkinlikleri, huzurevi ve kamu kurumlarına 
ziyaretler, toplumsal konularda basın açıklamaları ve kadına yönelik 
şiddet alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu sınıflandırma Kadın 
Meclisinin sadece kadınlara özgü çalışmalar yürütmediğini söylemek 
mümkündür. 

Kadın meclisinin tanınması, farkındalık yaratması, daha çok ka-
dına ulaşılması ve faaliyetlerinin duyurulması için bu husus oldukça 
önemlidir. Yapılan mülakatlarda ortaya çıkan ortak sorunlardan biri 
se kadın meclislerinin siyasallaşma düzeyi ve bulunduğu belediyenin 
yönetimine göre nasıl konumlanacağı ve ekonomik faktörlerdir. Kent 
konseyleri kadın meclisine siyasal olarak katılımı belirleyen pek çok 
faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında toplumsal yapıda siyasal ka-
tılmayı belirleyen etkenleri; sosyoekonomik, psikolojik, biyolojik (cinsi-
yet-yaş), çevresel, kültürel, siyasal vb. olarak sıralamak mümkündür. 
Siyasal davranışı büyük ölçüde belirleyen sosyo-ekonomik koşullardır. 
Örneğin eğitim, gelir, meslek gibi sosyo-ekonomik değişkenlerde dikka-
ti çeken bir nokta ise, bu unsurların birbirleriyle yakından bağlantılı 
oluşları ve siyasal katılmayı aynı yönde etkileyebilmeleridir.

Her iki mecliste engelli kadınların katılımın artırılması gerekmek-
tedir. Özellikle hükümet politikalarının, AB uyum sürecinin de etkisi 
ile engelli örgütleri yerel yönetimler ve kamu kurumlarınca daha kolay 
kabul görmektedir. Engellilere yönelik hizmetlerin hızlanması yönün-
de bir çaba sarf edilmelidir. Kadın örgütlerinin STK ile iş birliğinin 
artırılması gerekmektedir. Kent konseyi kadın meclislerine katılımın 
ilçe içerisinde daha çok sosyal alanda faaliyetlere yöneliktir. İçe kapalı 
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ve daha çok kültür, yardımlaşma eksenli çalışan örgütlerde demokrasi 
kavramına dair algı da farklılaşmaktadır.

He iki meclisinde kamu kuruluşlarıyla birlikte ortak çalışmalar yü-
rüttüklerini, daha çok kendi içlerinde çağrışımlar yapan kendi alanla-
rı ile sınırlandırdıkları mekanizmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu bağlamda kent konseyleri kadın meclislerin ve STK’ların birlikte 
iş birliği yapmaları önemlidir. AB organlarının, yerelde faaliyet gös-
teren STK’lar ile diyalog kurması, Türkiye’nin de yerel yönetimlerle 
ilgili yeniden düzenlemeye gitmesi ve kent konseyleri hukuksal sorun-
larının görünür kılınması açısından önemlidir. Bu nedenle iş birliğinin 
arttırılması hukuksal engelleri aşmak için kent konseylerini ve kadın 
meclislerini belediyelerden ayni ve nakdi destek alan kurumlar olarak 
nispeten bağımsızlaşabilmelerini sağlayabilir. Her Kadın Meclisinde 
görünen farklılıkların yanı sıra farklı belediyelerde de farklı tutumlar 
gözlenmiştir. Bunun yanı sıra görüşülen grupların etnik yapısına, ait 
olduğu sosyal, kültürel ve siyasi yapısına göre de yerel katılım meka-
nizmalarına katılımı farklılaştırmaktadır. Bu nedenle kadın meclisleri 
karar ve projelerinden belediyenin projelerinden bağımsız üretmelidir. 
Bu tür bir değişiklik, gerek kent konseylerini gerek kadın meclislerini 
siyasal aktörler karşısında güçlendirebilir. 

Aynı zamanda kent konseyleri kadın meclisinde katılımcıların bir 
kısmı bu katılım mekanizmalarından haberdar olduklarını dile getir-
mişlerdir. Yapılan faaliyetlerde haberdar olmadıklarını ifade etmişler-
dir. Her iki kent konseylerin de katılımın arttırması ve ilçe içerisinde 
herkese bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Kitle iletişim araçları-
nı kullanarak sivil örgütlerin çalışmalarını duyurmak ve lobi faaliyet-
leri yürütmek; böylece sosyal girişimciliği özendirerek ve toplumsal far-
kındalığı artırarak, sivil inisiyatifi güçlendirmek gerekmektedir. Kent 
konseylerine katılımının herkesin ortaklaşabildiği bir katılım olma-
lıdır. Katılım mekanizmalarından kent konseyinin yanı sıra, gönüllü 
katılımı, dilekçe hakkı ve şikâyet mekanizması gibi mekanizmaları da 
vurgulamaktadır. Özelikle belediyenin gönüllü katılımı teşvik etmeleri 
gerekmektedir. İlerleyen süreçte daha aktif hale geleceğine inandıkla-
rını dile getirmektedir. 

Aynı zamanda her iki kadın meclisinde kent konseyinde oluşan algı-
nın aslından belediyenin bir organı gibi algılıyor olmasından kaynak-
lanmaktadır. Bu bağlamda yapılan faaliyetler sanki belediye başkanı 
yapıyormuş gibi gözükmektedir. Ve belediyenin yapmış olduğu politi-
kalar olarak algılanmaktadır. Kent konseyleri kadın meclislerini bele-
diyenin yan organı gibi görülmemelidir. Bu noktada yerel yönetimlere 
önemli roller düşmektedir. Öncelikle araştırmada rastlanılan bulgula-
rın bir sonucu olarak ifade edebileceğimiz gibi, Yerel yöneticiler, kent 
konseyleri, kent konseyleri kadın meclisleri ve alt gruplar STK’larla 
iletişim halinde olmalıdırlar. İlçede kadına yönelik yapılan çalışmalar-
da birlikte hareket etmelidirler. İnternet, posta, faks, telefon yolu ile 
kendilerine ulaşmaya çalışan sivil toplum temsilcilerine geri dönüşte 
geç kalınmamalı, onlarla iş birliği için olumlu adımlar atılmalıdır.

Kent konseyleri kadın meclisleri kendilerine toplumun ihtiyaçları-
nı belirlemede katkı sunabileceklerini göz ardı etmeden sosyal bir da-
yanışma içerisindedirler. Hem yerel hem de ulusal ölçekte ağlar, plat-
formlar oluşturmalıdır. Özellikle dezavantajlı gruplarla çalışmalı ve 
katılım arttırılmalıdır. Kent konseylerinde, il genel meclisinde temsil 
edilmeleri için çaba sarf etmeli, güç birliği içinde bulunmalıdır. Yerel 
yönetimlere etkin katılımı için öncelikle şeffaflığa, bilgilendirmeye 
önem vermeli, denetime açık olmalıdır. Faaliyetlerini bu çerçevede sür-
dürmelidirler. Yerel yönetim meclis toplantıları vatandaşa açık olmalı, 
bütçe kullanımı ve gelir-gider durumları hakkında belirli aralıklarla 
bilgi verilmelidir. Kent konseyleri kadın meclisleri toplantı tutanakları 
ve kararları yayınlanmalıdır. Bilgi ve hizmet alışverişlerinde teknoloji 
kullanımı arttırılmalıdır.
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6. SONUÇ ve ÖNERİLER

Türkiye’de kadınlar, 1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa 
ile yerel ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. 
Geçmişten günümüze geçen süre içinde kadınlar yerel yönetimlerde ve 
genel yönetimde çok az temsil edilmektedir. Cumhuriyet tarihi boyunca 
31 bin erkek belediye başkanı seçilmişken, kadın belediye başkanı sayı-
sı 119 ile sınırlı kalmıştır. Köy ve mahallelerden başlayarak kadınların 
muhtarlıklarda ve yerel yönetimlerde temsil edilmesi, gerçek demokra-
sinin oluşturulmasında en önemli basamaklardan birisidir. 1999, 2004, 
2009 ve 2014 yerel seçim sonuçlarına göre Türkiye’de kadınlar, bele-
diye meclis üyeliğinde en fazla %10,72, belediye başkanlığında %2,86 
ve il genel meclis üyeliğinde ise %4,79 oranında yer alabilmiştir. Aynı 
zamanda, Türkiye’de 31.963 mahalle, 18.329 köy olmak üzere toplam 
50.292 muhtar bulunmaktadır. Kadın muhtar sayısı sadece 674’ken, 
2019 yerel seçim sonuçlarına göre yalnızca 43 kadın belediye başkanı 
ve 1071 kadın muhtar seçilmiştir. 

1985 yılında imzalanan CEDAW’a göre kadınlara yönelik yapılan 
ayrımcılık dünyanın her yerinde aynıdır. Bu bağlamda toplumsal cin-
siyet eşitliğinin sağlanması adına birçok çalışma yapılmalıdır. Tür-
kiye’de ilk olarak 1987 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 
“Kadına Yönelik Politikalar Danışma Kurulu” oluşturulmuştur. 1985 
yılında “Üçüncü Dünya Kadın Konferansı” düzenlenmiştir. 1990 yılın-
da da “Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığı” kurulmuştur. Aynı 
zamanda “Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü”, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlanmıştır. 2004 yılında “Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü” kurulmuştur (Cavlak, Akpınar, 2019). Bu 
bağlamda BM’nin 9 temel insan hakları sözleşmesinden biri olan CE-
DAW kadınların insan haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini vur-
gulayan tek sözleşmedir. Uluslararası kadın hakları yasası olarak da 
kabul edilen CEDAW, sözleşmeye taraf olan ülkelerde kadın hakları-
nın güvence altına alınmasını hedeflenmektedir. Toplumda kadın-er-
kek eşitliği ve o toplumun uygarlık düzeyini belirten en önemli kriter 
toplumda kadının durumudur. Toplumsal cinsiyet toplumun kadına 
verdiği görev ve sorumluluklar, toplumda kadının nasıl görüldüğü, al-
gılandığı ve beklentileri ile ilgili bir kavramdır. Toplumsal cinsiyet üze-
rine yapılan araştırmaların çoğu kadınların erkeklerle kıyaslanması 
şeklinde yapılmaktadır. Toplumsal cinsiyet kişinin kültürel, toplumsal 
rolü, ruhsal-içsel tanımlanması ve onların temsil edilmesi anlamında 
kullanılmaktadır. Cinsiyeti doğa belirlerken toplumsal cinsiyeti kültür 
belirlemekte ve toplumsal cinsiyet kimliği hakkındaki anlayışlar cinsel 
eğitim ve tutum erken yaşlarda oluşmaktadır. Bu kapsamda hem yerel 
hem de ulusal ölçekte ağlar, platformlar oluşturmalı diğer kent konsey-
leri kadın meclisleri ile dayanışma içerisinde bulunmalıdır. Özellikle 
dezavantajlı gruplarla çalışan Sivil Toplum Örgütlerinin tüm grupların 
kent konseylerinde, il genel meclisinde temsil edilmeleri için çaba sarf 
etmeli, güç birliği içinde bulunmalıdır. 

CEDAW Sözleşmesi her türlü ayrımcılığa karşı bir sözleşmedir. CE-
DAW’ın 1. maddesi toplumsal cinsiyette eşitlik sağlanmasını ve ayı-
rımcılık yasağını ortaya koymuştur. Toplumsal cinsiyet ayırımcılığına 
maruz kalan kadınlar siyasal, yasal, sosyal ve ekonomik haklara sahip 
olmaları kendilerini ifade edebilmeleri için sözleşme toplumun her ala-
nında benimsenme ve kadınlara varlığından bahsedilmelidir. Kadınlar 
arasında siyasetin eril dilinin varlığını sürdürmesi, toplumsal cinsiyet 
farkındalığının kısıtlılığı ve kadına yönelik hizmetlerin kadına yükle-
nen toplumsal cinsiyet rol ve sorunlarını tekrar üretmesine neden ol-
maktadır. Mevcut çalışma kapsamında farklı parti tipolojilerinde olan 
Kâğıthane, Silivri ve Şişli Belediyeleri incelenmiş; bu belediyelere ait 
kent konseyi kadın meclislerinin anket ve mülakat çalışmalarıyla CE-
DAW Sözleşmesi’ne yaklaşımları ve uyumlarının değerlendirilmesi he-
deflenmiştir. Ancak mücbir sebepler nedeniyle Kâğıthane Belediyesi ile 
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olan çalışmalara devam edilememiştir. Silivri ve Şişli Belediyesi Kent 
Konseyleri Kadın Meclisleri üzerinden yapılan incelemede aşağıdaki 
sonuçlara ulaşılmıştır:

Yerel yönetimler de kadınların söz sahibi olmaları, sadece kent kon-
seyleri kadın meclisleri değil aynı zamanda belediye yönetimlerinde ka-
dın temsilinin güçlenmesi açısından önemlidir. Bu nedenle kadınların 
şehir yönetimine aktif katılımını sağlayacak politikalar gerekmektedir. 
Kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamayı hedefleyen mekanizmaların ya-
sal dayanaklardan yoksun olduğunu söylemek mümkündür. Yerelde 
yürütülen çabalar genellikle yöneticilerin inisiyatifi ile sürdürülmek-
tedir. Kent konseylerinin kendilerine ait bütçelerinin olmamasından 
dolayı yöneticilerin değişmesi durumunda bu inisiyatif de kaybolmak-
tadır. Yerel yönetimlere etkin katılımı için öncelikle şeffaflığa, bilgi-
lendirmeye önem vermeli, denetime açık olmalıdır. Bu nedenle kurum-
ların kent konseyleri kadın meclisleri de kendi çalışma alanları ile 
ilgili olan birimlerle yakın diyalog halinde bulunmalıdır. Aynı zaman 
da faaliyetlerini bu çerçevede sürdürmeli özellikle sivil denetime açık 
olmalıdır. Gönüllü katılan kadınların bilgi edinme hakkına saygı gös-
terilmeli, yerel yönetimlerin kararlarını ve uygulamalarını kolaylıkla 
öğrenebilmeleri sağlanmalıdır. Yerel yönetim meclis toplantıları vatan-
daşa açık olmalı, bütçe kullanımı ve gelir-gider durumları hakkında 
belirli aralıklarla bilgi verilmelidir. Toplantı tutanakları ve kararları 
yayınlanmalı ve duyurulmalı, yerel yönetim ile vatandaş arasındaki 
bilgi ve hizmet alışverişlerinde teknoloji kullanımı artırılmalıdır. Hem 
çalışan hem de vatandaş açısından, yapılacak işlemlerde zaman tasar-
rufu sağlanmalıdır. Toplumun her kesimine sunulan hizmetlere kadın 
erkek herkesin çeşitli kaynaklardan (internet, cep telefonu, vb.) erişe-
bilmeleri sağlanmalıdır. 

Yerel yönetimler ile vatandaş ilişkilerinin güçlendirilmesi gerek-
mektedir. İş süreçlerinin sadeleştirilmesi ve iş akışlarının şematize 
edilerek vatandaşların bilgisine sunulması gerekmektedir. Bölge veri-
lerine ilişkin bilgilerin daha rahat toplanabilmesi sağlanmalıdır. Yapı-
lacak anketler ile halkın beklenti, talep ve şikâyetleri öğrenilmelidir. 
Araştırmada kadın meclislerinde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu 

bağlamda her iki kent konseyi kadın meclisinin bulundukları ilçeye 
göre demokrasi ve katılım konusundaki algıları ve bilgilerinin değişik-
lik gösterdiği tespit edilmiştir. Katılım konusunda ciddi bir algı soru-
nu bulunmaktadır. Kamu otoritesi tarafından kurulan ya da ortaklaşa 
oluşturulan platformlarda yer almak katılımcılık açısından yeterli gö-
rülebilmektedir. Kararların şekillenmesinde hangi düzeyde belirleyici 
olunduğu bile dikkate alınmamaktadır. İlişki biçimi genellikle hiyerar-
şik zemine oturmaktadır. İlişki geliştikçe hesap sorma, eleştirme, kar-
şı tutum geliştirme iradesi zayıflamaktadır. Kamu otoritesi ile ilişki 
genellikle resmi, yüzeysel ve temsili düzeydedir. Üyelerin bu süreçlere 
katılımı yok denecek noktadadır.

Kent konseyleri kadın meclislerinin yerel katılım mekanizmaları ko-
nusunda geçmişe kıyasla daha bilgili hale geldikleri söylenebilir. Bu 
bilgilenmenin özellikle araştırma sürecinde yapılan derinlemesine gö-
rüşmelerle de doğrulanmıştır Yasal engellerden kaynaklı sınırlılık öne-
mi çalışma da ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın bir diğer 
sonucu da yasalarca güvence altına alınmış mekanizmalar bile uygu-
lamaya tam olarak gerçekleşmediğini söylemek mümkündür. Kişisel 
çıkar ve siyasal çekişmelerin bu ilişkide belirleyici olduğu, toplumsal 
çıkarların yeterince gözetilmediği algısı oldukça yaygındır. BM Sözleş-
melerine taraf ülkeler, sözleşme hükümleri çerçevesinde, belirli peri-
yotlarla raporlar sundurulmaktadır. Taraf devletler, bu raporlarda söz-
leşme hükümlerini ülkelerinde ne derece hayata geçirdikleri hakkında 
bilgiler vermektedirler. Kadınların ve çocukların temel haklardan ve 
fırsatlardan yararlanmalarını engelleyen toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
dünyanın her yerinde tartışılmaktadır. Cinsiyet eşitliği ve kadınlar ile 
kız çocuklarının güçlendirilmesini başarmak da sürdürülebilir kalkın-
manın temel hedeflerindendir.

Türkiye’deki toplumsal cinsiyete eşitliğine yönelik çalışan, toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçenin hazırlanması gerekmektedir. Bu kapsam da 
kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması gereklidir. Bunun-
la beraber üniversitelerden ilgili birimlerin, kadın derneklerinin eşgü-
düm kapsamında olması toplumsal cinsiyet analizinin tabana yayıla-
rak niteliğinin ve başarı şansının artması açısından önemlidir. Toplum-
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sal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında kamu hizmetlerinin etkisini ve 
toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe uygulamasının başarısının derecesini 
sağlamak için bütçeleme sürecindeki temel kurumların konuya sahip 
çıkması gerekmektedir. Bu noktada Sivil Toplum Örgütleri tarafından 
BM sözleşmeleri kapsamında ülkelerin sunmuş olduğu ülke raporlarına 
karşı yazılan gölge raporlar büyük önem taşımaktadır. BM Komiteleri, 
STÖ’lerden gelen gölge raporlar sayesinde taraf devletlere, tavsiyeler 
ve önemli uyarılarda bulunabilmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin de 
taraf olduğu sözleşmeye, gölge rapor göndermek çok önemlidir. Ancak 
hükümet raporlarının dışında, hükümet politikalarının uygulanması 
için baskı kurabilecek sivil toplum kuruluşlarının ortak hazırlayaca-
ğı gölge raporlar, CEDAW Uzmanlar Komitesi için ayrıca önemlidir. 
Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının insan haklarının iler-
lemesinin Türkiye’nin gerçek anlamda demokrasiye ve sürdürülebilir, 
insan temelli bir kalkınmaya ulaşabilmesi için sözleşmelerin toplu-
mun her kesimi tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Kadınların 
hak talebinde bulunmasını sağlamak, kadın sorunlarının görülür ol-
ması açısından gölge rapor çıktıları dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda 
belediyelerde izleme ve değerlendirme çalışması yapılması toplumsal 
cinsiyet eşitliğine etkisini artırmak için önemlidir. BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’nden toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine uygun ola-
rak farklı düzeylerdeki bütçelerin hazırlanması gerekmektedir. Erkek 
egemen davranış kalıplarından ve bunlarla ilgili toplumsal normlar-
dan kaynaklanan, yerleşik cinsiyet temelli ayrımcılığı giderecek yasal 
çerçeveler dâhil, mevcut olanlardan daha ileri çabalara ihtiyaç vardır. 
Engelli ve engelsiz bütün vatandaşların yerel yönetim süreçlerine aktif 
olarak katılımının sağlanması için belediyelerin kent konseyi toplantı-
larına işitme engelli bireyler için işaret dili sağlanması gerekmektedir. 
CEDAW’ın yerel düzeyde izlenmesi, uygulanması ve çalışılması konu-
sunda kent konseylerinde izleme ve değerlendirme çalışmaların yay-
gınlaştırılması ve gölge raporların yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

EK – MÜLAKATLAR
EK TABLO 1. Hâlihazırda ya da daha önce belediye yönetiminde  

(meclis, başkanlık veya idare) görev aldınız mı?

KATILIMCI KATILIMCININ CEVABI KOD-BAĞLAM

Katılımcı 1 Hayır. Belediyede görevi yok/
görev almamış.

Katılımcı 2 Meclis, başkanlık veya idare gidip yani belediye 
ekipleri bu tarz ortamlarda herhangi bir görev 
anladım ama siyasal anlamda gençlik kollarının ilçe 
başkan yardımcılığını yaptım.

Belediyede görevi yok/
görev almamış.

Katılımcı 3 Hayır. Belediyede görevi yok/
görev almamış.

Katılımcı 4 Hayır, herhangi bir görevim olmadı. Belediyede görevi yok/
görev almamış.

Katılımcı 5 Hayır almadım. Belediyede görevi yok/
görev almamış.

Katılımcı 6 Yok, almadım. Belediyede görevi yok/
görev almamış.

Katılımcı 7 Yok. Belediye şirketinde öncesinde yöneticiydim. Belediyede görevi 
yok/daha önce görev 
almış.

Katılımcı 8 Hayır. Belediyede görevi yok/
görev almamış.

Katılımcı 9 Hayır, hiçbir siyasi kanalın içine girmedim. Belediyede görevi yok/
görev almamış.

Katılımcı 10 Yok, almadım. Belediyede görevi yok/
görev almamış.

Katılımcı 11 Gönüllü olarak aldım. Belediye seçiminde kadınların 
araştırılmasında köylerde belediyelerden beklentile-
rine yönelik araştırmada. Bu yaklaşık 20 sene kadar 
önceydi.

Belediyede görevi yok/
gönüllü olarak görev 
almış.

Katılımcı 12 Önceden Genel Sekreterlik yapıyordum Silivri 
Belediyesi’nde 99 yılında yerel Gündem 21 Genel 
Sekreteriydim. 300’ü aşkın kent dairelerin yer aldığı 
kendi Meclisleri tarafından seçildim. 5 tane de yar
dımcı arkadaşım vardı onlar da ayrı ayrı oylanarak 
seçildiler

Belediyede görevi yok/
önceden görev almış.

Katılımcı 13 Hayır. Belediyede görevi yok/
görev almamış.

Katılımcı 14 Almadım ama belediyenin 15 yıllık kursiyeriyim. Mü-
zik kolunda, korolar ve enstrümanlar ile ilgili. 

Belediyede görevi yok/
görev almamış.

Katılımcı 15 Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Sorumlusuyum. İstanbul’da 
ilk defa Şişli’de kuruldu.

Belediyede görev 
alıyor.

Katılımcı 16 Hayır. Belediyede görevi yok/
görev almamış.

Katılımcı 17 Şu anda belediye meclis üyeliği yapıyorum. Önce
sinde bir görevim yoktu. 

Belediyede görev 
alıyor.
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Katılımcı 18 Bulunmadım. Belediyede görevi yok/
görev almamış.

Katılımcı 19 Hayır. Belediyede görevi yok/
görev almamış.

Katılımcı 20 Hayır, almadım. Belediyede görevi yok/
görev almamış.

Katılımcı 21 Hayır. Belediyede görevi yok/
görev almamış.

Katılımcı 22 Belediyeye bağlı bir kurumda çalışıyorum. Gönüllü 
çalışıyorum. 30 yıldır. 

Belediyede gönüllü 
olarak görev alıyor.

Katılımcı 23 Hayır. Belediyede görevi yok/
görev almamış.

Katılımcı 24 Yok bulunmadım. Daha önce bulunmadım. Belediyede görevi yok/
görev almamış.

Katılımcı 25 Hayır. Belediyede görevi yok/
görev almamış.

EK TABLO 2. Herhangi bir siyasi parti üyeliğiniz bulunmakta mıdır? 
Siyasi parti ilçe ya da il örgütünde yönetimde göreviniz var mıdır? 

KATILIMCI KATILIMCININ CEVABI KOD-BAĞLAM

Katılımcı 1 Hayır. Siyasi parti üyeliği bu
lunmamaktadır.

Katılımcı 2 Şu anda *** Partisi’nde üyeliğim var. Siyasi anlamda 
öncesinde dediğim gibi bir ilçe başkan yardımcılığı 
yaptım. Gençlik kollarında hali hazırda ilçe personel 
olarak çalışmaktayım. O yüzden siyasi bir görevim 
yok diyorum.

Siyasi partide üyeliği ve 
görevi var.

Katılımcı 3 Hayır. Hayvanları Koruma Derneği’nin de yönetici-
yim. Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir Dernek. 
Ben de genel başkanlığını yürütüyorum.

Siyasi parti üyeliği bu
lunmamaktadır.

Katılımcı 4 Yani var ama ismini söylemek istemiyorum çünkü 
kaydımı sildiremedim. 

Siyasi parti üyesi ancak 
yönetimde görevi yok.

Katılımcı 5 Evet var. Şu an kadın politikalarından sorumlu Baş-
kan Yardımcısıyım

Siyasi partide üyeliği ve 
görevi var.

Katılımcı 6 Evet, *** Partisi Siyasi partide üyeliği ve 
görevi var.

Katılımcı 7 Yok. Siyasi parti üyeliği bu
lunmamaktadır.

Katılımcı 8 Var. İlçe Kadın Kolları Başkanı ve İl Delegesi. 20 yıldır 
üyeyim 10 yıldır görev alıyorum

Siyasi partide üyeliği ve 
görevi var.

Katılımcı 9 Yok. Siyasi parti üyeliği bu
lunmamaktadır.

Katılımcı 10 ***** Partisi Yönetim Kurulu Üyesiyim. İlçe yönetim 
kurulu üyesi İstanbul’da da delegesiyim.

Siyasi partide üyeliği ve 
görevi var.

Katılımcı 11 Yok Siyasi parti üyeliği bu
lunmamaktadır.

Katılımcı 12 Evet, siyasi parti üyeliğim var. Şu an için yönetimde 
herhangi bir görevim yok

Siyasi parti üyesi ancak 
yönetimde görevi yok.

Katılımcı 13 Hayır. Siyasi parti üyeliği bu
lunmamaktadır.

Katılımcı 14 Hayır, hiçbir zaman olmadı. Siyasi parti üyeliği bu
lunmamaktadır.

Katılımcı 15 Yok. Siyasi parti üyeliği bu
lunmamaktadır.

Katılımcı 16 Hayır. Siyasi parti üyeliği bu
lunmamaktadır.

Katılımcı 17 10 yıldır siyasi parti üyesiyim. Orada herhangi bir 
yönetimde falan görev almadım.

Siyasi parti üyesi ancak 
yönetimde görevi yok.

Katılımcı 18 Yok. Siyasi parti üyeliği bu
lunmamaktadır.

Katılımcı 19 *** Dayanışma Derneği. Siyasi parti üyeliği bu
lunmamaktadır.

Katılımcı 20 Parti üyesiyim ama yönetim görevim yok. Siyasi parti üyesi ancak 
yönetimde görevi yok.

Katılımcı 21 ***, yönetimde görevim yok. Siyasi parti üyesi ancak 
yönetimde görevi yok.

Katılımcı 22 Yok. Siyasi parti üyeliği bu
lunmamaktadır.

Katılımcı 23 Hayır Siyasi parti üyeliği bu
lunmamaktadır.

Katılımcı 24 *** üyeliğim var ama örgütlerde görev almadım. Siyasi parti üyesi ancak 
yönetimde görevi yok.

Katılımcı 25 Yok. Siyasi parti üyeliği bu
lunmamaktadır.
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EK TABLO 3. Kent Konseyi yönetiminde göreviniz nedir? Varsa, kent 
konseyi ve/veya kadın meclisi toplantılarına ve faaliyetlerine aktif 

katılım gösteriyor musunuz? Katılımınızı sağlayan ya da katılımınızı 
sınırlandıran faktörler nelerdir? Yoksa nedenini belirtir misiniz?

KATILIMCI KATILIMCININ CEVABI KOD-BAĞLAM

Katılımcı 1 Ben yeni üyeyim, bugün ilk defa geldim.
Burada resim ile ilgili objeler, baskılı bez çan-
talar ve diğer baskılı satılabilir ürünleri ya-
parak satmak istiyorum. Standımda portre 
çalışmaları yapmak istiyorum. Yani resim ala-
nında görünür olmak için katıldım.

Yeni Üye

Ürünlerinin satışını yapmak.

Katılımcı 2 Kent Konseyi’nin Gençlik Meclisi’nde ve ça-
lışmamız var. Bu noktada bir üyeliğimiz söz 
konusu.
Yani vakit buldukça ve toplantılar gerçekleş-
tirdiğimizde gitmeye çalışıyoruz.
Yani daha çok saatlerim uyumsuz olması et-
kin faktör. Bu noktada onun haricinde elimiz-
den geldiğince gitmeye çalışıyoruz.

Kendi meclis çalışmalarına 
katılıyor.

Katılım göstermeye çalışıyor.

Katılımcı 3 Sadece genel kurulu üyesiyim. Kent konseyi-
nin faaliyetleri hakkında haberdar olamıyo-
ruz. Genel kurulda da boy gösteren antide-
mokratik bir seçim mi başladı iletişime kapalı 
bir kurum olarak çalışmalarını devam ediyor. 
Yerel Gündem 21 döneminde engelliler ko-
misyonunda görev aldım yani Silivri’de ilk 
Kent Konseyidir Yerel Gündem 21 çok uzun 
yıllar önce tabii. Lise öğrencileri dönemim-
de o dönem engelliler konusunda görev 
almıştım. Ondan sonraki süreçlerde de kent 
konseyinin idaresinde Kadir Baran başkanlı
ğında ben öyle destek verdim çalışmalarına. 
Seçimlerine katılıyoruz ama faaliyetlerinden 
haberdar olamıyoruz. Yerel Gündem 21 dö-
nemi dışında bütün süreçlerde bu böyle işle-
di. Sonrasındaki tüm süreçlerde Kent Konseyi 
başkanına Belediye Başkanı atadığı için siya-
sal bir konum olarak gösterdi.

Yalnızca Üye

Faaliyetlerden haber olama
mak.

Kent Konseyinin siyasal niteliği.

Katılımcı 4 Kent konseyinde üyeyim şu an daha yeni 
üye olduğum için içeriklerini de çok bilmiyo-
rum. Elimde ürünlerim olduğu için, özel kurs 
eğitimi aldığım için, elimdeki ürünlerin de sa-
tılmasını istedim o yüzden mesela üye oldum.
İki hafta bir stant açtım. Sanat platformu 
bana bunu sağladı sağ olsunlar Abdullah 
Bey. Ama işte Silivri’de bütün bayanlar el 
emeği ürünler sattıkları için, yalnız birkaç par
ça ürün satabildim.

Yeni Üye

Ürünlerinin satışını yapmak.

Katılımcı 5 Yürütme Kurulu’ndayım. Toplantılar ve faali-
yetlere katılım sağlıyorum. Bilgilendirme olu-
yor zaten toplantıların çoğuna katılıyorum.

Yönetimde Görevli

Katılım bilgilendirmeye bağlı.

Katılımcı 6 Kadın Meclisi, *** Partisi kadın temsilcisiyim.
Kadının temsiliyetinin her alanda olmasını 
gözettiğim için özellikle biz yerelde, Silivri’miz-
de kadınların birlikte hareket ederek daha 
fazla alana ulaşabileceklerini ve emeklileri-
nin ürüne dönüşüp de karşılık görebileceği-
ni ihtiyaç sahibi kadınların da sosyal hayata 
kazandırılabileceğini düşündüğüm için seve 
seve katıldım bu çalışmaya.

Kadınların siyasi temsiliyetini 
arttırmak.

Katılımcı 7 Yok. Ama Kent Konseyi yönetim kurulunda 
üyeydim önceden. 
Sonuç itibariyle belediye yönetimi değişince 
olarak tercihlerde değişiyor. Belediyelerin 
birebir etkisi altında var. Sana da öyle din-
lenmesi gerekiyor. Kent konseylerinin doğal 
olarak parça değiştiği için daha yakın isimler 
alındı devam etmedim. 

Yönetimdeki değişim.

Katılımcı 8 Kadın Meclisi başkanıyım. Kent Konseyi Baş-
kanı Danışmanıyım. 
Aktif olarak katılım gösteriyorum. 
Kadınlarla çalışmayı seviyorum. 

Yönetimde Görevli

Kadınlarla çalışma sevgisi.

Katılımcı 9 Kent Konseyi üreten kadın platformundayız 
biz, kadın meclisinde değiliz. Platform üyesi-
yiz. Ben de 2 aydır buraya üyeyim

Yeni Üye
Ürünlerinin satışını yapmak.

Katılımcı 10 Üreten Kadınlar Platformu›nun başkanıyım. 
Aynı zamanda Vatan Partisi temsilcisi.
Burada bulunmamın tek amacı kadınlara 
nasıl yardımcı olabilirim? Tek düşüncem bu. 
Sosyal, ekonomik kadınların kalkınması başka 
hiçbir şey değil. Yani siyasi kimliğimle burada 
değilim. Ben kendim olarak buradayım. Ka-
dın olarak buradayım. Onlar temsilci olarak 
almış o ayrı dava. Hani kaldır elini, indir elini 
oy verirsin o ayrı dava. Benim asıl amacım 
bir insana dokunabilmek, bir insana yardım 
edebilmek.
Ailevi sebepler olursa katılamıyorum yani. Be-
nim de bir evladım var, torunum var. Bazen 
hastalıklarımız var. Genç bir artık yaşımız o 
kadar küçük değil Ondan dolayı ama her-
hangi bir şeyden dolayı değil.

Yeni Üye

Kadın dayanışması.

Katılımcı 11 Sadece üye olarak görevliyim. (Katılım) gös-
teriyorum. (Katılımımı) sınırlandıran herhangi 
bir faktör yok, kendi irademle iletişimimde ya 
da ulaşımımda Herhangi bir sorun yaşamıyo-
rum. 

Sadece Üye

Katılımcı 12 Çünkü amacına uygun olduğunu düşün
müyorum şu anda yerel yönetimi yasasına 
girdikten sonra Bence konseyler işlevlerini 
kaybettiler, yönetim yerel yönetimlere Kent 
konseyleri kurulma yasası zorunluluğu gel-
dikten sonra belediyelerin birer birimi haline 
geldiler. Ve tabii ki de bağımsızlığını kaybet-
meye başladılar. 
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Böyle de demokratik yapısını daha kaybet-
miş oldu belediye başkanlarının istediği gibi 
yasalarda olduğu için yapılmış olmak için ya-
pılan bir çalışma bana göre amacına ve iş-
levine göre değil kendin kararlarına etkisi yok 
yerel Gündem 21 İşleri Bakanlığı o zamanlar 
Kent Konseyi Kent Meclisi olarak Silivri’de kim 
meclis kararlarında etkisi olmuştu ve kentin 
biçimlenmesinde yön almasında da ciddi bir 
etkisi vardı o zamanlar.

Katılımcı 13 Hayır. Önceden sağlıyordum. Sınırlayan fak-
törler görevde oluşumdan dolayı zamanımın 
olmaması. İmkân buldukça katılıyorum.

İşten dolayı zaman olmaması.

Katılımcı 14 Kent konseyi kadın meclisi, burada *** ma-
hallesinin sorumlusuyum.
Kaymakamlıktan kâğıt geldi, resmi sorum-
lusuyum. Her zaman gösteriyorum. Rahatsız 
olduğum hasta olduğum zaman katılamı-
yorum onun dışında bir şey olmuyor eşim de 
destekliyor beni.

Kent konseyindeki sorumluluk.

Katılımcı 15 Kadın meclisi üyesiyim. 3 Haftadır. Toplantıla-
ra aktif olarak katılıyorum. 
Meclise böyle bir şekilde dahil olmaya, onla-
rın politikasına, süreçlerine dahil olmaya ve 
onlara hem meclis belediyenin asla ilişkilen-
dirme üzerinden onları takip etmeyi hedef-
liyoruz. Asla yanıyla biraz böyle bir yerden. 
Ama ben zaten 10 yıldır yanımızı kadın ha-
reketi içinde olduğum için olabilecek tüm 
kadın platformlarında olmaya çalışıyorum 
elimden geldiğince. Benim için böyle biraz 
politik sorumluluk hissediyorum. 
Katılımımda Daha çok kendi yoğunluğum ya 
da toplantımız, çakışması gibi bir şey olabilir.
Nadiren çok nadiren özel sebepler olabilir.

Yeni Üye

Politika oluşturma sürecine 
dahil olmak.

Katılımcı 16 Yürütme Kurulu üyesiyim. Artık Kadın Meclisi 
Başkanıyım. Çok düzenli katılıyorum. Nere-
deyse hiçbir toplantıya kaçırmadım. İş odaklı 
çalıştığımız için o beni motive ediyor. Çok 
farklı fikirde olup. Dinlemeyi bilmeyen ve top-
lantıları domine etmek isteyen kişiler beni ra-
hatsız ediyor.

Yönetimde Görevli

Katılımcı 17 Bu dönem yeni meclis üyeliği yapıyorum. 
Şu anda bir görevim yok, bu dönemde yok. 
Yine de içerisinde sayılırım. Çünkü engelli STK 
başkanlığı temsilciliği de yaptığım için bir 
nevi engelli meclisi içerisindeyiz. O açıdan 
bakılırsa oranında üye sayılırız.
Toplantılara, Kesinlikle katılıyorum. Gönüllülük 
esasıyla bulunuyorum. Şöyle söyleyeyim. Ben 
uzun yıllardır Şişli de yaşıyorum. Daha önce 
de Kent Konseyi’nin yürütme kurulunda bu-
lundum ve ilk defa Şişli de Kent Konseyi bu 
kadar aktif bir şekilde çalışma yürütüyor.
Arada yoğunluk dolayısıyla katılamadım. Za-
manlar oluyor tabii ki.

Yalnızca Üye

Gönüllülük esası ile bulunuyor.

Katılımcı 18 Kadın Meclisi Sekreterliği. 
Aktif katılım gösteriyorum. İş saatlerim bazen 
sınırlayıcı etmen olabiliyor. Kadın dayanışma-
sı beni motive ediyor. 

Yönetimde Görevli
İşten dolayı zaman olmaması.
Kadın dayanışması.

Katılımcı 19 Mülteci meclisi üyesiyim. Yalnızca Üye

Katılımcı 20 Kadın Meclisi, Kent Hakkı Meclisi ve LGBT 
meclisin üyesiyim.

Yalnızca Üye

Katılımcı 21 Görevim yok. Yalnızca Üye

Katılımcı 22 Bir görevim yok. Yalnızca Üye

Katılımcı 23 Üyesiyim. Kadın Meclisinde. 
Katılım gösteriyorum. Kadın olduğum için

Yalnızca Üye
Kadın dayanışması.

Katılımcı 24 Şu anda Şişli Kent Konseyi bünyesinde yürüt
mesine görevliyim.

Yönetimde Görevli

Katılımcı 25  İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği ve İstanbul 
Kadın Kuruluşları Birliği, İstanbul Barosu Ka-
dın Hakları Merkezi Başkanıyım Ben aynı za-
manda. İstanbul Barosu Kadın Kuruluşları Bir-
liği’nde çok uzun yıllardır, yani herhalde 15 
seneden fazladır.
İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi de 
95›ten veri merkezdeyim. 2020 döneminde 
de başkan seçildim. İki yıldır da başkanım. 
Ayrıca Tüketiciyi Koruma Derneğinde daha 
önce genel başkanlık yaptım. Şu anda da 
Genel Başkan Yardımcısı.
Dönem Başkan Yardımcısı ve Türk hukukçu 
Kadınlar Derneği’nde yönetim kurulu üye-
siydim şimdi sadece üyeyim. Kent Konseyi 
Başkanı aynı zamanda Kadın Meclisi’nin de 
kolaylaştırıcısıyım.

Yönetimde Görevli

EK TABLO 4. ‘İlçenizde kent konseyi genel kurulu oluşum sürecinden 
nasıl haberdar oldunuz? Tarafınıza davet nasıl ulaştı?’

KATILIMCI KATILIMCININ CEVABI KOD-BAĞLAM

Katılımcı 1 Arkadaşlarım sayesinde haberdar olarak bu 
platforma katıldım, onlar da burada üye.

Arkadaş/Sosyal Çevre

Katılımcı 2 Şahıs üzerinden yani şahıs üzerinden deme
yelim de kent konseyinin başkanlığına ata
nan hocamız var.
Oğuz hoca kendisi sosyal medya üzerinden 
keza Whapsapp’ı sosyal medya olarak nite-
lendiriyor. Whatsapp üzerinden bu tarz bir 
davette bulundular. Biz de o şekilde gittik ve 
orada bulunduk.
Sosyal medya üzerinden yani WhatsApp 
bence sosyal medya olarak değerlendirilir.

Arkadaş/Sosyal Çevre
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Katılımcı 3 Merkezi burada bulunan sivil toplum kuruluş-
larının tümüne yazılı genel kurul üyeliği dave-
ti gönderildi.

Bağlı bulunulan kuruma davet.

Katılımcı 4 Whatsapp üzerinden, mesajla haberim oldu. 
Kent konseyindeki Şeyma Hanım tarafından.

Arkadaş/Sosyal Çevre

Katılımcı 5 Partimize bir davetiye geldi arkadaşlar da 
beni uygun gördüler.

Bağlı bulunulan kuruma davet/
kurumu temsil.

Katılımcı 6 Ben yıllar önce ilk olarak kendim site temsilcisi 
olarak sitemden görevlendirilmiş çok büyük bir 
300 hanelik sitede ikamet ediyorum. Başkanı-
mızın önerisiyle Kent konseyine katılmıştım Silivri 
bizde de yeni kurulmuştu üyeliğim öyle başla-
dı Ondan sonra aktif görevlerde yer aldım.

Bağlı bulunulan kuruma davet/
kurumu temsil

Katılımcı 7 Bana bir davet geldi. Kent konseyinden. Siliv-
ri’de o güne kadar Kent Konseyi kâğıt üzerin-
de varmış. Kent Konseyi yoktu aktive edilince 
ilk davetiyeyi Belediye Başkanı çıkarıyor dola-
rak belediyeden geldi böyle davetiye Ondan 
sonra başkanı seçtikten sonra kendi özellikle-
rini alıyor ama ilk kurulum aşamasında Beledi-
ye Başkanı başkanlık ediyor. Haberdar oldum

Bağlı bulunulan kuruma davet/
kurumu temsil

Katılımcı 8 Kent konseyi meclisinden siyasi parti temsilci-
si olarak davet geldi. 

Bağlı bulunulan kuruma davet/
kurumu temsil

Katılımcı 9 Benimki çok yeni. Ben geçen ay açılan bir 
sergi vesilesiyle tanıştım kent konseyiyle ve 
dediğim gibi bizim işimiz daha çok platform-
la. Daha bağımsız ama belediye aracılığıyla 
devam eden bir şey yani. Yer gösteriyorlar, 
biz de gidip açıyoruz.

Arkadaş/Sosyal Çevre

Katılımcı 10 Bir arkadaşım Kent Konseyi’nde kadınlara 
yardımcı olabilir miyiz diye beni davet etti. 
Onunla beraber geldik yedi sene evvel bu-
raya yedi sene evvel başladık. Hatta kitap 
çıkardık “Memleketim” diye kitabımız var.

Arkadaş/Sosyal Çevre

Katılımcı 11 Tesadüfen tanıştım burasıyla. Yılbaşı sergile-
rinde 4 tane masasında belediyeyi temsilen 
benim gravürlerim çıktı. Tesadüfen de dikkat 
çekti böyle bir teklifte bulundular; bundan 
sonraki çalışmalarında dergilerimiz de ya-
nımızda olmak ister misin? Bundan ekmek 
yemek ister misin? Ben zaten engelliyim eşim 
kanser hastası Büyükşehir İSKİ’de çalışıyor 
emekli değil. Şu andan kirada duruyorum 
evim var ama asansörlü değil. Bu yüzden inip 
çıkmam problemli olduğu için sonra cüzi ra-
kama Kiraya verdim ve şu anda Silivri’deyim. 

Arkadaş/Sosyal Çevre

Katılımcı 12 Belediye tarafından kuruldu UNDP Yerel Yö-
netimler Birliği ortak bir çalışmasıydı bu be-
lediyenin kurduğu bir çalışmaydı tüm kent 
aktörleri, STK meslek odaları, siyasi partileri, 
muhtarlara hepsinin katıldığı bir Kent Meclisi 
kurulduğu Bu Kent Meclisi kendi içinde bir Ge-
nel Sekreterlik Genel Sekreteri ayrı oynadığı 5 
tane yardımcısı ayrı oynadığı 14 tane çalışma 
grubu vardı. 

Bağlı bulunulan kuruma davet/
kurumu temsil

Çalışma gruplarını kendi içindeki temsilcileri 
kendileri seçtiler. Ben meclis üyesi olduğun 
için bana da bir davet geldi.

Katılımcı 13 Kent konseyi başkanı tarafından davetiye ile 
haberdar oldum.

Bağlı bulunulan kuruma davet/
kurumu temsil

Katılımcı 14 Ben *** üyesiyim burda da sivil toplumdan 
üyeler istediler ***’yı temsilen buraya katıl-
dım.
Geçen yönetimde katılmıştım bu yönetimde 
de Tema olarak değil de istek üzerine gel-
dim. Buraya beni seçmişler, başkanımız sağ 
olsun, beni uygun görmüşler çalışmalarımı 
beğenmişler. Sonra kâğıt geldi kaymakam-
lıktan resmen mahalle sorumlusu oldum. 
Ama çalışmalara başlamadık daha. Tema-
daki görevim 4-5 yıldır devam ediyor. Okul-
larda çalışmalarımız oldu çocukları ormanla-
ra götürürdük güzel çalışmalar yaptık.

Bağlı bulunulan kuruma davet/
kurumu temsil

Katılımcı 15 Bana davet gelmedi ben gönüllü olarak ka-
tıldım.

Gönüllü Katılım

Katılımcı 16 Muhtarlıkta ilgili bir çalışma yapmak isterken 
haberdar oldum.

Arkadaş/Sosyal Çevre

Katılımcı 17 Geçmiş dönemde engelli STK temsilcisi oldu-
ğumuz için davetle katıldık.

Bağlı bulunulan kuruma davet/
kurumu temsil

Katılımcı 18 Kurulma sürecinde içindeydim. Geziden 
(olaylarından) beri örgütlenme oldu. Bu ör-
gütlenmeden beri vardı. Yürütme toplantı-
sında belirlendi. 

Gönüllü Katılım

Katılımcı 19 Seçim sonrası Kent Konseyi bütün İstanbul 
Şişli’deki bütün kurumlara çağrı gönderdi. 
Kent Konseyi seçimleri yapılacak diye. Biz 
de o ilk seçimden itibaren kendi konseyinin 
içindeyiz. Yapılan çağrıya yani birlikte seçim 
yaptık.

Bağlı bulunulan kuruma davet/
kurumu temsil

Katılımcı 20 Cevap yok. 

Katılımcı 21 Davet almadım. Biraz da benim duyarsızlığın 
olmuş herhalde şimdiye kadar Kent Konse-
yi’nden uzak kaldım.

Gönüllü Katılım

Katılımcı 22 Benim kuruma davetiye geldi. Buluşmak için. 
Kent Konseyi tarafından tarafına gönderildi 
Şişli Kent Konseyi. Çok memnun kaldık. Çün-
kü o toplantı sonrası bilgilendirme yazısı geldi.

Bağlı bulunulan kuruma davet/
kurumu temsil

Katılımcı 23 Seçimlerden sonra muhtarlık seçimlerinde 
ben aza seçildim. Bu esnada STK’lar ile ta-
nıştım. Kadın meclisi olsun, mahalle meclisi 
olsun görev almaya başladım ama henüz 
bir etiketim yok. Şu anda öğreniyorum. İle-
ride yaptığım işlerle daha iyi görevler edine-
ceğim. 

Arkadaş/Sosyal Çevre

Katılımcı 24 Cevap yok. 
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Katılımcı 25 Şimdi şöyle, daha önce Kent Konseyine biz 
Şişli’deki doksan STK bir araya gelerek bir liste 
çıkardık. Muhalif liste bir önceki konseyin mu
halif listesi olarak seçime girdik. Orada kav
ga, kavgalar çıktı. Bizi engellediler ve biz çe
kildik. 5 yıl önce bir önceki dönem. Ondan 
sonra biz yine örgütlenmemizi sürdürdük. Bu 
arada da arkadaşlar bana böyle bir teklifte 
bulundular. Ben de kabul ettim.

Bağlı bulunulan kuruma davet/
kurumu temsil

EK TABLO 5. ‘Kent konseyinin yerel düzeyde doğrudan demokrasiye ve 
yönetişime katkısı olduğuna inanıyor musunuz?’

KATILIMCI KATILIMCININ CEVABI KOD-BAĞLAM

Katılımcı 1 Evet, arkadaşlarımdan da kendimden de 
hareketle doğum yaptıktan sonra yoğun iş 
hayatıma geri dönüş yapamadım. Burada 
kadınlar küçük de olsa kendi işlerini yapabi-
liyorlar.

İnanıyor: Demokrasi ve yöneti
şimden farklı kaygılar.

Katılımcı 2 Buna çok fazla inanmıyorum. Kendi içinde 
de kent konseyinin yapmaya çalıştığı, sürekli 
tartıştığı projeler var. Ama diğer bir taraftan 
da bu projelerin uygulanabilirlik durumları söz 
konusu. O yüzden biraz sıkıntılar var ve çok 
fazla katkısı olduğunu düşünmüyorum. Şu 
anda bu durum geliştirilebilir.

İnanmıyor: Kent konseyinin 
etkisiz kalması.

Katılımcı 3 Kent konseyinin varlığının siyaset üstü dur-
ması gerektiği ve kentin Ortak sorunlarında 
ortak mutabakat kanalı olması gerektiğine 
inanıyorum. Dolayısı ile siyasete malzeme 
olmadan ama tüm siyasi görüşlerden tem-
silcilerin içinde yer aldığı, siyasi kimliklerini bir 
tarafa bırakarak kentin sorunlarına odaklan-
ma bildiği bir ortak akıl üretmesi gereken bir 
yapısı olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu 
kadın meclisleri ile gençlik meclisleri ile hay-
van haklarıyla o kentin kente has sorunları 
üzerine kurulacak platformlarıyla ilgi duyan 
insanları bir araya getirerek gerçekleştirebilir 
ve bence kent yönetimine de yol gösterir. 
Ben Türkiye’nin hiçbir yerinde Kent Konseyi’nin 
yerel düzeyde doğrudan demokrasiye katkısı 
olduğuna inanmıyorum. Gelinen noktada si-
yasetin Kent konseylerini yönettiğini ve şekil-
lendirdiğini düşünüyorum. 

İnanmıyor: Kent Konseyleri’nin 
siyasileşmesi

Katılımcı 4 İnanıyorum. Çünkü 7 seneden beri burada 
uğraşıyorlar. Ben daha öncesinde burada 
değildim Bakırköy’de oturuyordum. 34 se
nedir burada, Silivri’de oturduğum için, evde 
olduğum için çalışmadığım için çünkü ben 
daha önceden sağlık sektöründe çalışıyor
dum. Sonra mesleğimi bıraktım mesleğimi 
bıraktığım için el sanatlarına başladım daha 
çok hoşuma gitti. El sanatlarına başladığım 
için işte kent konseyine üye oldum.

İnanıyor: Demokrasi ve yöneti
şimden farklı kaygılar.

Katılımcı 5 Doğrudan olduğuna inanmıyorum. Dolaylı 
yoldan oluyor.

İnanıyor: Ancak etkin değil.

Katılımcı 6 Oralarda oluşturduğumuz komisyon onlar-
la gruplarla çalışma gruplarıyla Silivri’mizim 
her yerine ulaşabileceklerimizi bu seneki za-
ten çalışmalarımızda da gösterdik mahalle 
mahalle birimizde 35 mahallemiz var, her 
mahallede kadınları bir kadın ve çocukların 
üzerine engelliler üzerine yoğun çalışmalar 
yapmayı planladığımız için mahalle çalışma-
larıyla bütün Silivri’nin izin profilini de ortaya 
çıkarabileceğimizi düşündüm önerdim kadın 
meclis başkanlığında bunu kabul etti ve ger-
çekleştirmeye başladık biz çalışmalarımızı yol 
aldık kadınların tamamının hem demokratik 
haklarını öğrenme eğitim haklarını öğrenme 
toplumsal hayata katılımını sağlamak için 
hepsini ulaşılması gerektiğini düşünüyorum

İnanıyor: Demokrasi ve yöneti
şimden farklı kaygılar.

Katılımcı 7 İstediğini ölçüde olduğunu düşünmüyorum. 
Tam bir demokratik bir yapı yok aslında yö
netimin bir şeyler düzeltilebilir olabilmesi için 
eleştiri edebilmeli yok bence konsey muha
lif olmadım muhalefet yapabilmeli şey yok 
belediyeye bağlı aktiviteleri finanse edecek 
çek kurum belediye bu sepette çatışmayı 
göze alamıyor Kent Konseyi.

İnanmıyor: Kent Konseyleri’nin 
siyasileşmesi

Katılımcı 8 Yani şöyle bir şey. Genel olarak, siyaset fazla 
girmezse yani siyaseti fazla kent konseylerini 
sokmazlarsa çok bağdaşır. Yani yardım açı-
sından. Mesela bizim yine size anlatayım. 
Mesela bizim Silivri’de her yerden, her siyasi 
partiden temsilcimiz var. Ama kapıdan içeri 
girdikleri zaman kendi siyasi kimliklerini bıra-
kıp Kent Konseyi adı altında çalışıyoruz. Hiçbir 
şekilde Cumhuriyet Halk Partisi’ne veya AK 
Partiden gelmeyen MHP’den geldim. Ben 
partiliyim hiçbir zaman denmedi. Ben bunla-
rı örneklerden birine bakarsanız Cumhuriyet 
Halk Partisi İlçe Meclis Üyemiz aynı zaman-
da eski Kadın Kolları Başkanı. Şu anda bizde 
Başkan Yardımcımız Oğuz Hoca’nın başkan 
yardımcısı yürütme kurulunda anladım. Aynı 
zamanda Milliyetçi Hareket Partisi’nin yürüt-
me yönetiminde olan bir bayan arkadaşımız 
da yine o da Oğuz Hoca’nın bir başkan yar-
dımcısı. 
Siyaset işin içine girildiğinde ve herkes kendi 
tarafına çekiliyor. Siyasi, siyasi oluyor. O za-
man demokrasi kalmıyor siyasal sokmazsak 
zaten kent konseyinin içinde kalıyor. Herkes 
eşit çünkü orada 
Bu bir önce o yasaya, o zaman demokrasi 
varlıkta ve siyasi açıdan sıkıntımız yok o yön-
den çünkü daha önceki belediye başkanı-
mızın başkanımız da buradayken aynı gidi-
yordu.

İnanmıyor: Kent Konseyleri’nin 
siyasileşmesi
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Katılımcı 9 İnanıyorum tabii ki. Sonucunda ilçede neler 
olup bitiyor anlıyoruz. Kadınlar kent konse
yi olarak her yere girip çıkıyorlar, dinliyorlar. 
Ona göre sorunları öğrenip değerlendirme
lerini yapıyorlardır diye tahmin ediyorum. 
Kent konseyi gündemde yani. İlgisiz değiller 
kente karşı. Dedikleri kayda alınıyordur en 
azından. O esnada yapılmasa bile zamanı 
gelince yapılıyordur.

İnanıyor: Kent Konseylerinin 
halka yakın/kapsayıcı niteliği

Katılımcı 10 İnanıyorum. Kent Konseyi bir ilçenin aynası
dır. Buranın görünen yüzü aslında bu siyaset 
üstü yüzüdür. Bu katkı sağlayan siyasetçilerin. 
Siyasetin görünen yüzüdür, aynasıdır burası. 
Burada çok değerli projeler çıkar. Burada 
bizim ekibimiz yani ben kendi ekibim adına 
konuşabiliyorum. 54 tanenin içinde gazeteci 
var. Eğitmen var, bilgisayar uzmanı var, mali 
müşavir var, muhasebeci arkadaş var. Res
sam var, sanatçısı, yazarı yani benim plat
formuyla 54 kişinin 14 tane adamı üst düzey 
emekli olmuş adamlar. Şu anda çalışan. Bun
lar, geri planda bu bayanlara el uzatabilmek 
amaçlı destek veren adamlar.

İnanıyor: Kent Konseylerinin 
halka yakın/kapsayıcı niteliği

Katılımcı 11 Ben iç tüzüklerini bilmiyorum. Ama biliyorum 
ki siyasi partilerin en azından yerel yönetimi-
mizin başkanımızın belediyemizin imkânları 
olmadan bu işlerin sevmeyeceğini az-çok 
tahmin edebiliyorum. Bu da demektir ki mut-
laka birilerinin el uzatması lazım. Birebir olur 
ya da olmaz diyemem yanlış bir şey olur on-
lar bize yer verdiler. Onlar bizi yönlendiriyor. 
Onlar bizi desteklediler. Biz buradayız.

İnanıyor: Demokrasi ve yöneti
şimden farklı kaygılar.

Katılımcı 12 Hayır kesinlikle Düşünmüyorum yani şöyle bir 
şey bir şeyler olmuş yapılan bir süreç… Evet 
yasa bunu Belediyelerin kurulması gerektiğini 
söylediği için belediye başkanları da kuru-
yorlar ama koruyor olmak adına kuruluyor 
çok da amacına yönelik işlevsel olduğunu 
düşünmüyorum. Şu anki belediye başkanla-
rı Genel Sekreteri belirliyor genel sekreterler 
daha öncesinde Kent Meclisi tarafından se-
çilirdi şu anda başkanlar belirliyor küçük bir 
grup tarafından başkanlar belirleniyor onlar 
da kendi komisyonların oluşturuyorlar. Çok 
kamuoyuna ya da Silivri halkına çok da ha-
berdar ederek oluşan bir yapı değil. Özellik 
olduğunu düşünmüyorum.

İnanmıyor: Kent Konseyleri’nin 
siyasileşmesi

Katılımcı 13 Evet, içerisinde siyaset barındırmıyor. İnanıyor: Kent Konseylerinin 
halka yakın/kapsayıcı niteliği

Katılımcı 14 Tabi ki inanıyorum oldukça. İnanıyor.

Katılımcı 15 Yani aslında ben Kent konseylerinin çok et-
kin, olmadığını düşünüyorum.
Meclisin kendi etkinliğinden ya da kendi ya-
pısından, aslında belediyelerin vizyonuyla 
alakalı olduğunu düşünüyorum.

İnanmıyor: Kent Konseyleri’nin 
siyasileşmesi

Belediye yönetimi yönetimin katılımına çok 
açık olmadığını, o vizyonu oluşturamadığını 
henüz erken bir tahmin olabilir. Ama biraz 
böyle düşünüyorum. Bence burası şeffaf be-
lediyecilik, katılımcı belediyecilik vs. iddiaları 
için aslında olması gereken mekanizmalar 
bunlar. Belki başka mekanizmalar da hani bu 
olabilir. Mahalle bazında vesaire. Örgütlen-
menin yavaş yavaş bölgenizde halka büyü-
yerek ve en sonunda herkesin her şey dahil 
olduğu tüm karar alınırken iyi bir şey olduğu-
nu düşünüyorum. Sadece Türkiye’de işlerliği-
ni çok iyi olmadığını düşünüyorum ama çok 
fazla örnekle bildiğimi söyleyemem. Belki sizin 
araştırmanız sonucunda olur.
Yani olması gerektiği gibi değil ama iyi bir 
adım.
Yani varlığını olumlu buluyorum ve gibi ama 
işleyişi eksik. Dolayısıyla, evet ama eksik eksik 
bir kısmını tamamlayabilmek durumda değil.

Katılımcı 16 Kuruluş amacına uygun hareket edilirse ola-
bilir.

İnanmıyor: Kent Konseyleri’nin 
siyasileşmesi

Katılımcı 17 Geneline bakarsak bu söylem kent konseyi-
nin bir görevi var. Şişli yani belediyeden ayrı 
olarak kurulmuş halkla belediye arasında-
ki köprüyü sağlama görevi yapar. Projeler 
üretip. Halkın taleplerinin yerine gelmesi için 
meclise önergeler sunar, belediye meclis-
lerine bu şekilde bir çalışma yöntemi vardır. 
Bunu da ilk Nilüfer Belediyesi en iyi örnektir. 
Bunlar içerisinde Şişli Kadıköy Belediyesi ile 
Şişli Belediyesi de bu dönemde güzel çalış-
malar yapmaktadır.
Elbette ki çeşitlilik gösterdiği için, her alana 
hitap ettiği için demokratik bir ortam olmuş 
oluyor. Siyasi partiler de Sadece o partinin 
üyeleri oluyor. Ama Kent Konseyi’ni kentin 
içinde bulunan herkes katılım sağlıyor. Buna 
eş cinseli olabilir. Buna mültecisi de olabilir. 
Buna engellisi olabilir. Her çeşit insan girebi-
liyor içerisine. O yüzden de demokratik an-
lamda çok büyük katkı sağlayan unsurlar-
dan birisidir Kent Konseyi.

İnanıyor: Kent Konseylerinin 
halka yakın/kapsayıcı niteliği

Katılımcı 18 Kafam karışık. Belediyenin yerel yönetim mo-
deli oturmuş değil. Örgütlenme modeli otur-
duğunda daha kurumsal olacak. Aksayan 
yönleri mevcut. Mahalle meclisleri kuruluyor. 
STK mekanizmaları kuramıyor. Belediye sis-
tem oluşturamadığı için. 

İnanmıyor: Örgütsel yapılanma

Katılımcı 19 Bence düşünüyorum. Yani kent konseyleri, 
hatta belediye meclislerinin Harekete geçi-
ren bir mekanizma olduğunu düşünüyorum. 
Yani özellikle yerelde yaşayan insanlara ben 
şunu söylüyorum siz buradasınız. Burada ev 
sahibisiniz. Yönetimler gelir gider, belediye 
vergi, gelir gider, altyapı. Ama siz kalıcı olan-
sınız. Buralarda aktif olarak rol almanız önem-
li diyorum.

İnanıyor: Kent Konseylerinin 
halka yakın/kapsayıcı niteliği
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Bir baskı gücü oluşturma konusunda da 
önemli olduğunu düşünüyorum. Kent Kon-
seyi, Kent Belediye Meclisi gibi yarı bağımsız. 
Aslında ama muhalif gücünü de kullanabile-
ceğini düşünüyorum. Birazı derdimiz bu mu-
halefetin ortaya çıkması. Kadınlar yararına, 
kent yararına toplumsal mutabakat yararına 
çalışma yapabilecek en önemli şeylerden bi-
risi. Yani belediyeden de yarı bağımsız olduğu 
için arkada konuşabilirler. Kadın meclisi ata 
doğru mahalle meclislerinde kadınları örgüt-
leyebilir. Bir yanda çok fonksiyonlu aslında. 
Ve bu ülke diğer iki kategoride olduğu gibi 
Şişli çok fazla göçmeni ve mülteci barındıran 
bir yer. Yani ofiste her iş yerinde bir göçmen 
çalışıyor. Mutlaka aynı lokantada bu yıllarda 
çok yoğun oturuyorlar. Daha rahat serbes-
ti oluyor. Kültürel olarak diyelim ki ekonomik 
durumu düşük. Periköy’de oturuyor daha iyi. 
Nişantaşı’nda oturanlar, Osmanbey’de otu-
ran arkadaşlar var. Yani onları yok saymak-
la bir şey elde edemeyiz Onların olmadığın 
herhangi bir mecliste zaten sahici bir meclis 
olacağını düşünmüyorum zaten. Kent meclisi, 
gençlik meclisi, çocuk meclisi bunların hepsi-
ni. Sığınmacılar, göçmenler olması, azınlıkların 
mutlaka temsili olması ya da bütün farklı kül-
türel katmanlarını hepsini temsil ediyor olması 
gerek, gereken yerler olduğunu düşünüyo-
rum, o yüzden çok önemli. Yani burada bir 
konsensus seçimde tüm partiler eşit. Tüm sivil 
toplum kuruluşlarına eşit mesafede herkese 
çağırıcı olmak. Ona da bir dil, kültürel müca
dele biçimi yaratmak. Herkesi gören, herkesin 
farklılıkları da anlayabilen bir yapıya sahip. 

Katılımcı 20 Şişli özelinde ise hayır. İnanmıyorum. Çünkü 
tabii ki Şişli Kent Konseyi bir önceki dönem
den çok daha iyi bir yapıya sahip. Çok da 
iyi bileşenlere sahip. Ama buna rağmen be
lediyeyi Kent Konseyi’nden benim anladığım 
şu Kent Konseyi yerelden gelen talepleri poli
tikalar haline dönüştürüp belediye meclisine 
sunar. Oysa ki Kent Konseyi şu anda öyle ça
lışmıyor. Yani adeta meclisler üzerinden Kent 
Konseyi meclisleri üzerinden gelen talepleri 
Meclis’e ileten bir sekretarya gibi çalışıyor. 
Dolayısıyla böyle olduğu zamanda yerel de
mokrasi herhangi bir katkısı olamaz.

İnanmıyor: Kent Konseyleri’nin 
siyasileşmesi

Katılımcı 21 Olması gerekir diye düşünüyorum şu anda 
pek bilmiyorum ama

Fikri Yok.

Katılımcı 22 İnanıyorum. Bir kere yerel hakla ilişki bambaş
ka bir iletişim ve çok önemli sanal dünyadaki 
iletişimden çok daha farklı.

İnanıyor.

Katılımcı 23 Evet. Bizim sesimiz oluyor. Bir şekilde yaptığı-
mız toplantılarda sunduğumuz şeyleri verilen 
imkanlar dahilinde (bazı zorluklar var kabul 
ettirmek gibi) ellerinden geleni yapmaya 
çalışıyorlar. 

İnanıyor: Kent Konseylerinin 
halka yakın/kapsayıcı niteliği

Katılımcı 24 Çok hem de çok inanıyorum. Çünkü yerel
den örgütlenmek, her zaman yerelin ihtiya
cını görmek ve bunu yönetime taşımak. Çok 
sesli, demokratik bir katılımla belediyeyi yü
rütmek her zaman çok önemli ve kıymetli.

İnanıyor: Kent Konseylerinin 
halka yakın/kapsayıcı niteliği

Katılımcı 25 Şimdi tabii Türkiye›de Kent Konseyi aslında 
biliyorsunuz Yerel Gündem 21. Çerçevesinde 
kurulmuş, tamamen sivil olması gereken kuru
luşlar. Ancak biz ve yarı kamu haline getirilmiş 
yönetmelikle ne olduğunu düşünüyorsunuz? 
Çünkü biz de her şeyi kamunun bir müdaha
le etmesi düşüncesi var. Yani sivili tek başına 
bırakırsak tehlikeli olur diye düşünüyorlar her
halde. Onun için de maalesef kamu her yeri 
müdahale etmek istiyor. Kent konseyleri ne 
de bu şekilde dâhil olmuşlar. Ancak aktifler mi 
değiller tabii ki. Yani yine aktif olan siviller, yani 
gönüllüler. STK’lar. Yine aktif olan onlar. Ve biz 
de tabii biraz belediyelerin arka bahçesi gibi 
görünüyor. Yani belediye başkanı isterse işte 
destek veriyor, istemezse vermiyor şekline dö-
nüşmüş birçok yerde maalesef ki. Ama tabii ki 
gerçek kimliğine dönmesi gerekiyor.
Eğer gerçekten çalışma prensiplerini doğru 
koyarlarsa. Yereldeki STK’larla, sivillerle, halk-
la nasıl sivil derken sivil aktivistlerle ve halkla 
bütünleşerek derse çok faydası olacağını 
düşünüyoruz.

İnanıyor: Kent Konseylerinin 
halka yakın/kapsayıcı niteliği

İnanmıyor: Kent Konseyleri üze
rindeki vesayet (kamu, siyasi)

EK TABLO 6. Kent konseyinin kuruluşunda, meclislerin ve çalışma 
gruplarının oluşturulmasında demokratik ilkelere uygun bir süreç 

izlenmiş midir? Oluşturulan bu gruplar arasında bir uyum söz konusu 
mudur? (Başkan, Yürütme Kurulu, Genel Kurul, Meclisler,  

Çalışma Grupları)

KATILIMCI KATILIMCININ CEVABI KOD-BAĞLAM

Katılımcı 1 Bunları gözlemleme şansım olmadı ancak kadının kadına 
destek olduğu bir proje. Burada kadınlar birbirine destek 
oluyor, sırtını sıvazlıyor. Başkanlarla da tanıştım yeni, onlar 
da öyle.

Yeni Üye: Fikri Yok

Katılımcı 2 Şimdi benim kent konseyine girişim ilçe Kızılay ile oldu, ilçe 
Kızılay›ın da ben İlçe Sekreteri içinde Kent Konseyi her sivil 
toplum kuruluşuna, siyasi partiye bir dilekçe gönderiyor. 
İşte tarafınızdan uygun görülen bir kişinin yönetim için is
minin verilmesini şu şu bilgileriyle beraber teslimin şu tarihe 
kadar olması gerekmektedir diye bir dilekçe geliyor. Son-
rasında işte ilçe başkanımızla istişareleri yapıyoruz.
Gerekli kişiyi belirliyoruz, ardından veriyoruz. Yani sistem 
bu şekilde oluşturuyorlar. Söz konusu olduğunu düşünü-
yorum. Çünkü genel olarak burada Kent Konseyi baba 
oğul adı altında Silivri’de bir kamp düzenlemişti. TEMA 
Vakfı’nın bu tarz bir şeyi, programı vardı. TEMA Vakfı ile 
bunu koordineli olarak yürüttüler ki TEMA Vakfı’ndan da 
orada arkadaşlar var. Hem sivil toplum kuruluşlarının ko-
ordinasyonu söz konusu oldu.

Çağrılı Bir Oluşum
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Katılımcı 3 Hayır kesinlikle. Platformlar için bilemiyorum. O süreçle-
re çok katılmam olmadı genel kurul sürecinin çok sıkın-
tılı olduğunu söyleyebilirim. Hatta her açıdan sıkıntılar 
yaşanmıştı bununla muhalefet eden arkadaşlarımız da 
olmuştu. Belediye Başkanı’nın belirlediği başkan adayı 
yönetim kurulu üyesi bir dayatma ile önümüze getirildi. 
Başka bir alternatif çıkarılmasına izin verilmedi. O liste oy-
latıldı, o liste kazandı. Buna itiraz eden arkadaşlarımız tabi 
bu itirazlara çok kulak asılmadı. Sonraki süreçte platform-
lar kurulurken Kadın, Çocuk ve Gençlik liste içinde yine 
aynı usul o yazılı daveti aldık temsilci göndermek içinde 
ama biz genel kurulun çok antidemokratik bir biçimde 
kent konseyinin faydalı olamayacağını düşündüğümüz 
için bu platformlara temsilci göndermedik. Oluşturulan 
gruplar arasında Muhakkak bir uyum söz konusudur. Kent 
Konseyi başkanı ve yürütme Kurulu’nun kendilerine mu-
halefet edebilecek yapıların platformlarda çok ön plana 
çıkmasına düşünmüyorum. 

Antidemokratik 
bir oluşum süreci: 
Tek Aday

Katılımcı 4 Yeni üye olduğum için o konuda kararsızım yeni olduğum 
için bir şey diyemiyorum.
Üyeler arasında ufak tefek uyuşmazlıklar oluyor, What-
sApp grubunda yazılan mesajları okuduğum zaman ken-
dini çok fazla dile getirmediğin zaman anlatamadığın 
zaman bir şey oluyor mesela dışlanma gibi ama o mesaj 
gruplarına cevap verdiğin zaman yüz sima olarak hatırla-
madıkları zaman ikilemde kalıyorlar.

Yönetişim/Kapsayı
cılık ilkesinden ba
ğımsız bir oluşum

Katılımcı 5 Çok inanmıyorum buna çoğunun sonradan dâhil olduk 
biz yapılmıştı yürütme kurulları Kent Meclisi sonradan dahil 
olduk açıkçası. Aralarında bir uyum var hepsi ile uyumlu 
çalışıyor şu anda…

Yönetişim/Kapsayı
cılık ilkesinden ba
ğımsız bir oluşum

Katılımcı 6 Bu konuda net olarak Evet diyemeyeceğim. Bir dakika 
nasıl anlatayım çok açıkça söyleyemiyorum bazı şeyleri 
ama...
Açıkçası ben şu anda kadın meclisi ne başka bölümler-
le koordineli bir çalıştığını görmüyorum hissetmiyorum ve 
fark etmiyorum. Biz kadın meclisi olarak Kadın Meclisi Baş-
kanı ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda memnunum 
fena değil ama daha etkili olabilir yalnız diğer bölümlerle 
iletişim biraz zayıf hatta habersiz diyebilirim.

Antidemokratik 
bir oluşum süreci

Birimler arası uyum 
mevcut

Katılımcı 7 Şu anda aslında çok net bir şey var orada bütün STK’la
rı davetiye gidiyor davetiye cevap veren genel kurulda 
temsiliyet hakkını elimden alamıyorsunuz ama yürütme 
kurulları oluşturulurken bütün siyasi partilerin temsilcilerinin 
oluyorsunuz kabul ederlerse tabi. Mesela biz CHP idik Ak 
Parti kabul etmiyordu. Bize kadın meclisinde yoktu gel-
mediler yani. Biz sizinle çalışmak istemiyoruz dediler. Öyle 
bir ayrımı kendileri yapabiliyorlar siz yapmasanız bile katı-
lım gösteremeyebiliyor. Bazı yerlerde ben gördüm ki çok 
rahat çalışabiliyorlar ama Silivri’de bunu yakalayamadık 
biz gelmediler çünkü. Böyle bir durumda eşit temsiliyet 
olmayacağı için demokratik ilkelere gölge düşürür. Siz-
den kaynaklı ya da ondan kaynaklı fark etmiyor ama 
eşit temsil edilmez. Yani bilmiyorum ama Silivri kent mec-
lisinde bütün siyasi partilere yer verildi çağrıda bulundu 
katılan oldu ama dediğim gibi gelip katılmayanlar oldu, 
tercih etmeyenler oldu. Tercih edenlerle biz Toplandık. 
Belediyenin hâkimiyeti tabii ki var. 

Yönetişim/Kapsayı
cılık ilkesinden ba
ğımsız bir oluşum

Antidemokratik 
bir oluşum süreci: 
Tek Aday

Ama tabii ki de hepsinden söyledi dinleniliyor. Samimi 
olmak gerekirse belediye başkanı ile olan samimiyetimiz-
den dolayı kendisi teklif etti göreve aday olmamı istedi 
başka aday çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama senin 
görev alman iyi olacak dedi. Başka bir aday çıkmadı çık-
saydı demokratik yollarla yarış olacaktı ama çıkmadı. 

Katılımcı 8 Herkesin fikri alındıktan sonra kim hangi başkanı ne görev-
de alınacağını hep beraber karar verdik.
Uyumluyuz, gençlik kolları başkanlığıyla, kadın meclisi, 
ayrıyeten yürütme kurulu hepimiz aynı anda çözdük. Bir 
proje olduğu için olduğu zaman hepimiz aynı anda o 
projenin içinde olur. Düzenlenen gençlik meclisi yaptı, ka-
dın kolları başkanlığı, meclisi yaptı diye ayrım yapmıyoruz.

Demokratik olu
şum süreci

Birimler arası uyum 
mevcut

Katılımcı 9 Kent konseyinin yalnızca kadın meclisini biliyorum. Orda 
her partiden insanlar var. Demokratik bence, yani herkes 
konuşuyordur. Şahısları uzaktan da olsa tanıyorum, hepsi 
kendini ifade edebilen insanlar. Boş durmuyorlardır yani 
orda. Söyledikleri de yapılabilecek şeylerse dikkate alını-
yordur diye düşünüyorum.

Demokratik olu
şum süreci

Katılımcı 10 Tamamen seçimle yapılıyor. Beğenmezsem vermem 
oyumu.
Benim bildiğim engelli arkadaşların bir grubu var. Engel-
li grubumuz var. Onun başında Aysel Hanım var o çok 
iyi devam eden bir grup, biz varız. Üreten kadın kadınlar 
var ki ikinci bir grup. Kadın Meclisi’ni biliyorum yönetim 
olarak. Gençlik Meclisi’nin var başından beri. Fakat orayı 
tam olarak bilmiyorum. Gençlik Meclisi olarak biliyorum 
bir de çocuklarla ilgili bir meclis kurulacaktı onu biliyorum.
Biz engellilerden beraber uyum içindeyiz. Geri kalanı bile-
mem. Ama engelli arkadaşlarımızın mesela olur ki bir gün 
ürünleri olursa yaptıkları benimkilerin hepsini kaldırır onları 
koyarım, satarım. Onlarla diyaloğum var ama diğer grup-
larla bir diyaloğum yok.
İyi yani içim rahat olarak söyleyebilirim ki Volkan Beyi hiç 
tanımam hiç bilmem oy da vermedim. Ama gel gör ki bu
raya işleri oldukça takdir ettim. Yakından takip ettim say
fasını da takip ediyorum. Hep bu beni siyasetçi olarak da 
ilgilendiriyor. Oy verir misin dersen? Evet veririm. İleriki dö
nem verir misin, evet veririm. Bunun birinci nedeni kadınla 
ilgilendiği için oy veririm.

Birimler arası uyum 
mevcut

Demokratik olu
şum süreci

Katılımcı 11 Demokratik olmasa hiçbir yol alınmayacağını düşünü-
yorum her şey demokratik çerçevesinde olması lazım 
ve uyumlu olduğunu düşünüyorum. Üstat ilkelerini takip 
edersek birbirimize önce güleryüz saygı ve sevgi göste-
rirsek hiçbir sorun yaşamayız. Birbirimizden ayrılırken niye 
bitti gibi bir cümle kurduk bir zincirin halkalarıyız. Üst nasıl 
davranırsan aynı şekilde davranıyor.

Demokratik olu
şum süreci

Katılımcı 12 Başkanlar Genel Sekreteri belirliyor genel sekreterler 
daha önceleri Kent meclisleri tarafından seçilirdi şu anda 
başkanlar belirliyor grup tarafından başkanlar belirleniyor 
çok kamuoyuna ya da Silivri halkına çok haberdar oldu
ğu bir yapı değil açıkçası.

Antidemokratik 
bir oluşum süreci: 
Şeffaflıktan uzak.

Katılımcı 13 Evet. 

Katılımcı 14 Evet düşünüyorum, başkanımızı da eskiden beri tanıyo-
rum takdir ediyorum güzel şeyler olacağına inanıyorum. 
Gördüğüm kadarıyla şimdilik iyi.
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Katılımcı 15 Bence öyle… Yani en azından Şişli için, yani en azından 
çoğunluğu kurmak. Çeşitlilik hali var bu mesela gözetil-
miş. Diğer bildiğim meclislerden de ben takip etmiyorum 
ama hepsinden haberdar olmaya çalışıyoruz.
Benim gözlemlediğim kadarıyla konuları kesişenler birbirleri 
ile alakalı. Mesela Kadın Meclisi, Çocuk Meclisi nasıl alakalı 
değil buradaki ama LGBT meclisi ile mülteci meclisi ilişkili. 
Mesela oradaki üye aynı zamanda orayı da takip ediyor 
vesaire. Bu tip ilişkiler önemli bağlantıları güçlendiriyor. 
Ama hepsi için birbirinin aynısını söylemeyeceğim. Zaten. 
Yeni aktif oldular. Hepsi aktif olduğunda bir şey söylenebilir 
belki. Ama başkanlar daha haberdar birbirlerinden.

Demokratik olu
şum süreci

Birimler arası uyum 
mevcut

Katılımcı 16 Kent konseyinin oluşumu sırasında yoktum. Kadın meclisi 
oluşumu ve seçimi sırasında vardım. Evet, demokratik usul-
le oldu. Hatta bir demokrasi diyebilmek için katılımın daha 
fazla olabilmesi gerekiyor. Onlar gerçekleşmedi diye dü-
şünüyorum. Uyumda yürütme kurulu toplantıları ile birlikte 
uyum sağlanmaya çalışılıyor.

Demokratik olu
şum süreci

Birimler arası uyum 
mevcut

Katılımcı 17 Bu dönemde düşünüyorum. Diğer dönemler için değer-
lendirirsek. Düşünmüyordum bunun için istifa etmiş birisiyim. 
Kesinlikle bir uyum var, koordineli çalışıyorlar, uyumlular 
ve çok güzel. Grup bu çalışma grupları oluşturulmuş. İlk 
defa bu kadar geniş kapsamlı bir çalışma grubuyla Kent 
Konseyi çalışmalarını yürütüyor. Evet, bazı sıkıntılar, ufak 
tefek sıkıntılar var mı var. Bu gerek belediye meclisinde 
alınan kararların yerine getirilmesi maddi ve ekonomik 
durum ya da yapılacak talep ettikleri yer alan konusun-
da sıkıntı olabiliyor. Yani bu tamamen birazcık yerel yö-
netimlerden kaynaklı. Sıkıntıdan yoksa. Kent Konseyi ça-
lışmalarını gayet iyi yürütüyor.

Demokratik olu
şum süreci

Birimler arası uyum 
mevcut

Katılımcı 18 İşlendi. Yani herhalde işleyiş açısından en demokratik bir 
Kent Konseyidir Şişli Belediyesi Kent Konseyi. Kuruluşunda 
süreç düzgün işletildi, oluşturulan gruplar arasında da 
uyum söz konusudur. Yani Kent Konseyinin işleyişi açısın
dan bir sıkıntısı yok. 

Demokratik olu
şum süreci

Birimler arası uyum 
mevcut

Katılımcı 19 Yani bence mülteciler Şişli özelinde de azınlıklar üzerin-
de bakıyorum aslında temsiliyeti bu kadar çoğaltmış he-
nüz öyle bir demokrasi şeyi yok. Onun olmadığını düşü-
nüyorum. Ama bunu oluşturma noktasında da Bir kadın 
meclisinde yaptık bunu 
Mülteci Meclisi’nde yaptık, LGBT’li mecliste yaptık. Yani 
daha hassas gruplarda yapılmaya başlandı. Bu hassas 
gruplarda yapılmaya başlanınca sanki şey daha üst 
politika üretir gibiler ama. Yani burada yaşayan bir mül-
tecinin görünmüyor olması oradaki kent halkı meclisinin 
de sorunu aslında. Kentsel dönüşüme gidecekse, o da 
ondan zarar görecek şekilde bir deprem olacaksa onlar 
da bundan zarar görecek. Anlatabildim mi? O yüzden 
yani çok şey değil ama yavaş yavaş yapıyoruz. Hassas 
gruplarla başladık, onun üzerine de diğer daha set grup-
lara da. Baskı gücü yapıyoruz. Demokratik ilkeler izleni-
yor. Yani zaten Kent Konseyleri Yönetmeliği bütün Türkiye 
de neredeyse herkese eşit oy kullanma boyutunda. Sizin 
üzerinizde sorumluluklar, yükümlülükler... Dediğim gibi 
hassas gruplarla başladık bu uygulamaya. Ama diğer 
gruplar için Kent Konseyi belki bize şöyle bir şey olabilir. 
Yani dünya artık hani sınırlar? 

Demokratik olu
şum süreci

Birimler arası uyum 
mevcut

Sürekli bir yer değiştirme vesaire. Dünya o kadar hızlı yaşı-
yor ki. Bizim göç alanında Cenevre Sözleşmemiz var ama 
1956 yani. Hiçbir şeyle uyuşmayan bir şey var. Yabancılar 
ve uluslararası koruma kanunu 2014 yılında yapıldı.
Geçici koruma yönetmeliği de 2014’te başladı.  O kadar 
bütün her şeyde yasalar o kadar geriden geliyor diye. Ta-
bii Cenevre Sözleşmesine bağlı. Oysa Cenevre sözleşme-
sinde artık tarih. Şeyi vatandaşlık sığınmacılık Mültecilik 
yetiştirsin sonra diğer yereldeki yasaları da uygulanmaya 
başlıyor. O yüzden de Biraz daha hem merkezi hem yerel 
hepsini bir arada çözemiyoruz. Ama merkezden yerine 
yerelden merkeze bir. Sürekli değişiyor. Bu anlamda oluş-
turulan gruplara tekrar geri dönersek bir sürü grup vardı. 
Evet grup Meclis’te. Bunların arasında bir koordinasyon 
var mı sizce? Uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. 
Yani bizim her mecliste her meclisi kent konseyi yürütme-
sine şey var. Söz hakkı var. Zaten yürütme grubu var. Kent 
Konseyi tek başına sadece seçilen üyeler yapmıyor. Bü-
tün meclis başkanları, Başkan Yardımcısı, Sekreteri ve Yü-
rütme Kurulu’nun içinde zaten. Bir şey olduğunda biz yö-
netimdeki arkadaşlarla yürütmeye taleplerimize oradan 
belirtiyoruz. Bu etkinliği de öyle bir etkinliğimiz planladık. 
Ancak bu kadar demokratik şeyimiz var. Şükran Hanım 
mesela Kent Konseyi Başkanımız, Kadın Meclisi’nde bir bi-
leşeni zaten eşitiz. Orada yani o Kent Konseyi Başkanı ben 
üyesi diye bir şeyimiz yok.
Eşitiz ve eylemi gibi organizasyonu yapılacak işleri biz bir-
likte planlıyoruz. Oradan yürütmeye gidiyor. Yürütme de 
kadın. Ne olur ne kadarı olur, ne kadar olmaz, ne yapı-
lır birazı konsensüse dedim. Her şeyi herkese açacağım. 
Yani birini görünce diğerini görmemezlik yapamam, o 
yüzden de bizi merkeze gütmeye geldiği gelmemeliyiz, 
taleplerimize yürütmede genelde kabul ediliyor zaten. 

Katılımcı 20 Ben bugüne kadar herhangi bir uyumdan kastedilen şu-
dur. Ara ara da yoğun bir koordinasyon, yoğun bir ile-
tişim. Böyle olduğunu düşünmüyorum. Bunu düşündüre-
cek herhangi bir pratik yaşamadık.

Uyum Mevcut 
Değil

Katılımcı 21 İçinde olmadığım için bilmiyorum. Oluşturan gruplar ara
sında bir uyum olmalıdır.

Demokratik olma 
temennisi

Katılımcı 22 Bir gönül işi, demokratik olduğuna inanmak istiyorum. Ne 
kadar bir uyum varsa o kadar uyum vardır ama bunun 
aşılmasını diliyorum, olmasını istiyorum. Olmaması gere-
ken küçük anlaşmazlıklar olduğunu tahmin ediyorum. 
Hizmet aşkı var bu insanlarda. 

Demokratik olma 
temennisi

Katılımcı 23 Tabii ki biz demokrasi için çalışıyoruz. Bir şey bir şekilde her-
kes eşit ve aynı zamanda her istediklerini yapmak. Kurul-
du ve kurulduktan sonraki aşamalar yavaş yavaş olmaya 
başladı. Ben inanıyorum.

Demokratik olu
şum süreci

Birimler arası uyum 
mevcut

Katılımcı 24 Şişli Kent Konseyi’ni yaklaşık 7 ay önce kurduk. 78 ay olu
yor. Buna çok özen gösteren bir yürütme kurulumuz var. 
Gayet demokratik, katılımcı. Halkın sesini belediyeye ta
şıyan bir aracı kurum olarak görevimize devam ediyoruz.

Demokratik olu
şum süreci
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Katılımcı 25 Biz kendi meclisimizde aldık. Yani biz kendi meclisimizde. 
İlk seçildiğimiz genel kurulda herkese hangi meclislerin 
kurulmasını ve çalışma gruplarının komisyonların kurul-
masını istediklerini sorduk. Birer form doldurdular ve biz o 
formları ele alarak 12 meclis. 9 tane de komisyon kurul-
du ve oradaki insanları dahil ederek tesislerimizle konusu 
yollarımızda oluşturdu. Her birinden de bir yürütme kuru-
lu üyesi sorumlu. Yani kolaylaştırıcı pozisyonunda ve bu 
şekilde meclis komisyonlar kuruldu, başkanlarını, başkan 
yardımcılarını sekreterlerinin seçtiler ve çalışmaya başla-
dılar.
Şimdi bizim meclisimiz yani konseyimiz çok yeni. Bunu 
biraz oluşturmaya çalışıyoruz. Zamanla da oluşacak. 
Çünkü daha 9 ay gibi bir süre ki bunun zaten ilk 3 ayı
nı yönergenin hazırlamakla ve eylül genel kurul hazırla
makla geçirdik. Dolayısıyla o 3 ayı da saymazsak aslında 
6 aydır aktif olarak çalıştığımızı söyleyebilirim. Onun için 
de. Bunun zamanla oluşacağına inanıyorum, güveniyo
rum. Şimdi aslında biz de hazırlanan yönetmelik çok net 
değil, muğlak bir yönetmelik diyor. İşte Kent Konseyi gö
rüşü oluşturur. Bunları belediye meclisine sunar, belediye 
meclisi değerlendirir, kamuoyuna açıklar. Aslında norma
linde diğer kent konseylerinin de yani yurt dışındaki kent 
konseylerinin de tamamen bağımsız, tamamen kendi ka
rarlarını alan ve bütçesi de bağımsız bir konsey. Aslında 
kent konseyi olması gereken bu. Ama bizde maalesef bu 
dediğim gibi yarı kabul. Bir de belediyelerin meclislerine 
ve bütçelerde belediyeler tarafından verildiği için ister 
istemez belediyeler kendi arka bahçeleri gibi görmüşler 
konseyde. Bizim başkanımız böyle görmüyor. Tamamen 
bağımsız olduğumuzu ve çalışmalarımızda da şimdiki be
lediye başkanımız böyle görmüyor ve bize de her zaman 
çalışmalarımızda destek olmaya çalışıyor.

Demokratik olma 
temennisi

Demokratik olu
şum süreci

Birimler arası uyum 
mevcut

EK TABLO 7. Kent konseyi ile belediye ilişkisi nasıldır? Mali ve diğer 
kaynaklar bağlamında belediyeden ne tür destekler alıyorsunuz? Kent 

konseylerinin mali ihtiyaçları yeterli düzeyde karşılanmakta mıdır? 

KATILIMCI KATILIMCININ CEVABI KOD-BAĞLAM
Katılımcı 1 Bence iyi. Maddi yönden bilmiyorum ama festival, 

sergi salonları gibi yerleri herkese ayıramıyorlar. Kent 
konseyleri artık buralarda aktif. Özel günlerde bura-
larda yer alıyorlar. Bunları belediye sağlıyor. Burada-
ki talepler doğrultusunda veriliyor. Bence destek ye-
terli ama şehirler arası da bir destek alınabilir buranın 
konumu dolayısıyla.

Kent konseyibelediye 
ilişkisi iyi.

Ayni destek mevcut…

Katılımcı 2 Belediye ilişkisi genelde kent konseyi ister. Belediye ya-
pabiliyorsa yapar. Kent konseyine çılgın fikirleri vardır. 
Belediye işte kendine uygun olanı yapmak için uğra-
şır. Ama net bir sonuç alım noktasında şu anda açık-
çası çok iyi bir cevap verebileceğini düşünmüyorum.

Belediye mümkün oldu
ğunca destek veriyor.

Katılımcı 3 Kent Konseyi ile belediye ilişkisi muazzam. Kent Kon-
seyi hiçbir zaman kendi sorunları ile ilgili belediye 
meclisi ne bir teklifte bulunmuyor ne de çok uzun 
zamandır belediyenin bu durumdan çok mutlu ol-
duğunu görebiliyoruz. Mali işleri ile alakalı bir bilgim 
yok. Muhtemelen karşılıyordur ama düşüncem bu. 

Kent Konseyi’nden bir 
talep gelmiyor.

Katılımcı 4 Belediye başkanımız Volkan Yılmaz belediye başka-
nı olduğundan beri bayanlara yönelik çok yardımcı 
oluyor. Toplantı olsun ne bileyim işte stant açılmasın-
da bu konularda çok yardımcı oluyor ama önceki 
belediye başkanımız bu konularda hiçbir şekilde ka-
dınlara yönelik destekte bulunmuyordu. Mesela ben 
bir tek el sanatları yapan bayan değilim Silivri’de bir 
sürü böyle bayan var ve gerçekten maddi durumu 
zor olan bayanlar var. Ama hiçbir şekilde böyle bir 
imkân sağlanmadı yani Volkan başkan bu konuda 
çok iyi belediye başkanımızdan memnunuz yani. 
Yalnızca önceki başkana bakarak değil ondan ön-
ceki başkanlara da bakarak söylüyorum kendi hal-
kına karşı çok iyi. Belediyeden memnunuz. Derdimizi 
dinliyorlar, sorunlarımızı dinliyorlar. Mesela çarşıda ya 
da sahilde bir yerde karşılaşınca başkanım birkaç 
dakika konuşabilir miyiz deyince yanındaki adamla-
rı korumaları sana müdahale etmiyor. Ama önceki 
başkanlar böyle değildi.
Kent konseyinin mali ihtiyaçları karşılanıyor, destek 
veriyorlar.

Kent konseyibelediye 
ilişkisi iyi.

Ayni destek mevcut…

Belediye mümkün oldu
ğunca destek veriyor.

Başkanın rolü burada 
etkin.

Katılımcı 5 Belediyeden mali destek alıyoruz. Ama yeterli değil 
bütçe bakılıyor ona göre kabul ediliyor projelerimiz, 
her projelerimiz kabul edemiyor yani.

Belediye mümkün oldu
ğunca destek veriyor.

Katılımcı 6 Zaten bundan önceki dönemlerde mali bir yapı-
sı yoktu Kent Konseyi’nin. Silivri kent konseyi olarak 
geçmiş dönem belediye başkanımızın desteği ile 
meclisimizde geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi Bele-
diyesinde fakat yerel seçimler yeni oldu ve beledi-
ye başkanımız değişti siyasi görüş olarak da değişti 
onun döneminde geçen Meclisten Geçen kararlı 
Kent konseyleri mali bir bütçeye kavuştular belediye 
desteğiyle bu dönemde nasıl uygulanıyor.

Belediye mümkün oldu
ğunca destek veriyor.

Katılımcı 7 Mesela ulaşım için araç desteği alır. Yapılacak et-
kinliklerde kırtasiye desteği olur broşürler afişler bu 
tarz destekler olur çok basit en basitinden diye ba-
sımında bile belediyenin bilgi işleminden yaptırıyor-
sunuz. Sunum yapılacağı zaman bile belediyeden 
bir projeksiyon aleti geliyor. Yani belediyenin bilgi 
işlem kaynaklarını kullanıyorum malzeme kaynak-
larını kullanıyor. Basın-yayın kaynaklarını kullanıyor. 
Çok daha gelişmiş kendi imkanlarını kullanan kent 
konseyleri vardır. Tabii ki bizim Silivri’deki öyleydi. Her 
şey belediyeden kaynaklanıyor yapacağın etkinliği 
belediyenin halkla ilişkilerini kullanarak duruyorsun. 
Benim çalıştığım dönemde Silivri Belediyesi kaynak-
ları asla kısıtlamadı, ne istediysek yapıldı. Bu da ama 
bir duruma Kent konseyini bağlıyor. 

Kent konseyibelediye 
ilişkisi iyi

Ayni destek mevcut…

Katılımcı 8 Her türlü herhangi bir isteğimize karşılık veriyor. Bir 
yere nakil olduğunuz zaman hayatta bir iş için bir 
yere gideceğim zaman ulaşım, ulaşım onlara başka 
oluyor. Kadınlarımıza yaptığım ürünlerle ilgili ilgilenip 
onlara yer gösteriyor. Bizimse her ay belediyenin 
bize gösterdiği yarın satış yapacağız, projelerimizi 
önemsiyorlar. Projelere destek veriyorlar. Bazı proje-
lerimizi de hayata geçirdik geçmiş dönem. Yazın 3-4 
ay bir proje var. 2 projenin ikisinde de hayata geçir-
dik. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılıyor her yönden maddi 
manevi sıkıntı yok.

Kent konseyibelediye 
ilişkisi iyi

Ayni destek mevcut…
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Katılımcı 9 Birebir, kent konseyi ile belediye birlikte çalışıyor diye 
biliyorum. Kent konseyinde olanlar bir şekilde bele-
diyeyle iletişimdedir diye düşünüyorum. Maddi ma-
nevi destekleri nasıldır bilmiyorum ama biz kendi el 
emeği ürünlerimizi sergilemek için platform olarak 
yer veriyorlar bize ücretsiz olarak. Bu da yeni başladı 
zaten. Mesela birinden beşine kadar yer veriyorlar 
aile bütçesine katkı sağlayabilmemiz için. Beni ilgi-
lendiren kısmı bu kısım. Buranın başkanı Şeyda Ha-
nım var, o bu mücadeleyi veriyor. Biz de onun ver-
diği bu mücadelenin arkasında bize düşen görevi 
yapıyoruz. O da bizle ilgileniyor.

Kent konseyibelediye 
ilişkisi iyi

Ayni destek mevcut…

Katılımcı 10 Maddi destek sağlayamıyor. Maddi bir desteği yok. 
Ama manevi açıdan yer veriyor bize
Çadır veriyor, masa sandalye veriyor. Flamaları yap
tırıyor. Şimdi istediğiniz her şeyi tedarik ediyor.

Kent konseyibelediye 
ilişkisi iyi

Ayni destek mevcut…

Katılımcı 11 Kent Konseyi ve belediye arasındaki ilişki düzeyli bir 
şekilde ve destekli. Başkanımız bu konuda çok bü-
yük destek veriyor. Sadece sesimizi duyurmak sergi-
lerimizi açabilmek için, adı duyurabilmek için imkân 
ve yer sıkıntısının olması noktasında yardımcı oluyor. 
Şu an için kendi imkanlarımızla yani kendi üretimimi-
zi kendimiz yaptığımız için bir yere para vermiyoruz. 
Sergilerde masa örtülerimizi kendimiz temin ettik. 
Ama elektriğimizi suyumuzu salonun kullandığımız 
için yani buranın giderleri için ne düşünüyorlar biraz 
izliyorlar orasını bilemem yanlış bir bilgidir vermeye-
yim. Bu defa vebal altına girerim çünkü iç detayla-
rını bilmiyorum.

Kent konseyibelediye 
ilişkisi iyi

Ayni destek mevcut…

Katılımcı 12 İçinde olmadığım için bilemiyorum ama özerk oldu
ğunu kesinlikle düşünmüyorum siyasi görüş ile alakalı 
değişmiyor bundan önce Cumhuriyet Halk Parti
si’nin kurduğu bir yapıydı şu anda Milliyetçi Hareket 
Partisi var ama aynı işlem yani değişen bir şey yok 
yani siyasi partiye göre değişmiyor.

Kent konseyinin mali 
özerkliği yoktur.

Katılımcı 13 Belediyeden destek oluyor. 

Katılımcı 14 Şimdi bu konuda fazla bilgim yok fakat biz mahalle
leri geziyoruz, oralardaki kadınların isteklerinin bele
diyeye iletildiğini biliyorum. Yani kadınlar bize iletiyor 
biz de onları belediyeye iletiyoruz. Çünkü mecliste 
falan konuşuluyor bunlar. Onları da takip ediyo
rum, meclisi de takip ediyorum. Başkanımızdan çok 
memnunuz sağ olsun onun sayesinde kent konseyi 
devam ediyor.

Belediye mümkün oldu
ğunca destek veriyor.

Başkanın rolü burada 
etkin.

Katılımcı 15 Yani bugünkü etkinlik için çok destek alamamış ol-
duk. Ama genel itibarıyla sanırım işleyişte böyle yani 
özel bir bütçe zaten kısıtlı belediyeler için. O oranda 
yararlandığımızı söyleyemeyiz. Bence aynı oranda ol-
muyor bütçe meselesinde. Destekleri biraz daha ko-
lay sağlıyorlar ayni desteklerde daha rahatlar. Ama 
belediyeler başka oluşumlar için de destek istendi-
ğinde neredeyse aynı şeyi sağlıyorlar. Kent konseyine 
ekstra bir şey görmedim. Kent konseyinin bu destek-
lere ulaşması daha kolay olabilir. Ama dışarıdan bir 
platformun alabileceği destekle aynı gibi. Verdiği 
destekler yeterli değil. Yapmak istediklerini yapmaya 
yetecek kadar bir destek almıyorlar. 

Belediye mümkün oldu
ğunca destek veriyor.

Ancak destek yeterli 
değil…

Katılımcı 16 Yaşadığım pratiği söyleyeyim lojistik destek sağlandı 
fakat bunun önünde bürokratik engelleri aşmak zor 
oldu.
Bürokratik engeller bizi bayağı bir zaman kaybettirdi. 
Hep son günlerde işler tamamlandı. Bu şekilde sıkıntı-
lar oldu. Mali kaynaklar konusunda da işin o boyutu ile 
çok fazla ilgileniyor. Benim açıkçası çok fazla bilgi sa-
hibi değilim ama bence çok daha güzel ve iyi olabilir.

Ayni destek mevcut…

Destek konusunda 
bürokratik sıkıntılar 
mevcut…

Katılımcı 17 Belediyeyi kendi bütçesi uygun olduğu sürece kent 
konseyine destek vermeye çalışıyor. Malum her be-
lediyenin maddi imkânsızlıkları olduğu için kısıtlı biraz-
cık imkânları ama elinden gelenin en iyisini yapma-
ya çalışıyor. Çünkü belediye başkanı bu konuda çok 
duyarlı birisi.
Gerektiğinde yer temini, salon temini, araç temini, 
ulaşımda falan ufak tefek yiyecek, gıda ekonomik 
anlamda çok fazla olmasa da çok ciddi miktarda 
bütçelerle desteklendikleri de olabiliyor.
Karşılayamıyoruz ama bu yönde iyi niyet var beledi-
ye başkanının.

Kent konseyibelediye 
ilişkisi iyi

Ayni destek mevcut…

Belediye mümkün oldu
ğunca destek veriyor.

Başkanın rolü burada 
etkin.

Katılımcı 18 Sıkıntı olan yedinci sorunuzdaki kent konseyi ile bele-
diye arasındaki ilişki. Mesela belediyenin mali destek 
olarak sunacağı kaynak konusunda hiçbir bilgimiz 
yok. Buna dair bir muhatabımız da yok ayrıca. Şef-
faf değil belediye bu anlamda. İhtiyaçları da mali 
ihtiyaçları da. Karşılanıyor ama. Mesela Kadın Mecli-
si’nin 25 Kasım etkinliğinde birçok arkadaşımız cebin-
den para harcamak zorunda kaldı. 25 Kasım’da da 
bir kapalı etkinlik yapmıştık tüm gün süren... Ekonomik 
anlamda belediyenin kent konseyleri katkısının sınırlı 
olduğunu görüyorum. Genel olarak da belediyenin 
bütçe anlamında şeffaf davranmadığını düşünüyo-
rum. Şu an bir mali sıkıntı içerisinde olduğu söyleni-
yor ama bu sıkıntı nereden var? Ve nasıl çözülecek? 
Buna dair yönetişim diye kendi programlarında bir 
madde var. Bunu sağlayacağız diye. Bu aslında he-
sap verilebilirliktir, şeffaflık. Buna dair belediyenin 1 
yıla yaklaşan süreçte herhangi bir uygulaması olma-
dığını görüyorum. Biraz da karamsarım açıkçası

Mali destek konusunda 
ilişkiler şeffaf değil…

Destek yeterince 
değil…

Katılımcı 19 Lojistik oluyor. İşte sahile kurulacak sahne, masa, 
sandalye, gerekirse masa, sandalye baskılı afişler, 
broşür vesaire baskılı masa materyalleri, onun ihtiya-
cı. Ya da ne bileyim belli bir meclisin bütün meclisle-
rini öyle ortak hakkı var. Biz mesela 25 Kasım dedik, 
Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde 25 Kasım yaptık. 
Ücretsiz salonları, toplum merkezlerini, bütün kül-
tür merkezlerini… Mekânları belediyeye ait bütün 
mekânları zaten ücretsiz kullanma hakkımız var, onu 
da bütün lojistiği bize sunuyor. Kahvaltı istiyoruz sen-
dikadır. Kahvaltı yaptık, danışma tavası. Onun des-
teği vs. Yani yeni bir yönetim olduğu için belediyeler 
bizi anlamaya, tanımaya çalışıyorlar. Ama kısa bir 
süre sonra daha da iyi olacağını düşünüyoruz. 

Kent konseyibelediye 
ilişkisi iyi

Ayni destek mevcut…

Belediye mümkün oldu
ğunca destek veriyor.

Katılımcı 20 Kent Konseyi’nin etkinliklerini belli bir düzeye kadar 
belediyenin desteklediğini düşünüyorum. Ama bütçe 
konusunda Kent Konseyine ayrılmış ciddi bir bütçenin 
olduğunu ama bu bütçenin harcanması konusunda 
da. Biraz sıkıntılar yaşandığına tanık oluyorum.

Belediye mümkün oldu
ğunca destek veriyor.
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Katılımcı 21 İçinde olmadığım için bilmiyorum ama uyumlu ol
ması gerekir belediyenin Kent konseyini destekleme
si gerekir demokratik bir ortamda. Ama bulundukla
rını zannetmiyorum. Böyle mali sorunların tarafından 
çözümlenmesi gerekir diye düşünüyorum.

Katılımcı 22 Onu bilemem ama bazı kolaylar sağlıyorlardır. Di-
rekt maddi destek değil ama bazı kolaylıklar sağlıyor 
diye düşünüyorum. 

Katılımcı 23 İstisnalar kaideyi bozmaz diye bir şey vardır. Ama 
belediyenin bu zamanda fazla maddi durumları iyi 
olmadığından bazı bazı şeylerde maddiyatla ölçü
lüyor. Yani tabii ki yapılacak şeyler. Herhalde ileride 
daha da güzel olacak diyorum. Yani bir şey diye
mem ama yani.

Katılımcı 24 Şu ana kadar Belediye, Şişli Belediyesi ile Kent Konseyi 
ilişkileri iyi gidiyor diyelim. Bize destekleri de oluyor işte. 
Mart yıllarda etkinliklerimizi duyurmaları. Broşürün bazı 
baskılarında işte ne bileyim ulaşım. Başka ne desteği-
dir mali destek daha tam almadık ama bir bütçemiz 
olduğunu biliyoruz. Destek aldığımızı söyleyebiliriz.

Katılımcı 25 Biz aslında şu ana kadar çok büyük bir mali destek 
istemedik. Genel olarak etkinliklerimizi çok az büt-
çelerle yapmaya çalışıyoruz. Çünkü şu anda Şişli 
Belediyesi’nin çok ciddi borçları var. Çok ciddi mali 
bir güçlük ve sorun yaşıyorlar. O nedenle de biz de 
çok zorlamadan mümkün olduğu kadar az bütçe-
lerle örneğin buraya sadece ayni yardım istedik. İşte 
masa, sandalye ve şemsiye falan gibi. Onun dışında 
maddi olarak herhangi bir şey istemeye çalışıyoruz. 
Yani etkinliklerimizi ve daha küçük çok küçük bütçe-
lerle yapıyoruz. Mali eksiklerimiz Tabii ki karşılanmıyor. 
Ama biliyoruz ki belediyenin parası yok. Yani bu bize 
söylenen gerçek olduğunu ve. Hakikaten çok ciddi 
bir borcunun olduğunu biliyoruz.

EK TABLO 8. Belediye yönetimi ile kurumsal ilişkisi çerçevesinde,  
kent konseylerinin ilgi alanında özerk hareket edebilmesi,  

yenilikler üretebilmesi ve alternatif politika önerileri geliştirebilmesi 
mümkün müdür?

KATILIMCI KATILIMCININ CEVABI KOD-BAĞLAM
Katılımcı 1 Mümkündür, baskılanan bir durum yok. Mümkündür.

Katılımcı 2 Kent konseylerinin mali ihtiyaçları yeterli düzeyde karşı-
lanmaktadır. Zaten belediye başkanı bu anlamda des-
tek veriyor. Sağ olsun akıntısının belediye yönetimiyle ku-
rumsal ilişki çerçevesinde kent konseylerinin ilgi alanında 
özerk hareket edebilmesi, yenilikler üretebilmesi ve alter-
natif politika önerileri geliştirebiliriz.
Yani kent konseyinin yönetim kurulu toplantılarında orta-
ya bir fikir çıkıyor. Ardından Kent Konseyi Başkanı’nın bu 
fikri belediye başkanını götürdüğünde eğer uygulanabi-
lirliği var ise kabul görüyor. Bu noktada bir sıkıntı olduğunu 
düşünmüyorum.

Mümkündür.

Katılımcı 3 Günümüzde mümkün olduğunu düşünmüyorum. Müm-
kün olabilmesi için Türkiye’nin tekrar demokratik bir ülke 
olması gerekir. İdarelerin sivil denetime açık olması kamu 
idarelerinin yöneticilerin bürokrat eleştiriye açık olması, 
siyasetin bu tür sivil yapılara müdahale etmemesi… Bu 
yapıların kararlarını kendi alabiliyor pozisyona gelebilmesi 
ama bugün böyle değil. Siyaseten baktığımızda da mev-
cutta iktidar Parti olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
yerel düzeyde iktidar olduğu yerlerde de böyle aslında 
demokrasiye çok savunduğunu ifade eden muhalefet 
partilerinin yerelde iktidar olduğu yerlerde de durum böy-
le orada da farklı değil. Cumhuriyet Halk Partili belediye-
lerin ilçelerde de sivil toplum kuruluşları ya da kent konse-
yi kuruluşların yereldeki iktidar partileri tarafından siyasal 
ulaştırıldığını görebiliyoruz. Orada da çok demokratik bir 
ortam söz konusu değil. Türkiye’nin aslında iktidarı ile mu-
halefetiyle problemi… Demokrasi Türkiye’de sevilmiyor. 
Yerel ölçekte Silivri üzerinden konuşacaksak bu aşılabilir. 
Nispeten daha demokratik bir yapıya sahip. İnsanlar itiraz 
edebilir sesini yükseltebilir ve bu bir kaosa dönüşmez. İn-
sanlar birbirini tanır. Bu ilçede daha küçük bir yerdir burası 
bu farklılıklar burada çatışmaya dönüşmez en azından ne 
ifade edebilir ama bunu yapmayı tercih etmiyorlar çok 
az bir kitle itiraz ediyor. Silivri üzerinde bu mümkün olabilir 
hatta bugün bile mümkün olabilir ama bir tetikleyici ge-
rekiyor. Kendini öne atıp sesini yükseltmesi gerekiyor. Yani 
bu yapıya itiraz etmesi gerekiyor. Ama hiç kimse bu ener-
jiyi şu anda kendini bulamıyor ya da buna ihtiyaç duy-
muyor belki. 

Sivil İnisiyatif Üze
rindeki Vesayet

Katılımcı 4 Mümkün olduğunu düşünüyorum şu anki durum çok iyi. 
Kadınlara yardımcı oluyorlar destek oluyorlar.

Mümkündür

Katılımcı 5 Tabii ki. Kendimiz çok güzel yeni projeler üretiyoruz prog-
ramlar hazırlıyoruz yeni bir sürü proje üretilip sunulup uy-
gun olanlar kabul ediliyor çalışılıyor.

Mümkündür

Katılımcı 6 Yani normal şartlar altında bakarsanız mümkün olması 
gerekiyor ortak hareket ederek tamamen siyasetten arın-
mış ama bütün bu toplumun siyasi yapısını ve sivil toplum 
örgütlerini kapsayan politikalar, siyaset üstü bir kurum ol-
duğu için Kent konseyleri her şeyi kapsaması gerekiyor 
ancak şu anda öyle mi diyorsanız, maalesef diyebilirim.

Siyasi Etki Bulun
ması

Katılımcı 7 Asla mümkün olması gerekiyor ama belediyenin kültür 
müdürü ile bütçesinde ek bütçe veriliyor belediye kendi 
ayırıyor. Her ne kadar size bir bütçede ayrılsa olay mali iş-
lerden geçiyor. Yani ona göre yapılıyor. Yani mali konuda 
biraz daha özerk olursa şeyleri daha kendi projelerini ken-
di özgür kullanabilme şansı olursa bu kadar iç içe olmaz. 
Bu kadar yardım aldıktan sonra belediyenin birimleri ve 
belediye çalışanlarıyla daha samimi oluyorsunuz. Eleştiril-
mesi gereken konuların altında yatan sebepleri daha iyi 
biliyorsunuz tarafta olabiliyorsunuz o da var tolere ede-
biliy8orsunuz buradaki hatayı. Çünkü iç içe siniz onların 
içindesiniz sürekli. Dışarıdan adaletsiz ya da haksız gibi 
gördüğünüz bir şeyi işin bir de bu yüzü var diye değerlen-
direbilirsiniz. Çünkü hakikaten sürekli berabersiniz bir şeyler 
oluyor belediyenin etkinliği oluyor mutlaka sizden destek 
istiyorlar kadın desteği istiyorlar. Artık bir mesai doğuyor 
aranızda. 

Mümkün değildir: 
Mali özerkliğe 
ihtiyaç vardır.
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Katılımcı 8 Sanmıyorum.
Şimdi sadece Kent Konseyi olarak bakmıyorum. Çünkü 
Silivri’de belediye sadece kent konseyi ile iş birliği yapa-
mıyor. Kendi bölgesinin kültür merkezi var mesela. O da 
bizim yaptığımızın aynı şeyi yaptığı için kültür merkezi ve 
böyle olduğu zaman sadece bize odaklanamıyor. Ama 
mesela biz bir proje yaptığımız zaman projenin tamamen 
hiç hiçbir şekilde projenin yapılamaması ile ilgili bir proje-
miz olmuyor. Tamamen destekliyorlar. Hatta kendileri de 
bir şeyler katarak yapıyorlar. Ek projeye ek olarak dahil 
olabiliyorlar.
Kadınlarla ilgili olanları yapıyor kültür merkezi üzerinden 
ama proje babında…
Sadece biz yapabiliriz ondan sadece kadınlara destek 
olarak, biz kent konseyinde hem kadınlara hem de pro-
jelere destek alıyoruz. Belediye de Oğuz’la beraber oldu-
ğumuz zaman bazı projelerde belediyenin desteği olma-
dan ve halkımdan esnaftan da destek alarak yaptığımız 
projelerimiz de var.
Kent Konseyi, belediyeye artı değer katıyor. Belediyenin 
bazı sosyal sorumluluklarında eleman olarak katkı sağlı-
yoruz. Mesela insan kaynağı insan olarak. Mesela bele-
diyenin bazı yerlerinde arkadaşları yeterince olmuyorsa 
biz kadınlar olarak destek sağlıyoruz. Belediye projelerini 
mesela üretiyoruz.
Örnek verirsek yazın bir çocuk bu çocuk baba şenliği 
yaptık. Belediye destekliydi bu. Her şey belediyeden des
tek ve aynı zamanda Silivri halkından, esnaftan destek 
aldı. Şu anda sadece Silivri Kent Konseyi’nde ki kadınla
rımız çalıştı. Yani eleman ihtiyacını biz sadece belediye
den projeye desteğini sağladık, maddi sağladık. Diğer iş 
gücünü de kadından aldık.

Mümkün değil
dir: Belediyenin 
kent konseyinin 
faaliyetlerini 
gerçekleştirebilen 
birimleri vardır.

Katılımcı 9 Mümkündür bence talepte bulunulursa. Belediye kadın-
lara elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Kadı-
nın aile bütçesine katkıda bulunması için manevi olarak, 
maddi olarak da ücretsiz yer veriyorlar.

Mümkündür.

Katılımcı 10 Bağımsız görüş var ve bağımsız her biri birbirine saygılı ve 
sevgili tabi.
Şu ana kadar doğrudan bir talep gelmedi ama bir talep 
geldiği zaman beraber iş birliği yapabileceğimize rahat
lıkla inanıyorum.

Mümkündür.

Katılımcı 11 Mümkün, mutlaka var karşılıklı uyum içinde karşılıklı diya-
log içinde isteklisi sunuyoruz onlar bu aynı şeye gelmiyor 
mu bu imkân sağlamaları aynı şey gelmez mi?

Mümkündür.

Katılımcı 12 Kesinlikle geliştirebilir, ben çok önemsiyorum. Kent konsey-
lerini, kentin kaderini belirleyecek konseyler aslında kentin 
önemli kararlarının bu konseylerde, meclislerde tartışması 
gerektiğini düşünüyorum. Ve çok verimli olacağını düşünü-
yorum belediye meclislerinin üstünde bir yapısı olması gere-
kiyor aslında kentin önemli sorunlarının konuşulup tartışıldığı 
ve yön bulduğu bir meclis ve son derecede yapıcı faydalı 
olur diye düşünüyorum. Amacına yönelik olması lazım Kent 
Meclisi›nin kurulması lazım Kent meclislerinin halka açılma
sı lazım geniş katılımlı olması lazım her kesimden temsiliyeti 
mutlaka ve kent ile ilgili Silivri ile ilgili konuların Kent merkez-
lerinde tartışılıyor olması lazım. Belediye meclisi karar merci-
idir, kararı o verecektir ama kent meclislerinde Silivri ile ilgili 
önemli konuların tartışılıp bir görüşe bağlanmasında fayda 
var kamuoyunun önünde tartışılmasında fayda var.

Mümkündür.

Katılımcı 13 Cevap Yok.

Katılımcı 14 Başkanımız mümkün olacağını destek olacağını söylüyor 
hatta Cumhurbaşkanlığına kadar gidiyor bizim yaptıkları-
mız, bilmiyorum iyi şeyler olacağını umuyorum daha yeni-
yiz. Ama başkanımız şu an çok destek veriyor bize.

Mümkündür.

Katılımcı 15 Özellikle Başkan düzeyinde iletildiğini de bu hususta mec
lis kararı ya da değil sanırım fark etmeksizin başkan tara
fından iletildiğini ama biraz daha dikkate alınıyor. Tabii 
ki ve o dikkate alınması başkan tarafından mevcut be
lediye yönetimine yansıtıldığında meclis başkanları bunu 
belediyeye ilettiğinde talep, görüş öneri sunduğunda dik-
kate alınıyor.
Tabii ki. Ama bu politikaya veya siyasi uygulamalara ge-
çiyor mu? O kısmı bilmiyorum.  Uygulamaya geçilmiyor. 
Ama söz, politika üretmek üzere eylemlerine karışmak, 
gündemine karışmak, içeriklerine karışmak gibi üstten bir 
şey yok, olamaz zaten.

Mümkündür.

Katılımcı 16 Mümkündür, böyle olması gerekir. Mümkündür.

Katılımcı 17 Mümkündür, mümkündür. Kent konseyleri bunun için var-
dır zaten.

Mümkündür 

Katılımcı 18 Burada tamamen belediyeye bağlı bu şunu söyleyebili-
riz. Şişli’de şu an kent konseyinde yürütmede olan mec-
lislerinde çalışan tüm arkadaşlar bizim zaten sokaklardan 
tanıdığımız. Yerelden demokrasi mücadelesine gönül 
vermiş arkadaşlar. Dolayısıyla Kent Konseyi projeler üre-
tebilir. Ciddi projeler üretilebilir. Ama burada belediyenin 
tavrı çok önemli. Yani belediyenin bu projelere ne kadar 
destekleyeceği çok önemli. Özerk hareket noktasında 
da kent konseyinin böyle bir iradesi var. Ama belediye 
bu iradeyi, tanır mı tanımaz mı bundan emin değilim 
açıkçası. Burada görüşüm belediye anlamında olumsuz. 
Ama kent konseyinin böyle bir iradesi var yani. Onu net 
olarak söyleyeyim.

Mümkün Değildir. 
Yerel Demokrasi 
Güçlendi r i lmes i 
Gerekir. 

Katılımcı 19 Bence mümkün. Yani yerel örgüt olarak bence yüzeyle. 
Ben tek başıma yapsam sadece Uluslararası Göçmen 
Kadınlar Dayanışma Derneği olurdu. Bu tamamen yerel 
örgüt olmak ve tüm yereli kapsamakta. Kent Konseyinin 
buna katkısı var. Yani gerçekten benim de onu geçmez-
di. Bu belli değildi.
Bu kent konseyi belediye kalıncaya kadar 5 yıllık politika 
yapma süreci var. Daha biz sekizinci aydayız. Bizim daha 
birinci yılda bunu başardık. Bu beşinci yıla göre çok daha 
güçlü olacak. 

Mümkündür. Yerel 
Örgütlenme. 

Katılımcı 20 Bence Kent Konseyi Şişli Belediyesi’nin baskısı altında ka-
lıyor. Dolayısıyla bu anlamda da gerekli olan politikaları 
geliştirip. Belediyeyi toplumcu belediyecilik konusunda 
zorlu yapıyor.

Mümkün Değildir. 
Yönetişim İlkesi 
Eksik 

Katılımcı 21 Bence belediyenin, kent konseyinin yenilikler alternatif 
politikalar geliştirmesi için olması gerekiyor. Yani bu poli-
tikaların geliştirilebilmesi için belediye desteği gerekiyor.

Mümkün Değildir.

Katılımcı 22 Mümkündür ancak ekonomik yönden bağımsız olmaları 
gerekiyor ya da bu alanda arayışa girmeliler. 

Mümkündür, 
Fakat Bütçe So
runsalı
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Katılımcı 23 Demokrasi olduktan sonra insan her şeyi söyleyebilir de 
konuşabilir. Konuşma imkânı verilirse bunu başaracakla-
rını diliyorum.

Mümkün Değildir. 

Katılımcı 24 Tabii ki mümkündür. Zaten çok sesli bir sivil toplumdan ge-
len bir yapıyla yürütüyoruz. Konserimizi her insanın, her bi-
reyin, her dernek ve oluşumların ihtiyaçlarını gözeterek ha-
reket ediyoruz. Mümkün istedikten sonra her şey mümkün.

Mümkündür

Katılımcı 25 Mevcut yapılarıyla zor ama daha özgür daha bağımsız 
hale getirilmeleri şart. Tabii ki bir denetim neden olur, ona 
hiç kimse karşı çıkmaz. Ama tamamen dediğim gibi ba-
ğımlı yapılar haline getirir. Biri zaman çok fazla rahat, çok 
fazla bağımsız davranmıyorlar. 

Mümkün Değildir. 

EK TABLO 9. Kadınlar sadece üye olarak değil, kent konseyi içerisinde 
görev alma anlamında ne düzeyde temsil edilmektedir?  

Alınan kararlarda kadınlar etkili midir? Etkili ise hangi konularda öne 
çıkmaktadırlar? Etkili değilse sebepleri nelerdir?

KATILIMCI KATILIMCININ CEVABI KOD-BAĞLAM

Katılımcı 1 Şu anda etkili olduğunu düşünüyorum. Herkes fikrini 
söyleyebiliyor. Bunlar iletiliyordur diye düşünüyorum. 
Kadınların yaptığı işlerin görünülebilir olması sağlanıyor. 
Sergiler, fuarlar gibi.

Etkilidir.

İşlerin görünürlüğünü 
sağlıyor.

Katılımcı 2 Açıkçası çok böyle şu kadar yüzde 50’si kadındır veya 
yüzde bilmem kaçı kadındır diyemeyeceğim. Daha 
çok şöyle bir durum gelişirse, ilk ismimiz verildiğinde biz 
Kent Konseyi Başkanı ile görüşmeye gittik. Birebir de 
ben de gittim. Benim istediğim kent konseyinin yönetim 
kuruluna girebilmek. Çünkü oradan yapabileceğim 
şeyler olduğunu düşünüyordum. İleriye yönelik, Silivri’yi 
için ve sonrasında orada. Oğuz hocamla görüştüğü-
müzde seni kadın meclisine alalım gibi bir durum gelişti. 
Aslında bu anlamda cinsiyetçilik noktasında çok fazla 
eşitliğin sağlandığını da düşünmüyorum.
Altında yatan yani hali hazırda bence cinsiyetçilik nok-
tasında hala ayrımın olduğunu düşünüyorum. Bu en 
büyük sebep bence. Çünkü kadın meclisi var, genç-
lik meclisi var. Bir kere en başında kadın meclisi denen 
şeyi kurarken bile biz hata yapıyoruz. Benim mesleğim-
le çünkü eğer kadın meclisi varsa erkek meclisine ne-
den yok? Burada bir ayrımcılık getiren bir durum ve o 
yüzden hani benim oraya gidip yönetim kurulu üyesi 
olabilmek adına bir görüşme yaptığımda mülakat ya-
pılan seni biz kadın meclisine alalım gibi bir söylem mi? 
Benim orada ötelenen olmam ben. Yani kadın meclisi 
tamam var ama bu çok şey. Yani anlatılmaz bu durum 
bence. O yüzden ben doğru bulmuyorum. Yani cinsi-
yetçilik konusunda ayrım yapılıyor.

Cinsiyetçi bir 
yaklaşım ama 
kadınlar lehine 

Görünürlük İlkesi 
Benimsenmeli 

Katılımcı 3 Silivri Kent Konseyi’nde bence temsil ediliyor ama Silivri 
Kent konseyinde uzun zamandır yeni bir karar alınmıyor. 
Ama kadınlar var kadınlar etkili. Bir önceki dönem üze-
rinden konuşursak yeni kuruldu yok ama önceki dönem 
Kent konseyinin en aktif platformu kadın platformuydu. 

Sosyal konularda ilçe üzerindeki sorunların gündeme 
taşınması deniyorlar. Kendi inisiyatifleri ile platformda 
zaman zaman toplantılar yapıp kadın sorunları üzerin-
de tartışmalar açıyorlar. Kadının toplumdaki yeri kadın 
erkek eşitliği noktasında çalışmalarda… Örneğin altın 
günleri gibi günler yapmaya başlamışlardı. Ama yine 
de en azından görünürlük noktasında kadının varlığı 
için bu bile çok önemliydi. Hiçbir şey yapmayıp gelip 
toplanmaları bile bunu insanlara duyurmaları bile biz 
buradayız varız demeleri noktasında oldukça önemlidir. 
Silivri için gündemsizlik ile alakalı bir şeydi son dönemde. 

Katılımcı 4 Şu an yeni bir üye olduğum için bir şey diyemiyorum. Yeni Üye

Katılımcı 5 Kadın meclisi tabii ki yoğun olarak etkin ama diğer 
meclislerde bilmiyorum Yürütme Kurulu’ndayım. Kadın-
lar çok fazla olsa tabii ki Etkin oluyor da kadınlar çok 
fazla yok. Kadınların fikirleri işlem görüyor fikirlerimizi ga-
yet rahat sunabiliyoruz. Genelde kadınlarla ilgili olan 
projelerde ailelerle yardıma muhtaç olan aileler ile ka-
dınların olduğu her yerde daha dikkate alınıyor bu var 
da yaptık yani

 Yürütme Kurulu

Katılımcı 6 Yok, öyle bir çalışma yok açıkçası. Burada en çok ka-
dın meclisinde sesi çıkan grup üretici kadınlar… Onlar 
senelerdir mücadele ediyorlar o gruptaki arkadaşları-
mız dışarıda kendilerine has oluşumlarda oluşturdular, 
dernekleştiler. Kooperatifi birleştiler ama Kent Konseyi 
ile çok uyumlu ve yoğun bir çalışma şekli yok maalesef 
bu tabii daha etkili olmasını bekleriz.

 Kadın Kooperatifin 
Yaygınlaştırılması

Katılımcı 7 Ben bu kadar Kent Konseyi tanıdığım hepsinde aktif 
olan birim kadın meclisidir. Kadın meclisi şu anda Tür-
kiye’de bütün konseylerini ayakta tutan. Normal Kent 
Konseyi ana kademe genelde çalıştıkları için Kent kon-
seyine çok fazla zaman ayıramaz ama kadın meclisleri 
genelde ya da işte zaten projelerini hevesle insanlar-
dan oluştuğu için daha ziyade daha aktifler. Omurga-
sını oluşturuyorlar kent konseylerinin. 
Kadınlar şu anda 3 ana konuda odaklandılar. Ekono-
mik olarak kadının durumu şiddet ve çocuk tacizleri 
konusunda organize halindeler ve tabii ki seçim dö-
nemlerinde kadının siyasetteki yeri de çok fazla. Kent 
Konseyi siyasete ısınma yeri de diyebiliriz. 
Bu gibi konularda yani aslında şöyle bir şey vardı. Direk 
paylaşıyorlar ama genelde şikâyetlerin toplandığı gün-
ler oluyor. Nasıl mesela duydukları şeydir, gelip söylü-
yorlardı. Biz de onları işte belediye birimlerine iletiyoruz. 
Böyleydi. Yardımlaşma konusunda mesela. Eski eşyaları 
toplayıp ihtiyaç sahiplerine dağıtması, kitap toplayıp 
yoksul öğrencilere kitap dağıtılması, okulların eksikle-
rini tespit edip tamamlanması. Özel eğitim çocukların 
eğitimi konusunda son derece hassas davranıyorlardı. 
Çevre konusunda çok fazla hassas davranırlardı. Çev-
re bilinci ciddi bir geri dönüşüm politikaları. Bu konuda 
çok hassas davranıyoruz. Genelde Kent Konseyi’nde 
gördüğüm konu buydu. Kadın hakları, kadının yeri, ka-
dına şiddet. Bunlarla Anaokulunu, ana temalarından 
çevreyi de eklerseniz çok şey yapıyorlar. Mesela atık 
yağların lambadan dökülmeyi tekrardan geri dönü-
şüme gönderilmesi konusunda site site gezen kadınlar 
vardı. Yani böyle aktifler.

Siyasete Katılım
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Katılımcı 8 Yürütme kurulunda başkan yardımcılarımız var. İcra Ku-
rulu’nda var. Kadınlarımız, Yerel Kadın Meclisimiz tama-
men kadınlardan oluşuyor ve ayrıyeten de Üretici Ka-
dınlar Platformu kurduk. Onlarda da tek kadınlar hem 
kadınlar arasında çoğunlukta ağırlıkta.
Şimdi şöyle bir şey var. İcra kurulu kurduk. Onun için 
yani yürütme kurulu esnaflarımızdan sosyal sorumluk 
projelerinde de sadece İcra Kurulu dedik. Küçük bir 
kurum. Ona karar verdik. Orada da zaten bir proje 
getirdikleri zaman herkes inceliyor. Onay şeklinde eğer 
onaylanırsa saptayarak karar alıyoruz. Yani her şeyi yü
rütme kuruluna da kadına Meclis’te oylamaya sunuyo
ruz. Oylamayla yapılan oylamada herhangi bir arka
daşımızın tereddüdü varsa onu dinliyoruz. Tereddütleri 
gidermeye çalışıyoruz. Giderebilirsek.

 Kadın Kooperatif 
Yaygınlaştırması

Katılımcı 9 Kayıtla resmi bir üyelik yok aslında platform adına. Be-
lediye tarafından verilmiş bir belge, kart yok. Başkanı-
mız dâhilinde bir grubumuz var bizim. O toparlıyor bizi 
bir grup olarak ama aynı zamanda kent konseyi kadın 
kolları başkanı da bu işten sorumlu, yine onun kontro-
lünde gidiyor olay. Kent konseyi kadın kolları başkanı 
da belediyeye bağlı. Yani hepsi birbirinin arkasından 
gelen şeyler ama platformda bizim siyasetle ilişkimiz 
yok. Bence etkilidir de. Yine platform adına konuşaca-
ğım. Biz platform adına istekte bulunduğumuz zaman 
tabii ki kayda alınıyor yani, belediyede bizim aracılı-
ğımızı yapıyor kadın kolları başkanımız. Biz direkt gidip 
belediyeyle kendi adımıza konuşmamızın yeri yok bizi 
temsil eden bir kişi varken. O da elinden gelen çabayı 
gösteriyor.
Bizim işte aile bütçesine katkıda bulunan kadınlar ko-
nusunda. Ben kendi adıma sadece bundan bahsede-
bilirim.

Gönüllülük İlkesine 
Dayalı Olması, 
Bağımsız Bütçe 

Katılımcı 10 Valla her alanda temsil ediliyor diyebilirim. Yani kadının 
konuşma alanı burası. Kim olursa olsun burada görüşle-
rini rahatlıkla ifade edip cevap alabiliyor.

 Demokratik Temsil 
Hakim, Kadınlara 
Yönelik Eğitimler 
Verilmesi,

Katılımcı 11 Ben daha bugün ilk defa böyle bir şey katıldım. 
Tabii ki etkili ilk önce bizi dinliyorlar. Kendimden yola çı-
kayım bana neden sen buradasın dediklerinde ben şu 
şu şu sebeplerle dediğimde benim için konuşulmuş bir 
karar var. Benim bu işinin tek olduğu özel durumdan 
dolayı benim sürekli stant açma yetkim olabileceğini 
böyle bir imkânım olursa bu ürünlerimiz sürekli çıkara-
bilecek misin diye sorulduğunda bu benim için verilmiş 
bir karar. Bu birebir şahıslarla ilgilenmenin sonucunda 
veriliyor. Kişi baz alınarak veriliyor. Kadınlar sadece dört 
duvar değil sadece ekmek yemek çamaşır mutfak de-
ğil de her konuda eğitim almalılar, toplumun eğitilme-
sini istiyorsak kadınların eğitilmesi lazım bir kadın bir top-
lum demek çocuğuna bitirdiği zaman zaten toplumu 
yetiştirmiştir. Sadece el işi ile değil gündemde mesela 
seminerlere katılma imkânlarımız var yazarlardan konu-
şulduğu yazarlar söyleşiye gelecek imza günleri ne ge-
lecek sadece el işi ile gündeme gelmek istemiyoruz İşte 
farklı bir kadın toplumu yaratmak istiyoruz. Sorgulayan 
düşünen eyleme geçen istediğini arzuladığını sadece 
yemek pişirerek değil ben de varım bu işte. Bu ekono-
mide niye biz de elimizi taşın altına koymayalım.

Katılımcı 12 Kadınlar şu anda el işi yapan stantlar açan konumda 
kadının çok fazla işlevi yok kararlarda etkili olduğunu 
düşünmüyorum. Kent konseyinin yapısından dolayı, 
belediye başkanının anlayışından dolayı.

Yönetişim İlkesinin 
Güçlendirilmesi 

Katılımcı 13 Olumlu düzeyde katılım vardır. Gördüğüm kadarıyla 
kadınlar iletişim ve üretim konularında etkililer. Aktif ola-
rak çalışıyorlar.

Aktif Katılım 

Katılımcı 14 Pek toplantılara başlamadık bu yüzden bir şey söyleye-
miyorum. Şimdi biz çok platformlara ayrıldık, ben sade-
ce kadın meclisinde mahalle sorumlusu olarak varım. 
Ayrı ayrı toplanıldığı için bilmiyorum.
Daha öncelerde okullara gidiyorduk yardıma ihtiyacı 
olanlara yardım ediyorduk. Geziler düzenliyorduk. Şe
hirlerarası kent konseyleri tarımla ilgili programlara ka-
tılıyorduk, ata tohumu falan onlara katılıyorduk. Şimdi 
yönetim değişti yeni başlayacağız iyi şeyler olacağına 
inanıyorum.

Kural Koyan/Karar 
Veren

Katılımcı 15 Kent Konseyi’nde bildiğim az sayıları yani Yüzde 50’nin 
altında benim bildiğim kadarıyla ama sayıları az bel-
ki diğer arkadaşlar daha iyi biliyordur. Ama etkiler mi 
yani evet. Yani en azından kadınlarla ilgili konular için 
evet. Yani, kadınlarla ilgili belediyenin üreteceği söz, 
politika, eylem, hizmet vesaire için yönlendirici olabili-
yorlar en azından. Kadın Danışma Merkezinin açılması 
mesela… Belediyelerimizin bunu mesela gündemine 
sokan kadın meclisinin de baskısı. Ya da işte kreşlerin 
açılması. Yani sadece öyle gelmiş değil çünkü üze-
rinde Şişli kadın örgütleri ile ilişkili bir belediye ve ora-
dan gelen talepleri de göz önüne alıyor mesela yani 
biraz politik hareketlerden gelmiş insanların iyi olduğu 
bir birim. Hem Kent Konseyi’ndeki insanlar çok yönlü 
zaten politik geçmişi olan yani bu sivil toplum örgütle-
rinden geçmiş olan insanlardan oluşan aynı zamanda 
da politik mücadele yürüten insanlar. Dolayısıyla ikisini 
beraber kapsıyor. Ama Kadın Meclisi’nde bu insanlar 
gittiğinizde yaşadığınız kent konseyine gittiğinde bu 
insanlar oradan bir baskı da yapmış oluyorlar. Mese-
la, 8 Mart’ta ne etkinlik yapılacak, hangi şekilde söyle-
necek, nasıl ve söylenmeyecek sözler slogan çıkarken 
onu nasıl daha önceki gerisine düşürmeyeceğiz.

Girişken, Rekabetçi

Katılımcı 16 Biz kadın meclisimizde kolektif kararlar almaya çalışı-
yoruz. Birbirimizi ikna etmeye ve anlatmaya çalışıyoruz. 
Bu anlamda da kararların demokratik alındığını düşü-
nüyorum.
Kadınların en etkili meclislerinden biri kadın meclisi. 
Çünkü birçok farklı siyasi görüşteki kadınlar daha önce-
den de bu alanda çalışmış. Birçok deneyimli kadın bu 
alana geldiği için o birikimler çok büyük bir güç oluş-
turuyor. Kadınlar bir defa. Haklar konusunda ön plana 
çıkmakta ve örgütlenme konusunda ön plana çıkma-
ya çalışmaktadır. Aynı zamanda da yine her zaman 
için kendimizi dönüştürecek mekanizmalar geliştirecek 
mekanizmalar oluşturmaya çalışıyoruz. Ama çok geniş 
bir araya geldiğimiz için önce bir ortak dil oluşturmamız 
lazım.

Kural Koyan/Karar 
Veren, Demokratik
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Katılımcı 17 Kent Konseyinin içi zaten ağırlıklı olarak kadınların aldık-
ları kararlar uygulanıyor bu dönemde. Bu konuda bir 
sıkıntı olduğunu ben düşünmüyorum.
Kooperatifçilik konusu planda. Kadın meclislerinin ka-
dınlarla ilgili çalışmalarda çok güzel çalışmalar yaptılar. 
Engelliler Meclisi güzel çalışma yaptı. Bu dönemde gör-
düğüm. İklim. Doğayla ilgili çalışmalar yapan gruplar 
da vardı. Bildiğim kadarıyla.

Kadın Kooperatif

Katılımcı 18 Açıkçası birçok meclisi var. Kent Konseyinin Kadın Mec-
lisi bunlardan biri. Ve Kent Konseyi de yeni yani daha 
doğrusu kadın meclisi yeni 6 aylık falan bir şey var, geç-
mişi var. Temsiliyet başkanlık düzeyinde temsiliyet var 
kent konseyinde yani kent konseyinin yürütülmesinde 
ayda iki kez bizim kadın meclisi başkanımız bizi temsil 
ediyor. Tüm taleplerimiz iletiliyor. Ama şey derseniz. Etki-
liliği konusunda da aslında. Şöyle tanımlayayım. Mese-
la diğer meclislerde birtakım etkinlikler yapıyor. Bütçe 
konusunda mesela galiba etkili değiliz yani. Yani ay-
rılan bütçe anlamında diğer meclislerin bütçesi daha 
çok sanırım ama hani o biraz ürettiğiniz şeyle de alakalı. 
Yani takvim olarak süreç biraz kısa. O nedenle bu etkili-
lik konusunda şu anda çok net bir şey söyleyemiyorum. 
Temsiliyet var ama etkililik konusunda söyleyemiyorum. 
Yani orada sıkıntı yok. Yani Kadın Meclisi’nin aldığı ka-
rarları Kent Konseyi’nin uygulamama reddetme gibi bir 
uygulaması bugüne kadar olmadı. Bu arada Kent Kon-
seyi Başkanımızla Kadın Meclisi’nde zaten. Hani oda bir 
aslında bizim için artı değer bir değer.

Bağımsız Bütçe, 

Katılımcı 19 Benim gözlemlediğim kadarıyla kadınlar dediğim gibi 
daha yeni bir politika izliyor bu belki de bu politika 
hatta ilk defa. Mülteci Meclisinde Başkan, meclislerde 
yeni başkan, başkan yardımcısı ve sekreteri olur. Mülte-
ci meclisinde iki kadın var. Başkan yardımcısı, sekreter 
başkanı, erkek arkadaşınız ama çoğunluğu kadınlar-
dan olsun istedim. Her yerde bir politik tavır olarak da 
zaten. Yani. Yüzdeyle olsun ama %50’yi iyi de aşsın. O 
yüzden bütün alanlarda nerdeyse bunu örgütlemeye 
çalışıyoruz. Bir kıyasıya mücadele olduğu kentsel dönü-
şüm de var kadınların. Ağaç bitki örtüsünün azlığı da 
var. Yani bir bina yıkıldı orası otopark olacakmış. O oto-
park olmasın. Orası çocuk parkı olsun diye yetkili davra-
nan kadınlar da Şişli’yi kadınlar her konuda etkili.

Politik Kararlar Alan

Katılımcı 20 Kent Konseyi’nde yeteri kadar kadın üye olduğunu dü-
şünüyorum. Özellikle LGBT Meclis’inde ve Kadın Mec-
lis’inde ama diğer meclislerde de dolayısıyla cinsiyetçi 
bir yaklaşım.
Valla özellikle tabii ki başta oldukları yer Kadın Meclisi. 
Ama bunun dışında çevre konusunda Ekoloji Meclisi 
de galiba. Ekoloji meclisinde gene kadınların başat 
olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle diyeyim. Kadınların 
hassas olduğu konular var. Mesela ben bir kadın olarak 
heteroseksüel olmama rağmen LGBTİ meclis üyesiyim. 
Aynı zamanda kadın meclisi üyesiyim.
Kadınların hassas olduğu noktalar, daha çok mağduri-
yet yaşayan dezavantajlı gruplara odaklanmak. LGBT 
dostlar bunlardan birisi. Bir de tabii kadınların çevre, 
doğa, ekoloji konusunda daha hassas olduğunu gö-
rüyoruz.

Toplumsal Cin
siyet Rollerine Eşit Yer 
Veren

Katılımcı 21 Bilmiyorum.

Katılımcı 22 Türkiye genelinde bakmak lazım önemli olan temsilde 
eksiklik var mı? Hiçbir zaman mecliste şu kadar var gibi 
yerde örnek olması iyi bir şey ama o eksikliğin gideril-
mesi gerekiyor. Yani Türkiye genelinde giderek artıyor 
olumlu bir gelişme var. Ama tam değil bu… Eksikliklerin 
sorunu evrensel henüz hiçbir dünyada kadın erkek eşit-
liği sağlanabilmiş değil. Bizim ülkemizde de kadınların 
göreceği bir özgürlüğü var bütün mücadele tam eşitli-
ğin sağlanması için. 

 Sosyal Ve Toplumsal 
Sorunları Tespit Etme

Katılımcı 23  Kadınların daha çok etkisi var. İşte bu mesela bugün 8 
Mart Kadınlar Günü için çok çalıştık, çok yorulduk. Bunu 
da sunduğumuz zaman bazı ufak tefek şeyler karşılaştık. 
Yani zorluklarla bunu başardık. Mesela bir örnek olabilir.

Kâr Amaçsız Örgütler

Katılımcı 24 Kadınlar çok etkilidir yani. Bence. Çünkü kadın ailenin 
hem şeyidir. Yani anası değildir.
Çünkü en çok kadın bilir. O ilin sıkıntısını, çocuğunu yetiş
tirirken yaşadığı zorlukları onun için çok önemlidir. Yerel 
yönetim kadın katılımında. Biz de buna destek veriyoruz. 
Sürekli kadının önünü açmak için planladığımız projeleri
miz var. Önümüzdeki zamanlarda hepsi şehre girecektir.
Şu anda kadınlar ister kadın emeği konusunda ön pla
na dalar. Bunlara imkân tanımak lazım. Evlerinde yaptı
ğı işte kendi el emeklerine olanak sağlamalı. Mesela bir 
projemiz var, onu istiyoruz. Mahallelerde küçük böyle 
kadın pazarları kurmak, o emeklerini sergileyecek alan
lar açmak.

Kadınların Girişimcilik 
Konusunda Eğitim 
Ve Bilgi Eksikliğinin 
Olması.

Katılımcı 25 Tabii tabii. Kadınlar her alanda ve bulundukları her yer-
de gerçekten aktif etkili ve katılımcı davranıyorlar. Ve 
çalışkan kadınlarla çalışıyoruz biz. Yani hepimiz biliyoruz. 
Meclis’te yüzde 17, yerel yönetimlerde yüzde 3 gibi. 
Gerçekten çok sıkıntı ve acı verici bir rakam bence. Tür-
kiye geneli öyle. Evet, mecliste yüzde 17. Şimdi yüzde 17 
ile temsil edindiğiniz bir meclisten tabii ki kadınlar lehine 
karar çıkmasını beklemek ütopya olur. Dolayısı ile kadın-
ların siyasette temsiliyeti çok önemli. Ben bunu her yerde 
söylüyorum. Mutlaka siyasette kota olması lazım. Bu bir 
pozitif ayrımcılık... Zaten CEDAW da bunu söylüyor. Bu 
kotayı koymadıkları sürece Kadınların temsiliyetinden 
söz edemeyiz. Hem yerel yönetimlerde hem mecliste 
kota olması lazım. Kent konseyin de bunu yapmak bi
raz daha kolay çünkü STK›lar da kadınlar var. Dolayısıyla 
da kadın katılımını sağlamak daha kolay. Yani kadınlar 
hemen hemen her kararda gayet aktif bir şekilde katılım 
sağlıyorlar. Sadece kadın etkinliklerinde değil, mesela biz 
bir kooperatifler etkinliği yaptık. Dünya Gıda Günü›nde 
yine güzel bir etkinlik yaptık. Hepsinde kadınlar gerçek-
ten çok çalıştılar. Çok iyi organizasyonlar yaptılar. 25 Ka-
sım’da Cemal Candaş da çok güzel bir etkinlik yaptık. 
Sabahtan akşama süren ve bunu bir sıfır bütçeyle yap-
tık. Herkes yani bizim bütün Kadın Meclisi’nin bir şeyin-
de. Bütün kadın meclisimiz gerçekten çok çalıştı. Ekoloji 
Meclisimiz çok iyi çalışıyor. Tarım gıda grubumuz var. 
Çok iyi çalışıyor. Engellilerimiz öyle. Yani her mecliste her 
yerde. Kadınlar gerçekten aktifler ve sadece kendileri 
değil. Zaten her şey kadının meselesi sadece kadın hak-
ları değil ki. Çocuklar da bizim meselemiz. Eşler de bizim 
meselemiz. Ana babalar da bizim meselemiz. Türkiye bi-
zim meselemiz yani onun için soyutlayamayız ki.

Yerel Yönetimlerin 
Bir Değeri Olan 
Demokrasi Ve Katılım 
İlkesi
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EK TABLO 10. Karar alma dışında kent konseyinin gerçekleştirdiği 
ekonomik, sosyal, kültürel vb. içerikli faaliyetlerde kadınlar  

rol almakta mıdır?

KATILIMCI KATILIMCININ CEVABI KOD-BAĞLAM
Katılımcı 1 Kadının elinin değdiği her şeyde başka bir güzellik olu-

yor. Silivri’de festivallerde bizim oranımız arttı, bunlar 
bizi görünür kılıyor. Genelde kadın oranı arttı ve bugün 
için yeterli.

 Yerel Katılım, Yö
netişim 

Katılımcı 2 Yani Silivri’deki kent konseyinde en çok kadınlar rol 
alıyor. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Kadın Mec-
lisi şimdi de özel bir gün olduğunda mesela Sevgililer 
Günü vardı. Geçtiğimiz ay da işte belediye onlara bir 
imkân sundu. Bu imkân çerçevesi içerisinde kendi yap-
tıkları el emeği ürünlerini sundular, satışa satışlarını yap-
tılar veya fuarını gerçekleştirdiler. Bu tarz şeyler yaptılar 
ama Kent Konseyi’nin genel anlamda kendi yönetim 
kurulu üyelerinin yaptığı herhangi bir şey olmadı.

Kadın Kooperatifi 

Katılımcı 3 Silivri’de kadına yönelik pozitif ya da negatif bir ay-
rımcılık yapıldığını düşünmüyorum. Kadın erkek eşitliği 
noktasında bence Silivri şanslı. Dolayısıyla bunun ön 
plana çıkarılması gerektiği yerlerden bir tanesi değil 
bu. Bu anlamda pozitif ya da negatif bir farklılık olsa 
kadın ya da erkek arasında… İlçede evet bu gündem 
konusu olabilir ama Silivri üzerinde konuşuyorum erkek 
eşitliğinin önemli ölçüde hassasiyet olduğu bölgeler-
den bir tanesidir.

Katılımcı 4 Çalışan bayanlar neyse daha şanslı ama evde oturan 
bir bayan sıfır... Ama kent konseyinde olan kadınlar 
için daha farklı durum. Üye de olsa satış yapan da olsa 
kent konseyindeki kadının bir statüsü var. Ama Silivri 
küçük bir yer olduğu için Silivri’nin köyleri mesela daha 
kötü daha çok eziliyorlar ben o anlamda konumum-
dan dolayı şanslı olduğumu düşünüyorum. Eşimden 
dolayı şanslıyım, destekliyor. Ama başka bayanların 
durumlarını falan görüyorum çok kötü ezik gibi yani. Bir 
kadının ezilmesi beni bile incitiyor

Mali Özerkliğin Sağ
lanması

Katılımcı 5 Oluyorlar. Bizim burada çok fazla üretici kadınlar var 
çalışanlar ayrı stantları var çok fazla var kadın Silivri’de 
daha fazla…

Etkinlik Ve Verimlilik 
İlkesi

Katılımcı 6 İşte bu yine üretici kadınlar kısmında bir nebze belki 
yani arada bir fuarlar yapılıyor kadınlara özel günlerde 
kullan bu gibi aktiviteler var ama çok etkili ve yoğun 
olduğunu söyleyemeyeceğim.

Etkinlik Ve Verimlilik 
İlkesi’

Katılımcı 7 Cevap Yok.

Katılımcı 8 İnsan kaynağı olarak destek veriyorlar. 

Katılımcı 9 Almaktadır. Kültürel faaliyetlerde kadınlarımız çok baş 
planda yani. Kültür merkezlerinde kadınlar eğitiliyor. 
Orda pek çok kurs var, aldıkları eğitimlerle de icraat-
larını sergiliyorlar. Tiyatroysa tiyatrosunu oynuyorlar, 
resimse onları sergiliyorlar, müzikse korolar kuruyorlar. 
Kadınlar ağırlıklı bunların hepsi. Belediye aracılığıyla 
oluyor bunlar, kadın kolları da onlara destek oluyor.

Etkinlik Ve Verimlilik 
İlkesi

Silivri kültürel anlamda aktif şu anda. Salonlar yapıldı 
şimdi. Oralar yalnızca kültürel amaçlı kullanılıyor. Çe-
şitli sergiler açılıyor devamlı orada, giriş ücreti falan da 
yok. Sergisini açan kişiler de yer parasını falan vermiyor. 

Katılımcı 10 Üretimde, üretim ve eğitim.
Mesela sağlık açısından meme kanseri ile ilgili plat-
formlar düzenleniyor. Bu sağlıkta kadınlara nasıl faydalı 
olunur diye. Dediğim gibi üretimde, sağlıkta, okullarda 
eğitim verebilmek amaçlı yani bütün bunlar burada 
konuşulan konulardan.
Yani üreten kadınlar platformu kurarak. Ekonomik bo-
yutu oluyor herhalde.
Sadece ekonomik değil. Kadınlar kendine güveniyor. 
Çok güzel izliyorsunuz bunu. Kadın diyor ki: “Evet ben-
de varım”. Kocası getiriyor yanımıza, bırakıyor. Abla 
sana emanet, diyor. Bunu yaşadım ben burada. Ve 
ben burada sahipli stant açtım. Kadınlarla beraber 
gece saat 1’e kadar. Kimi zaman kitap sattım, onlarla 
ilgilendik. Bir engelli çocuğu bizim aramızda büyüdü 
ve insanların arasına karıştı, bunu gördük. O kadının 
ayağa kalkışını görüyorsunuz, o kadının güçlenmesini 
görüyorsunuz. Belli bir zaman sonra kocasının karısına 
güvendiğini görüyorsunuz. Diyor ki evet yanlış bir şey 
yok. Bak burada yanındaki de duruyor, bak yanlış 
bir şeye gitmiyor. Bir güven sağlıyor. Önce abla sana 
emanet diyor. Bende diyorum ki bende kendimi ona 
emanet ediyorum. Karşılıklı bir güven sağlıyorsunuz. 
Bunu yaşıyorsunuz. Ve 25 senelik iş hayatımın dışında 
kadını burada daha net gördüm. Ben aslında devlet 
memurum. Kent konseyinde ve sahada gördüm ben 
kadını aşağıda stantta.
Çaresizliklerini, eğitimsizliklerini, eğitimlisinin eğitimsize 
karşı olan saygısızlığını… Bunu ben burada yaşadım. 
Yani bunu ben gecelere kadar yaşadım.

Sosyal Adalet İlkesi,

Katılımcı 11 Evet alıyor. Önceki sorularda da açıklamıştım.  

Katılımcı 12 Sadece kadınların değil kentte yaşayan her bireyin ka-
dınlar açısından son derece etkili ve önemli bir katılım 
organdır.

Sosyal Belediyecilik

Katılımcı 13 Evet.

Katılımcı 14 Ortalama olduğunu düşünüyorum, fazla bir araya ge-
lemediğimiz için henüz.

Katılımcı 15 Bunu bilemiyorum sanırım. Yani henüz gözlem fırsatım 
olamadı.

Katılımcı 16 Onun için çabalıyoruz. Karar alma dışında Kent Kon-
seyi’nin gerçekleştirdiği ekonomik, sosyal, kültürel ve 
benzeri içerikli faaliyetlerde kadınlar rol almaktadır. 
Kadın Meclisi olarak evet bizzat rol aldık.

Sosyal Belediyecilik

Katılımcı 17 Yani bütün bu çalışma gruplarının süresine destek 
veriyorlar. Kadınlar bizde hem kadınların haklarını sa-
vunmaları konusunda etkin oluyorlar. Hem de eşitlikçi 
toplumun oluşması konusunda kadınların çok etkin rolü 
olduğunu düşünüyorlar.

 Toplumsal Cinsiyet, 
Sürdürülebilir Geliş
menin Sağlanması
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Katılımcı 18 Alıyor, alıyor. Kent Konseyinde çok fazla kadın arkada-
şımız var. Ve bütün etkinliklerinde içerisindeler.
Kent konseyinde karar alma konusunda 5 ya da 6 ka-
dın etkili galiba. Emin değilim bundan ama sanırım yarı 
yarıya.

 Katılım, Şeffaflık 

Katılımcı 19 Ya bir Şişli özelinde bakarsak Şişli gerçekten. Yani Üm-
raniyeli kadınları ve Şişli’de ki kadınları şey yapamayız. 
Çok eşit değiliz Şişlili kadının bir ayağı sosyal faaliyetin 
içinde… Sonuca daha kolay, daha rahat, çok rol aldı-
ğını daha çok yol alıyoruz.

Sosyal Belediyecilik 

Katılımcı 20 Dediğim gibi. Kent Konseyi’nin faaliyetlerinde ve karar 
mekanizmasında cinsiyetçi bir mekanizma yok.

 

Katılımcı 21 Gözlemlediğim kadarıyla kadınlar ve sosyal kültürel 
faaliyetler de. Örneğin bugün bu katıldığımız 8 Mart 
Kadınlar Günü etkinliğinde kadınların görev aldığını 
gördük. 

Katılımcı 22 Etkili olmaları için çaba harcandığını tahmin ediyorum. 

Katılımcı 23 Tabii evet. Ya da dediğim gibi daha yeni. Yani tam 
olarak bizi bu ilk başarımız. Yani bu 8 Mart. Tabii daha 
evvelden STK’lar yapıyordu da kent ve kadınlar şehri 
olarak da yani yeni yeni başladık. Ben yeni olduğum 
için yeni diyorum. Daha da evvelden yapılmıştı. Habe-
rimiz yoktu hani. Haberdar edilmedik diyelim. Ben yeni 
olduğum için benim için bu bir başarı ve bunun da de-
vamı geleceğine inanıyorum.

Sosyal Belediyecilik

Katılımcı 24 Yani şudur şu anda yaşadığımız şeyde bile bunu gör-
dük. Daha önce de yaptığımız işte ekoloji meclisimizin 
düzenlediği bir etkinlikte kooperatifleri çağırdık.
Bölgedeki kooperatif üyelerine onların stantlarını açtık. 
Bu şekilde bir katılımlarını sağlamaya çalışıyoruz.
Tabii ki kent konseyi bir yere kadar işte kadının ihtiya-
cını alıp bunu belediyeye duyurup bir aracı olan bir 
köprü vazifesi. Burada aslında ilçenin kadın kolları ku-
rumları da devreye girmeli ki ortak çalışmalarla daha 
çok kadını katmalıyız karar mekanizmalarına.

Kadın Kooperatifleri

Katılımcı 25 Tabii tabii, tabii ki hepsinde. Bir kere Türkiye’deki sistem 
kadının siyasete girmesinin önünde bir engel. Çünkü 
biliyorsunuz senin yandaşının, benim yandaşının para-
nın çok ciddi döndüğü bir ortam. Yani paranız yoksa 
çok kolay aday olamıyorsunuz. Artı zaten erkekler ka-
dınların ön sıralarda aday gösterilmesini istemiyorlar. 
Çünkü onların bir biliyorsunuz iktidar ve güç tutkuları 
var. Bundan vazgeçmek ve kadınlara asla böyle bir 
imkân tanımak istemiyorlar. Hâlbuki biz hep şunu söylü-
yoruz. Biz güç falan istemiyoruz, iktidar da istemiyoruz. 
Biz eşitlik istiyoruz. Eşit olalım istiyoruz, o kadar. Bizim güç 
ve iktidar gibi bir derdimiz yok, ihraç gibi bir derdimiz 
yok. Biz sadece ve sadece eşitlik istiyoruz.
Şu anda biz Kadın Meclisi olarak tabii ki bu konuda ça
lışmalar yapıyoruz. Mahallelerde, toplum merkezlerinde 
çalışmalarımız başlayacak. Şu anda burada gördü
ğünüz gibi birçok toplumsal merkezde masa açtı. On
larla bir takım liste, toplumsal cinsiyet eşitliği, siyasette 
temsiliyet, kadın hakları üzerine çalışmalarımız olacak. 
Şu anda biz kendimiz toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi 
alıyoruz. Kadın meclisi üyeleri ve o eğitimi aldıktan sonra 
da böyle bir alana çıkıp çalışmalarımıza başlayacağız. 

Toplumsal Cinsiyet 
Kalıpları

EK TABLO 11. Yerel düzeyde kadınların temsili ve yönetime katılımın 
arttırılması noktasında kent konseylerini gerekli ve yeterli görüyor 
musunuz? İlçede kadınların yönetime katılması bağlamında ne tür 

çalışmalar yapılmaktadır?

KATILIMCI KATILIMCININ CEVABI KOD-BAĞLAM
Katılımcı 1 Haberdar değilim.

Katılımcı 2 Az önce söylediğim gibi sadece kadın meclisinin oluşturul-
ması söylemiyle beraber ben açıkçası çok yeterli görmü-
yorum. Geliştirilebilmesi açısından ne olabilir? Yani kadınla-
ra söz hakkının verilmesi gerekiyor. Şu anda Silivri Belediye 
Meclisi’nde en çok kadın üyesi bulunan Adalet ve Kal-
kınma Partisi AK Parti şu anda hali hazırda. Biz de burada 
görevimizi yapıyoruz. Yani meclis üyelerinin listeleri hazır-
lanırken değerlendirme sürecinde mesela onlara öncelik 
verilmiş olması kontenjan işte. Genelde söylerler ki işte şu 
kadar kadın olması gerekiyor vesaire. Ama bizim oranımız 
o oranın daha da üstünde. Yani seçilebileceğini açısından 
cinsiyete bakmak yerine biz şunu bakıyoruz. Eğitim durumu 
bu durumu, bunu yapabilecek işte yetkinlikler bunları ya-
pıyor. Bunlara bakıyoruz ve bunun olması gerektiğine de 
biz düşünüyoruz. Düşündüğümüz için de şu anda ben böy-
le olmasını temenni ediyorum. İlerleyen günlerde umarım 
daha çok kadın, daha çok yerde görürüz.

 Bilgisi Yok,
Katılım Yetersiz

Katılımcı 3 Hiçbir çalışma yapılmıyor ama kadınlar orada var. Kadın 
Platformu Kent konseyinin en etkin platformu ama yine al-
tını çizerek söylüyorum dönem henüz Kent Konseyi daha 
yeni kurdu

Aktif Katılım, 

Dolayısıyla bu değerlendirmeyi geçmiş dönem üzerinden 
yapıyorum ama mevcutta da önce kadın sayısı ile erkek 
sayısı arasında çok ciddi bir orantısızlık yok bence. Hatta 
erkek sayısı daha fazla olmasına rağmen kadınlar daha 
görünür Kent Konseyi’nde. 

Katılımcı 4 Yeterli olduğunu düşünüyorum. Başkanlarımız, bizim yanı-
mızdaki başkanlar diretiyor, yardımcı oluyor kadınların önü-
nü açıyor.

Katılım Yetersiz 

Katılımcı 5 Yeterli görmüyorum daha fazla kadın olması gerekir ge-
nelde erkek hakimiyeti var her yerde ama kadınlar direni-
yorlar. Her yere girmek için o yüzden daha fazla olacağını 
biliyorum ama şu anda bana göre yeterli değil çok azınlık 
yani. Herhangi bir çalışma yapılmıyor. O sadece aday ol-
mamız gerekiyor kadınların aday olup katılması gerekiyor. 
Biz de bitiyor yani iş kadınların her yerde aday olup kendile-
rini temsil etmeleri gerekiyor geri planda kalmaları gerekiyor

Katılım Yetersiz 

Katılımcı 6 Açıkçası çok yeterli olduğunu söyleyemem maalesef.
Çok gerek, çok gerekli çok olması gerekli bizim işte sene 
başından beri kadın Meclisi Başkanı ile birlikte yürüttüğü
müz mahallelerimizde başlattığımız aktivite esnasında 
buna yönelik her yerden katılımı sağlamak istiyoruz herke
sin fikrini fikirlerini açılacak yolları bizim bildiklerimizi onlara 
ulaştırarak sağlamak istiyoruz. Bunda kısmen başarılı sağla
maya çalıştığımız söyleyebilirim En azından haberdar etme 
anlamında yoksa normal vatandaşız sıradan insanlara sor
sanız Kent Konseyi ile ilgili çok bilgi sahibi değil kimse.

Katılım Yetersiz 
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Katılımcı 7 Biz okul aile birlikleri ile temasa geçtik.
Orada anneler çocuklarını, Kent Konseyi’ni eğitimle ilgili ol-
sun Silivri’deki herhangi bir şekilde yapılacak her şeyle ilgili 
olsun. Söylenildiği olsa onlarla temasa geçiyorduk. Onla-
rın etkinliklerine katılmaya gayret gösteriyordu. Kadınlarla 
birlikte çalışmak gerçekten çok zor. Bir araya getirip de 
oturup onları bir yerde, ortak bir zeminde buluşturmak çok 
zordur. Çok sabırlı ve toleranslı bir yapıya sahip olmanız ge-
rekir ki böyle kent konseyinin çalışanı gibi emekli, artık kişiliği 
oturmuş kadınlarla çalışmak çalışırsınız.
Birbirleriyle çekişiyor.

Katılım Yetersiz, 
Kalıplaşmış Top
lumsal Cinsiyet 
Rolleri 

Katılımcı 8 Evet, çünkü hepsini bir platforma topladık. Yani öbür türlü 
şimdiki bu kadın platformun esası hepsi üretim çapında. 
Konular arasında 54 tane kadınımız var ve bunlar farklı yer-
lerde evleri. Çoğu evlerinde iş yapıyordu ve belediyeden 
tek başına stant alıp satış yapabiliyordu. O da yazın festi-
vallerle yapıyorlar ama o imkânı geçtik. Kadın platformu 
adı altında 4 arkadaşımızı topladık. Ondan belirli bir yerler-
de toplu halde satacaksın. Sadece yazın değil kışın da üre-
tim yaptıklarını satmasını sağladık. Bu anlamda toparlayıcı 
olmalarını sağladık.
Özel günleri atlamıyoruz. Genelde kadınlarla ilgili olanlar 
hayatta. Silivri ile ilgili bir proje olduğundan. Bunun dışında 
başka bir şey belediyeye bağlı olduğumuz için belediyenin 
programlı olduğu zaman belediyenin programlarına katı
lım sağlıyoruz.
Söyleşilerine da tiyatrolarına falan toplu halde gitmeye ça-
lışıyoruz. Kadın platformu olarak, Kadın Meclisi olarak.

Aktif Katılım 

Katılımcı 9 Çok gezip dolaşıyorlar, köylere gidiyorlar. İnsanlarla dirsek 
dirseğe irtibat halindeler. Bence mutlaka etkisi oluyordur. 
Kent konseyi daima geziyor her yeri, gözlemliyorlar.

Aktif Katılım

Katılımcı 10 İnanıyorum. Beğenerek izliyorum dediğim gibi. Seni izliyor 
diyor mantıklı konuşuyorsun gel burada kadınlarla birlik
te çalış bizimle. Ekonomik boyutta böyle peki yönetimsel 
boyutta kadının yönetime katılımı konusunda. Ekonomik 
boyutta böyle peki yönetimsel boyutta kadının yönetime 
katılımı konusunda. Daha burada o kadar aktif değil. Silivri 
bu konuda geri, kadın hep arkasında yürüyor eşit adımları 
bile daha atamamış ki öne geçsin.
Bunun sebebi galiba ekonomik bağımsızlığı yok. Eşinin ka-
dının üzerinde daha hâkim olması.
Şimdi daha güzel daha iyi. Şimdi artık bütün kadınlar haya
ta atılmak istiyor. Bu çok güzel bu sevindirici bir şey. 

Toplumsal Cinsi
yet Rolleri, Mali 
Özerklik, Ekono
mik Özgürlük 

Katılımcı 11 Mutlaka, mesela böyle bir konsey olmasaydı, o kadar sessiz 
kendi kabuğunda yaşayan bayanlar tanıdığım ben hiçbir 
şeyden haberi olmayan sadece hayatım kanepede televiz-
yon seyrederken ördüğü çantadan ibaret olduğunu ama o 
çantanın para yaptığını Kent Konseyi sayesinde para etti-
ğini öğrenen bayanlar biliyorum. Ama o hobisinin kaynak 
olarak dönmesini sağladı. Bu da büyük bir başarı demektir. 
Katılması sergimizi görmesiyle oluyor. Saygı gördüklerinde 
böyle bir kurumun olduğunu böyle imkânlar verildiğini öğ-
renciler bir de şöyle bir şey var Silivrili kadınlar bu konuda 
çok şanslı. Kültür Merkezi’nin o kadar çok eğitim veren dal-
ları var ki buradaki bayanların her biri ayrı ayrı dallarda ser-
gi açabilecek kapasitede. 

Aktif Katılım, Eko
nomik Özgürlük

Şu anda da bu ay karar alındı belediye tarafından kura 
sistemi ile her hafta 5 bayan ya da 6 bayana stant veril-
me herkesin dönüşümlü olarak bu haktan yararlanabilmesi 
ve yaptıkları işin işe yarar olduğunu onlara sadece ürün 
için para harcaması gerektiğini O paranın orada kazanç 
olabileceğini böyle bir imkân sağladılar. Bu da demektir ki 
bundan sonrası gelecek.

Katılımcı 12 Yeterli görmemekteyim. Yetersiz Katılım,

Katılımcı 13 Evet, tam olarak hâkim olmamakla beraber kadınlar üzeri-
ne çalışmalar yaptıklarından haberdarım.

Yeterli Bilgisi Bu
lunmamakta

Katılımcı 14 Evet başladılar mesela şu an üretici kadınlar çok önemli 
faaliyetler yapıyorlar. Bizim gibi mahalle sorumluları da is-
tiyorum ki çocuklara yönelik çalışmalarım olsun, çöplerle 
ilgili yapalım. Saygıyla ilgili bilinçlendirme, sağlıkla ilgili muh-
tarlarla birlikte çalışmayı düşünüyoruz.

Kadın Kooperatif
leri, Aktif Katılım

Katılımcı 15 Yani ben çok ilişkili olduğunu düşünmüyorum, Kent Konseyi 
Kadın Meclisi’nin diğer şeylerle biraz mahallerinin ve top-
lum merkezleri var. Belediye sınırları içerisinde oralardan bir 
kurdukları iki aynı zamanda bir parti üyesi, parti tabanları-
nın kadınları kadınlar üzerinden geliyor ama halka tıkanıyor 
gibi. Daha çok genişlemiyor gibi, yarısını bile kapsamıyor 
gibi Şişli’deki kadınların yarısına bile ulaşılmadı gibi. Halka 
inemiyor gibi değil de halka çıkamıyor gibi. 

Yetersiz Katılım

Katılımcı 16 Kadın meclisleri, belediye ve yerel yönetimlerde katılım sağ-
layacak mekanizmalardan sadece bir tanesidir. Başka me-
kanizmalar da söz konusu olabilir. Mahalle meclisleri olabilir. 
Başka mekânımız STK’lar, kadın örgütleri olabilir. Tek başına 
kent konseyi gerçekten mahalle mahalle, sokak sokak ça-
lışabilir. Duyurusunu yapabilseydi ve kadınları bünyesinde 
toplayan bilseydi. Evet yeterli olabilirdi diyebilirdik. Şu koşul-
larda öyle bir amaç var ama fiili durum onu karşılamıyor.

Yetersiz Katılım, 
Kentlilik Bilinci 
Gelişmeli,

Katılımcı 17 Daha iyi olabilir, tabii ki her yerde kadınlar olsun isterim. Yetersiz Katılım,

Katılımcı 18 Yani kadınların temsili ve yönetime katılımının arttırılması 
noktasında Kent Konseylerinin önemli bir yerde olduğunu 
ya da yeterli olduğunu görüyoruz.
Ya bu kent konseyleri çok yeni bir şey. Şişli özelinde düşü-
nürsek. Şişli’de de yeni gerçi de şu anda çalışan ekip için. 
Yeterli olur mu bilmiyorum ama kadınların yerelden yöneti-
me katılması anlamında iyi bir mekanizma onu görüyoruz. 
Kent konseyleri siyasetler üstü bir yer. Ve kadınların da as-
lında kendilerini en rahat hissettikleri yer. Yani kadın olarak 
kadın kimliğiyle daha rahat edebiliyor kadınlar. Dolayısıyla 
da kendilerini ifade edecekleri bir alan. Bir de yerelden bir 
mekanizma olduğu için. Yani katkımız katkısı olabilir. Şişli 
için çok net bir şey söyleyemiyorum. Şu anda.
Ya yapacağız işte. Aslında bunu Kent Konseyi düzeyinde 
kadın katılımını sağlayacak hem katılan hem yöneten an-
lamında, karar alma mekanizmalarında da olacak anla-
mında. Çoğaltacak bu yapıyı kuracak meclis bizim mecli-
simiz. Yani kadın meclisi bu biraz bizim çalışmamızla alakalı. 
Biz de bununla ilgili çalışmak istiyoruz. Yani daha çok kadın 
bir araya gelmek istiyoruz. Ama toplantılarımız da her ge-
çen gün sayımız artıyor. Bu umut var eden bir şey bugüne 
kadar sadece meclis olarak. Ne diyeyim işte bir 25 Kasım 
etkinliği yaptık. Mesela, 8 Mart etkinliği yaptık. Bunun dışın-
da daha böyle geniş projeksiyonunu şeyler koymadık. 

İlçe İhtiyaçları 
İçin Projeler 
Üretmek, Mahalli 
İdareler Ve Yerel 
Yönetim Meclis
lerine Sunmak,. 
Kentlilik Bilincini 
Yerleştirmek, 
Geliştirmek
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Önümüze bunları koyacağız. Planlarımızda var. Zaten sanı-
rım en kıymetli şey bizim için bu meclisi büyütmek olacak. 
Daha çok kadınla bir araya gelmek olacak. Bunun yollarını 
arayacağız. Nasıl yapabileceğimizi düşünüyorum. Bursa 
Kent Konseyi’nin kadının yerelden katılımını sağlanmasın-
daki aracı yer meclis yani bizim meclisimiz biz yapacağız 
o işi.

Katılımcı 19 İyi bir noktaya geliyor ama yeterli değil. Çünkü her mahal
leye, her sokağa kendisi kent konseyi ve meclisleri. Mahal
ledeki kadının ve kadının yani bu Feriköy deredeki kadının 
da böyle burada, ne bileyim Nişantaşı’ndaki kadının da… 

Yetersiz Katılım

Katılımcı 20 Valla ben Kent Konseyi’nin bu konuda yetersiz görüyorum. 
Şişli Kent Konseyi’ni bu konuda son derece yetersiz görüyo-
rum. Çünkü bunun olabilmesi için yani yereldeki kadınların 
yerel yönetim karar alma mekanizmalarında ya da Kent 
Konseyi’ndeki pırtık oluşumlarına katkıda bulunabilmesi 
için öncelikle Kent Konseyinin ya da Çalışma Meclisi’nin 
elinde tüm kadın örgütlerinin bir envanterinin olması lazım. 
Bu konuda ciddi çalışan bir çalışma grubunun olması la-
zım. Ondan ötede mahallelerde bir analizi yapılması lazım 
ki bunların hiçbirisi yapılmıyor zaten.

Yetersiz Katılım

Katılımcı 21 Bilmiyorum. Konu İle İlgili 
Yeterli Bilgisi

Katılımcı 22 Tahmin edebiliyorum çünkü bilemiyorum. Çünkü işte ne 
çalışmadığım için yeni haberdar olduğum için. Ama bana 
bir davetiye gelmişti gerçekten orada da haberdar ede-
bilmek adına bir çaba var. Bir sürekliliği var bu çabanın o 
önemli. Bu anketler bile bunun bir göstergesi. 

Konu İle İlgili Ye
terli Bilgisi Yok

Katılımcı 23 Biraz daha sesimizi yükseltmemiz lazım. Yani yeterli mi? 
Kime göre, neye göre? Biraz daha sesin çıkması lazım.

Daha Fazla Katı
lım Olmalı

Katılımcı 24 Bence çok önemli bir konu. Tabii ki kadın katılmalıdır, yerel 
yönetimin şehirde yeri olmalı. Biz Kent Konseyi olarak bu-
nun için çabalıyoruz. Biz Kadın Meclisimiz var. Bugün de 
burada. Meclisimizin düzenlediği ve birçok kadın emekçi-
nin burada olduğu bir alandayız ve bunu daha da geliştir-
meyi düşünüyoruz.

Kentin Ve Kent 
İnsanının Gelişimi
nin Sürdürülebi
lirliği 

Katılımcı 25 Şimdi ben şöyle diyorum kadınlar aslında her türlü hakka 
sahip çıkıyorlar. Yani çevremizdeki bir çevre kirliliği de bizi 
çok ilgilendiriyor. Gıdalar bizi çok ilgilendiriyor. Tüketici hak
ları bizi çok ilgilendiriyor. Yani aslında kadının ilgilenmediği 
de kadının var olmadığı hiçbir alan yoktur. Biz her alanda 
varız. Sadece kendi haklarımız için değil, herkesin hakları 
için de mücadele ediyoruz.

Çağdaş Bir Kenti 
Oluşturan Disip
linleri İlintili

EK TABLO 12. Kadın kamusal ve siyasal alandaki temsilinin ve 
belirleyiciliğinin artması merkezileşmeyi, yerelleşmeyi ve kamu/kent 

hizmetlerini nasıl etkilemektedir? 

KATILIMCI KATILIMCININ CEVABI KOD-BAĞLAM
Katılımcı 1 Maddi kazanç elde etmek tamamen kişisel olarak. 

İnisiyatifler ulaşabilir ama bunun için görünürlüğümüzü 
bilhassa sosyal medya yoluyla arttırmamız lazım. Şu an 
sosyal medya yoluyla çok aktif olduğunu düşünmüyo-
rum hesabı var olsa da.

Birçok İnsanda 
Cevabın Farklı Par
çaları Olabileceğini 
Düşünmek

Katılımcı 2 Yani bunda kadının toplum içerisinde bulunması yani 
bu şöyle bir durum söz konusu. Bir kadın bir topluma 
girdiğinde insanlar bazen tarzını değiştirebiliyor veya 
insanlar bazen kullandıkları kaba tabirle küfür-vari ke-
limeleri değiştirebiliyor. Olan ortama bir kibarlık katı-
yorlar doğal olarak. Yani mesela ilçe meclisinde kadın 
artı veya herhangi bir yerde bir kadın artışı söz konusu 
olursa kelimelerin kullanımı olabilir. Ses yükseltme oran-
ları olabilir. Bunların hepsi bir şekilde değişecektir. Aynı 
zamanda kadın yani biz Türkiye’de kadına açıkçası 
ben şu şekilde tabir ediyorum. Şimdi ülkenin bir nüfusu 
var. Yarısı kadın, geri kalan yarısını da yetiştirenler kadın. 
Yani herkes bir şekilde kadının elinden geçmiş. O halde 
toplam olarak kadın noktasında bir etki olacak yani.

Iş birliğine Önem 
Verip Ortak Bir Anla
yışta Buluşmak İçin 
Birlikte Çalışmak

Katılımcı 3 Bugün Silivri’de çok uzun yıllardır Gülay hanımdan önce 
Sıdıka Hanım bölgeden seçilen Milletvekili Halk Par-
tisi’nden sonra da AK Parti’den Tülay Hanım seçimde 
Silivri’de ikamet eden ve çok uzun yıllar siyaset yapmış 
olan yıllardır erkek milletvekili mecliste göndermedi 
Dolayısıyla Silivri Merkezi hükümetten gelen hizmetlerin 
önemli bir bölümü Tülay Hanım’ın ciddi katkıları vardır. 
Silivri’de sanayi ve İşadamları profiline bakılırsa Sanayi 
ve İşadamları yönünden de erkeklere oranla neredeyse 
yarı yarıyadır. Eşittir aslında ev hanımları yönünden de 
baktığımızda hanımları da çok aslında ev hanımı de-
ğildir görünürdü onlarda kendi içinde sosyal aktiviteleri 
olan ve evin dışında kendini taşıyabilen kimliklerin katıla-
bilen kadınlardır Silivri’ye kadınların kattığı bir değer niye 
aslında konuşuyoruz herhalde birçok konumda kadın 
idareci var Silivri’de baktığımızda. Bu bir fark yaratıyor 
kadının olduğu yerde her şey biraz daha Naif oluyor 
belki Silivri’de birçok sorun tartışılırken öpüşmeye dönüş-
mesinin bir tanesi bir kadınlar. Yani siyaset ve yönetimi 
idareye her zaman için nezaket naiflik getiriyor kadınlar.

Toplumsal Cinsiyet 
Kalıpları

Katılımcı 4 Kadının olduğu her yerde bereketlilik verimlilik olur ka-
dın verimlidir. Kadın evinde de verimlidir dışarıda da 
aynı şekilde.
Kadınlar, özellikle siyasi dediğiniz zaman, büyük mec-
lislerde, belediye alanlarında değil ama büyük meclis 
toplantılarında kadınlar eziliyor. Her ne kadar Türkiye 
Cumhuriyeti’nde kadınlar özgür, kendini ifade edebi-
liyor deseler de belediye meclislerinde kendini rahat 
ifade edebilirsin ama büyük alanlarda kadın kendini 
ifade edemiyor. Eziyorlar çünkü. Kendini büyük meclis-
lerde ifade edemezsin, eziyorlar hor görüyorlar. Kadının 
her yerde üretimde siyasette olması gerekiyor, çünkü 
kadınlar erkeklerden daha zeki daha akıllı bu yüzden 
kadınlar erkekler tarafından eziliyor.

Toplumsal Cinsiyet 
Kalıpları
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Katılımcı 5 Kadınların olması etkiliyor tabi bir yerde daha fazla etki-
liyor. Olumlu etkiliyor cesareti olmayan kadınlarda ce-
saretlendiriyor bu. Genelde bütün derneklerin kadınlar 
var şu anda bu etkilediği için kadın meclisinde ne ka-
dınlar var ama engelsiz mecliste de bizim kadın başka-
nımız var yani her yerde kadınların daha fazla olmasını 
sağlıyor güzel bir şey bu.

Anlamak İçin Dinle
mek, Anlam Bulmak 
Ve Ortaklaşmak

Katılımcı 6 Kesinlikle çok olumlu etkiliyor kadının yani eşitlikçi poli-
tikalarında demokratik politikalarda mutlaka haberdar 
edilmesi yönetimlere katılması önderlerin izinde başka 
kadınların da bu alana gelmesi yerleşmesi ve çoğalma-
sını sağlamak açısından çok önemli bunlar. Bu yüzden 
biz zaten buradayız bu görevlerdeyiz ben kendim özel 
hayatımda özel işim mesleğim olmasına rağmen kadını 
bütünleştirici böyle ortamları daha fazla çekebilmek için 
Cumhuriyet Halk partisinde Atatürk’ün bize açtığı bu 
aydınlık yolda ilerlemek üzere partide görev yapıyorum 
Ve çok fazla arkadaşım bu şekilde partimize kazandı.

Anlamak İçin Dinle
mek, Anlam Bulmak 
Ve Ortaklaşmak

Katılımcı 7 Gördüğüm kadarı şikâyet ve şikâyet konusunda şikâ
yetler şurada. Mesela atıyorum köpek parkı çok fazla, 
köpekler dışarıda, hayvanlar aç, veteriner hekim ilgi-
lenmiyor. Bu tavsiyeleri alıyorlar, getiriyorlar. Kent Kon-
seyi’nde biz onu dilekçe halinde belediye birimlerine 
iletiyoruz. Konu böyle. Etkiniz çok oluyor ama dikkate 
alınmıyor. Çoğu dikkate alınmıyor.
Yerel bir kuruluş zaten. Yani ulusal bir etkisi yok. Ancak 
bir araya gelip platformlar var. Orda işte konuşulup ka-
rar alma mekanizmalarına jet etkisini yok. Zaten tavsiye 
niteliğinde kararlar alınabiliyor.

Iş birliğine Önem 
Verip Ortak Bir Anla
yışta Buluşmak İçin 
Birlikte Çalışmak

Katılımcı 8 Yani belediyede yer aldıkça bence genişler. Şöyle bir 
şey var. Erkeklere göre daha farklı düşünüyoruz diye 
düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var partide. Bizde. Bi-
zim mesela kadınlarımız daha farklı düşünüyorlar. Yani 
çevresine, çevresine nasıl fayda olabileceğini düşünü-
yor. Yani kadınlar daha çok makam falan bahsetmiyor-
lar ikince yani. 

Başkalarının Güçlü 
Ve Değerli Yanlarını 
Ortaya Çıkarmak

Ben Silivri adına konuşan, gelen kadınlarımız var Silivri 
için ne yapabiliriz diye düşünüyorlar ilk önce ve ailemiz 
için ne yapabiliriz? Hiçbir zaman duymadım mesela. 
Benim için ne olabilir diye. Belediyenin olduğu zaman 
şimdi belediyelere gözlemlerinden, meclis üyelerimiz, 
kadından daha farklı düşünen belediye başkan yar-
dımcısı Emre Hanım o dönem genel çevresinden çok 
düşünen ve o anlamda ne yapabiliriz diye araştıran.

Katılımcı 9 İyi etkilemektedir. Kadının elinin değdiği yer kötü olur 
mu? Kadın, duyarlılığıyla birtakım olaylara yaklaştığı için 
daha çözümcü olabilir. Erkeklerin anlayamadığı birçok 
konuyu da kadın anlayabilir. Her iki tarafı da anlayabil
me şansı var çünkü kadının.

Başkalarının Güçlü 
Ve Değerli Yanlarını 
Ortaya Çıkarmak

Katılımcı 10 Cevap Yok.

Katılımcı 11 Bence güzel etkiliyor kadının elinin değdiği her yer gü-
zelleşiyor. Kadın ruhunun değdiği her şey renkleri ya-
şantımıza sürüyor. Bir bayan olduğu yerde saygının ön 
plana geldiğini düşünüyorum toplumumuzda da böyle 
olması gerekiyor. 

Başkalarının Güçlü 
Ve Değerli Yanlarını 
Ortaya Çıkarmak

Bu sadece çalışan olarak değil yolda giderken, metro-
büse binerken ya da herhangi bir minibüse binerken, 
toplu taşımadan her bir anında ya da bir durakta du-
rurken onu cinsel obje olarak değil ki sadece şahsiyet 
olarak, insan olarak değerlendirmenin olduğu bir toplu-
mun olacağını düşünüyorum Bu da toplumun eğitimi ile 
gerekiyor önce kendine saygı duyacak ayakları üstüne 
duracak hiçbir şey engel olmuyor. 

Katılımcı 12 Cevap Yok.

Katılımcı 13 Olumlu etkilemektedir. Daha detaylı, ince düşünür.

Katılımcı 14 Kadın eğer eğitimli bir kadınsa çocuğunu da güzel eği
teceği için hep ön planda olmalarını istiyorum, tabii ki 
bu yüzden çok faydalı olacaktır.

Katılımcı 15 Cevap Yok.

Katılımcı 16 Kadın kamusal ve siyasal alandaki temsilinin ve belirle-
yiciliği, elinin artması. Merkez iyileşmeyi yerelleşme.

Toplumsal Cinsiyet 
Kalıp Yargılarını Yeni
den Üreten

Katılımcı 17 Şu anda değil ama. Önümüzdeki süreç içerisinde daha 
fazla şekilde katılım sağlanacağını düşünüyorum. Şu 
anda da durum kötü değil ama daha iyisi olabilir, daha 
fazla katılabilir kadınlar.

Toplumsal Cinsiyet 
Kalıp Yargılarını 
Yeniden
Üreten

Katılımcı 18 Bu iktidarla hiçbir etkisi yok. Sıfırlandı diyebilirim. AKP’nin 
zaten. Kadına bakış açısı eşit değil ikinci sınıf vatandaş 
olarak kullanıyor kadınları. Parti yönetiminde de böyle 
görüyoruz. Kamuda da şu an bir parti devleti olduğu 
için ne yazık ki ülkemiz kamuda da bunun etkilerini gö-
rüyoruz. Karar alma mekanizmalarının hiçbirinde kadın-
lar yok. Hatta Cumhurbaşkanlığı Köşkü demeyelim artık 
onun adı Saray oldu. Başkanlık Sarayı’ndaki toplantıla-
ra bakın bir tane bile kadın olmuyor o masanın etrafın-
daki. Yani kamuda kadın kalmadı yönetici olarak.
Ya kadının değdiği her yer güzelleşiyor bir kere elinin 
değdiği her yer nasıl fayda sağlar? Şu siyasette gördü-
ğümüz mesela kirli dil, eril dil ortadan kalkar yani hoşgö-
rü sağlanır. Ve kadın mücadelesi Türkiye’de şey değil. 
Yakın bir tarih değil. Yani ciddi bir kadın mücadelesi var. 
Yani Avrupa’ya falan baktığımızda çok ilerideyiz kadın 
mücadelesi olarak. Her ne kadar geri olsa da mücade-
lenin seviyesi yüksek mutlaka karar alma mekanizmala-
rına ortak olunduğunda tablo başka bir şey olacaktır. Şu 
günkünden. Yani kesinlikle başka bir hayat olur.

İlçe İhtiyaçları İçin 
Projeler Üretmek, 
Mahalli İdareler Ve 
Yerel Yönetim Mec
lislerine Sunmak

Katılımcı 19 Mahalle meclisleri kuruluyor şimdi. Mahalle meclislerin-
de ki kadın arkadaşlarımız her eve nerdeyse ulaşmaya 
çalışıyorlar. Böyle şeylerin toplum merkezlerine zaten 
mahallelerden kadınlar iyi katılım sağlıyorlar. Yani bu 
dönüşürdü, masa çanta üreten Halide Edip Adıvar Top-
lum Merkezi’nde 250 kadın varmış.

İlçe İhtiyaçları İçin 
Projeler Üretmek, 
Mahalli İdareler Ve 
Yerel Yönetim
Meclislerine Sunmak

Katılımcı 20 O pozitif yönde etkileyecektir diye düşünelim. Yani te-
orik olarak bunun böyle olması gerekir. Ama şişedeki 
problem şu anda şöyle. Şu ifadeyi kullanıyorum ben 
herkes. Tabii geçmiş döneme göre kent konseyi biraz 
daha demokratik bir yapı olduğu için, daha doğrusu 
belli bir siyasi angajmana kendisine hapsetmediği için 
geçmiş dönemde olduğu gibi daha demokratik oldu-
ğunu söyleyebiliriz.

KadınErkek Eşitliğini 
Gözetecek Şekilde
Planlanması
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Ama şu anda Kent Konseyi ya da Kent Konseyi’nin bi-
leşenleri, çalışma grupları benim gözümde adeta freni 
patlamış bir kamyon gibi. Herkes bir şey yapıyor, o bir 
şeyler. Darmadağınık bir şeyler arasında koordinasyon 
yok. O bir şeyler arasında uyum yok. Hâlbuki ne deriz? 
Puzzle parçaları birleştiği zaman bir anlam ifade eder. 
Dolayısıyla şu anda böyle bir şeye kastedilen soruda 
kastedilen şey hizmet ettiğini düşünmüyorum.

Katılımcı 21 Kadının kamusal ve siyasal alanda temsiliyetinin artma-
sı Bence toplumsal gereklilik Çünkü kadının sorunlara 
bakış açısı erkeklerden çok farklı kadınlar çözüm odaklı 
Kent konseyinde değil her alanda belediyede kadın 
sayısı arttığı takdirde çok daha çok çabuk etkin şekilde 
çözümleneceğine inanıyorum. Hatta savaşlar bile biter 
kadın politikacılar çoğunlukta olduğu takdirde. 

Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri 

Katılımcı 22 Biraz zaman alacağını düşünüyorum. Kamuda ya da 
devlet dairelerindekileri düzeyde olduğunu düşünüyo-
rum. Bence yerelleşme de kadınlar daha etkililer. 

Yerel Düzeyde 
Demokratik Katılımın 
Yaygınlaştırılmasını, 

Katılımcı 23 Olumsuz etkilemez, çoğunlukla ise olumlu. Çünkü, ka-
dının sesinin daha iyi çıkması lazım. Yani kadın, kadın 
pasif değil aslında kadına verilen işi en iyi kadın yapan, 
en büyük ve en disiplindir. Kadın yapar. O da imkân 
verildiği zaman ben inanıyorum ki 10 tane yapacağını 
kadın yapar. Ben bu yaşımdayım, 18 yaşında bitirdim 
ve çalışmaya başladım. Evlendim. Çalıştım. 2 çocuğum 
oldu. Çalıştım ve halen şu yaşımda ben Çalışıyor isem 
kadının yapamayacağı bir şey yok. Niye Pasif Eleştirsin? 
Niye dayak yesin? Niye Öldürülsün O kadar? Yani ka-
dın el kiri bir şey değil ya da kirli bir bez değil. İmkân 
ver kadına, o kadına de ki limon satacaksın. O kadın 
seni satacağın bir kasa limonun on katını satar. Çün-
kü o düşünür ki evde besleyici bir çocuk var ve hayırsız 
da olsa o koca ona bir tabak yemek verecek. O kadın 
bunu düşünür. Ama o erkek bunu düşünmüyor. O erkek 
yemeği hazır bulamadığı zaman o kadını dövebiliyor. 
Var ama daha da olacak. Ya da ben kadınlara gü-
veniyorum. Hele gençliğe daha da çok güveniyorum. 
Çünkü gençlik yeni yeni yeni nesil daha güzel fikirlerle 
geliyorlar ve siz bir de erkek olarak da kadınlara des-
tek oluyorsunuz. Bizim. Yani eskiden erkekler kadınlara 
destek olmazlardı kadın doğurdu, adam kahveye gi-
derdi ama şimdi kız kadın doğurduğu zaman o erkek 
ona yardım ediyor. Bu çok güzel bir şey. Demek ki eşitlik 
var, demek ki beraberlik var. Ben örnek vereyim. Belki 
alakasız ama benim iki tane oğlum var, ikisi de çocuk-
ların altını değiştirip çocuklarını yemek yedirip zaman 
gelir ki mutfağa girip yemek yaparlar. İşte bu eşitliktir. 
O kadının elinden tutmaktır. Yani beraber çalışıyorlar. 
Beraber para kazanıyorlar. Yani sen çalışacaksın, ben 
oturacağım. Hayır hep beraber eşit. Bu hayatı beraber 
Kurdularsa, beraber gidecekler. Yani kadınlar çok şey 
yapacak ya. Ben buna inanıyorum.
Yani baksana ya kadınlara ne güzel. Yani. Kadına kal-
dırılamaz, çocuğa kaldırmadığın gibi ki çocuk asla ve 
asla, kadına da asla ve asla

Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri

Katılımcı 24 Bence kadınlar kurtaracak bu ülkeyi öyle görünüyor ki 
gidişatımız mümkün olduğu çok kadın katılmalı. Kadının 
sesi olmalı. Kadın yıllarca hep ikinci vatandaş konumun-
da görüldü. Saçı uzun, aklı kısa diye bir sürü önyargılara 
maruz kaldı. Kadını ne kadar çok katarız katarsak ye-
rel yönetimlere o kadar çok refah düzeyimizi de yükün 
yükseleceğine inanıyorum.

Sürdürülebilir Geliş
menin Sağlanması

Katılımcı 25 Şimdi şöyle. İstanbul›un ilçelerinde kurulmuş bütün ka
dın meclisleri, yani konseylerin kadın meclislerinin bir 
arada olduğu bir Whatsapp grubumuz var. Oradan 
da birbirimizle haberleşiyoruz. Şimdi bir toplantı yap-
mayı planlıyoruz. İstanbul Büyükşehir’de de çünkü Kent 
Konseyi kuruldu. Daha önce yoktu oranında bir kadın 
meclisi olacak. Dolayısıyla biz bütün konseyleri, kadın 
meclisleri bir araya gelmek istiyoruz. Aslında bunu yap-
tığımızda ben çok daha fazla, çok daha iyi işler yapa-
cağımıza inanıyorum. Onun için de bu örgütlenmenin 
içerisindeyiz. Bunu da sağlamaya çalışıyoruz. Bir de ay-
rıca bizim bütün Türkiye Kent Konseyleri Platformu diye 
bir grup var. Biz onlarla da arada toplantılar yapıyoruz. 
Etkinliklerimizi birbirimize duyuruyoruz. Bu şekilde de biz 
dayanışma içerisindeyiz.

Yerellik İlkesi Çerçe
vesinde Katılımcıla
rın, Demokrasiyi Ve 
Uzlaşma Kültürünü 
Geliştirmek,

EK TABLO 13. CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye 
Edilmesine Dair Sözleşme) Sözleşmesinin varlığından haberdar mısınız? 

Türkiye’nin sözleşmeye uyumu konusunda ne düşünüyorsunuz? 13.1. 
Cevabınız Evet ise Kent Konseyleri CEDAW Sözleşmesine uyumlu bir 
katılım aracı mıdır? Görüşleriniz nelerdir? 13.2. CEDAW Sözleşmesini 
Türkiye ve Kent Konseyi tecrübenize istinaden değerlendirdiğinizde 

uluslararası ve ulusal mevzuat birbiri ile uyumlu mudur? 

KATILIMCI KATILIMCININ CEVABI KOD-BAĞLAM
Katılımcı 1 Bilgim yok. 

Katılımcı 2 Bilgim yok.

Katılımcı 3 Hayır duymadım.

Katılımcı 4 Hayır, daha önce hiç duymadım.

Katılımcı 5 Hâkim değilim.  İlk defa duyuyorum

Katılımcı 6 Evet haberdarım. Bizim Anayasa’nın 90. maddesine 
uyumlu. Uluslararası sözleşmeler, özellikle 6284 sayılı 
İstanbul sözleşmesini, çok önemsiyorum. Bunu kadın-
larımıza ulaştırmak ve hepsinin bilgi sahibi haklarını 
uluslararası düzeyde sahip oldukları haklarını bilmesi 
anlamında çok kıymetli buluyorum ve önümüze gelen 
ulaştığımız bütün kadınlar bunu ulaştırmaya gayret edi
yoruz.
Katılım aracı olmasını dilerim çok isterim kadına ulaş-
mak için güzel bir merkez ama daha çok çalışmak 
daha etkin çalışmak Kadınların haklarını daha fazla in-
sana ulaştırmak için gayret sarf etmek gerekiyor
Ne olduğunu düşünüyorum çünkü İstanbul Sözleşmesi 
bizim anayasamızdaki madde ile de uyumlu…

Hükümetlerin Politi
kalarının Oluşturul
ması Ve Uygulama 
Süreçlerine Katılım,
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 Buna karşılık Anayasa mahkemesine dava açılamaya-
cağına da beyan ettiği için kabul ettiğimiz ve devletin 
de bu konudaki görevlerini üstüne alması gerektiğini 
zaten açıkça belirttiği için katılıyorum.

Katılımcı 7 Duydum ama içeriğini bilmiyorum.

Katılımcı 8 Hayır. 

Katılımcı 9 Çok haberdar değilim. Ben oraya katılıyorum yazdım 
ama bilmiyorum. Bugün açıp okuyacağım.

Katılımcı 10 Duymadım

Katılımcı 11 Şu anda duydum.

Katılımcı 12 Biliyorum duymuştum. Amacına yönelik çalıştığı zaman 
elbette. Çok uygulandığını düşünmüyorum açıkçası. Şu 
anda sadece kâğıt üzerinde ne yazık ki… Uluslararası 
ve uluslar mevzuatta yetersiz olduğunu düşünüyorum.

Kadınların Kendi 
Gereksinimlerini For
müle Edip Politikleşti
rebilmeleri, 

Katılımcı 13 Evet. Orta derecede uyumlu olduğunu düşünüyorum.

Katılımcı 14 Hayır duymadım hiç.

Katılımcı 15 Evet biliyorum benim bildiğim haliyle Türkiye’nin Kadına 
Yönelik ayrımcılığın önlenmesi Kadına yönelik şiddetin 
önlenmesine yönelik temel taşı oluşturan bir taraf ol-
duğu en azından İstanbul Sözleşmesi’nden daha eski. 
İstanbul sözleşmesi daha bilinir ama. Türkiye uyumu 
açısından İstanbul Sözleşmesine giden yol olabilir. Kent 
konseylerinin kurulması kadın örgütleri ile yapılan işbirlik-
lerinin artması üniversitelerde açılan birimler aslında işte 
kadınların ayrı örgütlenmesi temsiliyet aynı sağlayan 
her oluşumun altyapısını oluşturduğu düşünüyorum. 
Mesela eğitimde, medyada vesaire bütün projelerde 
Cinsiyetçilik devam ediyor. Yasalar hala uyumlaştırılmış 
değil. Yasalarda hala cinsiyetçi yasalar var. 
Aslında Kent Konseyi ilişkisini çok derin kuramıyorum 
ama sağlar tabii ki de… Ama dediğim gibi bu ihlali ha-
liyle pek olabilecek gibi değil sadece çünkü kağıt üze-
rinde birçok temsiliyet oluşturamayan 

Hükümetlerin Politi
kalarının Oluşturul
ması Ve Uygulama 
Süreçlerine Katılım,

Katılımcı 16 Varlığından haberdarım. Çünkü bir avukatım zaten di-
lekçelerinde de kullanıyorum.
Türkiye tüm uluslararası sözleşmelerde olduğu gibi işine 
geldiği şekilde işine gelenleri uyguluyor.
İşine gelmeyenleri de uygulamıyor. Ona ilişkin bir şikâyet 
mekanizması da çok işlevsel olmadığı için kullanılmıyor.
Şimdi kent konseyleri farklı farklı şekilde örgütleniyor. Bi
zim kent konserimizi biz kadın bakış açısı perspektifiyle 
şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bizimki uygun 
diye düşünüyorum. 
Şimdi bizim mevzuatımız o kadar kötü değil.
Bizim mevzuatımıza ki en önemli problem uygulama, 
problemlere bakış açısı, probleme işte hâkimlerin, uy-
gulayıcıların, polislerin bunların hepsinin aslında o bakış 
açısındaki eksikliklerden kaynaklı olarak mevcut yasalar 
da uygulanmıyor.
Kötü uygulanıyor. Bu anlamda da sığınağında anda 
tabii ki o şekilde kötü uygulanıyor diyebiliriz.

Hükümetlerin Politi
kalarının Oluşturul
ması Ve Uygulama 
Süreçlerine Katılım,

Katılımcı 17 Duydum ama imzalamadım bilmiyorum.

Katılımcı 18 Günde 4 tane kadın öldürülüyor her yer şiddet dolu siz-
ce içinde miyiz? Hiçbir sözleşmeye uyulmuyor şu anda 
ayrımcılığa dair.
Yani Şişli için evet diyebilirim. Bu sorunun yanıtı olarak 
yüzde elli-yüzde elli. Yönetimde kota koyan Kent Kon-
seyi herhalde buna uyumludur yani. Dünyanın yarısı ka-
dın yönetenlerin de yarısı kadın diyen yönetim uyumlu-
dur evet. Bir sonraki adımda CEDAW Sözleşmesi Türkiye 
ve Kent Konseyi tecrübenize istinaden değerlendirdi-
ğinizde uluslararası ve ulusal mevzuat ile birlikte de bir 
uyum var.
Ben bu soruyu yanıtlamayayım ya. Şey anlamda yanıt-
lamayan. Çünkü biraz anarşistim ve biraz anarşist deği-
lim anarşistim ve hani şu. Mesela mülteci meselesinde 
de aslında uluslararası hukuku Avrupa Birliği’nin aslında 
sadece egemenlerin hukuku ve birliği olduğunu gör-
dük. Yani hani insanlara dair, bir şey yok o birliklerin 
içerisinde. Bu sözleşmeler hep kâğıt üzerinde var. Evet, 
ama uygulamada.
Yani özetle kâğıtlar üzerinde olup uygulanma noktasın-
da problem olduğu söylenebilir. 

Hükümetlerin Politi
kalarının Oluşturul
ması Ve Uygulama 
Süreçlerine Katılım,

Katılımcı 19 Tabi sözleşmeyi duydum çok önemli bir sözleşme oldu-
ğunu düşünüyorum. Şiddetle Mücadelede Uluslararası 
Sözleşme olarak. Türkiye’de biz bunu çok az uyguladık 
CEDAW ve daha da güçlenerek sığınakların olması ge-
rektiği üzerinden. Tabi Mor Çatı üzerinden de söylüyo-
rum bunu ben. Dayanışma merkezlerinin kurulması, on-
ların içeriklerinin belirlenmesi, çalışanlarının toplumsal, 
kadına şiddete karşı daha eşit bakması. Bizim Mücade-
le alanımızın önemli bir noktası CEDAW.
Uyum konusunda zorlanıyoruz tabii ki. Hükümetler kendi 
kültürleri ile değiştikçe yani mesela 20 sene önce daha 
rahattık. Ama bugün AKP hükümeti ile aldığımız bütün 
şeyleri torba yasayla geri almaya çalışıyorlar. İstanbul 
Sözleşmesi’ne karşı, sözleşmeyi imzaladığı halde artık 
imzaladıktan sonra değiştirebilme şansı olmadığı halde 
kendi toplumuna biz bunu değiştirebiliriz diyor. 6284 sa-
yılı yasayı sürekli tartışmaya açtığı ama artık. Ülkemizde 
halen kadın öldürülüyor ve her öldürülen kadın da dev-
let suç işliyor. 

Hükümetlerin Politi
kalarının Oluşturul
ması Ve Uygulama 
Süreçlerine Katılım,

Katılımcı 20 Haberdarım. Valla yapılan hangi araştırmayı da bilmi-
yorum ama şu anda Türkiye zaten temel hak ve özgür-
lükler konusunda en gerideki son on yılda ikinci ülke. 
Dolayısıyla buna kadın tabii ki kadın meselesi olarak 
bakacağız.
Ama buna bir toplumsal mesele olarak bakmak lazım ki 
bu konuda tabii ki çok ciddi sıkıntılar var.
Uyumlu Olması gerekir. Şöyle bakın. Kadın Meclisi ve 
LGBT Meclis elbette şunu söylüyor.
Toplumsal cinsiyet eşitliği ya da cinsel yönelimi farklı 
olan dostlarımıza saygı göstermek yani eşitlik.
Özellikle bu iki meclis bunu söylüyor ama ben genel bir 
politika olarak mesela şöyle söyleyeyim. LGBT meclisi 
olarak gittik. Biz Kent Konseyi Yürütme Kurulu›na farkın
dalık eğitimi verdik.
İnanılır gibi değildi. Yani insanları dinleyin şekilleri, mese
leye yaklaşım şekilleri inanılır gibi değildi. Dolayısıyla bu 
konuda en azından şimdiki zaman için bir katkı sağladı-
ğını düşünmüyorum.

Hükümetlerin Politi
kalarının Oluşturul
ması Ve Uygulama 
Süreçlerine Katılım,



160 161

Yani uluslararası sözleşme ile Türkiye’de uygulanan ulu-
sal sözleşme uyumlu mu yoksa? Türkiye’de çok farklı za-
man soruyorsa? Tabii ki değil, tabii ki değil.
Yani şöyle bir şey gerçekten. Kent Konseyi’nin, Kent Kon-
seyi meclislerinin ve bütün bileşenleri birkaç şey hayatla-
rında egzersiz etmesi gerekiyor. Demokrasi, yerel demok-
rasi, toplumsal cinsiyet eşitliği. Temel hak ve özgürlükler. 
Dolayısıyla bu konuda kendisini demokratik ve yerel 
demokrasiye katkı sağladığını iddia eden bir yapı olarak 
Kent Konseyinin ve Çalışma Meclisi’nin tematik meclisleri 
daha işin çok başında olduğunu düşünüyorum.

Katılımcı 21 Haberdarım. Türkiye’nin bu sözleşmeye bu iktidar yü-
zünden uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Uluslararası 
ve ulusal mevzuat birbirine uyumlu olsa bile uygulan-
madığını düşünüyorum. 

Hükümetlerin Politi
kalarının Oluşturul
ması Ve Uygulama 
Süreçlerine Katılım,

Katılımcı 22 Haberdarım. Türkiye sözleşmeyi ilk imzalayan ülke. An-
cak uygulamada çok başarılı olduğunu düşünüyorum. 
Öyle bağnazlar var ki olmasın diye başkanın da kafasını 
bozuyorlar yanlış bilgi veriyorlar adama. Uyumlu olması 
konusunda kararsızım. Haber alamıyoruz adı geçmiyor 
sözleşmenin. Ya da olumsuz anlamda geçiyor. Ulusla-
rarasına ayak uyduramıyoruz. Mevzuat uyumlu ama biz 
pratikte ayak uyduramıyoruz. 

Katılımcı 23 Cevap Yok.

Katılımcı 24 Haberdarım tabii ama hiçbir konuda uymadığı gibi 
şimdiye kadar altına imza attığı yasalara kanunların 
hiçbirini doğru dürüst yerine getirmiyor. Yanlış şekilde 
kalıyor her şey. Durum böyle. Tabii uyumlu katılım ara-
cıdır. Kadın alanında en çok ayrımcılığa uğrayan, bizim 
de kadına karşı ayrımcılığa maruz kalmasınlar diye çok 
mücadele verdiğimiz alan…
Özellikle benim çalıştığım alanda LGBT alanıyım. O blo
ğu temsil ediyorum. Konsey yürümesinde burada me
sela trans kadınlarımız, biseksüel kadınlarımız çok sıkın-
tıları var. Bunların daha çok sesini duyurmak için zaten 
ben de buralardayım. Katılıyorum.
İnşallah daha çok bir araya gelip daha çok ortak işler 
yaptıkça bu uyumu daha da fazla yakalarız diye dü
şünüyorum.

Hükümetlerin Politi
kalarının Oluşturul
ması Ve Uygulama 
Süreçlerine Katılım,

Katılımcı 25 Biraz var. Yani 1979’da biliyorsunuz imzaya açılan bir 
sözleşme. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırıl-
ması Sözleşmesi. Türkiye’de 1985’te imza koymuş, 86’da 
da uygulamaya başlamış. CEDAW’ dan sonra şu ya-
pıldı. Türkiye de yeniden bir avukat olduğum için çok 
net bir şekilde söyleyebilirim. Bir kere yasalarda gerçek-
ten kadınlar aleyhine olan bütün. Hükümler değiştirildi. 
Gerçekten kadın erkek eşit hale getirildi, yasada kadın 
erkek kavramı kaldırıldı, kız çocuğu kavramı kaldırıldı. 
Karı koca kavramı kaldırıldı. Eş denildi. Dolayısıyla yani 
yasalarda bir eşitlik var ama bu hayata geçirilemedi, 
uygulamada biz sınıfta kaldık. Yani yasalarla yaptığımız 
bu kadar ileri adımları hayata taşıyamadı, topluma üre-
temedik. Dolayısıyla da CEDAW’da taahhüt ettiğimiz 
işte eşitliği sağlama, ayrımcılığı kaldırma, pozitif ayrım
cılık yapma gibi hususlarda. Maalesef üzerimize düşeni 
yapamadık. Ülke olarak, devlet olarak, daha doğrusu

Hükümetlerin Politi
kalarının Oluşturul
ması Ve Uygulama 
Süreçlerine Katılım,

Ben CEDAW’ı çok önemsiyorum, zaten sivil örgütlenme-
ler den söz ediyor. Kadınların örgütlenmesinden söz edi-
liyor. Kadınların daha sonra çıkan İstanbul Sözleşmesi de 
aynı şekilde. Kadınların korunmasından, kadınların örgüt-
lenmesinden, eğitilmesinde toplumun yani her iki sözleş-
mede de ben İstanbul Sözleşmesi’ni çok önemsiyorum. 
Çünkü CEDAW’da şiddet boyutunda bir düzenleme 
yok. Ama İstanbul Sözleşmesi direk şiddet üzerinden dü-
zenleme yapan, sözleşme ve yükümlülükler getiren. O 
yüzden de çok önemsiyorum. İstanbul Sözleşmesi’nde 
her iki sözleşmede biliyorsunuz anayasanın 90’ıncı mad-
desi de. Bunlar ulusal ulusal kanun Hükmündedir. Dolayı-
sıyla CEDAW’ tabii ki kadınlar açısından gerçekten çok 
ciddi yenilikler, dönüşümler getiren bir sözleşme. Keşke 
gereğini yapabilsek. Keşke o günden bugüne 85 yılın-
dan bahsediyoruz. Bu kadar sürede keşke o adımları 
atıp bu kadar geriye değil ileriye gidebilseydik.
Yani biz bütün kent konseyinde de CEDAW’dan bahse-
diyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nden bahsediyoruz. Kadın-
ların sivil örgütlenmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla ta-
bii ki çok büyük faydası olur. En azından yerel yerelde bu 
sözleşmelerin öğrenilmesi, kadınların katılması, katılımının 
sağlanması, farkındalığın artırılması bunlar sağlanabilir.
Uyum da epey bir ölçüde sağlandı. Evet, özellikle de 
AB müktesebatına uygunluk gücü süre alanda sağlan-
dı. Ama dediğim gibi bu iki sorun. Yasalarda ya da o 
uyum bulaştırma da değil. Bizdeki sorun uygulamada. 
Biz bunu uygulamada yapamıyoruz. Kâğıt üzerinde ka-
lıyor bütün yaptığımız düzenlemeler.
Buna yönelik olarak öncelikle toplumsal cinsiyet eği-
timi ve eşitliği konusunda bütün toplumun eğitilmesi 
lazım. Yani Millî Eğitim Bakanlığı müfredattan çıkardığı 
YÖK artık ben bunu ders olmaktan çıkarıyorum dedi. 
Ve o zaman nasıl öğreteceğiz biz insanlara bu toplum-
sal cinsiyet eşitliğini. Hala insanlar LGBT’lilerden sapkın 
cins işte öldürülmeleri gerekir şeklinde bahsediyorlar. 
Yani bunun bir cinsel yönelim olduğunun bile farkında 
değiller. Dolayısıyla bizim önce bu eğitimleri tamam-
layıp toplumdaki farkındalığı artırıp toplumsal cinsiyet 
eşitliğini sağlamamız, o kalıplaşmış rolleri, kalıplaşmış 
anlayışları iyi okumamız lazım. Aksi takdirde yapama-
yız. Valla devlet bir an önce üzerine düşen taahhütleri 
yerine getirmesi lazım. Biz sivil toplum olarak zaten faz-
lasıyla yapıyoruz. Ben Türkiye’de sivil toplumun çok iyi 
çalıştığını biliyorum. Odaların özellikle çok iyi çalıştığını 
İstanbul Barosu da son derece iyi çalışıyor. Özellikle ka-
dın hakları konusunda, çocuk hakları konusunda, insan 
hakları konusunda çok ciddi çalışan bir meslek odası. 
Dolayısıyla ben herkesin bu alanda ciddi bir şekilde ka-
rarlı bir şekilde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Ama 
devletin de taahhüt ettiği sözleşmelerle taahhüt ettiği 
bütün o yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz.
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EK TABLO 14. Kent konseyi içinde ya da dışında kadınların söylemi daha 
çok hangi politika gündemlerini içermektedir? Kadın inisiyatiflerinin 

tüm toplumsal kesimlere ulaşması mümkün müdür? Nasıl?

KATILIMCI KATILIMCININ CEVABI KOD-BAĞLAM
Katılımcı 1 Maddi kazanç elde etmek tamamen kişisel olarak inisi-

yatifler ulaşabilir ama bunun için görünürlüğümüzü bil-
hassa sosyal medya yoluyla arttırmamız lazım. Şu an sos-
yal medya yoluyla çok aktif olduğunu düşünmüyorum 
hesabı var olsa da.

Sosyal Medyanın 
Etkin Kullanımı

Katılımcı 2 Kadın söylemleri neyle ilgilidir? Yani, hani bu şey gibi oldu 
o zaman biz bu soru sonrasında erkeklerin söylemini de 
değerlendirmek zorundayız. Onların söylemleri ne ile 
alakalı diye. Yani kadının da bir gönlü var erkeğin de bir 
gönlü var. Yani herkes aynı dert ile dertlenebilecek gönle 
sahip. Bu dış görünüş ile cinsiyet ile vesaire ile ayrılabile-
cek bir durum değil. Ondan sebep bu soruda yani açık-
çası bir ayrımcılık yapmayacağım. 

Her Konuyla İlgilidir.

Katılımcı 3 Bugün Silivri meclisinde toplumsal eşitlik ile ilgili bir gündem 
vardı ve bu konunun meclis gündemine gelmesi nokta-
sında kadınların bir etkisi vardı. Neticeye bakarsak fay-
dalı olmuş mudur? Netice alınabilmiş midir? Hayır. Ama 
bu her zaman böyle olmayabiliyor tabi. Nursel hanım ör-
neğin Silivri’nin Belediye Meclis üyesidir. Silivri’de yapılan 
sayısız bir sürü öncüsüdür ve idareleri söke söke kabul et-
tirmişti. Arkasında ciddi bir kadın kitlesiyle bugün Silivri’de 
TEMA Vakfı’nın varlığı Nursel Hanım sayesindedir. Birçok 
yeşil alan faaliyetleri, çocuk istismarı ve engellilere yönelik 
birçok alanda örnektir. Birçok kadın var böyle. Örneğin 
AKUT ile ilgili bir sivil toplum kuruluşu var. Başkanı Seher ha-
nımdır ve çok kıymetli çalışmaları vardır kadın muhtarımız 
var Silivri’nin ilk 2 arama profesyonel gönüllüsüdür. Yani 
Silivri’de kadınların bu anlamda çok ciddi katkıları vardır 
Silivri’ye. Belediye meclisinde ki bugünkü konuğu tatsız bir 
örnek ama tam tersi birçok pozitif katkısı da olmuştur. Bu 
anlamda kadınlar isterse yapar, bir şey yoktur.

KadınErkek Eşitliği

Katılımcı 4 Kadınlar genellikle burada ürettiği ürünlerin gündem 
edilmesi, reklam yapılması, onların ticarete, paraya dö-
nüşmesi, gelir kaynağına dönüşmesi hakkında konuşu-
yorlar. Gelir elde etmelerini gündem ediyorlar, burada 
bunlar konuşuluyor. 

Ekonomik Gelir

Katılımcı 5 Mümkün değil erkek hâkimiyeti olan bir ülkede sözü 
daha duyulmuyor. Dediğim gibi platformda daha baş-
kanlık daha fazla temsil yeteneği olması gerekir. Bu çö-
züme ulaştırır.

Katılımcı 6 Kadın inisiyatifleri toplumun bütün kesimlerine ulaşır. 
Özellikle kadın ve çocuklar üzerine şiddet yönelik her tür-
lü olumsuzluğa karşı eğitim düzeyleri ile ilgili eğitimle ilgili 
kadının ekonomik koşulları ile ilgili ve kadının kendi sahip 
olduğu hakların farkındalığını yaratmak için çok önemli.
Şimdi bizim özellikle kadın meclisinde politika üstü siyaset 
üstü bir kurum olduğu için siyaset dışında tabii ki üreti-
len şeyler özellikle evine ekonomik katkı sağlamak üzere 
daha çok bizim kadın meclisimizde ki çalışmalar ya da 
ihtiyaçları ihtiyaçlarını tespit etmek ve doğru yönlendir-
mek şeklinde bizim çalışmalarımız kısmi olarak güzel gidi-
yor daha etkili olabilir diye düşünüyorum.

Ekonomik Gelir

Katılımcı 7 Demin anlattım genellikle. Öncelikle kadının temsiliyet du-
rumu siyasi anlamda yönetimi yönetim anlamında bir şey. 
Kadına şiddet konusunda çok çok özel ilgi alanı. Kadının 
kadın cinayetleri olsun, kadına şiddet çocuk tacizleri bu 
tarz kadınla çocuğun birebir ilgilendiren. Yine kadına çün-
kü çocuğa yapılan anne hassasiyetiyle yaklaşıyor.
Bununla alakalı biz Kent Konseyi İstanbul Çocuk ve Kadın 
Meclisleri bir araya geldik. Ama merkezi hükümet tara-
fından kesiliyor. Yani ya da işte bir üst otorite tarafından 
diyeyim. Merkez yönetiminin biz zaten bu işlerle ilgileni-
yoruz. Böyle bir sorunu büyütüp de ortalığa saçılan bir 
manası yok şeklinde hareket edildi.
Bir de ekonomik olarak çok kadın ekonomik olarak güç-
lendirilmesi konusunda çok fazla çalışmalar yapılıyor. 
Kadın projeleri çok önemli. Zaten Avrupa Birliği projeleri 
de bu konuda çok hassas. Kadının ekonomik olarak güç-
lendirilmesi konusunda zaten. Dediğim gibi Kent Konseyi 
tavsiye niteliğinde kararlar aldığı için yaptığı şeyleri ta-
mam biz bunu aldık mesajı bundan sonrası bizde deyip 
tamam kesilebiliyor.

Katılımcı 8 Kent Konseyi’ndeki yönetici kadınlarla olduğumuz zaman 
gündemi konuşuyoruz ve önümüze ne yapabileceğimi-
zi konuşuyoruz. Türkiye genelini konuşuyoruz ve Silivri’de 
bununla ilgili ne yapabileceğimizi tartışıyoruz. Üretici ka-
dınlarla toplantımız olduğuna platformla toplantımız ol-
duğunda Silivri için ne üretebiliriz? Güne göre değişiyor 
mesela siyaset pek fazla konuşulmuyor. Burada siyaseti 
konuşturmuyoruz. Çünkü her farklı düşünceden olan arka-
daşlarımız var. Eğer bu işi konuşurken siyaseti katarsak bu-
gün olay da şu oldu dersek bu sefer işin içinden çıkamıyo-
ruz. Çünkü farklı görüşler oluyor, tartışmalar oluyor. Onun 
için burada sadece Silivri’de ne yapabiliriz konuşuyoruz.
Yani ses getirmesi için çok büyük bir projeniz olması gere-
kiyor. Bu ulusal gündeme getirdiğimiz için ufak tefek şey-
lerle biz bunu gündeme getiremeyiz yani. Çoğu yerde 
olan şeyler bunlar. Ama biz bunu çok büyük bir projeyle 
ulusal gündeme getireceğiz. Öyle büyük projelerimiz var. 
Mesela şu anda Kent Konseyi ile ilgili. Belki orada konu-
şulabilir. 
Bir köyümün sonraki projemiz vardı. Silivri’de bir köy seç-
tik. Bu köyle ilgili, kalkınmasıyla ilgili, dış cephelerinin ye-
nilenmesi ve çevresinde turizm için turisti, yerli turisti haf-
ta sonuna nasıl çekebiliriz ile ilgili bir projemiz var. Büyük 
bir ihtimalle nisan mayıs gibi onu gündeme getireceğiz. 
Çünkü kışın olacak gibi değil ama istasyonu ziyaret eden 
şehri vs. Şöyle bir şey var. Bir köy seçtik o köyün dış cep-
hesini tamamen bizim modasıyla evleri orada gördük. 
Onun gibi boyanacak ve köyde sadece köy insanlarının 
ürettikleri satılacak paketlerin satılacak. Böyle bir proje-
miz var ama üzerine onun konusuna ben yarın büyük bir 
ihtimalle toplantıda konuşacağız. 

Ekonomik Gelir 

Katılımcı 9 Ekonomiyle. Hangi gündem olabilir ki başka? Eğitim. İn-
sanlar birbiriyle daha iletişim halinde olmalı, önyargısız 
bir şekilde fikirlerini analiz edilebilmeli. Çünkü herkesin 
eğitimi, kültürü farklı. Kent konseylerinin geleceği için de 
böyle bilinçlenirse gidilirse ortak bir yol bulabilir insanlar.

Ekonomik Gelir, 
Eğitim, 
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Katılımcı 10 Burada pek siyaset yok. Burada hep gelecek kaygısı. 
Yani nasıl daha imkân sağlayarak bunu satabilecekleri 
yerler. Onun dışında siyasete girelim şunu yapalım bunu 
yapalım yok. Siyaset ötesinde ne yapabilirim düşünce-
sinde. Üretim, maddi geçim sıkıntısı, evladının okul derdi. 
Daha çok kadınlar bu konuda ıstıraptalar.
Eğer bizden haberleri olursa belki gelirler diye umut edi-
yorum. Yani bizden haberleri olursa böyle bir grup var mı 
yok mu bilmiyorum. Onlar bizimle ilgileniyor mu biz onlar-
la ilgileniyoruz da. Mesela KA.DER’i ben biliyorum ama 
KA.DER beni bilmiyor. Benim onun yanına gidip anlat-
mamı bekliyor. Ama bir kere de sen gel benim yanıma. 
Bütün kadınların dinlenmeye ihtiyacı var.

Sivil Toplumun 
Gelişmesine Ve 
Kurumsallaşmasına 
Katkıda Bulunmak

Katılımcı 11 Şu anda çok içince değilim açıkçası ama izlediğim ve 
gördüğüm kadarıyla basından kadarıyla genelde günün 
anlamı ile alakalı gelecekte ne yapabiliriz yani siyasi ko
nuşulmuyor işleri ile alakalı nasıl çıkartabiliriz yöneticileri
mizi mahcup etmeden hizmet verebiliriz nasıl bu yolda 
devam edebiliriz. 
Kadın inisiyatiflerinin tüm toplum kesimine ulaşması ben-
ce mümkün. Önce bireyselden başlaması gerekiyor 
başlarsan bu yolda hiçbir yere varamazsın ama biz diye 
başlarsan her yere ulaşabilirsin.

Iş birliğine Önem 
Verip Ortak Bir An
layışta Buluşmak
İçin Birlikte Çalış
mak

Katılımcı 12 Şu anda çok içince değilim açıkçası ama izlediğim ve 
gördüğüm kadarıyla basından kadarıyla stant açılması 
Engelli özel çocuklarla ilgili çalışmalar yapılması ama bi
reysel hak ve mücadelesine yönelik bir çalışma olduğu
nu soruyorsanız öyle bir çalışma yok tabii ki bilinç ve öyle 
bir farkındalık yok. Amacına yönelik olduğu zaman çok 
önemli bir araçtır kent konseyleri… 

Iş birliğine Önem 
Verip Ortak Bir An
layışta Buluşmak
İçin Birlikte Çalış
mak

Katılımcı 13 Mağdur kadınlar ve çocuklarımız üzerine. Özgür ve ba-
ğımsız olma istekleri üzerine konuşuluyor.

Kadın Şiddet, 
Toplumsal Cinsiyet 
Kalıpları

Katılımcı 14 Bizim içimizde üretici kadınlar para kazanmak istiyorlar 
tabii ki, malum ekonomik krizdeyiz. Ben de daha çok 
çocuklara yönelik çalışmalar yapmak istiyorum, bahset-
tiğim gibi. Fakat bazıları daha çok gezmek için katılmak 
istiyorlar, ben öyle gözlemliyorum. Yani bir çevresi olması 
için, edinmek için. Bir kimlik kazanmak istiyorlar. Ama ben 
bu üretici kadınların çok güzel şeyler yapacağına inanı-
yorum hepimizi aştı. Siyaset bizde hiçbir zaman olmadı, 
kadınlar arasında, farklı farklı partilerden insanlar var. O 
konuları hiç açmıyoruz kendi aramızda. Çünkü herkese 
gel diyoruz Mevlâna gibi. Bizde o yok bunu seviyorum.

Ortak Zemin Bul
maya Çalışmak, 
Başka Fikirlerin Bizi 
Geliştireceğini 
Kabul Etmek

Katılımcı 15 Yani şöyle Aslında ben tersinden kuruyorum sanırım ilişkiyi 
Ona da geçmişim daha fazla diye aslında kadın hareke-
tinin gündemi bir şekilde Kent Meclisi ne ulaşmış oluyor ve 
bu ortaklık sağlanabiliyor. 
En azından bu aşamaya kadarki kısım böyle kent merke-
zindeki kadınlar kadınların gündemini taşıyabilir, söyleye-
bilir ve bunun politikasını yapabilir hale geliyor.
Az önce bahsettiğim örnekteki gibi kadın danışma mer-
kezlerinin açılması kadına yönelik şiddet birimlerini kurul-
ması belediyelerde aslında kadın hareketinin talepleri 
kadın hareketinden temsilciler ya da kadın hareketinden 
beslenenlerin oluyor olması bu talepleri oraya taşıyan bir 
şey oluyor.

Ortak Zemin Bul
maya Çalışmak, 
Iş birliğine Önem 
Verip Ortak Bir 
Anlayışta Buluş
mak İçin Birlikte 
Çalışmak

Bunu sağlayan daha biraz kadın hareketi olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü kadın hareketi diğer hareketlere 
kıyasla daha topyekûn giden bir şey… Herkes aynı şeyi 
düşünüyor olabilir ama en azından kadın hakları konu-
sunda erkeklere kıyasla daha iyi durumda.
Uzlaşılamayan konular da var mesela kürtaj gibi tartış-
malı konular olabilir. Biraz daha ertelenen konular kürtaj 
zaten çok meşru bir konu değil aslında. Dillendirebildikleri 
hak olarak konuşabildikleri bir şey değil çünkü etik bazı 
kaygılar güdebiliyor. 
Evet, yani bu işte bir hak. Hak gözüyle bakılırsa eğer, bu-
nun bir etik değerinden çok tarafından çok hak temelli 
bir şey olduğu eğer tüm ulusal olursa bu tam da dediğim 
gibi eğer CEDAW ile uyumlu bir medya eğitim programı 
olursa o zaman alabilir. Yani o zaman insanlar bunu bir 
hak olarak tanımlayabilir. Herkes bu kürtaj yasal oldu-
ğunda şu anda yasal bu arada ama o ayrı konu ama 
kürtaj yasal olduğunda koşa koşa gidip ihtiyacı olmasa 
bile kürtaj yaptıracağı bir şey değil de gerçekten isteyen 
insanların kürtaj yaptırabileceğini, bunun önünün açık 
olduğu bir şey olarak tanımlanması tam da bu bahset-
tiğimiz. Tüm Türkiye’deki politikaların cinsiyetçi olmama-
sıyla alakalı bir şey bunu da sağlayacak şey CEDAW ile 
uyumlu bir şeyler yapıyor olmak. 

Katılımcı 16 Daha çok ülkede en birincil sorun kadın cinayetleri oldu-
ğu için en büyük söylem şu an kadınların yaşam temel 
hakkı yaşama hakkı üzerinden yürüyor.
Zaten yaşama hakkı olmayınca da diğer hiçbir hakkın 
anlamı da kalmıyor.

 Kadına Şiddet

Katılımcı 17 Eşitlik ilkesi ön planda olmalı. Çünkü eşitlik olduğu zaman 
her alanı kapsar. Biraz da bu konunun üzerine daha fazla 
eğinilmesi gerekiyor. Bunu ufaktan ufaktan benim ken-
di ona yönelik düşüncelerim ve çalışmalarım da vardı. 
Engellileri nasıl anlattıysam kadınların daha etkin olması, 
daha eşitlikçi olmasını anlatması için kadınların bilinçlen-
dirilip, toplumun içerisine saldığınız zaman bu 1 kadın, 2 
kadın, 3 kadın derken bu erkeklere de geçer. Yetiştirdik-
leri çocuklara da geçer. Toplumun ön planında olanlar 
da yukarıdaki yetkili mercilere ulaştırır. Bu şekilde daha 
çok yayılabileceğini düşünüyorum.

Toplumsal Cinsiyet 
Kalıpları, Çocuk
ların, Gençlerin, 
Kadınların Ve En
gellilerin Toplumsal 
Yaşamdaki
Etkinliklerini Arttır
mak Ve Yerel Karar 
Alma Mekanizma
larında Aktif Rol 
Almalarını
Sağlama 

Katılımcı 18 Kadın politikası ile ilgili yani bizim ülkemizde. Kadınların 
kadın politikası dışında ne yazık ki söylemleri olamıyor 
yani. Çünkü işte ölen kadınlar var. Şiddete uğrayan ka-
dınlar var. Gebe kadın sokağa çıkmasın diyen hocalar 
var, kahkaha atmayın diyen eski başbakanlar var. Ka-
dınların gündeminde kadın dışında bir politika hani, 
ürettikleri siyaset. Şu anda şey bir siyaset ilkel diyeceğim 
ama. Yaşamak istiyoruz dışında bir şey söyleyemeyen bir 
kadın siyaseti yaşamak istiyoruz’ dan başka bir şey söyle-
yemeyen bir Aslında kadın siyaseti var şu anda. Kadınlar 
öldürülüyor yani çok büyük bir oranda.
Ya işte mesela Kent konseyleri burada bir araç olabilir. 
Çünkü bunları. Birtakım iletişim araçlarıyla duyurmamız 
lazım. Türkiye’de o kapı bitti. Bundan 10 yıl önce, yani şu 
anda medya yoluyla kimseye ulaşılamıyor. Belki sadece 
Twitter ile... Bu işi sadece ben yerelden mahalle mahalle 
çalışılarak ulaşılabileceği kanaatindeyim. Tam bu nokta-
da da Kent Konseyi ön açıcı bir role bürünebilir. Biz bunu 
doğru modeller kurarak oturtabilirsek.

Kadına Yönelik 
Şiddet
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Katılımcı 19 Kadına yönelik cinayetler, istismar, cinsel taciz, tecavü-
zü. Ekonomik özgürlük ön planda hala ev kadını da ev 
işlerinde sigortalanması onların meslek sayılması, nafaka 
hakkı, kreşler. 
Yani Şişli yerinde çok olmasa bile biz kadınlar kadın ha-
reketin içinde. Kent Meclisi Kadın Meclisini arkadaşlarımız 
da öyle. Kadınlar birlikte güçlü. Tüm Türkiye’de ve çok 
büyük bir ağ. Kadın cinayetlerine karşı çok büyük bir ağ, 
İstanbul Sözleşmesi grubu çok büyük bir ağ, nafaka gru
bu çok büyük bir ağ. Çok büyük ve ağı bu ağların içinde 
yer alıyoruz ve yerelden ulusala buradan da uluslararası 
alana taşımak gibi bir yükümlülüğümüz var.

Kadına Yönelik 
Şiddet

Katılımcı 20 Biz bir kadın dayanışma topluluğumuz 4 yıllık ama bizim 
varoluş amacımız ticaret.
Biz ticaret yapıyoruz ve ikinci el ticareti yapıyoruz. Ama 
başka bir grup, bir feminist hareket, başka bir grup. Bu-
rada bir sürü şeyler görüyorsunuz. Özellikle göçmenler, 
mülteciler... Dolayısıyla kadın inisiyatifi dediğimizde temel 
hak ve özgürlüklerden tutup barınmaya işin içine ama 
şiddete ağırlıklı. Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmaya, 
gelir elde etmeye alın. O kadar geniş bir yelpaze ki. Do-
layısıyla, bu konuda elbette ki kent konseyinin dışında-
ki kadının inisiyatifleri daha fazla şey yapıyor. Dediğim 
gibi Kent Konseyi bu konularda daha çok işin başında. 
Kent Konseyi’nin genel politikasının bu soruyorsa en çok 
hangi konular konuşuluyor? En çok hangi konular konu-
şuldu mecliste? Konseyde en çok hangi? Valla. Konsey 
şu anda etkinlikler üzerine kurulu bir gündem yürütüyor.
Yani nedir bu? Haydi Tatavla Festivali, haydi 8 Mart, Hay-
di! İşte Kampanya! Haydi Kent Konseyi işi etkinlik organi-
zatörlüğünü değil. Kent konseyinin işi bir politika üretmek. 
O politikalar henüz tartışılmıyor.

Ekonomi

Katılımcı 21 Gençlerimizi daha duyarlı hale getirmeliyiz kadınların ak-
tif politikaya siyasete ve yönetime konusunda... Onları 
ancak sosyal medya aracılığıyla ulaşabilecek durumda-
yız şu an. Ellerinde sürekli telefon sosyal medya etkin bir 
bulaşma yolu olduğu için kadın yöneticilerin etkinliği sağ-
layabilmek için sosyal medya kullanmalı. Şu anda toplu-
mun en büyük sorunu kadın cinayeti olduğu için kadın 
cinayetleri kadın erkek eşitliği kadınların hakları

Çocukların, Genç
lerin, Kadınların 
Ve Engellilerin 
Toplumsal Ya
şamdaki Etkinlik
lerini Arttırmak Ve 
Yerel Karar Alma 
Mekanizmalarında 
Aktif Rol Almalarını 
Sağlama

Katılımcı 22 Kadına yönelik şiddet, işsizlik, yoksulluk, maddi ve siyasi 
engellerle karşılaşıyorlar bak bugün 8 Mart’ta yürütmedi 
kadınları.

 Kadına Yönelik 
Şiddet

Katılımcı 23 İmkân verildiği müddetçe her tarafa koşacağız. Çünkü 
yalnız değiliz yani. Ben inanıyorum ki bir kişi hani nasıl di
yeyim.
Bir kişinin sesi yankılanırsa çok yere gidecek ama o im-
kânı vermek lazım. Yani ağzını kapatarak hiçbir şey ya-
pamaz. Yani kimse, kimse kimsenin ağzını kapatmasın. İs-
tediği gibi konuşsun. Seni sevmiyorum, evet sevmiyorum 
kardeşim. Ama ondan korkup evet seni sevmiyorsanız 
sevmiyorsunuz konuşacaksın. Konuşarak yürür insan. Yani 
sen bir erkek olarak da eğer benim kadın fikrimi sorabili-
yorsan işte bu demokrasi. Sen benim yüzde yüz değilsin 
ama biz de aynı fikirdeyiz. Bu güzel. 

Kent Konseyinde 
Oluşturulan Görüş
lerin Benimsenme
si, Belediye İle Iş 
birliğin Sağlanması,

Bunu yaptıktan sonra artık konuşacak bir şey yok. Genç-
liğe çok güveniyorum. Genç erkeklere güveniyorum. Zi-
hinlerini açın. Eskiden kadın sırtından sopayı, karnından 
çocuğu eksik diye bir atasözü var. Yanlış kardeşim ya sen 
öyle almıyorsun ki. Köle almıyorsun senin annenin baba-
nın olduğu gibi benim de annem babam var. Beni de bir 
anne doğurdu, seni doğurdu.

Katılımcı 24 İşte çok ayrımcılık konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Kadın 
ulaşamadığı alanlar var. Hukuk alanında mesel çok, sı
kıntıları var.
Hukukçu arkadaşlarımız daha çok bu konuları şeriatçılar, 
cinayetlerde öldürülen kadınlarımızın haklarını aramak 
üzerine bir çaba içindeyiz.
Ama emsal davalar kazanıldı.
Umuyorum ki o emsal davalar başkalarının biraz da olsa 
önünü kırar. Tabi farklı gözle bakabilirler.

Saydamlık, Katılım, 
Hesap Verebilirlik 
İlkelerin Benimsen
mesi,

Katılımcı 25 Çocuk hakları ve Yoksulluk. Yoksulluk en fazla kadınları 
etkiliyor maalesef. Bütün dünyada bakıldığında yoksulla
şan grup çok ciddi oranda kadınlar. Dolayısıyla da bir kriz 
ve yoksulluk en başta, yani ekonomik nedenler en başta 
geliyor. Daha sonrasında tabii ki ekonomik nedenlerle 
paralel olarak şiddet, gittikçe toplumda artan şiddet. 
Kadın cinayetleri kadınlara yönelik sırf kadın oldukları 
için kadın cinsine karşı, cinsiyete dayalı şiddet var. Bütün 
bunlar kadınlar arasında tabii ki yer alıyor. Ayrı ayrı.
Tabii ki mümkün çünkü kadınlar gerçekten çok duyarlı 
ve gerçekten açıklar öğrenmeye. Dolayısıyla da bunu 
kadın dernekleri, kadın STK’ları, kadınlarla ilgili çalışma 
yapan her tür platform dernek bunu yapabilir. Kadınla-
ra dokunabilir. Çünkü kadınlar dediğim gibi öğrenmeye 
çok açıklar.

Çocukların, Genç
lerin, Kadınların Ve 
Engellilerin Top
lumsal Yaşamdaki 
Etkinliklerini Arttır
mak Ve Yerel Karar 
Alma Mekanizma
larında Aktif Rol 
Almalarını Sağla
ma, Sivil Toplumun 
Gelişmesine Ve 
Kurumsallaşmasına 
Katkıda Bulunmak

EK TABLO 15. Kadınların yerel düzeyde karar verici konumlara 
gelmeleri ya da etkide bulunmaları politika içeriklerine ya da 

belediyelerin işleyişine ne gibi değişiklikler getirebilir?  
(Ör: kamu yararı açısından fark yaratabilir mi?)

KATILIMCI KATILIMCININ CEVABI KOD-BAĞLAM

Katılımcı 1 Kadınlar daha detaylı bakarak işleri güzelleştirir. Güvenlik 
konusunda da daha iyi olacağını düşünüyorum. Kadın-
ların kamusal alanda bulunuşu bizim gündelik hayattaki 
güvenliğimizi artırır.

Kamusal Alanda 
Görünürlük, 

Katılımcı 2 Kamu yararı açısından fark yaratabilir mi? Şimdi kadınların 
bu tarz yerlerde söz sahibi olması tabi ki az önce söyle-
diğim gibi bu güzel ahlakı oraya yerleştirecektir. Bunda 
bir problem yok. Ama bunun haricinde kadınlar da diğer 
erkekler gibi (bunu sürekli ayırıyorum şu anda ama) eğer 
eğitimini almışsa, kendisini yetiştirmişse, bu yetkinliğe bu 
çerçeveye ulaşmışsa daha güzel bir şekilde anlamlı ve 
açık anlaşılır güzel kelimelerin kullanıldığı cümlelerle tabi 
ki kendisini ifade edecektir. Sonrasında da elbet güzel bir 
sonuç elde edecektir diye düşünüyorum.

Kamu Hizmetle
rinin
‘Sürdürülebilme
si’ İçin Yapılan 
Yatırımı En Aza 
İndirmek 

Katılımcı 3 Tabii ki. 
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Katılımcı 4 Mümkün olduğunu düşünüyorum tabii ki.
Kadınlar arası dayanışma olursa dernekler vs. yardımı 
ile bir araya geldiğinde dayanışma artar. Kadınların bir 
araya gelmesi daha farklı, erkekler için kavga sıkıntı çıkar 
birbirine destek olurlar. O kadınları çekmek için toplantılar 
düzenlenmeli, böylece kadınlar daha çok buraya gelir.

Kamusal Alanda 
Görünürlük, 

Katılımcı 5 Kadın olduğu her yerde kucaklayıcı bir ilişki var. Bizim par-
timizin özelliği de biliyorsunuz. 

Aktif Katılım, 

Katılımcı 6 Kesinlikle yaratır bir kere kadınların eşitliği diye cinsiyet eşit-
liği şeklinde değil insan olarak bakmak gerekiyor bir kere 
bu dünya yarısı kadınlardan oluşuyorsa bütün her alanda 
haklarımız yine hiç olmazsa yüzde 50 düzeyinde oraya 
çıkmak zorunda. Ama ne yazık ki öyle değil yani beledi-
ye çalışanları açısından ne başka alanlarda ne siyasette 
hiçbir yerde bu maalesef böyle değil ama bizim müca-
delemiz tabii ki devam ediyor her tarafta haklarımız ana 
kadar da devam edecektir. Ben kadın inisiyatifi derneği 
kesinlikle çok doğru olduğunu ve pek çok şeyin de başar-
dıklarını düşünüyorum hepsini de tebrik ediyorum ayrıca.

Kamusal Alanda 
Görünürlük,

Katılımcı 7 Cevap Yok.

Katılımcı 8 Kadınların yönetimde olması, kadınların yönetimde olma-
sı etki yaratıyor. Tatbikî de farklı düşünceler gereği var. 
Şimdi yine erkeklere geleceğim erkekler daha kolay ve 
daha pratik kolay yoldan çözüme ulaşmaya çalışıyorum. 
Biz biraz dolaylı yoldan çözüyoruz ya da alttan alıyoruz. 
Daha derinden alıyoruz. 

Kamusal Alanda 
Görünürlük,

Katılımcı 9 Düzen getirir. Kent konseyleri kadın erkek eşit olmalı.

Katılımcı 10 Mesela bir kadın başkan yardımcısı olmasından çok 
memnunuz. Kadını daha iyi anlıyor mesela. Her konuda 
yardımcı olmaya çalışıyor. Kadını orada gördüğüm za-
man benim için kuvvet demektir. Kadın olarak kadını ora-
da gördüğüm zaman benim derdimi anlayacak bir insan 
oraya geldi olarak görürüm ben.
Politik değil. Şimdi insan eğer kişiliğini kazanmışsa bir futbol 
takımı tutmuyorsunuz. Bir şeyler yapabilen insanları savun-
mak zorundasın. Eğer bir insan bir şey yapıyorsa ve doğ-
ruysa arkasında durmak zorundasınız. E ben o bölümde 
değilim ben bu bölümde değilim diyemezsiniz bu vatan 
için diyemezsiniz. Hangi mezhepten olursak olalım benim 
görüşüm her zaman böyle yapım bu çünkü. Doğruysa 
doğrunun arkasında olacağız.

Kamusal Alanda 
Görünürlük,

Katılımcı 11 Bence kolaylaştırır. 

Katılımcı 12 Olmaz mı? Ben açıkçası kadının gücünü çok önemsiyo-
rum. Kadını çok güçlü buluyorum değiştirebilir dönüştüre-
bilir bir güce sahip olduğunu biliyorum hassas ve çok titiz 
olduğunu biliyorum Bir de bir duyarlılık var tanrı vergisi ka-
dının farklı bir duyarlılığı var analıktan gelme daha birleşti-
ricidir daha toparlayıp bir kadın çok büyük toplumun dö-
nüşmesinde üretiminde kadının rolünü çok önemsiyorum.

İnsan İlişkilerinin, 
Sosyal Yaşantının 
En Üst Düzeyde 
Gerçekleşmesi, 

Katılımcı 13 Tabii ki. Bir anne duygusu ile hareket ettiği için farklı açılar-
dan çözümler getirebilir.

Toplumsal Cinsiyet 
Kalıpları

Katılımcı 14 Bence mümkün olacak bundan sonra sizler gibi gençler 
olduğunda, tahsil hayatı devam ettikçe. Her şey kadınla 
başlıyor bence.

Katılımcı 15 Kazanır bence rüşvet ve yolsuzluk azalır. Çok net özel-
likle imar ilişkili belediyelerde toplandığı çok aşikâr olan 
hem ranta anlaşması hem rüşvet hem daha eşitlikçi olur. 
Ayrımcılık azalır, şiddet azalır.. Buraya yönelik politikalar, 
hizmetler artar diye düşünüyorum. Çünkü aslında şiddet-
te ayrımcılığın bir sonucu… Ben şiddet kökenli olduğunu 
düşünüyorum ayrımcılığın. 

Kadına Şiddet 

Katılımcı 16 Örneğin kamu yararına ama kesinlikle yaratır. Çünkü ka
dınlar daha bürokrasiden uzak, daha az otorite. Kişisel 
olarak düşünüyorum. Muhakkak bir farklılık yaratacağını, 
illa olumlu yönde bir farklılık yaratacağına inanıyorum

Kamusal Alanda 
Görünürlük,

Katılımcı 17 Kadınlar olsaydı o mercide daha kadına yönelik şeyler 
daha fazla olmuş olurdu. Çünkü ben empati yapmayı 
çok uygun görmüyorum da farkındalık değil. Bir kadın 
olarak sorunu yaşayan biziz. O sorunların en iyi çözümünü 
de bilen biziz. Erkeklerin yapısal gereği daha farklı bakı-
yorlar. Biraz da işe mantıksal bakmaya çalışıyorlar ama 
bunun yanında kadınlar daha hem duygularını hem akıl-
larını hem mantıklarını koyarak hareket ediyorlar. Bence 
daha da farklı oydur, daha güzel olurdu.

Toplumsal Cinsiyet 
Kalıpları

Katılımcı 18 Ya çok basit bir örnek vereyim. Şişli Belediyesi’nde para 
olmadığı gerekçesiyle. Ocak ayı başında Aralık sonunda 
kreşlere böyle fahiş bir zam yapıldı. 330 liradan 550 liraya 
mı çıktı. Öyle bir şey yani. Çocuğum olmadığı için bilmiyo-
rum da olan arkadaşlarımız söylemişlerdi. Mesela Kadın 
Belediye Meclisi’ndeki karar verici mekanizmanın yarısı 
kadın olsa böyle bir şey o meclisten geçemez. Hiçbir ka-
dın insanların yüzde 15 enflasyon deyip asgari ücretin ne 
oranda arttırıldığı bir yerde. Yüzde 50-60 zamla çocuğu-
nu kreşe göndermez, hiçbir kadın da buna onay vermez. 
Çok pratik bir örnek aslında kadının yaşamına yönelik her 
türlü kararda kadın lehinde kararlar alabilir.

Yönetişim, Kent 
Konseyinde Oluş
turulan Görüşlerin 
Değerlendirilmek 
Üzere İlgili Beledi
yeye
Gönderilmesini 
Sağlamak, Eko
nomi 

Katılımcı 19 Kaç tane belediye başkanı var? İstanbul’da bir tane be-
lediye başkanı var. Bir kere daha hassas bir çalışma daha 
sosyal olurdu. Şişli’de ise kaç tane belediye başkan yar-
dımcısı 12 tane. Onların ikisi ya da üçü kadın. 30 32 kişilik 
belediye meclis üyesinin sadece sekizi kadını. Meclislerde 
yüzde elli temsiliyet gerekiyor. Belediye başkanlıklarının 
müdürlüklerde yüzde 50 temsiliyet gerekiyor. Bunların hiç 
birisi yok ve bunlarla ilgili. Çok önemli çalışmalar olsaydı 
daha sosyal bir devlet olurdu diye düşünüyorum. Sosyal 
destek hizmetleri müdürlerinin hepsi kadın neredeyse. Bu 
bir tesadüf değil. Erkek müdürlerle anlaşamıyoruz, Direkt 
çalışma alanımız sosyal destek hizmetleri. Biz onlarla çok 
iyi çalışıyoruz ama merkeze çıktıkça Kadın olsa hassas sos-
yal bir yönetişim anlayışı olur.

Yönetişim, Kent 
Konseyinde Oluş
turulan Görüşlerin 
Değerlendirilmek 
Üzere İlgili Beledi
yeye
Gönderilmesini 
Sağlamak, 

Katılımcı 20 Bak şimdi de gene aynı şeye geliyoruz. Kadın bakışı elbet-
te ki önemlidir. Yani feminen bir bakış elbette ki önemlidir.
Ama kadınların karar mekanizmalarına katılmalarını da 
etkili olabilmeleri için temel hak ve özgürlükler, yerel de-
mokrasi, toplumsal cinsiyet eşitliği vesaire konularında bir 
iç görü ve bilgi birikimine sahip olmaları gerekir. Aksi tak-
dirde kadınlar olsun önemli değil ki. Çünkü eğer bu şey 
yoksa, bu bilinç yoksa kadınlar da zaten hâkim olan eril 
zihniyetin bir parçası oluyorlar. Yani o nedir? Tepeden ba-
kan, cinsiyetçi, şiddet içeren.

Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri, Ortak 
Zemin Bulmaya 
Çalışmak
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Yani eğer sen elin dili dilin bir şeyi, sen eşini sen bir kadın 
olarak sen istediğin kadar karar mekanizmasında hiçbir 
şey fark etmez. Sen karar mekanizmasında ancak şunu 
yaparsın. Bir kadın olarak kadınları el emeği göz nuru şek-
lindeki cinsiyetçi yaklaşıma sıkıştırır, kadınları keser durur-
sunuz. Efendim boncuk ettirsin vesaire. Şimdi bu zihniyet 
değişmedikçe kadınların karar mekanizmasında olması-
nın hiçbir faydası yok.

Katılımcı 21 Kadınların sorunları olaylara bakış açısı erkeklerin çok farklı 
çok daha çözüm odaklı çok daha çocuk doğurmaktan 
kaynaklanan koruyucu bir tarafa var. Eğer kadınlar yö-
netici politikacı olduğu takdirde çok iddialı söylüyorum 
dünyada savaş olmaz.

Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri, Ortak 
Zemin Bulmaya 
Çalışmak

Katılımcı 22 Maddi ve siyasi engellerin kaldırılması gerekiyor. Kadın 
bakış açısı getirir farklı bir bakış açısı demokrasi için şarttır. 
Kadınların çıkarlarını gözeten bir bakış açısı. Çünkü tersi 
durumda kadın sorunları genelin içinde eriyip gidiyor. O 
sebeple de çözülemiyor. 

Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri, Ortak 
Zemin Bulmaya 
Çalışmak

Katılımcı 23 Tabii. Evet, evet diyorum ya. Tabii ki 10 kişinin yapacağı on 
erkeğin yapacağını bir kadın haydi haydi yapar. Eğer bir 
kadın doğru yoksa eğer bir kadın evdeki erkeğine hizmet 
ediyorsa, eğer o kadın sokakta çalışıyorsa, eğer o kadın 
STK’lara katılabiliyorsa ve de bir şeyleri niye yapmasın?

Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri, Ortak 
Zemin Bulmaya 
Çalışmak

Katılımcı 24 Çok fark yaratır. Hem de kadının önü açılınca. Kadın çok 
şey yapıyor. Çünkü daha eşitlikçi bakıyor. Çünkü kendi 
de yer aldığı ayrımcı gözle görüldüğü için her zaman o 
ayrımcılığın ilk farkına varan kadın, daha çok erkeklerden 
ziyade onun için bence çok daha eşitlikçi olur. Her şeye 
o gözle yapılır diye umuyorum. Düşünüyorum. Yani arzu 
ediyorum.

Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri, Ortak 
Zemin Bulmaya 
Çalışmak

Katılımcı 25 Cevap Yok.

 
EK TABLO 16. Kadına karşı ayrımcılıkla mücadelede kent konseyleri-
kadın meclisleri başta olmak üzere yerel girişimler toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin sağlanmasına nasıl katkı sunabilir? 

KATILIMCI KATILIMCININ CEVABI KOD-BAĞLAM
Katılımcı 1 Düzenler diye düşünüyorum. Kadınlar bu şekilde iş hayatına 

buradaki stantlarla vb. girebilmeye başlıyor.

Katılımcı 2 Cevap Yok.

Katılımcı 3 Söylediğim gibi bu dönem yeni kurulduğu için bir şey söy-
leyemem ama Bir önceki dönemde bununla alakalı katkı 
sağlıyorlardı. Bu dönem dönem değişiyor. Ama orada da 
Kent Konseyi başkanının rüyada belediye başkanının önem-
li etkisi olduğunu düşünüyorum. 

Katılımcı 4 Kadınların buradaki varlığı kamu açısından çok fark yaratır 
çok güzel bir şekilde…

Katılımcı 5 Daha sıcak daha kucaklayıcı daha birleştirici bir etkisi var. 
Tecrübe etkisi var. Birleştiren bir etkisi var. Ben öyle düşünü-
yorum

Katılımcı 6 Az önce dediğimiz gibi… Bu faydayı kadından yöne sağ-
lamak açısından daha fazla faydalı ulaşmak için mücade-
lenin öncüleri olurlar ve bunu sağlamak için uğraşırlar yani 
yapmaya çalıştığımız o herhalde…

Katılımcı 7 Cevap Yok.

Katılımcı 8 Bizim bir projemiz vardı. Kadına şiddet eğilimi vardı. O da 
bayağı bayağı ses getirdi. Kadınların kent konseyinin bura-
da çok büyük katkısı oldu. Belediye ile ortak yaptık. Aslında 
kadınları etmektense bu konuda. Çünkü köylere gidiyorum 
ben. Şimdi çoğu şöyle bir şey söylüyor. Biz ergenlik çağına 
gelen çocukların nasıl sordukları, sorulara cevap verecekleri 
bilemiyorlar, bu konuda yardım istiyorlar. Genelde kadınlar. 
Biz zaten belediyeler ile tekrardan kültür merkezine böyle bir 
proje başlattık. Köylere psikiyatr arkadaşımız vardı onu yön-
lendiriyoruz onlarla. Köylü kadınlarla söyleşi yapıyorlar. Kent 
Konseyi ve Kültür Merkezi ortaklaşa yapıyoruz. 

Katılımcı 9 İyi katkı sağlayabilir. Ayrımcılık olmaması için elinden gelen 
her şeyi yapıyor insanlar zaten. Yasal anlamda eşitlikten 
bahsediyoruz, yaşam anlamında eşitlikten bahsediyoruz 
yoksa tabi fiziksel güçler aynı değil ama yaşam anlamında 
haklarımız eşit olmalı. Kadın da bunun mücadelesini erkeğe 
göre daha çok veriyor. Faydalı bir faktör bence. Kadının se
sini duyuruyor birçok yerde, kendini izah etmeye çalışıyor, 
kendini gösteriyor ‘’kadınız, biz de varız’’ diye. 

Katılımcı 10 Kadının bir arada yaşamasını sağlıyor. Birbirinden ayrı görüş-
lerden de olsa kadınların bir arada dertlerinin dinlenmesini 
sağlıyor.

Katılımcı 11 Kadını toplumdan ayırmamak lazım kadın olarak değil insan 
olarak değerlendirmek lazım. Gücüm ne yetiyorsa örneğin 
ben bu masayı kaldıramam ama bu masanın başında eği-
tim verebilirim bu erkeğin de yapabileceği bir şey. Bu en-
gellilerin de sloganıdır masanın arkasında benim senden bir 
farkım yok masalın önüne geçtiğimde senden farklı gözüke-
bilirim. Hiçbir farkı yok bence erkek kadın eşit, kötü anlamın-
da yapısal anlamda ya da fiziksel anlamda daha zayıfmış 
gibi gözükebilir ama aslında bir işe başladığımız da biz daha 
irade ederiz pes etmiyoruz. En azından çünkü niye biz anne-
yiz sırtımızda taşıyoruz ya onun yükü yeterince bizde var o 
yüzden bize gösterilenlerden yılmıyoruz.

Toplumsal Cin
siyet, Iş birliğine 
Önem Verip Or
tak Bir Anlayışta 
Buluşmak

Katılımcı 12 Amacına uygun olursa tabii ki olur.

Katılımcı 13 Kadınların söz hakkı olması için bir uğraş içerisindeler.

Katılımcı 14 Kadın eğer istekliyse her şeyi yapabileceğine inanıyorum. 
Erkekten önce kadın… Kadın erkeğini bile eğitebilir.

Toplumsal Cin
siyet, Iş birliğine 
Önem Verip Or
tak Bir Anlayışta 
Buluşmak

Katılımcı 15 Türkiye’deki siyasal yapının böyle olmasını ancak yukardan 
aşağı olduğu için aşağıdan yukarı Yavaş yavaş değişebile-
cek bir, yapısı olabiliyor. Hani o çok yatay ilişkiler olmadığı 
için Kent Konseyi Kadın Meclisi ve kent sayılarındaki kadın 
sayısını artırabilir. Böyle bir şey olabilir. Kent konseyleri de 
Meclisteki kadın sayısını arttırabilir, daha sonra belediye yö-
netiminin kadın sayısını arttırabilir. Siyasete katılım açısından 
toplumsal eşitliğe fayda sunabilir. 

Gönüllük, Katı
lım, Toplumsal 
Cinsiyet
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Katılımcı 16 En önemli şey yani örgütlenme bir arada olmanın gücü. Bu 
anlamda da Kent Konseyi bizim yerelde yaşadığımız sorun-
ları belediyeye ulaşılıp çözüm üretmesini talep edeceği için 
bu anlamda çok önemli diye düşünüyorum.

Kent Konseyin
de Oluşturulan 
Görüşlerin 
Değerlendiril
mek Üzere İlgili 
Belediyeye İle Iş 
birliği,

Katılımcı 17 Tam olarak katkı sağlaması bile küçük küçük damlalar oluş-
turabilir. Bu konu yıllardır oturmuş bir konu, yani cinsiyet, 
ayrımcılık yani baştakiler (siyaset yapacağım) baştakiler 
zihniyetleri değişmediği sürece bizim buralardan onların dü-
şüncelerini değiştirmemiz çok zor olduğu için. Küçük küçük 
adımlarla hareket etmeye devam edeceğiz. Biz mücadele-
den vazgeçmeyeceğiz bu konuda.

Toplumsal 
Cinsiyet, 
Yerel Düzeyde 
Demokratik 
Katılımın Yaygın
laştırılmasını,

Katılımcı 18 Ya çok basit bir örnek. Biz şu anda. Toplumsal cinsiyet eşitliği 
eğitimi alıyoruz. Bunlar hep eğitimdir. Yani toplumsal cinsiyet 
böyle tepeden size birilerinin vermesiyle olmuyor. Birtakım 
şeyler zaten Mücadele ile kazanılarak edildiğinde kıymetli ve 
değer bilinir oluyor. Şu anda bunun için birtakım adımlar atılı-
yor. Yani mesela toplumsal cinsiyet eşitliği bir örnek Kent Kon-
seyi. Burada başat rol oynayabilir bunu sağlayabilir aslında.

Toplumsal 
Cinsiyet, 
Yerel Düzeyde 
Demokratik 
Katılımın Yaygın
laştırılmasını,

Katılımcı 19 Dediğim gibi yeni bir şey ama şimdi 10 haftalık toplumsal cin-
siyet atölyelerine başladık Kadın Meclisi üyeleri. Bir toplum 
merkezinde kadınlarla vs. birlikte toplumsal cinsiyet atölye-
lerine başladık ve Hiç katılmamış arkadaşlar vardı toplumsal 
cinsiyet eşitliğini bilmeyen arkadaşlarımız vardı. Bugün artık 
onlar bu çalışmada oldukları çok mutlu olduklarını söylediler. 
Bunun yanı sıra tabii ki siyasette bulunmak için de çalışmala-
ra ihtiyacı var. Güçlenme için de girişimcilik ve mesleki Des-
teklenme konusunda da. Bütün bu alta doğru çalışmaları 
toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğine uygun bir şekilde bütçeleme yaparak geliştirilmesi 
gerekiyor. Bunu bütün alanlarda zorlamaya çalışıyoruz. 

Toplumsal Cin
siyet, Yerel Dü
zeyde Demok
ratik Katılımın 
Yaygınlaştırılma
sını, Kadın Dostu 
Bütçeleme, 
Ekonomi

Katılımcı 20 Valla tabi ki şöyle olması gerekir tekrar aynı şeyi söylüyorum. 
Tematik meclislerde ayrımcılığa karşı çıkılması için toplum-
sal cinsiyet eşitliğini pekiştiren, bilmek için ve bu konuda bir 
bilinç yaratabilmek için öncelikle o yelpazenin çok geniş tu-
tulması lazım. Yani tadıyor olmamız lazım. Yani şimdi de siz 
ayrımcılığa karşı bir mücadele veriyorsanız, buraya bir stant 
koyup, broşür dağıtarak bunu yapamazsınız değil mi? Daha 
çok kadına ulaşmanız lazım. Çünkü çok enteresan. Yoksul-
lukla zenginliğin arada olduğu bir ilçeler, Kuştepe, Gülbağ 
gibi mahalleler var. Ama Şişli’nin merkezinde ve Teşvikiye’de 
inanılmaz bir biçimde beyaz yakalılar arasında da bir yok-
sullaşma var. Dolayısıyla bunları bilmek, politik ve ekonomik 
olarak yaşanan dinamiğe, ilçede yaşanan dinamiğin farkın-
da olmak. İhtiyaç analizi çıkartmak. Ancak bunlar mümkün. 
Yoksa ayrımcılığa karşı mücadele lafta kalıyor.

Çok Ortaklı Ve 
Çok Aktörlü 
Yönetişim
Anlayışının 
Benimsenmesini 
Sağlamak,

Katılımcı 21 Kadın konseyleri, kadın meclisleri cinsiyet eşitliğinin sağlan-
ması konusunda sadece kadına değil erkeğe de bence 
bilinçlendirmesi lazım. Kadın erkek eşitliği demek de doğru 
değil adında bir insan erkekte insan o bakımdan… Sade-
ce kadınlara değil erkekleri öğretmek gerekir. Yasalarımız 
kadına şiddeti önleyen maddelere işler hale getirmeli. Bir 
İstanbul sözleşmesi var ama İstanbul Sözleşmesini işler hale 
getirmediği için adliyelerde biz hâkimlerle mücadele edi
yoruz. Önce eğitim kadın haklarını bilmesi erkeklerin insan 
kavramını öğrenmesi sonra da bunlar yeterli gelmiyorsa yü
rürlükteki yasaların işler hale getirilmesi…

Toplumsal Cinsi
yet, Yerellik İlkesi 
Çerçevesinde 
Katılımcıların, 
Demokrasiyi Ve 
Uzlaşma Kültü
rünü
Geliştirmek,

Katılımcı 22 Burası (Şişli) Türkiye genelinden daha iyi. Yani cinsiyet eşit-
liğinin sağlanmasında bulunmalarına inanmak istiyorum. 
Kadınların bu noktalarda olmasının yerelleşmeye katkıda 
bulunacağına inanıyorum. Kapı kapı dolaşıp kadınlarla 
iletişim kurup ya da bu ankette çok önemli burada yüzle 
toplantılar yapmak var kadınların kadın olmaktan doğan 
sorunları için… Mesela kadınlar hamileliği nasıl yaşıyorlar, ne 
gibi sorunları var, doğum sonrası sıkıntıları… Kadınların dert-
lerine ulaşmak… Eşitliğin sağlanması adına bir örgütlenme 
oluşturarak bu sağlanabilir.

Toplumsal 
Cinsiyet, Kadın 
Sağlığı, 

Katılımcı 23  İşte böyle şeyler yaparak. Yani hiç imkân dâhilinde çünkü 
imkân vermiyorlar.

Katılımcı 24 Toplumsal cinsiyet eşitliğine çok katkısı olur. Kadının önce 
kendini eşit ettikten sonra yaşadığı çevreyi, yetiştirdiği çocu-
ğu da o eşitlik biri bilinciyle yetiştiriyoruz. Bence katkısı büyük.

Toplumsal Cin
siyet 

Katılımcı 25 Kadın her şeyden önce toplumsal cinsiyet eşitliğini öğrete-
bilir topluma. Yani işte o kalıplaşmış roller. Kadın erkek rolle-
ri bunca zamandır o hani anane örf denilen ama aslında 
tamamen erkek egemen anlayış üzerine kurulmuş olan o 
öğretiler o değil. Dilimizdeki yanlışlar. Öncelikle bunlar düzel-
tilebilir. Sonrasında gene eğitimlerle kadınların hakları öğre-
tilebilir. Bu hakları kullanmaları için gerekli bu alanda çalışan 
meslek odalarına kurum kuruluşları yönlendirilebilir. Kadınlar 
ve en önemlisi tabii ki kadın ekonomisinin güçlendirilmesi. 
Bu anlamda da STK’lar devletle iş birliği yaparak devletin 
STK’larla iş birliği yapması lazım. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. 
Böyle bir iş birliği sağlanırsa kadının ekonomisi güçlenebilir 
ve kadın o zaman çok daha rahat, çok daha fazla, çok 
daha özgür davranabilir.

Toplumsal Cin
siyeti, Ekonomi, 
Sivil Toplum 
Kuruluşları, 
Siyasi Partiler, 
Meslek Odaları 
Ve Düşünme 
Platformları
İle Koordinas
yon Sağlan
ması,

EK TABLO 17. Kent konseyinin gelecekte katılım, kurumsal olgunluk, 
kapsayıcılık, etkinlik vb. değişkenler bağlamında nasıl bir durumda 

olacağını düşünüyorsunuz? 

KATILIMCI KATILIMCININ CEVABI KOD-BAĞLAM
Katılımcı 1 Daha fazla üye, daha fazla katılım, daha fazla proje ola-

rak bu etkinliklere katılımın ve verimin artacağını düşünü-
yorum.

Proje Bazlı Destek
leme

Katılımcı 2 Yani kent konseyleri aslında bence çok ileride gerçekten 
yerel halkın yönetimde söz sahibi olabilmesi noktasında iyi 
bir sonuç verecek ama şu an da hali hazırda biz ülkemiz-
de genel olarak kent konseylerini çok iyi kullanamıyoruz 
veya kent konseylerinin şeklini hala anlamış değiliz. Bun-
dan kaynaklı sorunlar söz konusu. Gelecekte belki kent 
konseyinin başkanının seçilmesi noktasında işte seçimi 
halk yapar veya işte seçimi ilçede bulunan sivil toplum ör-
gütlerinden birilerinin oylayarak yapması belki daha farklı 
bir sonuç doğuracaktır. Belki ütopik gelebilir bu söylemler. 
Ama hani gelecekte eğer bu şekilde kullanımlar olursa 
gerçekten kent konseyleri yönetime halkın katılması nok-
tasında ciddi değişiklik oluşturacak. Bir de bizim ülkemizde 
yani, belki bunun içerisindeyim ama şöyle de bir durum 
söz konusu. 

Yerellik İlkesi 
Çerçevesinde 
Katılımcı, Demok
rasiyi Benimseme
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Biz birisinin seçiyoruz yetkiyi veriyoruz 5 yıl sonrasında 5 yıl 
boyunca ona orayı veriyoruz aslında o 1 yıllık süreçte de 
2 yıllık Süreçte de müdahale edebilme hakkımız olma-
sı gerekirdi. Bu hakkı da ancak şu anda kent konseyleri 
ile kullanabilme imkânımız oluşacak ama bunun çokça 
farkında değiliz maalesef. Bu düşüncenin hem insanlara 
bir şekilde iletilmesi gerekiyor diğer bir anlamda da Kent 
Konseyi başkanının Belediye Başkanı tarafından atanma-
sı yani demokratik seçimden vesaireden genel kuruldan 
ondan bundan bahsediyoruz ama yani açınca bu olay 
çıkıyor bunun olması taraftarı değilim ne kadar işte sivil 
toplum kuruluşu vesairesi varsa gerçekten bir oylama ile 
seçim eğer olursa yani olaylar daha farklı yöne gidebilir. 
Çünkü insanlar kendi çalışabilecekleri işte aynı düzeyde 
nasıl söyleyebiliriz onu koordineli hareket edebilecekleri 
birilerini seçmiş olurlar bu sayede de halk yönetime daha 
aktif bir şekilde katılır diye düşünüyorum.

Katılımcı 3 Kent konseyleri ne alternatif yapıların oluşacağını düşünü-
yorum, şu anda Kent konseyleri işlevsiz ve onlara alternatif 
sivil platformlar var. Sivil platformların bu kadar yoğunlu-
ğun oluyor olması kent konseylerinin işlevsizliği ile alakalı 
ya da siyasallaşmış olması ile alakalı… Yani bugün sivil bir 
dayanışma platformunun varlığı kent konseylerinin de-
mokratik olmaması ve katılıma kapalı olması ile alakalı ta-
mamen. Sivil dayanışma platformu dışında platformlarda 
var Silivri’de bunlara ihtiyaç duyuluyorsa kent konseyinde 
bir problem var demektir. Türkiye’nin birçok yerinde de 
bugün puanlar var, kent konseyleri açısından bence çok 
utanç verici. Ben de yeterince kapsayıcı değil. Etkin de 
olduklarını düşünmüyorum. Bugün Silivri kent konseyinin 
100 tane genel kurul üyesi var ve yaklaşık 18 tanesi Kent 
Konseyi yürütme kurulunda bulunması hasebiyle yaptığı 
bir çalışma varsa katılabiliyor. Bu sebeple kapsayıcı oldu-
ğunu düşünmüyorum.

Kapsayıcılık, Aktif 
Katılım

Katılımcı 4 Kadınla erkek arasındaki cinsiyet eşitsizliği çok fazla var, 
eşit değil kesinlikle. Burada katkı sunulabilir fakat soruyu 
tam anlamadım.
Geleceğe dair kadınlar bir arada olursa aralarında prob-
lem çıkmazsa çok iyi olacağını düşünüyorum. Toplum 
üzerinde de etkinliğinin artabileceğini düşünüyorum.

 Toplumsal Cin
siyet 

Katılımcı 5 Kent konseyinin şu anda çok yeterli olduğunu düşünmü-
yorum. Kent konseyinde yapılan işlerin ses getiren işler 
olması gerekir yani böyle etkisi olması yapılan projelerin 
bütün her yeri herkesi etkilemesi faydası olması gerekir 
yeterli gelmiyor. Ondan da bana kent konseylerinin bu 
anlamda daha fazla çalışma yapması gerekiyor.

Katılımın Arttırıl
ması, 

Katılımcı 6 Geliştikçe daha iyi olacağını düşünüyorum tanımların far-
kındalığın artması kadına onun dışında yereldeki yani Si-
livri’mizden düşünürsek Silivri’mizim her yerine siyaset üstü 
her türlü birlikte yapılan hareketler bir birlik ve bütünlük 
sağlayacaktır. Ayrışmaları engelleyecektir ve bu yer elin 
daha güçlü olmasını sağlayacaktır. Bu da ülkeye yayıldı 
zaman güçlü bir Türkiye olacak demektir. Onun için çok 
önemsiyorum.

Farkındalık Faali
yetlerinin Arttırıl
ması, 

Katılımcı 7 Şöyle bir şey var ki tek başına şunu söylemek istiyorum. 
Çünkü tek başına belediyeler işte yok. Baskı yapıyor ya 
da işte şöyle bir şey yüksüz üst otoritedir, suçlamak lazım. 
Şimdi kadınların da buraya gelen kadınların da bilinç 
düzeyleri ile de alakalı, ya da işte beklentileriyle alaka
lı. Kimisi gerçekten yani şehir yönetimine katılmak istiyor. 
Kimisi siyasi bir basamak olarak kullanmak istediğimizde 
ekonomik olarak beklentiyle gelenler var. Ya da işte kimisi 
boş vakitlerini değerlendirmek isteyen istediği için geliyor, 
kimisi işte ekonomi. Pazarda gelişi pazarda yer alabilmek 
için birtakım beklentilerle gelenler de var. Yani hep bu al
gıyı ya sahip kadınlar gelmiyor ya da yok değil. Var ama 
çoğunluk bu yönde değil. O yüzden dedim bu ortam or
tayı bulmak ya da orta bir şekilde ya da tamam senin 
beklentilerin var ama burası ok orası değil. Bunu kırmadan 
izah etmek çok kolay olmayabiliyor yani.
Çünkü sahada tek başına otoritenin değil, aslında oraya 
gelen kadınların da biraz bu birikime sahip olması gereki
yor. O bilgiye sahip olan kadınlar bulmak çok kolay değil. 
Çok yani çok kısıtlı imkânlarda ama olanlarda çok etkili 
oluyor. Tabi bu ortamda çok şey yapabiliyor. Örneğin et-
kinlik konusuyla ilgili diyoruz ki atık ev evsel atıkları ayrıştıra-
rak atın. Kadının bu konuda uyarılması gerektiğini ve işte 
daha fazlası yapılması gerekli. O zaman Belediye Temizlik 
İşleri Birimi ve Çevre Birimi diyor ki tamam çok güzel söy-
lüyorsun bunla ilgili artık top bizde. Bizi uyardınız anladık. 
Bundan sonra biz yapacağız. Sonuçta bu böyle oluyor. 
Ya da işte biz gidiyoruz ama büyük bir etkinlik. Doğal ola-
rak belediyenin imkânlarıyla yapıldığı için iş birliğiyle ya-
pılmış oluyor. Yani etkin oluyorsunuz daha fazla görünür-
lüğünüz olmuyor. 

Kaynaklarının Etkili, 
Verimli Ve Adil Kul
lanımına Katkıda 
Bulunmak,

Katılımcı 8 Silivri için konuşayım bence katılım olarak daha çoğalıyor. 
Her geçen gün. Çünkü şöyle bir şey var daha önce kent 
konseyini duymayanlar yerler var siyaset yapan hatta il-
könce Kent Konseyi ne iş yapar diyorlar. Yani belediyenin 
ne bağlantısından çok mensuplarımızla belediyenin bün-
yesinde ne zaman niye iş yapıyorsunuz? Yok konuşuyorlar. 
Bizim gittiğimiz her yerde kent konseyinin amacını anlatı-
yoruz. Biz sadece sosyal sorumluluk projesi yapabilen bir 
kurumun istiyoruz. Belediye tek başına hiçbir zaman bü-
yümeye ya da herhangi bir şey yapamayız. Belediyenin 
altında belediyeye destek amaçlı kurulan bir kurum diye 
konuşuyormuş. İlk önce bunun bir açıklamasını yapıyoruz. 
Gittiğimiz yerlerde.
Onu tanıklıktan Kent Konseyi’nin ne olduğunu anladıktan 
sonra kadınlar daha farklı gözle bakıyorlar bu sefer. Yani 
eskiden bazen gittiğimiz köylere söylüyoruz. Sözümüz Kent 
Konseyi’nden geldi bize direk yoldan işsizlikten bahsedi-
yorlar. Biz bunlar için gelmedik. Biz sadece sosyal sorumlu-
luk ve kadınlara ağırlıklı verilen bir şey. Siz kendiniz için ne 
istiyorsunuz diye soruyoruz. Her hafta bir köy gezimiz var. 
Yani bu anlamda öyle olduğu zaman kent konseyinde 
anlama geldiği zaman katılım ona göre alınır. Belediye-
ye bağlı çünkü onunla beraber aynı anda gittiğimiz için 
belediyenin dışında hiçbir kurumsal bir şey yapamayız. 
Çünkü maddi katkı payımız bir şeyimiz yok. Biz maddiyatı 
belediyeden karşıladığımız için mecburen onunla bera-
ber belediyeye barındırmakta çıkarıyoruz. Kapsayıcılık ve 
etkinlik noktasında şu anda değil. 

Aktif Katılın, Bütçe, 
Çevreye Duyarlı 
Ve Yoksulluğu 
Giderici Program
ları Desteklemek, 
Sivil Toplumun 
Gelişmesine Ve 
Kurumsallaş
masına Katkıda 
Bulunmak,
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Çünkü herkese ulaşamıyoruz. Yani insanlar kendilerini ta-
mam biz kadınları ayağına ayaklarına gidiyoruz, ulaşma-
ya çalışıyoruz, çağırıyoruz. Mesela on tane kadını çağırı-
yoruz, daha gideceğiz. Ben de yüz tane yüz tane kadını 
çağıyoruz diyelim. Bir etkinlikte hep bir bahaneyle 20 kişi 
geliyor mesela. Sayı önemli değil ama aşağı yukarı öyle 
oluyor yani. O kapsamında pek bir şey parçası yok. İşte 
bu sayıyı arttırmak da yine eğitime bağlıdır. Biz Kent Kon-
seyi olarak zaten ikili ilişkiler eğitimi alıyoruz, semineri alıyo-
ruz. Her hafta var. Sekiz haftalık bir program. Aslında bun-
ları sadece Kent Konseyi bünyesinde değil, biz istiyoruz ki 
köylere gidip bu ikili ilişkiler semineri orada da vermek.
Peki son olarak kent konseyleri ve kadınlarla ilgili söylemek 
istediğiniz bir şey var.
Bu söyledikleriniz dışında, bu söylediklerim dışında aslında 
şöyle bir şey var. Kent konseyleri belediye değil de kendi 
kurumsal bir belediyeye değil de kendi özerk olmuş olsa, 
özerk bir merkez olmuş olsa belki daha farklı olur.
Çünkü bazı yerlerde bize bir şey söylendi. Zaten beledi
yeden herhangi bir onay almadan biz bir şekilde onay 
veremeyiz. Tabii ki projelerinizi hiçbir zaman destek oldu. 
Hiçbir zaman kendi kendine bundan dolayı hayır dedikle
rini duymadık. Şu ana kadar daha önce belediye başka
nında bütün projelere destek veriyordu. Şimdiki de öyle.
Ama öncelik kent konseyleri olmuyor hiçbir zaman bele-
diyelerde. Çünkü bazı bazı belediyede görüyorum dü-
şünceler var. Başkan yardımcılarından da diğerlerinde 
şey kent konseylerinin biraz şey gibi görüyorlar. Önemsiz. 
Bunu bu tabuyu da biz kıramadık. Kendi içimizde de kı-
ramadık. Belediye yönetimi, tarım yönetimi, esnaflarımız-
la davranmasıyla STK’larımız da var böyle bir şey. Çok 
STK’lardan bizim üyelerimiz var. Onlardan çok destek 
alıyoruz ama çağırıp da gelmeyen STK’larımız var. Kent 
Konseyi ne diyorlar? Kent Konseyi ne işe yarar? Ne yapı-
yorsunuz toplanıp bu lafı duyuyorum. Belki hep kendilerin-
den de duyuyorum.

Katılımcı 9 Geleceği direkt etkiler bence eğer kent konseyi bu azimle 
giderse. Kent konseyi daima var olması gereken bir şey 
bence. Çok dolaşıldığı, birçok insanla diyalog kurulduğu 
için. Onların üst makamlara bunları iletebilmesi daha ko-
lay olduğu için yöneticilerle halk arasında bir köprü olur 
halkın arasında oldukları için.
İnsanlar iyi işlerin arkasından gidiyor, herkes dâhil olmak is-
tiyor. Bu yüzden toplumun güzelleşeceğini düşünüyorum.

Yönetişim İlkesi 
Benimsenmesi,

Katılımcı 10 Daha gelişerek büyür gibi geliyor bana. Yani, daha öne 
çıkabilirsek. Projelerimizi daha net anlatıp bizi dinleyen 
anlayan ve projelere cevap veren kişileri bulabilirsek Kent 
Konseyi oldukça değişik yerlere gelebilir. Yani, ne yapa-
cağımız dinlemeleri lazım… Neler istediğimizi dinlemeleri 
lazım.

Projelerin Arttırıl
ması, 

Katılımcı 11 Bu gidişle başaracağız. Ben buna inanıyorum gitgide de 
büyüyeceğiz. Çünkü biz olsun peki ışığı gördük. O ışığın 
büyümesini biz sadece az el birliğiyle destekle birbirimize 
güç vererek yılmadan biz bu işi başaracağız. Kadınların 
da bir şey yaptığını sadece çocuk büyütmek yemek yap-
mak temizlikten başka yerlere geleceğine inanıyorum. 

Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri

Katılımcı 12 Yapılmış olmak adına yapıldığı düşünüyorum. Yasada 
olduğu için yapılıyor çok yönlülük olduğunu düşünmüyo-
rum dert edenin deyin düşünmüyorum. Amacına uygun 
yapılmış olsa kent konseyleri çok önemli ve çok dönüştü-
rücü çok etkili katılımcı. Kent konseylerine ben şöyle ba-
karım üçayağı vardır; bir yerel otorite, merkezi otorite ve 
halktır. Halkın yerel yöneticilerin ve merkezi otoritenin bir 
araya gelip o kentle birlikte hareket etmesidir. Bu anlayış 
hakikaten amacına yönelik uygulandığı zaman müthiş 
değişimler yaratacak bir anlayıştır. 
Kurumsal bir yapı olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi 
şu anda tamamen belediye başkanlarının ve siyasi irade-
nin idaresiyle yönetiliyor. İmkânları bilemiyorum şu anda 
içinde bulunmadığım için. Geçmiş döneme baktığımızda 
o dönemde göre kent konseylerinin hepsi farklıydı direkt 
belediyeden destek almıyordu bütçesini oluşturuyordu bir 
havuzdan alıyordu. Yetersiz de olsa kendi içinde imkânla-
rını üretebiliyordu gönüllülük esası doğrultusunda gönüllü-
lerin katılımıyla o bütçeler bir şekilde oluşuyordu. Beklenti 
ile değil bir yerlerden bir şeyler gelmesiyle değil belediye 
veya başka bir kuruma tabi olarak değil kendi kaynakları-
nı durumda olabilir isterse.

Kent Konseyinde 
Oluşturulan Gö
rüşlerin Değer
lendirilmek Üzere 
İlgili Belediyeye 
Gönderilmesini, G

Katılımcı 13 Çalışılırsa tabi ki daha iyi sonuçlar vereceğini düşünüyo
rum.

Aktif Katılım, Görü
nürlük

Katılımcı 14 Bizim buradaki varlığımızın toplumsal cinsiyet eşitliği bakı-
mından önemli olduğunu düşünüyorum. Biz burada olur-
sak erkekler de inanacaklar, bizim neler yapabileceğimizi 
görecekler. Bu bir teşvik bence eve kapanan kadınlar da 
bize katılabilir bizi gördükçe. Zaten söylüyoruz, eşleriniz-
den izin alın gelin diyoruz. Daha sonra izin almanız gerek 
kalmayacak toplantılarda falan diyoruz. Benim eşim tam 
demokratik bir erkek olduğu için bizde eşitlik olduğu için 
ben 50 yıllık evliyim hala aynıyız. Ben de diğer kadınları 
teşvik ediyorum. Her anlamda çok güzel olacağını düşü-
nüyorum. Bütün etkinliklere de katılıyorum. Kent konseyi 
olarak orada olmaya çalışıyoruz. Kapsayıcılık bakımından 
da toplumun diğer kesimlerine öğretiyoruz biz. Kent kon-
seyi nedir diyorlar, açıklıyoruz şunları bunları yapıyoruz di-
yorum. Güzel olacağına inanıyorum.

Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri 

Katılımcı 15 Yani şöyle ki, ya Türkiye’deki her şeyin kâğıt üzerinde ol-
duğunu düşünüyorum. Gidebileceği her şeyin şu an için 
söylüyorum. Yükselebileceği bir sınır var. Oraya kadar her 
şey kağıt üstünde. Çok geç kalmadan ilerleyip çok zahirî 
şekilde olabilir bu yani kadınlar yüzde 50 yüzde 50 meclis-
te olabilirler.  Bunların her biri için söylüyorum bunların her 
biri iyileştirilebilir. Mesela Kent Konseyi’ni kadınlar yüzde 
50’ye gelebilirler. Ama mesela karar alıcılar erkek oldu-
ğu sürece bu kararlar kadın aleyhine çıkmayacak. Ama 
söylemde meclis üyelerinin yüzde 50’si kadın. Ama ora-
dan kadınlar lehine çıkacak kararlar pek olmayacak, er-
telenecek, öncelemeyecek. Yani bu belli bir mertebeye 
çıkabilecek dediğim şey o. Politika üretme kısmında ama 
belki ama sanki uygulamada bunlar gerçekleşmeyecek. 
Bunların bir sınırı olacakmış gibi geliyor ama bu sadece 
belediyeden olmayabilir. Bunun asıl sebebi demokrasi ek-
sikliği Türkiye’deki ulusal eksiklik. Kurumsal olgunlukla ilgili 
bir fikrim yok. Kapsayıcılık, etkinlik ile alakalı etkin değil sa-
nırım burası için. Benim için çok erken tahliller sanırım ama 
bir sürü meclisi var buranın…

Kent Konseyinde 
Oluşturulan Gö
rüşlerin Değerlen
dirilmek Üzere İlgili 
Belediyeye
Gönderilmesi,
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 Ama çok etkin çalışamıyor yani… Bunun sebebini henüz 
bilmiyorum ama işte çocuk meclisinin aktif olması çocuk 
çalışması yapan insanların o mecliste aktif olmak iste-
mesi ile alakalı. Mesela burada çok fazla çocuk örgütü 
aktif değil. Bunun sebebi böyle bir şey olabilir yani… Bu-
rası hem alttan hem üstten beslenen az önce anlattım. 
Yani şöyle çevre örgütü olmadığında çevre meclisi işle-
miyor gibi birazcık böyle oluyor. Etkin diyemeyiz şu anda 
%50’’nin altı diyeyim ama gelecekte olacak bence.

Katılımcı 16 Ülkedeki demokrasi anlayışına bağlı olarak o da edile
cektir diye düşünüyorum. Ama iktidarlar aslında örgütlen
melerini hiçbirinden hoşlanmıyorlar. Pratiğe baktığınızda 
durum bu.

Demokrasi kültürü, 

Katılımcı 17 Ben 1 yıl sonra kent konseyinin aldığı kararların ve uygula-
malarının sonuçlarını göreceğimizi düşünüyoruz. Önümüz-
de iklimle ilgili bir çalışmaları var. Belediyeye de sözleşme 
imzalattıracaklar buna yönelik bunları yaptıkları zaman 1 
yılsonunda gördüğünüzde çok daha etkin şeylerin olmuş 
olacağını düşünüyorum.
Daha iyisi olabilirdi ama malum bir süreç yaşadığımız için 
ama ben grup toplantılarını ve yazışmanı izlediğimde ka-
dınların buradaki organizasyonu yapmak için verdikleri 
mücadeleyi, bütün imkânsızlıklara rağmen verdikleri mü-
cadeleyi ayakta alkışlıyorum. Ayakta alkışlıyorum. Bunun 
çok daha iyisi olabilirdi ama ülkemiz bir süreçten geçtiği 
için o kısma değinilmedi. Bugün kadın haklarıyla ilgili ben 
mesela engelli annesi olarak bugün burada konuşacak 
neler yaşadım bir kadın olarak nasıl dışlandığımı nasıl öte-
lendiğimi anlatacaktım. Birçok anne burada bunu bilmi-
yor. Projemizde bunlar vardı. Kadınlara yönelik sloganlar 
vardı, söylemler vardı. Proje, anlatımlar vardı, sunumlar 
vardı. Ama yine de eldeki kısıtlı imkânlarla bu kadarı bile 
bence ayakta alkışlanacak bir şeydir.
Soruların dışında sizin belirtmek istediğiniz bir şey var mı?
Kent konseylerinin toplumda biraz daha iyi anlatılmasını 
istiyorum. Amaçlarını, neler yaptığını, çeşitlilik içerisinde 
çeşitliliklerin olduğunu maalesef. Kent konseylerini beledi-
yenin arka kapısı gibi bakılıyor, yani arka bahçesi gibi ba-
kılıyor. O nedenle biraz daha. Kent konseylerinin amaç-
larını, niçin kurulduklarını daha iyi topluma anlatılması 
gerektiğini düşünüyor. Yerel yöneticileri de buna Kayma-
kamlar, Milli Eğitim, Vali, şusu busu hepsi dâhil olmak üze-
re Büyükşehir Belediye Başkanı. Baştaki kişiler dâhil olmak 
üzere önce kent konseyinin amaçlarını bilmelerini istiyo-
rum. Bu çok önemli, çünkü Kent Konseyi bunu topluma 
anlatırsa çok daha güçlü bir yapısı olacağını, yaptırım gü-
cünün de çok fazla olacağına inanıyorum.

Projelerin arttırıl
ması, toplumsal 
cinsiyet, gönül
lük, bütçeleme, 
Koordinasyonda 
uyumluluk, Hesap 
verebilirlik

Katılımcı 18 Yani şöyle söylemek lazım herhâlde… Şişli de kent Kon-
seyi’nin gösterdiği bu özerk iradeyi öncelikle tanıyarak, 
belediye ve saygı duyarak ve şeffaf bir şekilde istedikleri 
şeyler için bütçeler oluşturarak. Kent Konseyi’ni aslında 
yerelden demokrasinin etkin bir aracı haline getirebilir. 
Ama benim için şey hani bu tablo karanlık mesela be-
lediye açısından. Ben şey anlamında karamsarım CHP’li 
belediyelerde ne yazık ki sosyal demokrat belediyeler 
olmalarına karşın -isimlerini öylede deseler de- Aslında 
AKP’li belediyelerden çok ileri değiller hatta bazı beledi-
yelerden geriler bile şey anlamında geriler. 

Duyarlılık , Şef
faflık, Katılımcılık, 
Toplumsal Cinsiyet 
Duyarlılık,

Proje üretme anlamında geriler. Mesela Kâğıthane Bele-
diyesi’nin kadın konusunda yaptığı çalışmaları gördüm. 
Şişli’den fersah fersah ilerde yani Şişli de biraz Şişli de ya-
şayan insanların siyasi kimlikleri sebebiyle biz nasıl olsa her 
durumda bu belediyeyi kazanırız. Siyasi anlayışın hüküm 
sürdüğü için çok da aslında yerelden katılım umurlarında 
değil. Ha bu dönemde işte genel olarak büyükşehirden 
de gelen bir rüzgâr var. Ama o nereye savunacak bilmi-
yoruz ama şu anda ben açıkçası çok iyimser değilim. Be-
lediyenin kent konseyine özerklik ve bütçe tanıma konu-
sunda, daha doğrusu Kent Konseyi’ni olması gerektiği gibi 
çalıştırma anlamında umut var diyelim. Öyle söyleyeyim. 
Peki, sizi genel olarak düşüncelerinizi alacak olursak ekle-
mek istediğiniz şeyler var mı?
Eklemek istediğim şeyler. Aslında yok ya şunu yapmak la-
zım. Mesela Kadın Meclisi değil, mahalle meclisleri olarak 
Şişli’de şu an kurulmaya çalışan, ben Şişli Merkez Mahal-
lesi Meclisinin de üyelerinden biriyim. Mahalle meclisleri-
nin de şu anda bir çalıştayı olacak Nisan ayı içerisinde 
Şişli’deki tüm mahalle meclislerinin. Burada biz mahalle 
meclisi Kent Konsey’i belediye ilişkisiyle ilgili bir önce bir 
akademik bilgilendirme alıp sonra atölyeler yapıp bu ilişki-
yi nasıl öreceğimizi düşüneceğiz. Yani bunla ilgili bir çalış-
mamız programlamamız var nisan ayına dair Biraz Aslında 
bu bahsettiğimiz şeylerin de ayakları yere basmıyor. Hepsi 
Avrupa’dan ithal şeyler. Kent konseyi mesela. Ya da işte 
mahalle meclisleri. Ama Avrupa’yla uyumsuz da bir şeyi-
miz var. Yani mesela muhtarlar yok. Avrupalı sisteminde 
ama biz de var gibi. Yani aslında bu yereldeki demokratik 
katılımı sağlayacak mekanizmalar kim olacak? Birbiriyle 
nasıl çalışacak? Sorusunu çözdüğümüz anda yol alabi-
leceğiz. Ama şu an bir sürü mekanizma bir sürü çalışma 
bekleyen insan var. Ama bunu göremiyoruz hala. Çün-
kü teorik olarak da altını doldurabilmiş değiliz. Bunun için 
biz mesela Mahalle meclisi olarak bir çalışma yapacağız. 
Yani benim için açıkçası o çok umut var bir şey. Oradan 
bir belki yol çıkar. Ya zorlayıcı bir itici bir yol çıkar.

Katılımcı 19 Şimdi biraz da şöyle bir şey yapmak lazım. CHP’li belediye
lerle biz arada çalışıyor. Ama hiç giremediğimiz. 2011’den 
beri göçmen kadınlarla çalışıp hiç giremediğimiz mesela 
Fatih Belediyesi… Fakat biz hiçbir zaman onlardan rande
vu alamadık göre geri gönderme merkezi Kumkapı’day
dı. Kumkapı, Fatih, Laleli orada. Bunu yapamadık ama 
biz esas Şişli’de daha kolay yapabiliyoruz. Niye anlayış 
da biraz daha toplumsal eşitliği savunan bir yerden bakı
yor. Kent konseylerinin sahip olduğu potansiyeli itibariyle 
etkin. Fakat toplumun çoğunun kent konseylerinin etkin 
olup kent konseylerinin değiştirip düşürebileceğini, kent 
konseylerinin sözlerinin. Ortak olarak söyleyebileceği ve 
oraya müdahale edebilecek bilgisi yok.  

Etkinlik, Iş birliğine 
önem verip ortak 
bir anlayışta bu
luşmak
için birlikte çalış
mak

Katılımcı 20 Bu belediye ile olan ilişkisindeki problemleri giderebilir ise 
yani belediyeye olan bağımlılığını ya da bağlılığını. Sivil 
özerkliğini ilan ederek çünkü belediyenin bir organı değil. 
Kent konseyi gerçekleştirebilirsek ki bunu yapmak zorunda 
kalacaktır. Bence mevcut Kent Konseyi gerçekten yerel 
katılım, yerel demokrasi vesaire konularında ya da yerele 
dair politikaların geliştirilmesi konusunda yerel karar alma 
mekanizmalarında iş etme konusunda çok ciddi etkisinin 
olacağını düşünüyorum. Ama bundan önce mutlaka bir 
şeyin olması lazım. Bir kırılma noktasının yaşanması lazım.

Sivil toplum 
kuruluşları, siyasi 
partiler, meslek 
odaları ve düşün
me platformları 
ile koordinasyon 
içerisinde hareket 
etmek, yönetişim 
ilkesi benimsen
mesi,
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Katılımcı 21 Hayalimi söyleyeyim Kent Konseyi sadece kadınların de-
ğil erkeklerin de çalıştığı birlik beraberlik içinde içerisinde 
çalıştıkları kadın erkek yapılmadı bir sorun olduysa cinsiyet 
ayrım yapılmadan çözüm önerdiği yasaların işlerlik ka-
zanması için kadın ve erkeğin beraber çalıştığı ve bunu 
başardığı. Eğer bir an önce gerekli önlemler alınmazsa 
bu kadın şiddetleri, hayvana şiddet her geçen gün daha 
artacak ve bu şiddet uygulayanlar hak ettikleri cezayı al-
madığı takdirde kalmayacak. Herkes kendi hakkını ara-
yacak bu da toplumsal kaosa sebep olacak. 

Toplumsal cinsiyet 
rolleri, 

Katılımcı 22 Hepsi birbiriyle bağlantılı. Demokratik toplum olma yo-
lunda atacağımız adımlara bağlı. Toplum ne kadar de-
mokratik olursa bu insanlar katılımda da kolaylık sağlaya-
caklar kurumda olgunlaşacak değişken bunların hepsi. 
Benim cevabım da diyalektik bir cevap oluyor. Toplum 
ne kadar demokratik olursa bütün bunlarda gelişecektir. 

Demokrasi ilkesinin 
bennimsemesi,

Katılımcı 23 Çok iyi inanıyorum ki çok ilerleyeceğiz. Çok şey yapaca
ğız. Benim kendi dediğim gibi biraz takıntım vardı. Ben bir 
işi ele aldığım zaman öyle bitmezse rahatsız olurum. Ama 
eğer istek ve azimle başlarsak ki başladık. Göründüğü gibi 
inanıyorum ki çok güzel şeyler yapacağım. Ben çok inanı
yorum. Meclise niye kadın yok ya da niye kadın yok. 350 
tane şeyin içinde 15 tane kadın var. Ne demek ya yüzde 
10 bile değil. Niye kadın olmasın? O kadın? O erkekleri 
dünyaya getiren ilk önce onun sözü geçmesi lazım. Ne 
demek yani? Kadının birine sormuşlar bu çocuk kimin Al
lah’la ben biliyorum demiş. Evet, bu açık babası önemli 
değil, kadındır. Kadın, seni dünyaya getiren kadın, kadına 
nasıl saygı duymasın sen. O kadın nasıl mecliste olmaz? 
Ya o kadının yumruğunu vurması lazım. Burada benim sö-
züm geçer diye.

Toplamsal cinsi
yet,

Katılımcı 24 Her zaman. O çok ses Kent Konseyi’nin yapısını koruma-
lıyız. Bu sene ilk defa belki tarihte ilk defa böyle bir kent 
konseyi kurduk. Şişli’de bütün STK’lardan gelen yani halkın 
ihtiyacını en iyi bilen bir konsey yürütmemiz var. Çoksesli 
her alanda biz de LGBT’ler olarak da bu Şişli’de ilk defa 
bu konseyde yer aldık. Bu eşitliğin devam ettiği sürece 
inanıyorum ki demokrasiye de çok katkısı olacaktır.

Toplumsal cinsiyet,

Katılımcı 25 Kent konseyleri dediğim gibi kendi anlamlarını anlayıp 
nerede durmaları gerektiğini kavrar, varsa o zaman çok 
daha doğru çalışmalar yapacaklarını düşünüyorum ben. 
Yani bizim asıl çalışmamız gereken alanın yerel, o ilçede 
ya da ilde yaşayan insanlar olduğunu, oranın sorunlarını 
ve bunların çözümlerini, işte farklı gruplar arasındaki ileti-
şimleri. Bütün bunları biz sağlayabiliriz. Çünkü konseyler, 
tarafsız kuruluşlar, hiçbir partinin, hiçbir belediyenin arka 
bahçesi olmamaları gerekiyor. Özellikle bizden bizim için 
Şişli ilçesinde yaşayan herkes, hiçbir parti siyasi görüş, 
dil, din, ırk, cinsiyet, yönelim hiçbir şeyi gözetmeden Şiş-
li’de yaşayan tüm insanları kucaklamak lazım. Ben Şişli 
özelinde söylüyorum her konseyde kendi özelinde bunu 
yapmasına. Bunu yaptığımda çok daha etkin çalışma-
lar yapacaktır eminim. Şimdi tabii biz kendi açımızdan 
konuşabilirsiniz. Dediğim gibi çok yeni başladık. Şişli farklı 
bir dönüşümü yaşıyor şu anda. Yani geçmişten aldığım o 
mirastan silkinip yepyeni bir anlayışla bir yönetişim, sivil ini-
siyatiflerin yerel yönetimlerde etkin olması gibi bir anlayış 
ile yola çıkılıyor.

Sürdürülebilir 
projeler üretmek, 
Toplımsal cinsiyet 
rolleri,

Onun için de bizim işimiz daha zor, yolumuz daha uzun. 
Ama benim hiç umutsuzluğa kapılmak gibi bir düşüncem 
yok. Son derece umutluyum. İşte görüyorsunuz. Herkes 
son derece şevkli. Şu hazırlığı yaparken inanın biz hepimiz 
böyle inanılmaz bir keyif ve şevkle hazırlandık. Dolayısıy-
la bunu başaracağız. Ama bu tabii ki bugünden yarına 
olamaz. Bu bir süreç meselesidir. Ama süreç içerisinde siz 
eğer doğrularla yola çıkarsanız doğruları yaparsınız. Ben 
her zaman bunu söylüyorum.
Söyle ben dünyayı kadınların değiştireceğine inanan bir 
kadınım. Dolayısıyla da kadının gücünü ve inanılmaz bir 
inançla saygım var. Kadınlara çok güveniyorum. Çünkü 
biz savaş istemiyoruz. Biz barış ve kardeşlik içerisinde her 
zaman yaşamak istiyoruz. Dünyanı savaşan kadın gör-
dünüz mü bugüne kadar? Ya da şiddet eğilimli, şiddet 
uygulayan ne kadar kadın var? Belki bir elin parmağını 
geçmez. Dolayısıyla biz barış, kardeşlik, huzur içerisinde 
eşit ve özgür yaşamak istiyoruz ve bunun için mücade-
le ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bu mücadele 
bitmeyecek. Yüzyıllar önce başlamış hala da devam edi-
yor. Ben böyle devam edeceğim de biliyorum ama hiç 
önemli değil.
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