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1

GİRİŞ

İstanbul Vizyon 2050 Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Kentsel Durum
Çalıştayları İstanbul Kentsel Durum Analizinin demokratik, katılımcı yöntemlerle ve
geniş

katılımla

belirlenmesi

amacıyla

düzenlenmiştir.

Çalıştay

kapsamında,

İstanbul’daki katılım deneyimleri, kentlilerin kent yönetimine katılımına yönelik talep ve
beklentileri tartışılması, mevcut yapıda var olan sorunların ve potansiyellerin tespit
edilmesi hedeflenmiştir. Bu çalıştaylardan ilki olan Katılımcı ve Demokratik İstanbul
Çalıştayı, 28 Mayıs 2021 Cuma günü, 9.00 – 13.30 saatleri arasında düzenlenmiştir.
Çalıştaya, karar alma süreçlerinde sivil toplum ve hemşehri katılımının uygulayıcı olan
ve bunu hizmet sunumlarında hayata geçirmek isteyen belediye birimleri, belediyenin
karar alma aşamalarında katılım göstererek katkıda bulunmak isteyen mahalle ve
dayanışma ağları temsilcileri, belediyelerin karar alma aşamalarına çeşitli düzeylerde
dahil olarak kentsel kararlara ve politika süreçlerine katılım konusunda bilgi, beceri ve
farkındalığı üzerine çalışan örgütlü ve örgütsüz sivil toplum mensuplarının katılımı
hedeflenmiştir.
Çalıştay öncesinde paydaşlara davet e-postası gönderilmiş ve katılımlarını teyit etmek
adına aramalar gerçekleştirilmiştir. 142 paydaşın davet edildiği çalıştaya 93 paydaş
katılmıştır. Çalıştaya katılan paydaş profili %28,7 uzman-akademisyen, %49,4’ü
STK’lar, dayanışma ağları, inisiyatifler ve aktivistlerden, %21,8’u ise yerel yönetim ve
kamu kurumu temsilcilerinden oluşmaktadır (Şekil 1).
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Şekil 1 Çalıştaya katılan paydaş profili
Çalıştay öncesinde katılımcılara çalıştayın amacı, oturumların özel amaçları ve
hedeflerle birlikte katılımcı demokrasi açısından İstanbul’un durumuna ilişkin bilgiler
içeren bilgi notu gönderilmiştir. Çalıştay başlangıcında İstanbul Planlama Ajansı ve
Vizyon 2050 hakkında kısa bir bilgilendirme yapılmış ve toplantının amacına ve
yöntemine dair bilgiler verilmiştir.
Çalıştay, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün’ün açılış konuşmasıyla
başlamıştır. Ardından, Vizyon 2050 Ofisi Koordinatörü Burcu Özüpak Güleç, Vizyon
2050 projesi kapsamında mevcut durum çalıştaylarına dair bilgiler vermiş ve çalıştayın
işleyişine ilişkin aktarımlarda bulunmuştur. Sonrasında, Vizyon 2050 uzmanlarından
Müge Yorgancı tarafından katılımcılara, İstanbul Planlama Ajansı ve Vizyon 2050
Ofisinin faaliyetlerine ilişkin kısa bir sunum gerçekleştirilmiştir.
Çalıştayın ilk oturumu olan “Kentsel Politikalar ve Katılımcı Demokrasi” başlığında
süreyi yönetebilmek ve yeterli düzeyde bir tartışma alanı oluşturabilmek amacıyla
katılımcılar çalışma gruplarına rastlantısal olarak ayrılmış ve 8 çalışma grubunda
paralel tartışmalar yürütülmüştür.
Çalıştayın ikinci oturumu ise farklı alanlardaki katılım deneyimlerinin paylaşılması
amacı ile “Katılımcı Planlama ve Tasarım” ve “Yeni Katılım Deneyimleri” başlıklarında
paralel tartışmalar yürütülmüştür. İkinci oturumda bu iki başlıkta toplam 8 adet alt
grup oluşturulmuştur. Katılımcılar ilgili oldukları konular, çalışma alanları ve katılımcı
profili dikkate alınarak alt çalışma gruplarına ayrılmıştır.
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I. OTURUM: KENTSEL POLİTİKALAR VE KATILIMCI DEMOKRASİ

Kentsel politikaların oluşturulmasına ve kentle ilgili karar alma süreçlerine sivil toplum
ve hemşehri katılımını düzey, anlamlılık ve kapsayıcılık açısından değerlendirmeyi
amaçlayan bu ilk oturumda, farklı amaç ve kapsamlarla kurgulanan katılım
mekanizmaları hakkında paydaşların değerlendirmeleri ve önerileri alınmıştır.
Yerel yönetimler tarafından halk sağlığından, ekonomiye, hayvan haklarından, gıda
güvenliğine, kültürel mirasın korunmasından iklim krizinin etkileri ile yerelde
mücadeleye kadar pek çok kentsel politika alanında günlük yaşamımızı doğrudan ve
dolaylı olarak etkileyen politikalar üretmekte ve karar alınmaktadır. Bu çerçevede yerel
yönetimlerin politika üretme ve karar süreçlerine katılımın düzey, anlamlılık ve
kapsayıcılık çerçevesinde değerlendirilmesi için katılımcılara iki ana soru sorulmuştur:

Sizce İstanbul’da kentsel kararların alınmasına sivil toplum ve
hemşehriler ne ölçüde katılabiliyor?
Sivil toplum ve hemşehrilerin karar alma süreçlerine katılımına
olanak tanıyan bir yerel yönetim anlayışı nasıl olmalıdır?
Paydaşların bu soruları katılımın gündeme geldiği aşama, katılım düzeyi, temsiliyet,
kapsayıcılık gibi konuları dikkate alarak yanıtlaması istenmiştir. Tartışmanın
derinleştirilebilmesi için karara etki eden, süreçte karşılıklı öğrenmeyi sağlayan,
kapsayıcı bir katılım anlayışının nasıl hayata geçebileceği üzerine bir tartışma
yürütülmesi önerilmiştir.
Bu oturumda 8 ayrı alt grupta yapılan tartışmalar bir arada değerlendirildiğinde,
katılımcıların İstanbul’da kentsel kararların alınmasına sivil toplum ve hemşehrilerin ne
ölçüde katılabildiğine ilişkin öne çıkardıkları konuların ağırlıkla deneyimlerinden yola
çıktığı, tarif edilen zorlukların ise katılım süreçlerindeki eksikler ve engeller üzerinde
yoğunlaştığı görülmüştür. Öne çıkan en temel eleştiri katılım süreçlerinin yerel yönetim
tarafından üretilen politika, karar ve hizmetlere nasıl yansıdığına ilişkin bir geri
bildirim olmaması yönünde olmuştur.
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•

Sivil toplum ve hemşehrilerin karar alma süreçlerine katılımına olanak tanıyan
bir yerel yönetim anlayışının nasıl olması gerektiğine ilişkin yaklaşımlar ise
paydaşların tanımladığı katılımcılık anlayışına ulaşılması için gereken kurumsal
dönüşümler, mevzuata ilişkin sınırlılıklar ve yerel yönetimlerden beklentileri
üzerine odaklanmıştır. Paydaşların en temel beklentisi katılım konusunda yerel
yönetimlerin izleyeceği bir çerçeve oluşturulması ve katılıma ilişkin yasal,
kurumsal ve toplumsal dönüşümleri hızlandıracak bir program geliştirilmesi
üzerinedir.

•

Tartışma gruplarında İstanbul gibi bir metropol ölçeğinde kentsel politikalar
üzerine yapılan katılım tartışmalarında karar ve politika ayrımına önem
verilmiş ve yerelde bir politika tartışması ihtiyacı olduğu belirtilmiştir.
Paydaşlar kısa erimli karar alma süreçlerinde katılımın sağlanması kadar yerel
yönetimlerce uzun erimli politikaların oluşturulmasının da katılımcı bir şekilde
ele alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu çerçevede belediyeler tarafından
yapılan stratejik plan yapım süreçlerinin ötesinde İstanbul’un geleceğine ilişkin
kentsel politikaların yerelden üretilmesi ve bunun katılımcı bir şekilde
yapılmasına ilişkin yorumlar farklı çalışma gruplarında değinilen konular
arasında dikkat çekmektedir. Katılımcılar İstanbul bütününde geniş kapsamlı ve
tek merkezden bir katılımcılığın yürütülmesinin teknik ve ontolojik olarak
mümkün olmadığının üzerinde durmuş, bu doğrultuda yerel yönetimlerin
politika belirleme aşamasında, farklı ölçeklerde katılıma yönelik alan ve
mekanizma tanımlaması gerekliliğini belirtmişlerdir.

•

İlk oturumda kentsel politikalar konusunda sivil topluma ve hemşehrilere düşen
sorumluluklar, yerel yönetimlerin yasal ve kurumsal olarak tanımladığı
mekanizmalara duyulan ihtiyaç tarif edilirken kent konseylerinin
potansiyellerinden sıkça söz edilmiştir. Bu kapsamda gerek İstanbul Kent
Konseyi’nin gerekse ilçe kent konseylerinin hemşehriler ile yerel yönetim
arasında iletişim sağlaması önemli bir ihtiyaç olarak tanımlanmıştır. Kentsel
politikalara katılım konusunda mekanizmaların oluşturulması ve yerindenlik
konuları paydaşların konuya yaklaşımında genel bir çerçeve tarif etmektedir.

•

Aktif yurttaşlık konusunda yerel yönetimin alan açan ve kolaylaştıran bir rol
üstlenmesi, daha kapsayıcı bir dil ile belediye ve hemşehriler arasında bağ
kurulması, kent konseyinin bu konuda arayüz oluşturması ve kolaylaştırma
rolünü üstlenmesi konularına sıkça değinilmiştir. Gerçekleşen tartışmalarda
paydaşlar tarafından kent konseylerinin kentsel politika platformu olmasına
ilişkin çeşitli örnekler sunulmuştur. Paydaşlar, temsili demokrasinin karar alma
süreçleri ile katılımcı demokrasi anlayışını bir arada düşünülmesi gerektiğini
ifade etmiştir. Temsili demokrasiyle oluşan bir karar mekanizması olan belediye
meclisi ile sivil toplum ve hemşehrilerin karar alma süreçlerine katılımı
konusunda kolaylaştırıcı rolü üstlenmesi beklenen kent konseylerinin birbirleri
ile ilişkisinin nasıl kurulması gerektiği üzerine tartışılmıştır. Her iki mekanizmanın
da şeffaflık ve hesap verebilirlik konularındaki yaklaşımlarının üzerinde
durulması gerektiği düşünülmektedir.
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•

Yerel yönetimler tarafından katılımcı mecralarda alınan kararların ve üretilen
politikaların belediye meclisiyle ve diğer karar mekanizmaları ile ilişkisinin ne
olacağının belirlenmesi ve yasal çerçevesinin oluşturulması gerektiği farklı
çalışma gruplarında sivil toplum, akademi ve yerel yönetim temsilcileri
tarafından farklı örneklerle ortaya konmuştur.

•

Çalıştay süresince katılım hakkının “hemşehri hukukuna” dayandığı
paydaşlarca sıklıkla ifade edilmiştir. Hemşehrilik bağının yaşanan kent
üzerinden kurulmasının aidiyet ve kapsayıcılık bağlamında İstanbul gibi yoğun
göç almış bir şehir için anlamından sıklıkla söz edilmiştir.

•

Katılımcı demokrasi anlayışının yerleşebilmesinin ancak hemşehrilerin yerel
yönetime olan “güven” duygusunun pekiştirilmesi, “kapsayıcılık” ve “aidiyet”
kavramları ile mümkün olacağı belirtilmiş ve alt gruplardaki tartışmalar
boyunca bu üç kavram üzerinde çeşitli bağlamlarda durulduğu görülmüştür.

•

Paydaşlar katılım konusunda diğer önemli unsurun ise hesap verebilirlik
olduğunu, belediyelerin alınan kararlarda paydaşların önerilerini ne kadar
uyguladığını, öneriler uygulanamıyorsa neden uygulanmadığını bildirmesi
gerektiğini belirtmiştir. Mevcut katılım süreçlerinde geribildirim ve izleme
aşamalarının uygulanmadığı, lineer bir akışla kararların alınarak, sonuçların
takip edilemediği yönünde görüşler bildirilmiştir. Konuyla ilgili olarak
hemşehriler ve sivil toplumda katılım motivasyonunu yaratan en önemli unsurun
devamlılık ve kararlara etki edebildiğini görmek olduğu ve bu etkinin yarattığı
bağlayıcılığın kurumsallaştırılması gerektiği vurgulanmıştır.

•

Politika geliştirme ve karar süreçlerine katılımın çalıştayların ötesine taşımak
gerektiği, farklı mekanizmaların tarif edilmesi gerekliliği konusunda uzlaşan
paydaşlar, söz konusu mekanizmaların yalnızca belediyenin açtığı alanlarla
sınırlı kalmaması gerektiğin vurgulamışlardır.

•

Tartışma gruplarından biri soruyu değiştirerek "katılıma olanak tanıyan" değil,
“katılımı arayan” gerektiğinde birebir soran, olanaklarını oluşturmaya çalışan,
girişken bir yerel yönetim anlayışı gerektiğini dile getirmiştir.

•

Tartışma gruplarında ortak başlıklardan biri de maddi kaynakların aktarılma
sürecinde önceliklerin belirlenmesi üzerinedir. Yerel yönetimlerin kaynaklarını
kullanırken yapacakları harcamalar için öncelikleri katılımcı bir biçimde
belirlenmesi stratejik plan yapım süreçleri ve bütçe çalışmalarına önemli bir girdi
sağlayacağından, sivil toplumun ve hemşehrilerin kaynakların planlanmasına
ilişkin çalışmalarının şeffaflık ve hesap verilebilirliğine yönelik göstergelerin
oluşturulmasının önemine değinilmiştir. Şeffaflık kadar önemli görülen
öncelikleri belirleme çalışmasının, katılımcı bütçe ile olan ilişkisine
değinilmiştir. Özellikle bu alanda uzman paydaşlar katılımcı bütçenin, katılımcı
demokrasiyi ileri seviyede uygulayabilmek adına iyi bir yöntem olduğunu
vurgulamışlardır.
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•

Paydaşlar bu oturumda kentsel politika ve karar alma süreçlerine STK’ların ve
uzmanların yanı sıra örgütsüz diğer kesimlerinin nasıl dahil edilebileceğinin
kurumsal
mekanizmasının
tasarlanması
gerektiğini
ve
bunun
oluşturulabilmesi için ne gibi yasal dönüşümlere ihtiyaç duyulduğunun
tartışılması gerektiğini belirtmişlerdir. Katılımcı ve demokratik bir kentsel karar
alma sürecinin yasal ve idari çerçevesinin belirlenmesi için İstanbul üzerinden
oluşabilecek bir katılımcı demokrasi deneyiminin Türkiye’deki yerel yönetim
çerçevesini nasıl dönüştüreceğinin sorgulanması gerektiği belirtilmiştir.

•

Yurttaşların kentin yönetimine dahil olabilecekleri kalıcı bir mekanizma
ihtiyacına tüm alt gruplarda dikkat çekilmiştir. Buna ek olarak çoğu alt grupta,
kurumlardaki yapılanmanın vatandaşın taleplerini yerel yönetime iletme
sürecini kolaylaştırmaması ve kurum içi ile kurumlar arasında tutarlılık ihtiyacı
gibi konular yurttaş katılımı önündeki önemli engeller olarak tarif edilmiştir.
Kentlilerin yerel yönetim süreçlerine nasıl katılacağı meselesi bir “arayüz
ihtiyacı” olarak tanımlanırken, mahalle ağlarının önemi konusunda, pilot
çalışmaların yapılması konusunda öneriler dile getirilmiştir. Sivil toplum
paydaşları ve uzmanlar İstanbul’da muhtarların yerel demokrasi anlayışının
gelişmesindeki önemi konusunda örnekler vermiştir. Muhtarlıkların sivil toplum
ve hemşehrilerin yerel yönetimle ilişkilerinde bir arayüz oluşturma potansiyeli
olduğu ancak, mevcut durumda muhtarlar ile yerel yönetim ilişkilerinin zayıf
olduğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilçe belediyeleri ve mahalle
muhtarları arasındaki iletişim güçlendirilmesinin yereldeki ihtiyaçların
belirlenmesi konusuna katkıda bulunabileceği farklı tartışma gruplarında
belirtilmiştir. Akademisyenler ve dayanışma ağları temsilcileri katılım
konusunda mahalle ve ilçe ölçeğinde yapılabileceklerin önemi üzerinde
durmuşlardır. Paydaşlar katılımcığın aşağıdan yukarıya, mahalleden kent
bütününe doğru örülmeye başlanması gerektiğini belirtmişlerdir.

•

Bu oturumda hangi grupların ne kadar ve nasıl katılacağını yerel yönetimin değil,
öznenin kendi talebiyle belirlemesi gerektiği, süreçte tıkanan noktalar için de
öznelerin deneyimlerini gözetmenin, bu sorunları onların önerileriyle
iyileştirmenin önemini vurgulanmıştır. Buna ek olarak katılım süreçlerinde
yurttaşların “evet ben de bu sürecin bir parçasıyım” diyebilmesinin önemli
olduğu ve güven inşasının en az katılım kadar önemli olduğunu vurgulanmıştır.
Karşılıklı iletişimi sürekli ve güçlü tutmanın önemli bir anahtar olduğu, iletişimi
ve katılımı arttıracak araçları sokak, mahalle, kent gibi farklı ölçeklerde
tanımlayarak bir sistem kurgulamanın iyi bir adım olabileceği düşünülmektedir.
Katılım toplantılarına ek olarak proje geliştirme süreçlerine kentlilerin birebir
dahil olmasını sağlayacak kent oyunları, dijital platformlar gibi araçların faydalı
olabileceği paydaşlarca ifade edilmiştir. Kişilerin gelmesini beklemeden onlara
gitmenin, her kesimle görüşmenin önemine vurgu yapılmıştır. Eksik alan, eksik
grup, eksik konu bırakılmaksızın, sadece ana akım sivil toplum kuruluşları değil
her yurttaşı temsil eden temsiliyetin çok önemli olduğunu, mümkünse
temsiliyetten
çok
doğrudan
katılımının
sağlanmasının
gerekliliği
vurgulanmıştır.

6

•

Tüm çalışma grupları karar alma süreçlerine katılımın bir hak olduğu, kent
sakinlerinin taleplerini doğrudan iletme sürecinde İBB birimlere kolay
ulaşabileceği mekanizmanın kurgulanması gerektiği ve İBB’nin ilçe
belediyelerinin yetkisinde bulunan konularda da koordinasyon görevi üstlenmesi
gerektiği konusuna değinilmiştir.

•

Sivil toplum ve akademide çalışmalarını yürüten uzmanlara göre katılımın talep
edilmesi için ön koşullardan biri yaşanan kente dair sorunları dert eden, ortak
sorunlar üzerine gelişen örgütlenme modeli olarak sivil toplum örgütlerinin
yurttaşlara demokratik bir alan sağlaması gerekmektedir. İstanbul’da sivil
toplum örgütlerinin yerel yönetimler ile kurduğu ilişkiler açısından da
incelenmesinin önemli olduğu ifade edilmiştir. Paydaşlar İstanbul’da sivil toplum
kuruluşlarına üye olma, gönüllü faaliyetlere katılma gibi göstergeler açısından
Türkiye genelinden farklı bir profil sergileyebileceğini de ifade etmişlerdir.

•

Sivil toplum örgütlerinin yanı sıra dayanışma ve gönüllülüğe dayalı oluşumların
yaygınlaşmasının katılımcı ve demokratik İstanbul için desteklenmesi gerektiği
düşünülmektedir. Yakın zamanda kurulan İBB Sivil Toplum Koordinatörlüğünün
konuyla ilgili yaklaşımlarına paydaşlar tarafından ilgi duyulmuştur.

•

Paydaşlar tarafından sivil toplum katılımı ve kapsayıcılık açısından bir
değerlendirme yapıldığında İBB tarafından yapılan stratejik plan çalıştayları ve
diğer çalıştaylara çoğunlukla hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşları dâhil
edilirken hemşehri dernekleri, mahalle dernekleri ve dayanışma ağlarının
yeterince dahil edilmediği düşünülmektedir.

•

Kapsayıcılık ile ilgili gündeme getirilen bir başka konu da projelerin farklı
boyutlarının hesaba katılarak uzmanlık alanlarının çeşitlendirilmesi gerektiği
olmuştur. İstanbul Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın belediyeye katılım ve kapsayıcılık
konusunda göstergeler sunduğunu bildirmiştir. YEEP çalışmaları kapsamında
İBB’nin katılımcılığa ilişkin çalışmalarının cinsiyet eşitliği bakış açısı ile analiz
edildiği, nasıl bir katılım anlayışının bulunduğuna ilişkin bir değerlendirme
yapıldığı görüşülmüştür. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarına göre
mutlaka bütün katılım etkinliklerine dâhil edilmesi gerektiği, kadın hakları ve
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışan sivil toplumun bütün katılım
süreçlerinin doğal paydaşı olduğu ifade edilmiştir.

•

Çevirim içi anketlere ve dijital platformlarda yapılan çalıştaylara dezavantajlı
grupların yeterince katılamadığı ve dijital uçurum konusu hatırlatılarak kent
mekânını kullananların katılımını sağlamak üzere daha eşitlikçi yöntemlerin
kullanılabileceği, farklı yöntemlerin bir arada denenebileceği ifade edilmiştir.
Paydaşlar dijital araçlarla birlikte meydanların ve belediyeye ait altyapıların
(kreş, mahalle evi, İSMEK vb) kullanılmasını önermektedir. Yetişkin eğitimi
veren İSMEK’in kent hakkı ve katılım konusunda destekleyici olabileceği
çalışma gruplarında değinilen bir konu olmuştur.

•

Sivil toplum temsilcileri veriye dayalı karar alma anlayışının insanların gündelik
hayatlarına değen pratik çözümler üretmede faydalı olabileceğine dikkat
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çekmektedir. Örneğin kent sakinleri tarafından üretilen verilerin (İstanbul Kart
aracılığı ile yapılan ulaşım, alışveriş işlemleri vb.) yine kent sakinlerinin
kullanımına açık olması gerektiğini düşünmektedir.
•

“Açık veri” uygulamalarının sivil toplum, uzmanlar ve kent sakinlerinin de dâhil
edileceği katılımcı bir süreç ile tasarlanması, yurttaşlara ait verinin yine
yurttaşlar tarafından kullanımının önemi açıklanmıştır.

İlk oturumun sonunda katılımcılara menti.com uygulaması üzerinden iki soru
yöneltilmiştir. Sorulara 91 katılımcı cevap vermiştir. Katılımcıların “ilk oturumda
yapılan tartışmalar çerçevesinde sizce hangi öncelikli kentsel politika alanları için
katılımcılık ön planda olmalıdır” sorusuna verdikleri yanıtlarda öne çıkan üç politika
alanı, kapsayıcılık, kent hakkı ve şeffaflık olmuştur (Şekil 2). Katılımcılar gıda
güvencesinden, ayrımcılıkla mücadeleye, kent yoksulluğu ve sosyal adaletten ulaşıma
kadar çeşitlenen politika alanlarında katılımın ön planda olması gerektiğini
belirtmişlerdir.

Şekil 2 Çevirim içi olarak katılımcılar tarafından verilen yanıtlar
Gençlerin katılım süreçlerine ilgilisinin nasıl artırılabileceğine ilişkin sorulara verilen
yanıtlar analiz edildiğinde yerel yönetimin özel birimler kurması, sivil toplum
kuruluşlarına üye olmaları ve aktif yurttaşlık konusunda bilinçlendirilmeleri, yurttaşlık
hakları ve katılım konusunda bilgilendirilmeleri gibi önerilerin öne çıktığı görülmüştür.
Gelen pek çok katkı gençlerle yürütülecek faaliyetlerin önemine dikkat çekmektedir
(Şekil 3).
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Şekil 3. Gençlerin katılım süreçlerine ilgisi ve katılımını arttırmak üzerine yapılan öneriler
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II. OTURUM: İSTANBUL’DA KATILIM DENEYİMİ

Çalıştayın ikinci oturumunda katılımcılar araştırma ve faaliyet alanlarına göre
“Mekânsal Planlama ve Tasarım” ile “Yeni Katılım Deneyimleri” başlıklarında tartışmak
üzere dörder alt gruba ayrılmıştır. Söz konusu alt gruplar yaklaşık 12 – 14 kişiden
oluşurken, ilk oturuma katılan paydaşların tamamı bu oturuma da katılmıştır.

3.1

Paralel Oturum A: Mekânsal Planlama ve Tasarım

Paydaşların dahil oldukları mekânsal karar süreçlerine ilişkin deneyimleri ve bu
süreçlerde katılımcılık anlayışının “nasıl” geliştirilebileceğine ilişkin görüşlerinin alınması
amacıyla katılımcılara şu sorular yöneltilmiştir:

Farklı amaç ve ölçeklerde kurgulanan mekânsal planlama, kentsel
dönüşüm ve kentsel tasarım konularında hemşehri ve sivil toplum
katılımını hedefleyen, farklı yöntemlerin kullanıldığı katılım
süreçlerine dahil oldunuz mu? Dahil olduğunuz süreçleri katılım
açısından değerlendirebilir misiniz?
Mekânsal planlama ve tasarım konularında katılım süreçleri nasıl
geliştirilebilir?
Bu sorular katılım zemini nasıl oluşturulduğu, katılım sürecinin herkese açık ya da belirli
katılımcıların davet edildiği bir şekilde düşünülmesi gibi konularla ilişkili olarak
düşünülmüştür. Paydaşların, katılımcılığa ilişkin geçmiş deneyimlerinin yerel yönetim
tarafından yukarıdan aşağı planlanan bir katılım alanı mı yoksa yurttaşların kendi
inisiyatifleri ile bir araya geldikleri ve kentsel hareketler içinde yer alan aşağıdan yukarı
yapılanan, kendiliğinden organize olan bir katılım deneyimi mi olduğuna ilişkin görüşleri
alınmıştır.
Tartışma gruplarında dikkat çeken tartışmalardan biri İstanbul'un doğal eşikleri gibi
çok temel konularda ortaya çıkan merkezi ve yerel politikalar arası farklılıklardan yola
çıkarak; kararların değil politikaların katılımcı bir şekilde belirlenmesinin önemi üzerine
yapılan tartışmadır. Merkezi idare tarafından alınan yatırım kararları ile İstanbul’un
geleceğini

ilgilendiren,

hayati

eşiklerin

çiğnenmesinin,
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yerindenlik

ve

katılım

konusundaki sorunların merkezinde yer aldığı belirtilmiştir. İstanbul için önem arz eden
çok sayıda konuda ve alanda merkezi yönetim ve yerel yönetim kararları arasındaki
yaklaşım farkı ile karşılaşılmaktadır. Merkezi yönetim tarafından alınan kararların
yerindenlik ilkesine aykırı olduğu bu oturumda her tartışma grubunda farklı örneklerle
ve farklı bağlamlarda tartışılmıştır.
İlk oturumda bahsedilen mevzuata ilişkin değerlendirmeler bu oturumda planlama ve
kentsel dönüşüm süreçleri açısından ele alınmıştır. Bu oturumda pek çok grup
tartışmaya İBB’nin çok sayıda çalıştay, katılım platformu ve katılımcı planlama sonucu
yürüttüğü, kapsayıcılık açısından eksikleri olmak ile birlikte pek çok sivil toplum
örgütünün bu süreçlere dahil olduğu ancak esas sorunlardan birinin bu katılım
faaliyetlerinin oluşturulan sonuca nasıl yansıdığına ilişkin bir geri bildirim
bulunmaması olduğu ile başlamıştır. Mekânsal kararların katılımcı planlama anlayışı
ile alınmasına ilişkin yapılan değerlendirmelerde tüm tartışma grupları İstanbul’da
katılım süreçlerine dair İstanbul deneyimlerinden yola çıkarak katılım düzeyi,
kapsayıcılık, bilgilendirme, iletişim, devamlılık, güven, birimler arası koordinasyon ve
ölçek gibi ortak anahtar kavramlar üzerinden ilerlemiştir.

Katılım Düzeyi ve Kapsayıcılık
●

Mekânsal kararlara, planlama ve tasarım konularına katılım tanımlanırken,
katılımcılık sadece fikirlerin alınması, seçeneklerin tartışılması aşamalarında
değil; analiz aşamasından başlayarak, kaynak planlaması ve uygulama
süreçlerini de içermesi gerektiği vurgulanmıştır.

●

Planlama konusunda yurttaş katılımı tek yönlü düşünüp belediyelerin STK ve
vatandaşların sürece sonradan dahil edilmesi yerine yurttaştan gelen talebin
değerlendirmeye alındığı iki yönlü bir iletişim anlayışına ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu anlayışın yönetişim anlayışına geçiş ve katılımcı
demokrasinin bir gereği olduğu belirtilmiştir.

●

Yerel yönetimlerin inisiyatifi ile başlayan katılım süreçlerinin, kararların
meşrulaştırma zemini olmak yerine bir sonuca varmak üzere yapılmasına tüm
tartışma gruplarında değinilmiştir.

●

İstanbul bütününde yapılan planlama çalışmalarında katılım süreçlerinin
önündeki en büyük engellerden birinin yerel yönetimlerin karar süreçlerinde
hızlı ilerleme beklentisi olduğu belirtilmiştir.
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●

Katılım süreçlerinde ilk talebin yurttaşların, hemşehrilerin ya da konunun
muhatabı olan kent sakinleri tarafından başlatılmasının önemine istinaden,
kent sakinlerinin planlama ve diğer kentsel müdahale biçimlerine ilişkin haklarını
(dilekçe, itiraz, meclis toplantılarına katılım vb.) bilmesi ve planlama süreçlerine
katılım talebine dair deneyimler aktarılmıştır.

●

Bilgilendirme faaliyetlerinin katılımın çok önemli bir bileşeni olduğu hatırlatılmış,
yakın dönemde başlayan “Plan Askı” uygulamasının katılım için gereken dijital
arayüzü önemli bir başlangıç olduğu, bu hali ile bilgiye erişimi kolaylaştırma
rolünü üstlendiği belirtilmiştir. Veri İstanbul Platformu’nun İBB’nin katılım ve
şeffaflık çabalarına iyi bir örnek teşkil eden bu çabanın iletişimin
geliştirilebileceği ve iki yönlü bir etkileşimin mümkün olduğu değerlendirilmiştir.

●

İBB’nin yalnızca mekânsal konularda değil kent sakinlerini ilgilendiren diğer
alanlarda da katılım anlayışını anaakımlaştırması gerektiği, katılımcı demokrasi
söz konusu olduğunda her belediye birimin katılımcı olarak alması mümkün olan
kararların farklı olabileceği açıklanmıştır. Bu kapsamda birimlerin faaliyet
alanlarına göre bazı birimler politika aşamasında katılımı sağlayabilirken, diğer
birimlerin de şeffaflık ve katılımcı bütçe gibi uygulamalarla katılımcı
demokrasi anlayışını hayata geçirebileceği belirtilmiş, katılım konusunun bir
yaklaşım biçimi olarak yerel yönetimlerin bütün karar süreçlerinde işletilmesi
gerektiği vurgulanmıştır.

●

Mekânsal planlama süreçlerinde katılım aşağıdan yukarıya doğru yapılanması
gereken bir süreç olarak tarif edilmiştir. Sokak ölçeğinden, mahalleye,
mahalleden, kent bütününe doğru tarif edilen ve kararların öncelikle ilgilileri ile
tartışılmasını benimseyen bu yaklaşım yerel aktörlerinin belli ve tanımlı olmasını,
hangi ölçeğin kiminle ve hangi düzeyde tartışılacağının netleştirilmesi
gerektiği belirtilmiştir.

●

Tartışma gruplarında katılım süreçlerinin yalnızca teknik bilgisi yüksek,
planlama ve mimarlık gibi teknik uzmanlık alanlarından olan paydaşlar ya da
araştırmacılar için değil mekânın kullanıcılarının yeterli katılımı ile yapılması
gerektiği; katılım süreçlerinde bir yerde yaşayanlarla, mahallelilerle birlikte
yapılan çalışmalara öncelik verilmesi gerektiği ve mekânların gerçek
kullanıcılarının orada ikamet edenler olduğunun unutulmaması gerektiğine
değinildiği görülmektedir.

●

Paydaşlar, mekanın kullanıcısı olan bu paydaşların mekânsal kararlara katılımı
için aşılması gereken engeller bulunduğunu, bunların başında da kent
sakinlerinin planlamaya ilişkin teknik bilgiye sahip olmadığının unutulması ve
kararların sunum şeklinin bu zorluğu arttırdığını ifade etmişlerdir. Paydaşlar
önemli bir bölümü katılım süreçlerinde bu engelin aşılmamasını katılım düzeyini
sınırladığını ifadesine sözlerinde yer vermiştir.

●

Uzmanlar, tasarım konularında katılımın farklı bir anlamı olduğu, bir parkın hem
çocuk hem yaşlı hem de gençlere yönelik tasarlanmasının ancak o mahallede
yaşayanlar ile birlikte yapılabileceğinden söz edilmiştir. Paydaşlar genel olarak
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komşuluk ilişkilerini ve mahalle muhtarlarının mahalle hakkındaki fikirlerini
katılım mekanizmalarına dahil etmenin önemli olduğunu ve sokağın anlam
kazanması gerektiği düşünmektedir.
●

Kamusal mekanların kullanımı, erişilebilirliğin önündeki engeller, ihtiyaçlar
konusunda yerelde çalışmak mahallelilerin gözlemlerinden faydalanmak ve
yerel yönetimlerle paylaşmak önemlidir.

●

Bütün tartışma gruplarında aktif yurttaşlık çerçevesinde ele alınabilecek
bireylerin katılımından, hemşehrilik ağlarına ve hak temelli sivil toplum
kuruluşlarına kadar farklı organizasyonel düzeyleri bir arada barındıran sivil
alanın, mekânsal planlama konularına eşit şekilde katılımı üzerine tartışma
yürütülmüştür. Kurumsallaşmış sivil toplum örgütleri kadar dayanışma ağları
ve aktif yurttaşlık açısından ele alınabilecek inisiyatifler ve hemşehrilerin
katılımı akademisyen ve araştırmacılar türündeki paydaşlar tarafından farklı
oturumlarda altı çizilen konulardandır.

●

Sivil toplum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının toplumun tüm parçalarını
kapsamakta ve onların katılımını sağlamakta zorlandığını ve pek çok bireyin sivil
topluma katılmakta da zorlandığı ya da çekindiğini ifade edilmiştir.

●

Paydaşların ortak görüşlerinden biri de sivil toplum kuruluşlarının dezavantajlı
gruplara ulaşmasında yaşanan güçlükler ile bu ve benzer sebeple katılımcı
karar alma süreçlerini desteklemek adına yapılan toplantılarda sadece belli
kesimlerin temsil edildiği yönündedir. Araştırmacı ve akademisyenler, bu
eşitsizliğin yerel yönetimlerin farklı paydaş türleri için özelleşmiş katılım
mekanizmaları geliştirmesi ihtiyacını ortaya çıkardığını belirtmiş, bu konuda
kapsayıcılığın arıttırılabildiği örnekleri sunmuşlardır.

●

Kapsayıcılığın sağlanması adına yerel yönetimlerin İstanbul’da yaşayan
göçmenler için de hizmetleri çeşitlendirmenin ve farklı dillerde katılımcılığa
ilişkin çalışmaların önemine değinilmiştir.

●

Bilgilendirme ya da bilgi taleplerine cevap alınması planlama sürecinde oldukça
önemli bir süreç olduğu ifade edilmiştir. Bilgilendirme katılım açısından tek
başına yeterli görülmese bile kent sakinleri ile iletişimde sürekliliği sağlamak
açısından ön sırada yer alan bir adım olarak kesintisiz sürmelidir. Paydaşlar
örnek verdikleri planlama süreçlerinde hemşehrilerin planlama ve tasarım
kararlarına ilişkin daha fazla bilgilendirmeye ihtiyacı olduğunu düşünmektedir.

Deneyim Paylaşımı
●

Katılımcılar örnekler üzerinden katılımın mahalle ölçeğinden başlayarak
değerlendirilmesi ve katılım süreçlerinin tasarlanmasında mahalle forumları
benzeri yapıların aktif ve etkili bir yöntem olabileceğini ifade etmiştir.
Forumlar, mahalle meclisleri, kent konseylerinin güçlenmesi ve yerel yönetim ile
koordinasyona ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.
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●

Tarlabaşı örneği ve Beyoğlu Yurttaş Meclisi deneyimi üzerinden yürütülen
tartışmalarda sivil toplum örgütlerinin Beyoğlu'nun belli bir kısmını temsil
edebildiği, Beyoğlu’nun kentsel kararlara ve sivil topluma katılım konusunda
farkındalık oluşmayan mahallelerinde plan süreçlerine katılımın düşük olacağı
görüşülmüştür. Katılım süreçlerinin dışarıda kalan mahallelere ve dezavantajlı
gruplara dokunabilmesi için farklılaşan araçlar ve süreklilik gösteren
uygulamalara ihtiyaç duyulduğu konusunda fikir birliğine varılmıştır.
Beyoğlu’nda yürütülen katılımcı planlama çalışmalarının ilerideki süreçler için
öğretici olacağı düşünülmektedir.

●

Uzman katılımcıların yorumlarına göre Büyükada Fayton Meydanı Yarışması
diğer yarışma süreçlerinden farklılaşan ve katılım açısından önem arz eden bir
deneyimdir. İhale ile temin edilen kentsel tasarım projelerinin üretim
süreçlerinden farklı olarak şeffaf ve katılımcı bir süreci denemek açısından
öğretici olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan paydaşlar Adalar’da geri
bildirimler doğrultusunda revizyon çalışmaları devam eden Koruma Amaçlı
Nazım İmar Planı çalışması ve yarışma gündeminin birbirini izlenmesi
gerektiğini düşünülmektedir. Belediye tarafından hazırlanmış taslağa dair
sadece görüş, eleştiri ve öneri istemenin katılımı sağlamak olmadığı, Adalar’da
yaşayan uzmanların (mimar, şehir plancısı vb.) taslak oluşturma aşamasına ve
taslağın nihai haline getirilmesi aşamasında da çalışmalara dahil edilmesi
gerektiği söylenmiştir.

●

İstanbul Kent Konseyi temsilcileri ise paydaş gruplarına göre farklı bilgilendirme
yöntemleri kullanmak ve farklı unsurları ortaya koymanın önemini, Taksim
Meydanı ile ilgili yapılan sergi örneği üzerinden açıklamıştır. Yarışmanın
kendisinin bir katılım yaklaşımı olmadığı ancak kentin ortak sorunlarına ve
kaliteli mekân ihtiyacına dikkat çekmesinin önemi konusunda ortaklaşan
yaklaşımlar vardır.

●

Bazı uzmanlar katılım konusunda ilk örneklerin dikkatli seçilmesi gerektiğini
belirtmiştir. Katılım veya yarışmaya dair bir sürece küçük konular ile başlamanın
alandan öğrenme ve ders çıkarmayı kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Kamusal
açık mekânların tasarımında katılımcılığın ele alınmasına küçük meydanlar ya
da mahalle ölçeğinde başlanmasının daha doğru olduğu ifade edilmiştir. Kentli
gözünden bakınca merkezi yönetim ve yerel arasındaki fikir ayrılıklarından
bağımsız olarak biraz yavaşlamak ve süreçleri hemşehrilerle paylaşmak ihtiyacı
katılımcılar tarafından ifade edilmiştir.

●

Sulukule, Başıbüyük, Fikirtepe ve Ayazma’da yaşanan kentsel dönüşüm
deneyimlerinden ders alınması gerektiği kentsel dönüşüm ve planlama
süreçlerine dahil olan sivil toplum ve uzman paydaşlar tarafından altı çizilen
konular arasındadır. Bu tartışmalarda mahalle derneklerinin dayanışma
açısından önemine ilişkin örnekler verilmiştir. Örneğin Gülsuyu - Gülensu
Mahallesi’nde bulunan 120 -130 kişilik mahalle meclisi ve 15 kişilik mahalle
komisyonunun mahalle muhtarları, dernekler, akademi ve meslek odaları ile
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devam eden ilişkilerinin katılımcı planlama anlayışının hayata geçirilmesi
açısından önem arz eden bir deneyim olduğu ifade edilmiştir.
●

Mahalleli ve tasarımcıyı bir araya getiren tasarım atölyesi olarak Kadıköy ve
Kartal’da kurulan TAK ofislerinin mahalle ölçeğinde deneyimler sunduğu, bu
deneyimlerin önemli ve belediyelerin bu deneyimlerden öğrenmesi gerektiğini
paylaşılmıştır.

●

Katılımcılar tarafından kentsel dönüşümün projelerinin hem yerel yönetim hem
de kent sakinleri açısından bir üst sorun haline geldiği düşünülmektedir.

●

Kentsel dönüşüm ve planlama konularında katılımın ön planda olması
gereken konulardan biri mahalle kültürü ve sosyal yapının zarar görmemesi için
yerleşik halkın bir arada nasıl ve nerede yaşamak istediğini ve kültürünü nasıl
korumak istediğinin onlarla birlikte tespit edilmesidir.

●

İBB tarafından düzenlenen toplantılarda ihtiyaçları birbiri ile çelişen farklı çıkar
gruplarının ayrı değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Yerel halkın,
dayanışma ağlarının ve kurumsallaşmış STK’ların ve ticari gelir beklentisi
olan kişi ve kurumların (turizmciler, esnaflar vb) ihtiyaçlarının ayrıştırılması
gerektiği düşünülmektedir. Şişli’de devam eden planlama süreçlerinden örnekle
işlev dönüşümlerinin bir bölgede yaşayanlara rağmen yapılamayacağı ifade
edilmiştir. Piyasa eli ile gerçekleşen dönüşümlerin önüne geçilmesi gerektiği
ifade edilmiştir.

●

Katılım sürecinin paydaşlarla birebir ve detaylı iletişim süreçlerini beraberinde
gerektirdiği değinilen konular arasındadır. Kuzguncuk’ta yer alan bilgilendirme
biriminin varlığından toplantıya katılan bazı sivil toplum paydaşları tarafından
bilgi notunda yapılan açıklama ile haberdar olunmuştur. Devam eden katılım
süreçlerine ilişkin duyuruların artırılabileceği ve diğer mahallelere örnek
olabileceği düşünülmektedir.

●

İBB’nin planlama çalışmaları bazı planlama alanlarında danışma ve taleplerin
toplanması düzeyinde yaklaşırken daha detaylı ele alınan katılım süreçlerinin
varlığından söz edilmiştir. Son dönemde Avcılar, Adalar, Bakırköy, Şişli, Beyoğlu
örnekleri üzerinden katılımcılık konusunda yaşanan dönüşüm aktarılmıştır. Yine
son dönemde Adalar’da yapılan stratejik plan ve katılım sürecinin çerçevesinden
bu deneyimler aktarılmıştır. Paydaşlar tarafından İBB tarafından daha önce bu
düzeyde bir katılımcılık örneği bir çalışma yapılmadığı için yaşandığı ifade edilen
zorluklar, idarenin katılımcı yerel demokrasiye verdiği önem ile tutarlılık
gösteren, söylem düzeyinde kalmayan uzlaşma ve müzakere süreçlerini
işletmesi ihtiyacı gündeme getirilmiştir. Bu amaçta katılım araçların
oluşturulması gerektiği ifade edilmiş ve ek olarak dezavantajlı grupların dahil
edilmesi konularından tüm çalışma gruplarında söz edilmiştir.

●

İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından katılımcı bir şekilde çocuk oyun
alanlarının tasarlanmasına yönelik “Oyun İstanbul” örneği paydaşlar tarafından
olumlu görülmüştür ancak bu katılımcı uygulamanın bir yol haritası ile beraber
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ilerlemesinin daha aktif katılım süreçlerini destekleyebileceği ifade edilmiştir.
Diğer örneklerle birlikte değerlendirildiğinde İBB tarafından yürütülen farklı
projelerde farklı katılım modelleri olsa da katılım açısından bir çerçevenin
oluşması gerektiği, ortak bir dil ve anlayış geliştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
İBB’nin kendi içinde ve diğer belediyelerle koordinasyon eksikliği bulunduğu
düşünülmektedir.
●

İBB Beyaz Masa’ya (153 çağrı hattı) iletilen şikayetlere verilen yanıtların benzer
şekilde birimler arası koordinasyon konusunda önemli olduğu ifade edilmiştir.
Hemşehrilerden gelen taleplerin analiz edilmesi ve çözümlenmesi aşamasında
bilgi teknolojilerinden yararlanılması ve örgütlü olmayan hemşehrilerin
yaşadıkları yerle ilgili söz haklarını bu yöntemlerle kullanmasının sadece anlık
çözümler değil veriye dayalı karar verme açısından önemli olduğu
düşünülmektedir.

●

Yurt dışı örnekleri verilerek İstanbul’da mahalle ölçeğinde katılımcı bütçenin test
edilmesi gerektiği bunun için öncelikle stratejik plan ve bütçe konusunda İBB’nin
önceki dönemlerden farklı bir anlayışa geçmesi gerektiği söylenmiştir.

●

İBB Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından İstanbul Kent Konseyi Katılımcı
Bütçe Çalışma Grubu ile birlikte katılımcı bütçe konusunda çalışmakta ve model
geliştirmeye çalışmaları aktarımıştır. Bu kapsamda Portekiz ve Brezilya
örnekleri incelendiği, çalışma grubu tarafından ilçe ölçeğinde katılımı organize
etmek için ilçe Kent Konseyleri ile birlikte çalışılması planlandığı aktarılmıştır.
Yapılan bu çalışmalarda kent konseyleri aracılığı ile sorun ve ihtiyaçların
belirlendiği ve önceliklerin ortaya konduğu bir model arandığı aktarılmıştır. Bu
çalışma kapsamında STK, kamu kurumları, yerel yönetimler ve hemşehrilerin
birlikte çalışması öngörüldüğü ve hemşehrilere açık bir dijital platform
oluşturularak proje tekliflerinin alınacağı belirtilmiştir. Söz konusu listenin
şeffaf bir şekilde ön değerlendirmeye tabii tutulacağı ve İstanbulluların
oylamasına sunulacağı, ilgili katılımcı bütçenin toplam bütçe içindeki oranının
belediye tarafından belirleneceği bildirilmiştir.

●

Uzmanlar, planlama alanlarında katılımcı bütçe uygulaması ile mahalle
ölçeğinde tanımlanan sorunlar ve öncelikler üzerinden yerelde yaşayanlarla
birlikte çözümler oluşturulmasını önermiştir. Katılımcı bütçe konusunda örnek
verilen yurt dışı örneklerinde mahallelilerin/kent sakinlerinin sunduğu proje
fikirlerinin yine mahallelilerin/kent sakinlerinin oylarına sunularak katılımcı
bütçe payından kaynak ayrıldığı yönünde bilgilendirme yapılmıştır.

●

Kent ve emek üzerine yapılan çalışmalardan yola çıkarak, yaşam, emek ve
yabancılaşma üzerine örnekler verilmiş, insan-insan ve insan-mekan etkileşimi
üzerine tartışılmıştır. Bu bağlamda kentlerde buluşma ve paylaşım
noktalarının eksikliğinden bahsedilmiştir.

●

Paydaşlarca kent sorunlarına odaklanan kent forumlarının planlama ve
tasarımında etkili bir katılım yöntemi olabileceği düşünülmektedir.
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3.2

●

İklim konusunda uzman sivil toplum kuruluşları, katılım mekanizmalarını
planlarken iklim krizi ve yönetişim konusunun dikkate alınması gerektiğini
belirtmişlerdir. Yurttaş ve sivil toplum katılımı olmadan iklim krizi ile yerel
yönetimlerin başa çıkmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır.

●

İzleme mekanizmalarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ihtiyacı belirtilmiş, bu
kapsamda mekânsal kararların izleme-değerlendirme göstergelerinin tüm
katılım süreç adımlarının parçası olması gerektiği belirtilmiştir.

Paralel Oturum B - Yeni Katılım Deneyimleri

Kente aidiyet, hemşehrilere güven, kente ait kamusallaşan veri ve örgütlenme
becerisine bağlı olarak oluşan, kentin gündemini takip eden ve kente dair ortak
faaliyetlerde bulunan dayanışma ağlarının oluşturduğu deneyim yerel yönetimler için
yol gösterici niteliktedir. Bu oturumda kent hakkı, göç, kentsel dönüşüm, sağlıklı gıda,
enerji üretimi vb. alanlarda kentsel sorunların çözümüne dair çalışan farklı paydaş
grupları ve örgütlenmelerin deneyimlerinden yararlanılarak, İstanbul’da belediyecilik
anlayışının katılımcı ve demokratik ilkelerle dönüşmesine yönelik bir bakış açısı
geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda dayanışma, gönüllülük, hemşehrilik ve müşterekler bakışı ile çalışan ve
alternatif alanlar yaratarak gündelik hayatı dönüştüren oluşumların katılım
deneyimlerinin paylaşılması adına katılımcılara şu sorular yöneltilmiştir:

Dayanışma, gönüllülük, hemşehrilik ve müşterekler bakışı ile çalışan
ve üreten oluşumların kentsel karar alma süreçlerine katılımları ve
kent için dönüştürücü potansiyelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu
oluşumların İstanbul’da katılımcı ve demokratik ilkelerle bir
belediyecilik anlayışının hayata geçirilmesine yönelik bir bakış açısı
geliştirmeye katkıları nelerdir?
Kentsel sorunların, ihtiyaçların, potansiyellerin belirlenmesi, ortak akıl
ile birlikte çözümler üretmek ve sizin de parçası olduğunuz
çalışmaların kararlara etki etmesi yerelde yaşayanlarla birlikte nasıl
kurgulanabilir?
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Bu oturumda tartışma grupları katılımcılığın sorun tespitinin yurttaşlarla birlikte
yapılmasından, belediyenin hizmet alanlarına sivil toplum katılımına gönüllülük ve
örgütlülüğün önemine değinmişlerdir. Sahada bireysel katılımın teşvik edilmesi,
İstanbul gibi büyük bir metropolde kararların yerelle ilişkisinin kurulmasında ölçek
sorunu, yerel yönetimin katılımı yalnızca bir danışma mekanizması olarak ele alması
konularından bahsedilmiştir.
•

Yerel yönetimlerle birlikte çalışma deneyimi olan paydaşlar dönüştürücü
potansiyelleri açısından bakıldığında toplum temelli oluşumların genellikle
toplumsal bir ihtiyaç üzerine bir araya gelmeleri sebebi ile hizmetlerin
planlanması içinde bulunulması doğrudan katılım yönteminin parçası
olarak ele alındığında yerel yönetimler için yol gösterici deneyimlere sahip
olduğunu düşünmektedir. Paydaşlar bunun alternatif bir katılım biçimi değil,
katılımın özü olduğu ve doğrudan hemşehrilik temelli bir sorumluluk
olduğundan söz etmektedir. Ortak hizmet üretiminin planlanması,
hizmetlerin daha etkin ve verimli planlanması konularında belediyelerin bu
oluşumlarla ihtiyaç tespiti aşamasından itibaren birlikte çalışması gerektiği
vurgulanmıştır.

•

Dayanışma ağları ve yerel yönetimin ortak çalışma konularından biri olarak
yerel yönetimler ve sivil toplum alanda deneyim sahibi olan paydaşlardan
gelen önerilerden biri kadın kooperatiflerinin belediyeler ile birlikte yuvaları
işletmesi şeklinde kurulacak bir model ile hem kamu hizmeti ihtiyacına,
bakım ihtiyacına cevap vermesi hem de istihdam ve gelir sağlaması şeklinde
bir model oluşturulmasıdır. Bu görüşe göre yerel yönetimler yeni modeller
geliştirerek, kamu özel ayrımı olmadan hizmetlerini yapılandırabilir.
Paydaşlara göre bu konuda ilçe belediyeleriyle ve diğer kamu kurumlarıyla
eşgüdüm sağlanabilir.

•

İstanbul Kent Konseyi’nin işbirliği süreçlerine etkisinin olumlu olmasına
karşın sahadaki gelişmelerin daha yakından izlenmesinin önemli olduğu
ifade edilmiştir. Yoksulluk konusunda sosyal yardımlarda, yerel örgütlerde,
mahalli kooperatiflerde işbirliği yapılmasıyla ihtiyaçların daha iyi tespit
edilebileceği belirtilmiştir. İstanbul Kent Konseyi’nin dayanışma ağları ve
yerel yönetim arasındaki iletişimi sağlayabilmesinin önünde bürokratik
engeller bulunduğu vurgulanmıştır.

•

Diğer yandan bu iş birliği önerilerine rağmen dayanışma ağları ve kentsel
inisiyatiflerin kurumsallaşmış sivil toplum kuruluşlarından farklı olarak yerel
yönetimler ve kamu kurumlarıyla iş birliği konusunda organize olma ihtiyacı
ifade edilmiştir. Bu eksikliğin giderilebilmesi ve küçük ölçekli dayanışma
pratiklerinin kendilerini geliştirebilmesi için belediyeler tarafından
desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir. Kadıköy Belediyesi tarafından
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desteklenen Potlaç Kadın Kooperatifi bu kapsamda bir örnek olarak
sunulmuştur.
•

Katılımcılar farklı çalışma gruplarında tüketim ve üretim kooperatiflerinin,
çevre illerdeki kırsal emekçilerle, birbirlerinden haberdar ve ilişkili olarak
çalışmasının önemini belirtmiş ve bu süreçte kooperatiflerin metropol ve
kırsal arasındaki emek ilişkisinin değerinden bahsetmişlerdir.

•

Bütün dayanışma ağlarının yerel yönetimlerle işbirliği yapma düşüncesinde
olmadığı, öte yandan özellikle gıda örgütlenmeleri ve afet örgütlenmelerinin
belediyelerle işbirliği içinde çalışarak olumlu etkilerinin artırılabileceği
oluşumlar olduğu belirtilmiştir. Yerel yönetimlerin gıda konusunda sahadaki
oluşumlarla işbirliği yapmasının önemli olduğu ancak her konuda benzer bir
modelin uygulanmasının mümkün olmadığı söylenmiştir. Enerji konusunda
yurttaş enerjisi örneği üzerinden düşünüldüğünde daha sınırlı bir katılım
olabileceğini ancak söz konusu sınırlı katılımın dahi çok önemli olduğu
belirtilmiştir.

•

Paydaşlar katılımı hedeflenen farklı grupların aralarında anlaşmaya
varmalarının her zaman söz konusu olmadığını, bu sorunun katılım
sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini etkilememesi için katılım sürecinde
dikkatli olmak, süreci sabırla yürütmek gerektiği ifade etmişlerdir..

•

Belediyelerin bir onay mercii haline gelmeden, bu yerelliklerden beslenmesi
önerilmiştir. Yerel yönetimlerin de, kooperatiflerin pratik deneyimlerini
dikkate alması gerekliliğinden bahsedilmiştir.

•

Fikir sorma ve danışmanın ötesinde, işbirliği ile daha fazla katılımın içinde
olmasının sağlanması ve geri bildirimin önemli olduğu bu oturumda da dile
getirilmiştir. Uygulama / izleme / değerlendirme süreçlerinde de diyaloğun
devam etmesi gerektiği vurgulanmıştır. Böylelikle yönetici/yönetim
değişmesi halinde kopan ilişkilerin, süreklilik arz eden bir politika ile
desteklenebileceği belirtilmiştir. Mahallelerde afet, pandemi vb. acil
ihtiyaçlara yanıt vermek üzere kurulan küçük yapılanmaların ve
potansiyellerinin yerel yönetimler tarafından desteklenmesi gerekliliği
üzerinde durulmuştur.

•

Bu süreçte muhtarların katılım konusunda kapasitelerinin artırılması,
İBB'nin muhtarlarla kuracağı bağların düzenli, disiplinli ve tanımlı bir
mecraya dönüşmesi önerilmiştir. Paydaşların ortak söylemlerinden yola
çıkarak dayanışma ve gönüllülüğe dayanan oluşumlar ile sıradan
yurttaşların, bireylerin tek bir sorundan çıkıp, şehrin bütünüyle bağ
kurmasına olanak sağlanabileceği belirtilmiştir.

•

Hak temelli örgütlenmelerinden farklı olarak sadece hemşehrilik ve
dayanışma bilinci ile hayata geçen oluşumlar ve kooperatiflerin küçük ve
bürokrasisi az olduğu, aynı zamanda tabandaki ihtiyaçlara hakim oldukları
belirtilmiştir. Bu tür yapılanmaların yerel yönetimde iletişime geçecekleri bir
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birim olmasının, yerel yönetimin tabandaki/sahadaki
değerlendirmesi için fırsat olabileceği belirtilmiştir.

veriyi

iyi

•

Paydaşlar hemşehrilik bilincinin gelinen kent ile bağlar üzerine değil,
yaşadığımız kenti güçlendirmek, buraya ait hissetmek ile ilgili bir
dönüşüme gitmesi gerektiği üzerinde durmuştur. Katılımcı demokrasinin
aidiyet duygusu ve müşterekler siyaseti ile harekete geçebileceği
düşünülmektedir.

•

Gazhane Çevre Gönüllüleri tarafından organize edilen “Gazhane Öznelerini
Arıyor” etkinlikleriyle Kadıköy’deki sanatçıları, karikatüristleri ve atölye
sahiplerini alan gezilerine davet ettiklerini, sonuçta bir foruma düzenleyerek
hemşehrilere Gazhane’de ne olmasını istediklerini sordukları aktarılmıştır.
Gönüllüler bu inisiyatiflerin yerel yönetim ile ortak çalışmalara
dönüştürülmesini arzu ettiklerini ve Gazhane’nin katılımcı bir yönetim
modeline sahip olmasının katılımcı demokrasinin en önemli örneklerinden
biri olacağını ifade etmişlerdir. Paydaşlar bu doğrultuda hazırlanan yönetim
planının pek çok alanda örnek teşkil ettiğini, bugün gelinen noktada katılım
ve kamusallık şiarıyla İBB’nin bu yerel girişimi dikkate almasının önemi
üzerinde durmuşlardır.

•

Anketler aracılığıyla katılımın bilgilendirici olabileceğinin ancak, sahiplendirici
bir özelliği olmadığının, sürekli olarak yapılmayan ve geri bildirimi olmayan
anketlerin hemşehri açısından bir karşılığının bulunmadığını belirtilmiştir.

•

İstanbul’un sivil alanına ilişkin gözlemlerini ileten katılımcıların önemli bir
bölümü sivil toplum deneyimi olan çeşitli uzmanların yerel yönetim için
çalışmasının yerel yönetimin sivil toplum ilişkilerini güçlendirmeye yardımcı
olacağını, İstanbul’da sivil toplum alanının güçlü kalması için daha fazla çaba
sarf edilmesi gerektiğini belirtmiştir.
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4

DEĞERLENDİRME OTURUMU VE ÇALIŞTAYDA ELDE EDİLEN TEMEL
BULGULAR

Değerlendirme oturumunda paydaşlar tartışma gruplarında belirlenen sözcüler
tarafından alt gruplarda yapılan tartışmaların özeti aktarılmıştır.
•

Tartışma gruplarında merkezi ve yerel politikalar arası uyuşmazlıklardan yola
çıkarak; kararların değil politikaların katılımcı bir şekilde belirlenmesinin önemi
değerlendirme oturumunda yeniden gündeme gelmiştir. İstanbul’da katılımcı ve
demokratik bir yerel yönetim anlayışının geliştirilmesinin diğer şehirler için de
umut verici olduğundan söz edilmiştir.

•

Sahanın belediyeden bekledikleri açısından; şeffaflık, sürdürülebilir iletişim,
güvene dayalı ilişkiler öne çıkmaktadır. Politikanın kalıcılığı açısından katılımın
rolü ve sürdürülebilirliği önemlidir. İhtiyaçların yerelde belirlenmesi, yerelde talep
varlığı konularına değinilmiştir. Paydaşlara göre meri mevzuat kent
konseylerinin daha aktif olabileceğine işaret etmektedir ancak bu durum
yönetim kültüründe değişikliğe işaret etmektedir.

•

Katılımın kapsayıcılığı ile ilgili olarak göstergelerin belirlenmesi ve hemşehrilerin
bu süreci izlemesine olanak tanınması gerektiği, geri bildirim yapılmadığı
durumlarda katılımdan söz edilemeyeceği belirtilmiştir.

•

Paydaşlar, ihtiyaçların yerelde belirlenmesi, yerelde belirli bir sorunun çözümüne
dair taleplerin incelenmesi ve katılımın sorun tespiti aşamasından başlaması
gerektiği konusunda uzlaşmıştır. Taban örgütlenmeleri ve dayanışma ağlarının
alandaki sorunu tespit etmek ve anında müdahale edebilmek açısından çok
önemli ve değerli olduğu, söz konusu örgütlenmelerin ve dayanışma ağlarının
kapasitelerinin geliştirilmesi ve yerel yönetimlerle diyalog kanallarının
açılmasının kritik olduğu ifade edilmiştir. Türkiye'de dayanışma kültürünün
özgün bir deneyim teşkil ettiği, bu kültürün desteklenmesi ve örneklerinin
yaşatılması için ortam oluşturulması gerektiği belirtilmiştir.

•

Gönüllü inisiyatiflerin herhangi bir çıkar gözetmeden sahada var olurken, yerel
yönetimlerin ise doğaları gereği faydacı bakışta oldukları, kurumların değişeceği
ancak sivil toplum ve inisiyatiflerin her zaman kalıcı olduğuna vurgu yapılmıştır.
Bürokratik yapıların atıllığının sivil inisiyatiflerin esnekliği ile desteklenmesi
gerektiği dile getirilmiştir. Yerel yönetimlerin hizmetlerin sunumunda sivil
toplum ile işbirliği yapması önerilmektedir. Katılım kurgusunun yerel yönetim ve
sivil toplum tarafından birlikte kurgulanması gerektiğine, belediyelerin yapması
gerekenin mekânı ve altyapıyı sunarak, süreci sivil yapıya teslim etmek olduğuna
vurgu yapılmıştır.

•

Yerel yönetimlerin, kooperatiflerin pratik deneyimlerini dikkate alması
gerekliliğinden bahsedilmiştir. Küçük ölçekli örgütlerin gelişmesi adına
belediyeler
tarafından
desteklenmesi
gerekliliği
ifade
edilmiştir.
Örgütlenmelerin hak temelli olmasının yanında bazen sadece hemşehrilik ve
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dayanışma ile yapılandığı; bu yapılanmanın da küçük ve bürokrasisi az olması
nedeniyle tabandaki ihtiyaç tespitine hakim oldukları belirtilmiştir. Bu tür
yapılanmaların (derneklerin) yerel yönetimde temsilcilerinin olmasının,
yönetimin tabandaki veriyi iyi değerlendirmesi için fırsat olabileceği yapılan özet
sunumlarda belirtilmiştir. Buna karşın bazı örgütlenmelerin belediyeler veya
yönetimler ile ilişki kurmayan/kuramayan yapılar olduğu, bu yapılanmaların
daha görülür, haklarının bilincinde olan gruplar olmasının sağlanması üzerinde
tartışılmıştır. Demokratik belediyeciliğin kapsayıcı olma ve görünmeyen
temsiliyetleri de görme zorunluluğu olduğu, dayanışma ağlarının vatandaşla
birebir görüşerek hızlı şekilde çözüm üreten anlayışının belediyede
benimsenmesi gerekliliğinden bahsedilmiştir.
•

Katılımcılığın kurumsallaştırılması başlığı altında, katılımda kurumların kendini
dönüştürmesi gerektiği görüşülmüş, danışmak ve fikir sormanın ötesinde,
işbirliği ile daha fazla katılımın içinde olmasının sağlanması ve geri dönüşlerin
önemli olduğu belirtilmiştir. Uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinde de
diyaloğun devam etmesi gerektiği vurgulanarak, yönetici/yönetim değişmesi
halinde kopan ilişkilerin, sürekli bir politika ile desteklenebileceği belirtilmiştir.
Mahallelerde kurulan küçük yapılanmaların (afet durumu vs. halinde gibi)
etkinlik potansiyellerinin, yerel yönetimler tarafından teşvik edilmesi gerekliliği
bildirilmiştir.

•

Yapılan değerlendirme oturumunda birinci ve ikinci oturumda değinilen çok
sayıda örnek yeniden anılarak İBB’nin deneyimlerden yola çıkarak bir katılım
çerçevesi geliştirmesine olan ihtiyaç aktarılmıştır.

Çalıştaydaki en temel vurgulardan biri kentsel politikalar, kararlar, hizmetler ve
mekânsal planlama, tasarım kararları konusunda küçük katılım uygulamalardan
başlayarak bir yol haritası oluşturması ve kurumsallaştırması gerektiğidir. Ancak bu
kurumsallaşmanın katılımcılığı her yerde aynı şekilde ele alan bir yaklaşıma
dönüşmemesi, mutlaka yerin ve yaşayanların ihtiyaçlarına uygun bir modelin
oluşturulması önerilmektedir. Birlikte karar verme ve birlikte yapma pratiklerinin
uygulanabileceği küçük örneklerin önem taşıdığı düşünülmektedir.
•

Paydaşlar yurttaş katılımı konusunda İstanbul genelini ilgilendiren konularda
mahalle ölçeğinin ele alınması ve mahalle dayanışmaları ile muhtarlıkların bu
süreçte rol oynaması gerektiğine değinmiştir. Katılım süreçlerinde mahalle
ölçeğinin önemine dikkat çekerek mahalli bir yönetim işletmek gerekliliğini ifade
etmişlerdir. Yurttaşların ilk elden temas edebilecekleri kişileri bu sürecin bir
parçası kılma gerekliliğini ve yatayda bir iletişim biçimi olması gerektiğini
vurgulamışlardır.

•

İBB’nin farklı birimlerinin benzer ve ayrışan konular üzerine çok sayıda çalıştay,
platform ve benzeri yürüttüğü çalışmaların birbiri ile ilişkilendirilmesi
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gerektiği bu çalışmaların birbirinden ayrı bir şekilde ilerlemesinin verimliliği
azalttığı anlaşılmaktadır.
•

Yerel yönetimler tarafından katılım süreçlerine olan güvenin sarsılmamasına
özen gösterilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Belediyenin tüm birimlerinin katılım
mantığını benimsemiş olması gerektiğini belirtmiştir. Bu doğrultuda çalıştay
sonuçları arasında öne çıkan konulardan biri de İBB ve ilçe belediyelerinin
işleyişinde katılımın ana akımlaştırılmasıdır. İstanbul’da farklı ölçek, düzey ve
kurgularda devam eden katılım süreçlerinden elde edilen deneyimlerin
haritalanması, bu deneyimlerin yerel yönetimler (İBB ve ilçe belediyeleri), sivil
toplum (örgütlü ve örgütsüz oluşumlar, dayanışma ağları, gönüllüler vb.) ve
hemşehrilerin farklı ihtiyaçları açısından değerlendirilmesi ve sonraki
uygulamalar için program ve göstergeler oluşturulmasına dair beklentiler ifade
edilmiştir.

•

Kararlara katılımdan kentsel politikalara katılım anlayışına dönüşümün
gerekmektedir. Kısa vadeli çözümler ve kararlara katılım kadar uzun vadeli
alternatiflerin tartışılmasına olanak tanıyan kentsel politika tartışmalarının
açılması için kent konseylerinin sivil toplumun kentsel politikaları tartışabileceği
bir rol üstlenmesi gerekmektedir.

•

Katılımın uzlaşma değil farklı fikirlerin karşılaşma alanı olarak ele alınması
gerekmektedir. Kararların meşrulaştırılması değil birlikte karar almanın esas
olması gerekmektedir.

•

Muhtarlık kurumunun doğrudan katılım için çok önemlidir ve katılım süreçlerine
dahil olmalarını teşvik etmek ve örgütlemek gerekmektedir. Muhtarları temsili
bir kurum değil mahalle ölçeğinde vatandaş katılımı ile ilişkili düşünmek
gerekmektedir. Etkin bir katılım mekanizması geliştirmek için muhtarların en iyi
şekilde bilgilendirilmesi önemlidir.

•

Paydaşlar tarafından vatandaşlarda genel olarak katılım hakkı konusunda bilgi
eksikliği olduğu, kurumları tanıma ve yetkisine dair bilgi eksikliği mevcut olduğu
düşünülmektedir.

•

İstanbul’da katılımcı bir kentsel karar alma sürecinin yasal ve idari çerçevesinin
geliştirilmesinin Türkiye’deki yerel yönetim çerçevesinin dönüştürülebileceği
düşünülmektedir.

Bu rapor çalıştayda görüşülen konu başlıkların çalıştay katılımcıları ve ilgilileri ile
paylaşılması amacı ile hazırlanmış olup bir sonuç raporu değildir.
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EKLER
Ek 1.

Çalıştay Programı
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Ek 2.

Katılımcı Listesi

Ad - Soyad

Kurum

Ali Alper Akyüz

Bilgi Üniversitesi

Ali Faruk Göksu

Kentsel Strateji

Aras Aladağ

Kadıköy Akademi

Arzu Erturan

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Aslı Sarıoğlu

Beyoğlu Araştırması

Asuman Türkün

Yıldız Teknik Üniversitesi

Asuman Yarkın Yeşilırmak

Bakırköy Kent Savunması

Aynur Yılmaz

Baykuşhane Sanat Kooperatifi

Ayşe Kapucu Avuz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Ayşe Nur Ökten

Yıldız Teknik Üniversitesi

Ayşegül Algan

Oy ve Ötesi

Ayşegül Özbakır

Yıldız Teknik Üniversitesi

Ayten Ağırdemir

Şişli Kent Konseyi - Kadın Meclisi

Bahar Bayhan

Mekanda Adalet Derneği

Bahar Yalçın

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
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Beyhan Uzunçarşılı

Urban Garden

Ceren Suntekin

Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi

Çetin Durukanoğlu

Yerdeniz Kooperatifi

Deniz Çelik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Deniz Özgür

İstanbul Kent Savunması

Deniz Salmanlı

KESK Kadın Meclisi

Didem Danış

Galatasaray Üniversitesi

Duygu Toprak

Ortaklaşa Kent

Ece Tümer Ergün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Ekim Tan

Play the City

Ekin Sarıca

Haliç Dayanışması

Erbay Arıkboğa

Marmara Üniversitesi

Erdoğan Yıldız

Gülsuyu - Gülensu Derneği

Erhan Kurtarır

Yıldız Teknik Üniversitesi

Erman Topgül

Sokak Bizim Derneği

Ervin Sezgin

İstanbul Teknik Üniversitesi
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Esen Özdemir

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD)

Evrim Ulusan

E-Plus

Ezgi Küçük Çalışkan

Marmara Belediyeler Birliği

Fatma Gül Eryıldız Şenvardar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Ferhan Gezici

İstanbul Teknik Üniversitesi

Fulya Baran

Kültürel Miras ve Kent Bülteni yayıncısı

Funda Oral

Beyoğlu Yurttaş Meclisi

Gamze Yaşar

Turizm Platformu

Gizem Aksümer

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Gökhan Tulay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Güneş Şanlı

Play the City

Gürhan Ertür

Şehir Hepimizin

Gürkan Akgün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Hande Soğancılar

Beyoğlu Gıda Kolektifi

Hazal Şahin

Karakutu Derneği

Hilal Gençay

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği
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Işık Demirtaş

Itır Akdoğan

Gazhane Çevre Gönüllüleri
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
(TESEV)

İclal Dinçer

Yıldız Teknik Üniversitesi

İlknur Üstün

Kadın Koalisyonu

İnci Olgun

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

İrem Uyar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Kevser Üstündağ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kubilay Önal

İstanbul Teknik Üniversitesi

Kumru Çılgın

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kübra Küçükerden Koçan

İstanbul Kent Konseyi ve Sarıyer Kent Konseyi

Maya Arıkanlı Özdemir

Gazhane Çevre Gönüllüleri

Mehmet Cemal Beşkardeş

Boğaziçi Dernekleri Platformu (BODEP)

Mert Arslanalp

Boğaziçi Üniversitesi

Merve Ağca

Marmara Belediyeler Birliği

Miray Özkan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Nazım Özcan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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Nevin Kaplan

İstanbul Barosu Kadın Konseyi

Osman Savaşkan

Marmara Üniversitesi

Osman Zinnur Peker

Demokrasiyi Güçlendirme Derneği

Önder İskender Özturanlı

Adalar Kent Konseyi

Pınar Gerikalmaz

Kadıköy Tüketim Kooperatifi

Rahim Noz

Kadıköy Dayanışma Ağı

Rümeysa Çamdereli

Havle Kadın

Saadet Tipi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Savaş Zafer Şahin

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sema Reyhan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Sevil Işık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Sevil Turan

Yeşil Düşün Derneği

Şükriye Tümay Erdil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Tolga Karagöz

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)

Tünde Tülin İlhan

İstanbul Kent Konseyi

Ulaş Akın

Ekortel
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Ulaş Bayraktar

Kültürhane Mersin

Ünzile Batmanlar

Yerdeniz Kooperatifi

Yakup Kadri Karabacak

Kamu Harcamalarını İzleme Platformu

Yaşar Adanalı

Mekanda Adalet Derneği

Yelta Köm

Herkes için Mimarlık

Zeynep Bartu

Şişli Kent Konseyi/ Kent Hakkı Meclisi
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