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Köln uyum kurulu, 
    Köln halkı tarafından seçilen göçmen kökenli  

22 asli üye,
    belediye meclisinin içinden görevlendirilen 11 asli üye 
   ve çeşitli kurumların temsilcilerinden oluşan danışman  

üyelerden oluşmaktadır.

Kurul her beş yılda bir, yerel seçimlerle aynı günde, seçilir. 
Bir dahaki seçimler 13 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır.

Uyum kurulunun bütün üyeleri fahri olarak görev yapar-
lar. Kurul toplantıları topluma açıktır ve Köln belediye-
sinde yapılır. Toplantı için gerekli belgeler ve protokollar 
internette yayınlanmaktadır.
https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/soziales/
integrationsrat/ 

Uyum kurulunun idare merkezi,
Kleine Sandkaul 6, 50667 adresindedir

İdari yöneticisi Andreas Vetter’dir. Tel.: 0221/221-23195
Integrationsrat@stadt-koeln.de
Köln Entegrasyon Kurulu, Kuzey Ren-Vestfalya 
Federal Entegrasyon Dairesi üyesidir.
https://landesintegrationsrat.nrw/ 

Köln, Aralık 2020

Uyum Kurulu kentte yaşayan 
göçmenlerin haklarının 
siyasi takipçisidir 

Uyum kurulunun alt komisyonları

Uyum kurulunun alt komisyonlarda yer alan üyele-
ri, düzenli olarak yaptıkları toplantılarda, “Kültür ve 
Spor”,  “Sığınmacılar – Kültürlerarası merkezler – Fahri 
çalışma”, “Eğitim – öğretim – meslek edinme”, “Sağlık – 
sosyal sorunlar – yaşlılar”, “Yabancı uyrukluların genel 
sorunları – çok kültürlü açılım – ayrımcılığı önleme” 
alanlarında fikirler üretirler.

Uyum kurulunun başkanlığını Tayfun Keltek yürüt-
mektedir.
Başkan yardımcıları Ahmet Edis, Antonella Giurano, 
Figen Maleki, Eli Abeke ve Stefan Mitu

Uyum kurulunun doğrudan seçilmiş diğer üyeleri:    
İbrahim Alıcı, Ahmet Altınova, Mehmet Cambaz, Meh-
met Ayata, Abdullah Aydık, Nebil Bayrakçıoğlu, Barbara 
Brunelli, Gülgün Durdu, Ali Esen, Sevil İnal, Lillo Licco, 
Dr. Eugen  Litvinov, Turan Özküçük, Stella Shcherbeto-
va, İbrahim Toure ve Silvio Vallecoccia

Kurulun belediye meclisi içinden görevlendirilmiş 
üyeleri:
CDU: Martin Erkelenz (göç politikası sözcüsü), İra  
Sommer ve Stephan Pohl.
SPD: Conny Schmerbach, (göç politikası sözcüsü), 
Christian Joisten, Malik Karaman ve Klaus Schäfer.
Birlik 90/Yeşiller: Fırat Yurtsever (göç politikası  
sözcüsü) ve Marion Heuser.
Sol parti: Güldane Tokyürek (göç politikası sözcüsü) ve 
FDP: Katja Hoyer (göç politikası sözcüsü).  



Uyum kurulu aşağıdaki alanlarda 
çalışmalar yapar 

   Avrupa birliği yurttaşı olmayan, uzun süre 
Almanya’da yaşayan göçmenler için oy kullanma 
hakkı kazandırılması

 
   Kentimizde yaşayan göçmenlerin siyasal, sos-

yal ve kültürel yaşama eşit haklarla katılımının 
standartlaştırılması

 
   Bir çok ülkeden gelen göçmenlere ev sahipliği yapan 

kentimiz yönetiminin kültürlerarası özelliklere 
   açık hale getirilmesi
 

   Kentimizde, dışlama, ayrımcılık ve ırkçılığı önleyici 
projelerin hayata geçirilmesi

 
   Köln çapında göçün sebepleri, etkileri ve kazanımları 

bakımından farklı bir tablo oluşturulması

   Kentteki kültürlerarası merkezlerin ve göçmen örgüt-
lerinin maddi yönden desteklenerek, teşvik edilmesi

   Kentimize sığınan insanlara, uygun mesken ve geçim 
olanakları sağlanması

Köln’de yaşayan nüfusun % 38,2’si göçmen kökenlidir. 
Bunun yanı sıra kentimiz halkının % 19,3’ü de yabancı 
uyrukludur. Köln belediyesinin uyum kurulu, yerel 
düzeyde bütün bu göçmen topluluklarının ortak ilgi 
alanlarına sahip çıkar ve kentte göçün neden olduğu 
değişim sürecine refakat eder. Güdülen amaç, siyasile-
rin ve yöneticilerin dikkatini ve hassasiyetini göçmenle-
rin yaşam gerçeklerine yönlendirmek ve göçün çoğulcu 
toplumumuzdaki yaşamın normalliği ve zenginliği ola-
rak algılanmasını sağlamaktır. Bu gerçekliğin getirdiği 
olanakları bütün kent halkının yararına değerlendirmek, 
siyasi bir encümen konumundaki uyum kurulunun 
başlıca hedeflerindendir. Uyum kurulu, bu alanda siya-
setçilere ve yöneticilere somut öneriler sunarak, kent 
toplumun içindeki azınlık gurupların da şans eşitliğinin 
ve siyasete katılımlarının sağlanması yönünde önemli 
katkılar yapar.

Belediye Meclisi ve Uyum kurulu 

Köln’ün en yüksek siyasi karar organı belediye mecli-
sidir. Bu meclis, seçmenlik haklarına sahip Köln’lüler 
tarafından seçilir ve yerel düzeydeki bütün konularda 
yetkilidir. Meclis bazı konularda karar verme yetkisi-
ni, konuların daha derinlemesine tartışılıp, meclisin 
kararına sunulmaları amacıyla, örneğin kentsel gelişim 
encümeni, gençliğe yardım encümeni, bayındırlık encü-
meni, sosyal encümen, ulaştırma encümeni gibi komisy-
onlara aktarabilir.

Uyum kurulu belediye meclisinin bu tür ihtisas 
komisyonlarından birisidir. Etkinlik alanı göç ve 
kentte yaşayan göçmenlerin şans eşitliğinin ve eşit 
haklarla siyasete katılımlarının desteklenmesidir.

Uyum kurulu, Belediye yönetimine içeriksel sorular 
sorma ve somut projeler uygulama amacıyla öneriler 
verme hakkına sahiptir.

Uyum kurulunun başarmış olduğu girişimler

     Göçün yönetimi “Uyum ve çoğulculuk” adı altında bir 
dairede birleştirildi

      Kent yönetim kadrolarında görev alacak personelin 
seçiminde kültürlerarası yeterlilik bir tercih nedeni 
haline getirildi

     Göçmen çocuk ve gençlerin Köln’deki okullara uyum 
sağlamasının ana hatlarını belirleyen bir deklarasyon 
yayınlandı

     Belediye bütçesi çerçevesinde bir göçmenlik bütçesi 
bölümü oluşturuldu

     Keupstrasse ve Probsteigasse’deki NSU ter-
ör saldırılarının kurbanları hatırasına bir anıt 
oluşturulması kararlaştırıldı

     Köln’de bir göç toplumu evi kurulmasında uzlaşı 
sağlandı

     İlk kez, 22 farklı ana dil ve Almanca olarak iki dilli hiz-
met verecek kreş gurupları için bütçeden fon ayrıldı

     Belediye, göçmenler için uyum ve tercümanlık hiz-
metlerinin masraflarını karşılamayı kabul etti

     Köln belediyesi, Avrupa ırkçılık karşıtı kentler koalisyo-
nu adlı derneğe üye oldu

     Köln Avrupa temel öğretim okulları birliği oluşturuldu

     Köln’de bir “Çok dillilik ve uyum merkezi” projesi haya-
ta geçirildi

     Göçmenler için bir sağlık rehberi uygulaması 
başlatılması kararlaştırıldı

     Uyum kurulu ayrıca çok dillilik, ırkçılık gibi konularda 
düzenli olarak değişik etkinlikler organize etmektedir


