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SUNUŞ 

1992 Rio Zirvesi sonrası dünyadaki gelişmeler ve yerelleşme sürecinde “Kentine 

sahip çıkma”, “aktif katılım” ve “çözümde ortaklık” ilkelerinin bütünlüğünde, kentleri 

sürdürülebilir geleceğe taşıyan bir “ortaklık modeli” olarak tanımlanan Kent Konseyleri, 

yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik bilincinin 

geliştirilmesini, çok-aktörlü ve çok-ortaklı yönetim tarzının benimsenmesini sağlamaktadır. 

Bu bağlamda bu ilkelerin hayata geçirilmesini sağlamak üzere ilçemizde Kent Konseyini 

kurmuş bulunuyoruz. 

Çekmeköy Kent Konseyinin amacı; kent yaşamımızda kentimizin vizyonu belirleyerek 

hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini, kentimizin hak ve hukukunun korunmasını, 

sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma, dayanışma, şeffaflık, hesap 

sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerinin ciddiyetle hayata 

geçirilmesini temin etmek ve muhafazasını sağlamaktır. Bu doğrultuda Çekmeköy’ün güncel 

projelerinin tartışılacağı, bilgi alış-verişinin yoğun olarak yapılacağı demokratik bir platform 

işlevini yerine getiren, çok çeşitli fonksiyonları icra eden ve sosyal konumları itibarıyla özel 

ilgi gerektiren Konsey Meclislerimiz, bu amaçların gerçekleşmesi ve temel ilkelerin hayata 

geçirilmesi amacıyla faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. 

ÇEKMEKÖY KADIN MECLİSİ 

Kadın Meclisimiz, bir yandan Çekmeköy’lü kadınların karar alma süreçlerine ve 

kentsel yaşamın her alanına etkin olarak katılımının sağlanmasına odaklanırken, diğer yandan 

da Çekmeköy’deki örgütlü ve örgütsüz kadınlar arasındaki iletişimin geliştirilmesini ve bilgi 

ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesini sağlayacak ortak bir dayanışma ağı oluşturmayı 

hedeflemektedir.  

Bu genel çerçevede, Kadın Meclisimizin, kadınların toplumsal yaşamın her alanında 

söz sahibi olması, kent ve kadın sorunları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, kadın 

bakış açısıyla politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılma ve kente aidiyet duygularının 

geliştirilmesi, kadınlara karşı yapılan her türlü ayırımcılığa ve aile içi şiddete karşı güç birliği 

yapılması, kadınların sorunlarından, gereksinimlerinden ve beklentilerinden yola çıkılarak, 

çözüm önerileri ve projeler üretilmesi, bu önerilerin ve projelerin gerçekleştirilmesine 

katılma ve katkıda bulunulması ve yerel hizmetlerin yürütülmesinde daha çok sorumluluk 

üstlenilmesi gibi çok yönlü ve geniş kapsamlı hedefleri ve bunların gerçekleştirilmesine 

yönelik işlevleri bulunmaktadır. 

ÇEKMEKÖY GENÇLİK MECLİSİ 

“Çok ortaklı ve çok aktörlü yönetim anlayışı içinde, kent yönetiminde ortaklar 

arasında yatay ilişkilerin güç kazanması, demokratik katılımın ve yapının güçlendirilmesi, 

sürdürülebilir kalkınma içinde gençlerin yapabilir kılınması, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin 

yönetiminde o kentte yaşayan gençlerin aktif rol almasını hedefleyen ve gönüllülük temelinde 

oluşmuş bir kurum” olan Gençlik Meclisimiz; gençlerin kendi sorunlarına sahip çıkmalarını 

özendiren, gönüllülük temelinde kent konseyleri bünyesinde yer alarak örgütlenen demokratik 

organlardır. 

Gençlik Meclisinin ortak amaçları arasında, belirli bir alan ölçeğinde gençliğin temsil 

edilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik olarak Çekmeköy’lü gençler tarafından 

çeşitli öneriler ve projeler geliştirilmesi, özellikle Çekmeköy gençliğini ilgilendiren projeler 
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konusunda Çekmeköy’lü gençlere de danışılması gibi önemli konuların yer alacağı çalışmalar 

bulunmaktadır. Çekmeköy Gençlik Meclisi’nin çok-yönlü işlevleri arasında ise, Çekmeköy 

gençliğinin, kentinin yönetiminde söz sahibi olması, planlama, karar alma ve uygulama 

süreçlerinde yer alması, gençlikle ilgili programların teşvik edilmesi ve yaşama geçirilmesinin 

kolaylaştırılması, Çekmeköy’de yer alan diğer gençlik örgütlenmelerinin güçlendirilmesi ve 

örgütlenme bilincinin geliştirilmesi, Çekmeköy’lü gençler arasında bilgi ve deneyim 

alışverişinin teşvik edilerek, dostluk köprülerinin ve kültürel alışverişin güçlendirilmesi yer 

almaktadır. 

ÇEKMEKÖY ENGELLİLER MECLİSİ 

Engelliler Meclisimiz, dil, din, ırk, kültür, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin kent 

içinde yaşayan engellilerin kent yönetiminde ve karar alma süreçlerinde ihtiyaçlarına yönelik 

daha aktif rol almalarını, demokratik katılımın ve katılımcı yapının güçlendirilmesini 

hedefleyen ve Çekmeköy Kent Konseyi çatısı altında gönüllülük esasına dayalı olarak 

oluşmuş demokratik bir yapıdır.  

İlçemizde yaşayan ve sosyal hayatın dışında kısıtlı imkânlarla yaşam mücadelesi veren 

engelli vatandaşlarımızın, Çekmeköy Engelliler Meclisi çatısı altında toplanarak, sıkıntılarının 

azaltılması ve sosyal yaşama üretken olarak katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalarda 

bulunacağız. Engelli insanlarımızın yasal haklarından haberdar edilmesi, yaşam koşullarının 

iyileştirilmesi ve günlük yaşamdaki çevresel engelleri ortadan kaldırarak zorluklardan 

arındırıp, çalışmaya ihtiyacı olan engelli bireylerimizin, başkalarının yardımına muhtaç 

olmadan yaşayabilecekleri olanakları oluşturmak öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır.  

Bu amaç ve hedeflerle bugün burada toplanan ve bundan sonra ortaya koyacağı 

çalışmalarla, öncelikler ve eylem planlarının hazırlanmasına katkılarını esirgemeyecek olan 

tüm üyelerimizi kutlayarak, başlayan bu yeni dönemde, tek tek aynı katkıları koyacağına 

inandığım Sizlere yürekten teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 
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