SUNUŞ
ÇEKMEKÖY KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI
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 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve 08.10.2006
tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi
Yönetmeliği hükümlerine göre ilçemizde Kent Konseyini kurmuş bulunuyoruz.
Çekmeköy Kent Konseyi olarak amaçlarımız arasında; kent yaşamında, kent
vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentimizin hak ve hukukunun korunması,
sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık,
hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata
geçirmeye çalışmak gibi çok çeşitli amaçlarımız vardır.
İlçemizin ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulan Çalışma Gruplarımız, gündem
konularını belirleme serbestliği içindeki çalışmaları ile bu kurumlara demokratik olma niteliği
kazandırmakta ve bu nitelik, Çalışma Gruplarımızın halkımız tarafından benimsenmesi ve
kurumsallaşması yönünden büyük önem taşımaktadır.
Çalışma Gruplarımız, belirlenen öncelikli konularda derinlemesine çalışmalar
yapabilecek zamana ve birikime sahip, Çekmeköy’ün farklı sektörlerinden, kuruluşlarından
gelen kişileri, katılımcı yaklaşımın özüne uygun şekilde, yerel sürdürülebilir kalkınma eylem
planlamasının farklı bileşenleri etrafında buluşturmaktadır. Çalışma Grupları, yalnızca bir
tartışma, düşünce geliştirme ve ortak noktalarda buluşma ortamı yaratmakla kalmayarak, ilgili
konulardaki temel sorunların çözümüne yönelik eylemlerin ve bunların önceliklerinin
belirlendiği bir platform işlevini görecektir.
Burada özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus Çalışma Grupları’nda
“gönüllülüğün” esas olduğudur. Yani, konuya ilgi duyan, “söyleyecek sözü, ayıracak
zamanı” olan her bireyin katılımı, ilgili konuda uzmanlıkları olup olmadığına bakılmaksızın
büyük önem ve değer taşımaktadır. Bu nokta göz ardı edilmemek kaydıyla, özellikle faaliyet
alanları konu ile örtüşen meslek odalarından ve ilgili konuda uzmanlaşmış diğer sivil toplum
kuruluşlarından gelen katılımcıların Çalışma Grupları içerisinde etkin bir rol oynamasının
getirdiği yararlar azımsanmayacak kadar çoktur.
Çalışma Gruplarımızın, düzenli ve verimli bir şekilde çalışmaları, katılımcıların
kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri, karşılıklı saygı ve hoşgörüye dayalı bir çalışma
ve uzlaşma ortamının sağlanması ve çıktıların Çekmeköy Kent Konseyi ve diğer platformlara
aktarılması gibi konular başta olmak üzere, grubun sürekliliğinin ve koordinasyonunun
sağlanması amacıyla bugün yapılacak olan Çalışma Grubu Başkanlığı seçiminin
Çekmeköy’e ve dolayısıyla Çekmeköylülere hayırlı olmasını diler, çalışmalarınızda başarılar
dilerim.
Latif COŞAR
Çekmeköy Kent Konseyi Başkanı

Çekmeköy Kent Konseyi Çalışma Gruplarımız
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Turizm Çalışma Grubu,
Çevre Sağlığı, Doğayı Koruma ve Altyapı Çalışma Grubu,
İmar Planlama Kent Mobilyaları ve Peyzaj Çalışma Grubu,
Sosyal Yardımlaşma Çalışma Grubu,
Doğal Afetler Çalışma Grubu,
Eğitim Kültür ve Sanat Çalışma Grubu,
İnsan Hakları ve Tüketici Hakları Çalışma Grubu,
Kadın, Çocuk ve Aile Çalışma Grubu,
Sağlık Çalışma Grubu.

5393 sayılı Belediye Kanunu
KENT KONSEYİ
Madde 76 – (1) 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.
(2) Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların,
noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum
ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan
kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek
sağlar.
(3) Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında
gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri
Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

