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Devletin birçok alandan çekilerek, görevlerini sivil toplum örgütlerine ve özel sektöre
devretmesiyle birlikte, yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması kentlerde yaşayanların
sorumluluklarını da artırmıştır.
Zira artık “nasıl olsa Devlet yapar” beklentisi ortadan kalkmıştır. Bu durumda
yapılması gerekenleri o kentte yaşayan ve aynı sorumluluğu paylaşan hemşeriler yapacaktır.
Bunun gerçekleşebilmesi için de bir “güç birliğinin” ve “ortak aklın” devreye sokulması
gerekmektedir.
Bu tür oluşumlara fırsat oluşturmak amacıyla son yıllarda çıkarılan kanunlarda
hemşerilerin yönetime daha fazla katılmasını sağlayacak düzenlemeler getirilmiştir.
Bunlardan birisi de 5393 sayılı Belediye kanunuyla yasal statüye kavuşturulan “Kent
Konseyleri”dir.
Kanunda yer alan Madde metni şöyledir “Kent konseyi, Kent yaşamında, kent
vizyonunun ve hemşerilik 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.
Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların,
noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu
kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin
katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda
destek sağlar”
Yerel demokrasi olarak adlandırdığımız Yerel Gündem 21 programı (1992`de Rio de
Janeiro`da yapılan “Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı”) sürecinde Kent
Konseyi, kentteki tüm paydaşları bir araya getiren somut bir yönetiĢim organizasyonu olarak
kabul görmektedir. Bu durumda Konseyimizin en önemli işlevi, merkezi yönetim, yerel
yönetim ve sivil toplum örgütleri ile birlikte kentimizin tümünü birden kucaklayan bir ortak
akıl’ın oluşturulabilmesidir.

Hiç şüphe yok ki Konseyimiz, bu üç önemli toplum kesimini, yatay iliĢkiler
bağlamında bir araya getirmiş ve o ortak aklı oluşturabilmiştir. Kent ve insan hayatıyla
yakından ilgili temel stratejilerin ve eylem planlarının belirlenmesinde önceliklerin ve
hedeflerin belirlenmesinde uzlaşma kültürü çerçevesinde ortak paydamızı ne kadar geniş
oluşturabilirsek, alınabilecek ortak tavsiye kararlarının kamu otoritesi üzerinde tesiri de o
oranda fazla olacaktır.
Konseyimizin bu şeffaf çatısı altında demokratik katılımı yaygınlaştırabilmek, çok
aktörlü veya çok ortaklı yönetim tarzını yani yönetiĢimi hayata geçirebilmek, farklı sesleri,
sağduyu ve uzlaşma kültürünün ışığında analiz edebilmekle mümkün olacaktır.
Önyargılardan tamamen arınmış bir ortak akıl arayıĢı, kentimizi oluşturan tüm
tarafların mutlak yararınadır. Umuyoruz ki; bu yeni dönemde ortak paydamızı büyütmeye
yönelik çabalarımız, önyargılara ve içgüdüsel reflekslere boğdurulmayacaktır. İdeolojik
duygulara değil, eleştirel aklın egemen olacağı bir kent konseyi süreci, temennimiz ve de
hassasiyetimiz olacaktır.
Çalışmalarımızın yararlı olmasını diler, saygılarımı sunarım.
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