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SUNUġ
Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan yoğun göç baskısı altındaki kentleşme sorunları;
betonlaşma, çarpık yapılaşma, trafik, çevresel değerlerin tahribi gibi yalnızca kentsel çevrenin
yapılanmasına ilişkin olmayıp, kendilerine yaşam alanı arayan işsiz, yoksul, sosyal güvenceden
yoksun geniş kitlelere barınma alanı sıkıntısından kaynaklanan yıllar öncesinden öngörülemeyen
ciddi sosyal sorunlar da kentlerin gündemine girmiş bulunmaktadır.
Özetlenen kentsel ve sosyal sorunlar, yerel yönetimlere bilinen görev alanları dışında yeni
görevler yüklerken, yeni yüzyılda yerel yönetimlerin rolünün de değiştiği kabul edilmekte,
ekonomik ve sosyal alana girmesi de beklenen yerel yönetimlerin yeni kaynaklarla güçlendirilmesi
yanında, katı merkezci yönetim geleneğinin terk edilerek, yeni bir anlayışla, tüm kent aktörlerini bir
araya getiren katılımcı demokratik bir yapılanma içinde yönetilme gereği dünya platformlarında
vurgulanmaktadır.
Bu bağlamda 1992 Rio Zirvesi sonrası Dünyadaki gelişmeler ve yerelleşme sürecinde
ilçemizin 21. Yüzyıl gündemleri üzerinde kent halkının karar ve uygulama aşamalarına aktif
katılımını sağlamak üzere;
Kentine Sahip Çıkma,
Çözümde Ortaklık,
Aktif Katılım
ilkeleri ile Çekmeköy Kent Konseyi kurulmuştur.
Çekmeköy Kent Konseyi; ilçemizdeki merkezi hükümet birimleri ile yerel yönetim
birimleri olan Belediye ve köylerin temsilcilerini, mahalle muhtarlarını, sivil meslek
örgütlerini, meslek kuruluĢlarını, akademik kurumları, dernek ve vakıfları, siyasi partileri ve
eğitim kuruluĢlarını bir araya getiren yapısıyla, kent yönetiminde katılımcı yerel yönetim
sistemini geliştirme gibi çok önemli bir işlevi üstlenmiş en geniĢ katılımlı demokratik bir
oluĢumdur.
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. Aynı zamanda Konseyimiz, kentin güncel sorunları ile
ilgilenmenin yanında, ilçemizi 21 inci yüzyıla hazırlayacak politikaların belirlenmesini
sürdürülebilir kent kavramı içinde gerçekleştirmeyi amaçlarken, yerel demokratikleşme kültürünü
yaymayı, kentlilik bilincini geliştirme hedefini de gütmekte ve demokratik yapılanma biçimleri ile
kentin ortak aklını oluşturmada en iyi ve en uygun platformdur.
Çekmeköy Kent Konseyi, tüm siyasi partilerden ve gruplardan bağımsız olarak kent
yönetimine iliĢkin politikalar üretmeye kararlı, her bireyimize karar sürecine katılma hakkı
veren açıklık ilkesi ile geniĢ katılımı benimsemiĢ ve Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin
kazanımlarına ve büyük Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlılığı ilke edinmiĢtir.
Çekmeköy Kent Konseyi’nin yayılmasını amaçladığı ilkelere göz atacak olursak;
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 Bugünün nesli ve gelecek nesiller için daha iyi bir yaşam kalitesini temin eden
sürdürülebilir kalkınma kavramının tanıtılması ve yaygınlaştırılması.
 Çağdaş demokratik değerler ve uzlaşma, danışma, tolerans ve karşılıklı saygı ve tanıma
temeli üzerine oluşturulan, karar sürecini de içine alan bir demokratik kültürün güçlendirilmesi,
yaygınlaştırılması.
 Yerel karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi, yerel aktörlerin katılımı ve yerel
ortaklıklar temelinde geliştirilen yerel eylem planlarının hazırlanması.
 Yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınmada oynayabilecekleri çok önemli roller ve
yerel yönetimlerle yerel demokrasi arasındaki yakın ilişkinin yaygınlaştırılması.
 Yerel yönetimde demokratikleşme ve etkin yerel katılım üzerine kurulu yerel
yönetişimde sorgulanabilirlik ve saydamlık ilkelerinin yaygınlaştırılması.
 Daha katılımcı, daha demokratik yerel yönetimler için özendirici bir yaklaşımla
toplumda uzlaşma sağlamaya yönelik enformel süreçle ve yeni danışma yöntemlerinin
geliştirilmesi.
 Kent aktörlerinin ortak yeteneklerinin üst düzeye çıkarılması ve kendi aralarında üretici
diyalog ve iş birliğini geliştirme çalışmalarına yoğun destek sağlanması.
Konseyimiz; kültürel ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik, doğal kaynak
yönetimi, çevre, ve turizm gibi konulara öncelik veren sürdürülebilir kent temel kavram ve
ilkelerinin yerleşmesi ve benimsenmesine özel bir önem vermektedir. Ayrıca kentsel
sürdürülebilirliğin, yalnızca çevre ile sınırlı dar bir kavram olmadığını politik, sosyoekonomik ve
kültürel boyutlar içerdiğini de vurgulamak gerekmektedir.
Meclislerimiz ve ÇalıĢma Gruplarımız OluĢturulmuĢtur;
Çok çeşitli fonksiyonları icra eden ve sosyal konumları itibarıyla özel ilgi gerektiren Konsey
Meclislerimiz, Çekmeköy’ün güncel projelerinin tartışıldığı, bilgi alış-verişinin yoğun olarak
yapıldığı demokratik bir platform işlevini yerine getirirken; Konsey ÇalıĢma Gruplarımız da,
çeşitli etkinliklerle, başta çevrenin ve kentin planlaması olmak üzere kentin çeşitli sorunlarının
gündeme getirildiği, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşama katkıda bulunulduğu demokratik gruplar
olacaktır. Konseyimizde, ilçemizin ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulan Çalışma Grupları,
gündem konularını belirleme serbestliği içindeki çalışmaları ile bu kurumlara demokratik olma
niteliği kazandırmakta ve bu nitelik, özelde çalışma gruplarının, genelde ise Çekmeköy Kent
Konseyinin halkımız tarafından benimsenmesi ve kurumsallaşması yönünden büyük önem
taşımaktadır. Çekmeköy Kent Konseyi Çalışma Gruplarımızın adları;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

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.

olmak üzere 9 Adettir.
Kadın Meclisi;
Kadın Meclisimiz; kadınların, sosyal, politik ve bireysel yeteneklerini geliştirme, sosyal
yaşam, yerel planlama ve karar alma süreçlerine katılımlarını kolaylaştırma gibi hedefleri
gerçekleştirme amacıyla oluşturulmuş bir platformdur ve kadınların yetersiz sosyoekonomik
koşullar nedeniyle ortaya çıkan sorunlarını çözmeye yardımcı olmayı ve kadınların kent yönetimine
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katılımlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
Çalışmalar kapsamında sürdürülebilir kalkınma konusunda bilinçlenme ve kente aidiyet
duygusunu geliştirmenin yanında proje geliştirme ve uygulama becerilerinin kazandırılmasına da
özel bir önem verilecektir. Yerel yönetimler, kadın ve erkeğin eşit katılımı üzerine kurulmalıdır.
Ancak her iki cinsin de eşit biçimde temsil edildiği bir yerel yönetim modelinde etkin yönetişim ve
yerel demokrasinin gelişimi sağlanabilir.
Gençlik Meclisi;
Yerel ve ulusal demokratikleşme sürecinde, gençlerin düşüncelerini açıkça
söyleyebilecekleri, çözüm üretebilecekleri ve özellikle karar alma mekanizmalarına aktif şekilde
katılım sağlayabilecekleri Gençlik Meclisimiz; gençlerin kendi sorunlarına sahip çıkmalarını
özendiren, gönüllülük temelinde kent konseyleri bünyesinde yer alarak örgütlenen demokratik
organlardır. Kent Konseyi Gençlik Meclisi en az bir kadın ve bir erkek olmak üzere; üniversite
öğrenci konseyi temsilcileri, üniversite öğrenci topluluk ve kulüplerinin temsilcileri, üniversitedeki
genç akademisyen temsilcileri, lise öğrenci temsilcileri, gençlik ile ilgili çalışma yapan STK
temsilcileri, odaların gençlik temsilcileri, çalışma grubu temsilcileri, kamu kurumlarının gençlik
temsilcileri, mahalle temsilcileri, spor kulüplerinin gençlik temsilcileri ve ilgili belediyede grubu
bulunan siyasi parti gençlik kolları temsilcilerinden oluşur.
Gençlik Meclisimiz, sürdürülebilir kentsel gelişim kapsamında, ilçemiz gençleriyle
Çekmeköy Yerel Kurum ve Kuruluşları arasında diyalog sürecini başlatma, gençlerin yerel
yönetimlere görüşlerini iletmelerini temin edecek bilgilere erişim yollarını açma ve genç nüfusa
ilişkin yerel karar süreçlerine katılımlarını kolaylaştırma amaçlarıyla kurulmuş çok fonksiyonlu
yasal ve demokratik bir örgütlenmedir.
Ayrıca; Çekmeköy Kent Konseyi olarak, ilçemiz çocuklarına yönelik olarak da,
çocuklarımızın tüm hak ve çıkarlarının korunarak yaygınlaştırılmasını, çocukların gelişimine
yönelik yatırımların desteklenmesini öncelikli konu olarak ele alarak, çocuklarımızın kentin aktif ve
sorumlu bireyleri olmaları için yerel karar süreçlerine katılmalarını teşvik edecek çalışmalara imza
atacağız. Konseyimiz, çocuklara yönelik kapsayıcı/önleyici sosyal politika ve kültürel kalkınmada,
çocuklarımızı ilk sıraya koyan bir yaklaşımın yaygınlaşmasını en temel ilkelerden biri haline
getirmeyi amaçlamaktadır.
Engelliler Meclisi;
Engelliler Meclisimiz; herhangi bir sebeple engelliler grubuna girenlerin, tüm
vatandaşlarımız gibi eşit biçimde, kentli olmanın getirdiği konut, sağlık, temiz bir çevrede yaşama
hakkı gibi tüm haklardan yararlanmaları gerektiğini, bu nedenle de kent yönetimine ilişkin karar
süreçlerine engelsiz biçimde katılmalarının temini için çalışacak ve bu gruplara maksimum destek
verecektir.
"Konsey olarak, ilçemizde yaşayan ve sosyal hayatın dışında kısıtlı imkânlarla yaşam
mücadelesi veren engelli vatandaşlarımızın, Kent Konseyi çatısı altında toplanarak, sıkıntılarının
azaltılması ve sosyal yaşama üretken olarak katılımlarının sağlanmasına yönelik katkılarda
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.
Konseyimiz, Sürdürülebilir Kalkınma, Katılımcılık, YönetiĢim gibi kavramların
yaygınlaşmasında, yerel kuruluĢlarla danıĢma sürecinin geliĢtirilmesinde, ilçemizdeki sivil
toplum örgütlerinin kendilerini daha güçlü ve etkin biçimde ifade etmelerinde, kadınların,
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emeklilerin, engellilerin ve gençlerin yönetiĢim sürecine katılımında önemli işlevleri olan çok
boyutlu ve en geniş katılımı içinde barındıran yerel toplum hareketidir.
Kent Konseyimiz, kısa, orta ve uzun vadeli kalkınma strateji ve planlarını, sürdürülebilir
kent kavramına uyumlu biçimde ve çevresel faktörler ışığında, yerel sivil örgütlerin katılımı ile
hazırlayarak, bu eylem planlarını, yönetimlerin kendi programlarına alması yönünde çalışmalar
belirleyip uygulamaya koyacaktır. Bu önceliklerin ve Eylem Planlarının hazırlanmasıyla Çekmeköy
Kent Konseyi artık gündemi belirleyecek, Eylem Planları doğrultusunda projeler oluşmasını temin
edip, bu projelerle ilçemizi 21. yüzyıla hazırlama misyonunu üstlenecektir. Tüm bu çalışmaların
sonuçlanabilmesi için gerekli takipler Konseyimizin Meclisleri ve Çalışma Grupları tarafından
yapılacak, gerektiğinde demokratik baskı mekanizmaları da kullanılacaktır.
Konseyimizin çalışmaları tüm Çekmeköylülere açık olup, Çalışma Guruplarımız ilgi
alanlarına giren konularda araştırma yaparak, konunun önemine göre Kent Konseyinde yapılacak
özel toplantılar neticesinde hazırlanan raporlar ve ortaya çıkan görüşler, ilgili kamu kurumları veya
belediyeye iletilecek, gerektiğinde ilgili makamlar ziyaret edilerek sorunlar birebir çözüme
kavuşturulmaya çalışılacaktır. Vatandaşlarımızın Konsey çalışmalarına aktif bir şekilde katılımını
sağlama amacıyla seminerler, mahalle toplantıları ve kapalı salon toplantıları yapılarak, basına
ve kamuya yönelik bilgilendirme toplantıları ile de çalışmalarımızı düzenli raporlarla
yayınlayacağız.
Konseyimizi, ilçemizin önemli stratejik hedef ve sorunlarının, siyasi ve ideolojik kaygı ve
baskılardan uzak, özgür, demokratik, şeffaf ve geniş katılımlı bir ortamda dile getirilip tartışılması
için stratejik öneme sahip bir sivil toplum platformu haline getirmek ve bu durumun
sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla var gücümüzle çalışacağız.
Kısacası Konseyimiz için yepyeni bir dönem başlamaktadır. Bundan sonra ortaya
koyacağımız çalışmalarla, öncelikler ve eylem planlarının hazırlanmasına katkılarını esirgemeyecek
olan herkesi kutluyor, başlayan bu yeni ve önemli dönemde, tek tek aynı katkıları koyacağına
inandığımız üyelerimize teşekkür ediyorum.
Çalışmalarımızın yararlı olmasını diler, saygılarımı sunarım.

Latif COġAR
Çekmeköy Kent Konseyi BaĢkanı
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