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önsöz
Bu kýlavuz, Türkiye Yerel Gündem 21 (YG-21)
Programý kapsamýnda, bir düzine yýla yayýlan
uygulamalarýn saðladýðý ivmeyle baþlayan "Kent
Konseyleri'nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik
yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine
yönelik eðitim ve kapasite geliþtirme desteði
saðlanmasý" baþlýklý son aþama projesi kapsamýnda
hazýrlandý. Kýlavuz, Türkiye YG-21 Programý'nda
elde edilen engin deneyim ve bilgi birikiminin ýþýðýnda
Kent Konseyi uygulamalarýnýn kolaylaþtýrýlmasýný ve
ilgili konularda terminoloji ve uygulama
bütünlüðünün saðlanmasýný amaçlýyor.
Kýlavuz'un ilk bölümleri, Kent Konseyleri ile Türkiye
YG-21 Programý arasýndaki baðlantýya ayrýlmýþ
bulunuyor. Bu baðlantýnýn kurulmasý, Kent
Konseyleri'nin, YG-21 süreçlerinin baþlýca katýlýmcý
yapýsý olarak yasalarda yerini almýþ olduðuna dikkat
çekilmesinden çok, bu yapýlara iþlerlik kazandýrýlmasý
ve hedeflerine ulaþmalarý açýsýndan elzem olan
"sürdürülebilir kalkýnma" süreçleriyle bütünleþmeleri
açýsýndan büyük önem ve öncelik taþýyor. Bu
doðrultuda, son aþama projesi kapsamýnda, YG21 süreçlerinin, bundan böyle Kent Konseyleri'nin
bünyesinde devam etmesinin ve içselleþtirilmesinin
saðlanmasý hedefleniyor.
Kent Konseyleri ile ilgili yasal ve kurumsal
çerçevenin sunulmasý amacýyla, baþlangýç
bölümlerinde, Belediye Kanunu'nun 76. maddesine
ve bununla baðlantýlý olarak, Kent Konseyi
Yönetmeliði'nin gerekçesi ve amacýna yer veriliyor.
Kýlavuz'un daha sonraki bölümleri, Kent
Konseyleri'nin yapýsý ve iþleyiþine ayrýlmýþ bulunuyor.
Bu bölümlerde, Kent Konseyi Yönetmeliði'nde
getirilen çerçevenin ýþýðýnda, Konsey'in oluþumu,

organlarý, üyeleri, görevleri, çalýþma ilkeleri,
kaynaklarý gibi baþlýca konular, uygulamada ön
plana çýkan çeþitli sorular baðlamýnda ele alýnýyor.
Kýlavuzun daha sonraki bölümlerinde Kent
Konseyi bünyesindeki katýlýmcý yapýlar ele alýnýyor.
Bu baðlamda, Kadýn Meclisleri, Gençlik Meclisleri,
Özel Ýlgi Gruplarý, Mahalle ölçeðinde katýlým ve
Çalýþma Gruplarý ile ilgili bölümlere yer veriliyor. Bu
katýlýmcý yapýlara, eylem planlamasýna iliþkin bölüm
eþlik ediyor. Bu yapýlarýn ve süreçlerin bütünleyicisi
ve "yapýþtýrýcýsý" olarak da, koordinasyon iþlevi
vurgulanýyor.
Bu bölümlerdeki bilgilerin derlenmesinde,
YG-21 Programý'nýn daha önceki aþamalarýnda
hazýrlanan "YG-21 Uygulamalarýna Yönelik
Kolaylaþtýrýcý Bilgiler Elkitabý", önemli girdiler saðladý.
Kent Konseyi'nin yasal dayanaklarýna kavuþmasý
sonrasýnda, bu Elkitabý'nýn yeni duruma uyarlanacak
þekilde gözden geçirilmesi yerine, Kent Konseyleri'ni
ön planda tutan ayrý bir yayýn hazýrlanmasý gereði
ortaya çýktý.
Konsey bünyesindeki katýlýmcý yapýlar ile ilgili
bölümleri, Kent Konseyleri'nin Avrupa Birliði'ne
katýlým süreci açýsýndan taþýdýðý önemin özel olarak
vurgulanmasý amacýyla metne ilave edilen bölüm
izliyor.
Kýlavuz'un daha sonraki bölümünde, sýkça sorulan
sorulara yer veriliyor. Kent Konseyleri baðlamýnda
sorulmasý ve yanýtlanmasý gereken sorularýn listesinin
oldukça uzun ve geniþ kapsamlý olmasý karþýsýnda,
Kýlavuz'un amaçlarý doðrultusunda, bu bölümün
çerçevesi, en yaygýn olarak karþýlaþýlan birkaç soru
ile sýnýrlý tutuldu.
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Son bölümde de, Türkiye YG-21 Programý'nýn
yeni (ve son) dönem projesi olarak geliþtirilen proje
kapsamýndaki eðitim ve kapasite geliþtirme, bilgi
paylaþýmý ve diðer destekleyici çalýþmalar özetleniyor.
Bir anlamda "ekler" bölümü iþlevini görecek
þekilde, Kýlavuz'un iþlerliðini arttýrmak ve bir baþvuru
kaynaðý olarak kullanýlmasýný saðlamak amacýyla,
Kent Konseyi Yönetmeliði'nin tam metni de (6
Haziran 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanarak
yürürlüðe giren deðiþikliklerle birlikte) eklenmiþ
bulunuyor.
Kýlavuz, genelde YG-21 Programý ve özelde son
dönem projesinin sorumlu ve koordinatör
kuruluþlarýnýn kýsa tanýtýmýyla son buluyor.
Bu noktada, Kýlavuz'un amacýnýn, ilgili deneyimi
paylaþmak ve "kolaylaþtýrýcý" bilgiler vermek
olduðunun yeniden vurgulanmasý ve bu baðlamda,
Kýlavuz'da getirilen görüþ ve önerilerin (Belediye
Kanunu'ndan ve Kent Konseyi Yönetmeliði'nden
yapýlan alýntýlar dýþýnda) herhangi bir baðlayýcýlýðý
olmadýðýnýn ve yoruma açýk konulardan oluþtuðunun
belirtilmesi gerekiyor.
Ayný þekilde, bu Kýlavuz'un, "Kent Konseyi
Yönetmeliði Uygulama Kýlavuzu" niteliðinde
olmadýðýnýn da özenle altýnýn çizilmesi gerekiyor.
Yönetmelik, bir "þablon" sunmak yerine, geniþ bir
çerçeve çizdiðinden, ülke genelinde Kent Konseyi
uygulamalarýnýn, birbirinin ayný olacaðýný varsaymak,
gerçekçi olmayacaktýr. Kent Konseyi'ne yönelik
yasal düzenlemelerin bir "sýnýrlama" olmaktan çok
bir "açýlým" olarak görülmesiyle, her Konsey'in kendi
özelliklerini ön plana çýkarmasýnýn ve diðer kentlerden
farklýlýklar göstermesinin önü açýlacaktýr. Bu
baðlamda, YG-21 Programý kapsamýndaki
deneyimin açýkça ortaya koyduðu gibi, Kent Konseyi
uygulamalarýndaki farklýlaþma, özellikle de belirli
kentlerin "en iyi uygulama" örnekleri oluþturmasý,
Konsey'in yapýsýndan çok iþleyiþine baðlý olduðundan,
Kýlavuz da "yapý" ile "iþlev" arasýndaki köprülerin
güçlendirilmesine yönelecek þekilde hazýrlanmýþ
bulunuyor.
Gelinen noktada, Kent Konseyi Yönetmeliði'nin,
ülke genelinde Kent Konseyi'ne kuþkulu bakýþlarýn
büyük ölçüde giderilmesinde önemli bir rol oynadýðý
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görülüyor. Önceki yýllarda olduðu gibi, Konsey'in
"dýþ güçlerin dayatmasý" sonucu kurulan bir yapý,
Belediye Meclisi'nin yerini almaya çalýþan bir oluþum,
kentteki sivil toplum kuruluþlarýný temsil etme yetkisini
kendisinde gören yeni bir "kurum" gibi, kuþku ve
çekingenlik içeren yaklaþýmlara sýk rastlanmaz oldu...
Buna karþýlýk, yasada yer aldýðý için "göstermelik de
olsa" kurulmasý gereken, ne iþe yarayacaðý belirsiz,
Belediye'ye "baðlý" (veya "yük" olan) yeni bir organ
olarak görülme eðilimi, yaygýnlýðýný koruyor.
Bu baðlamda, Kýlavuz'un, Kent Konseyi'nin
Yönetmelik'te tanýmlanan "ortak aklýn ve uzlaþmanýn
esas olduðu demokratik yönetiþim mekanizmasý"
olarak görüldüðü kentlerin sayýsýnýn artmasýna
katkýda bulunacaðýna inanýyoruz.
Geriye, yerel düzeyde gerçekleþtirmek üzere yola
çýktýðý "sürdürülebilir kalkýnma" hedefini "yerel
yönetiþim" ile kaynaþtýrmayý baþaran, bu özelliðiyle
bir "yerel demokrasi okulu" iþlevi gören Türkiye YG21 Programý'nýn saðladýðý ivmeyle, yalnýzca katýlýmcý
yapýlarýn deðil, "yönetiþim" ilkelerinin de yasal
dayanaklarýna kavuþmasýnýn yolunu döþeyen deðerli
Program ortaklarýný, büyük takdir ve teþekkürle
anmak kalýyor.
Ýlk olarak, baþlangýçtan bu yana YG-21
Programý'na kesintisiz destek veren, Birleþmiþ
Milletler'e baðlý kuruluþlar ile yerel paydaþlar
arasýndaki ortaklýðýn dünya ölçeðindeki en etkili ve
göz alýcý örneklerinden birisini oluþturan UNDPTürkiye yöneticilerine teþekkürlerimizi sunmak
istiyorum. Bu destek ve iþbirliðinin, YG-21
Programý'nýn son aþama projesi kapsamýnda da
güçlenerek devam etmesi, ayrý bir anlam ve önem
taþýyor.
Türkiye YG-21 Programý'nýn (ve yeni projenin)
Ulusal Yönlendirme Kurulu'nda yer alan merkezi
yönetim kuruluþlarýnýn deðerli temsilcilerine de
teþekkürlerimizi sunmayý bir borç biliyorum.
Baþbakanlýk (Sosyal ve Kültürel Ýþler Baþkanlýðý),
Baþbakanlýk Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý,
Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü,
Dýþiþleri Bakanlýðý, Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü
Genel Müdürlüðü ve diðer Kurul üyeleri,
çalýþmalarýmýzýn her aþamasýnda büyük destek verdi.

Özellikle Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn yayýnlamýþ olduðu
YG-21 konulu Genelgeler, uygulamalarýn yasal ve
kurumsal sürdürülebilirliði açýsýndan tutunacak
önemli bir dal saðladý. Ayný þekilde, Kent Konseyi
Yönetmeliði'nde yapýlan deðiþikliklerle ilgili
çalýþmalarýn, Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü'nün
öncülüðündeki katýlýmcý bir süreçle yürütülmüþ
olmasý, örnek bir uygulama oluþturdu.
Baþlangýçtan bu yana gençlik çalýþmalarýnýn
koordinasyonunu üstlenen Habitat için Gençlik
Derneði'ni büyük bir özveri ve gönüllülükle bu günlere
taþýyan, gençlik hareketinin kurumsal altyapýsýný
oluþturan Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun
kurulmasý ve güçlenmesi sürecinde emeði geçen,
adlarýný burada sýralamam mümkün olamayan
sevgili gençlerin her birine, "kýdemli genç" dostum
Sezai Hazýr'ýn þahsýnda, teþekkürlerimizi sunmayý
bir borç biliyorum. Bu noktada, YG-21 Programý'nýn
farklý aþamalarýnda, kadýn ve gençlik çalýþmalarý ile
iletiþim aðýnýn "kolaylaþtýrýcýlýðý" gibi zorlu görevleri
üstlenerek büyük baþarýyla yürüten çalýþma
arkadaþlarýmýn tamamýnýn gençlerden oluþmasýnýn
rastlantý olmadýðýný vurgulamadan geçmek
istemiyorum.
VTR Araþtýrma Yapým Yönetim de YG-21
Programý süresince hep yanýmýzda oldu.
Toplantýlarýmýzýn görsel kayýtlarýný tutarak hafýzamýzý
oluþturan, hazýrladýklarý filmlerle öykümüzü anlatan,
bilgi paylaþýmý saðlayan, ufkumuzu geniþleten sevgili
dostlarýmýza da tüm Program ortaklarý adýna
teþekkürlerimizi sunmak istiyorum.
UCLG-MEWA Bölge Teþkilatý'ndaki
sorumluluklarýmý paylaþan ve YG-21 Programý'na
çeþitli yönlerden katkýda bulunan deðerli çalýþma
arkadaþlarýmýn her birine, ayrý ayrý þükranlarýmý
sunarken, diðer yayýnlarýmýz gibi, bu Kýlavuz'un da
tasarýmýný yapan sevgili Besim Dalgýç'ýn kulaklarýný
ayrýca çýnlatmak istiyorum.

"anahtarý" niteliðindeki bu önemli iþlevlerinin bundan
böyle Kent Konseyleri baðlamýnda, güçlenerek
devam edeceðine inanýyoruz.
Kýlavuz'da yer alan bilgilerdeki herhangi bir maddi
hata, bilgilerin eksikliði ve yetersizliði ve benzeri
olumsuzluklarýn tüm sorumluluðunu, YG-21
Programý'nýn engin deneyim ve bilgi birikiminin
ýþýðýnda Kýlavuz'u kaleme alma onurunu taþýyan
Ulusal Koordinatör olarak, gönülden üstlenmekle
birlikte, Kýlavuz'un gerçek yazarlarýnýn, YG-21
süreçleri baðlamýnda "yerel yönetiþim" anlayýþýnýn
geliþmesine öncülük eden ve Kent Konseyleri'nin
yasal ve kurumsal dayanaklarýna kavuþmasýný
saðlayan örnek uygulamalarý oluþturan, baþta yerel
yöneticilerimiz olmak üzere, bu harekete katýlan,
sahip çýkan ve özveriyle sürdüren "yerel kahramanlar"
olduðunu vurgulamak istiyor ve her birini takdir ve
þükranla anmayý bir borç biliyorum.
Türkiye YG-21 Programý'nýn son aþama projesi
kapsamýnda, demokratik yerel yönetiþim temelinde
sürdürülebilir kalkýnmanýn yerelleþtirilmesini
hedefleyen YG-21 süreçlerinin, bundan böyle Kent
Konseyleri'nin bünyesinde devam etmesinin ve
içselleþtirilmesinin saðlanmasý hedefi doðrultusunda
hazýrlanan bu Kýlavuz'un, Kent Konseyi
uygulamalarýnýn kolaylaþtýrýlmasýnda ve ilgili
konularda terminoloji ve uygulama bütünlüðünün
saðlanmasýnda yararlý olmasýný diliyoruz.
Sadun Emrealp
Türkiye YG-21 Programý Ulusal Koordinatörü ve
UCLG-MEWA Genel Sekreter Yardýmcýsý

YG-21 Programý ortaðý kentlerde katýlýmcý
süreçlerin koordinasyonunu üstlenen YG-21 Genel
Sekreterleri, elde edilen uluslararasý baþarýnýn
alçakgönüllü mimarlarý oldular. Bu sürecin çeþitli
aþamalarýnda görev alanlara ve emeði geçenlere
þükranlarýmýzý sunmayý bir borç biliyor, baþarýnýn

7

Türkiye Yerel Gündem 21
Programý: Genel Çerçeve
Türkiye YG-21
Programý'nýn
Kent Konseyleri ile
baðlantýsý nedir?

1992 yýlýnda Rio'da düzenlenen BM Yeryüzü
Zirvesi'nde "sürdürülebilir kalkýnma", tüm
insanlýðýn 21. yüzyýldaki ortak hedefi olarak
benimsenmiþ ve bu hedefe ulaþýlmasýna yönelik
ilkeleri ve eylem alanlarýný ortaya koyan
"Gündem 21" baþlýklý belge, tüm BM üyesi
ülkelerce kabul edilmiþtir. Gündem 21'in

28. bölümünde, tüm yerel yönetimlerin,
sürdürülebilir kalkýnmaya yönelik katýlýmcý eylem
planlamasý niteliðindeki "Yerel Gündem 21"
giriþimlerini baþlatmalarý ve desteklemeleri
karara baðlanmýþtýr.
Türkiye'deki Yerel Gündem 21 (YG-21)
uygulamalarý, 1997 yýlý sonunda, UNDP Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý'nýn
desteðiyle, UCLG-MEWA - Birleþmiþ Kentler
ve Yerel Yönetimler, Ortadoðu ve Batý Asya
Bölge Teþkilatý'nýn (önceki adýyla IULAEMME'nin) koordinatörlüðünde yürütülen bir
proje kapsamýnda baþlatýlmýþ, daha sonraki
yýllarda ise "proje" çerçevesinden çýkarýlarak,
"Türkiye YG-21 Programý"na dönüþtürülmüþtür.
UNDP ile Hükümetimiz arasýnda imzalanan
Ülke Ýþbirliði Anlaþmasý'nda "iyi yerel yönetiþimin
ve yerel demokrasinin geliþtirilmesindeki temel
araç" olarak tanýmlanan YG-21 Programý,
uluslararasý bir baþarý yakalamýþ bulunmaktadýr.

Türkiye YG-21 Programý'nýn birbirini izleyen aþamalarý ve projeleri, Bakanlar Kurulu'nun çeþitli tarihlerde
almýþ olduðu kararlarla desteklenmiþ ve "Milletlerarasý Antlaþma" olarak, aþaðýdaki sýrayla, Resmi
Gazete'de yayýmlanmýþtýr:
"Türkiye'de Yerel Gündem 21'lerin Teþviki ve Geliþtirilmesi" Projesi
(6 Mart 1998 tarihli ve 23278 sayýlý Resmi Gazete);
"Türkiye'de Yerel Gündem 21'lerin Teþviki ve Geliþtirilmesi Projesi'nin Geniþletilmesi Amaçlý Revizyon"
(8 Þubat 1999 tarihli 23605 sayýlý Resmi Gazete);
"Türkiye'de Yerel Gündem 21'lerin Uygulanmasý" Projesi
(22 Ocak 2001 tarihli ve 24295 sayýlý Resmi Gazete);
"Türkiye'de Yerel Gündem 21'lerin Uygulanmasý Projesi'nin Geniþletilmesi Amaçlý Revizyon"
(4 Aralýk 2001 tarihli ve 24603 sayýlý Resmi Gazete);
"Türkiye'de Yerel Demokratik Yönetiþimi Teþvik Amacýyla Sürdürülebilir Ýliþkiler Aðý Kurulmasý"
Projesi (11 Haziran 2003 tarihli ve 25135 sayýlý Resmi Gazete);
"Türkiye YG-21 Yönetiþim Aðý Yoluyla BM Johannesburg Uygulama Planý'nýn Yerelleþtirilmesi"
Projesi (12 Kasým 2003 tarihli ve 25287 sayýlý Resmi Gazete);
"Türkiye YG-21 Yönetiþim Aðý Yoluyla BM Binyýl Kalkýnma Hedefleri'nin Yerelleþtirilmesi" Projesi
(24 Nisan 2007 tarihli ve 26502 sayýlý Resmi Gazete);
"Kent Konseyleri'nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak
iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite geliþtirme desteði saðlanmasý" Projesi
(imzalandý; Resmi Gazete'de yayýmlanma aþamasýnda).
Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn 19 Mart 1998, 7 Kasým 2000 ve 18 Temmuz 2007 tarihli Genelgeleri de YG-21
süreçlerinin geliþmesine önemli katkýlarda bulunmuþtur.
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Belediyelerin öncülüðünde, yerel paydaþlarý
biraraya getirerek tüm kenti kucaklayan bir
ortak akýl oluþturulmasýný saðlayan bu
benzersiz ortaklýk modeli, ayný zamanda Kadýn
ve Gençlik Meclisleri, Engelliler, Çocuklar ve
Yaþlýlar için platformlar, Mahalle ölçeðinde katýlým
ve Çalýþma Gruplarý baþta olmak üzere, diðer
katýlýmcý yapýlar ve süreçler için de çok elveriþli
bir þemsiye iþlevini görmektedir.

ENT KO
K

Y
SE
N

UNDP tarafýndan, katýlýmcý-demokratik yerel
yönetiþim uygulamalarýnýn dünyadaki en iyi
örneklerinden biri olarak kabul edilen Türkiye
YG-21 Programýnýn bu baþarýsýnýn ardýnda,
kamu kuruluþlarý, yerel yönetimler ve sivil toplum
üçgeninde yerel karar alma süreçlerini
geliþtirerek ve zenginleþtirerek, Türkiyede yeni
bir yerel yönetiþim modelinin geliþmesini
saðlamasý yatmaktadýr. Bu modelin merkezinde
yer alan Kent Konseyleri, kentine sahip çýkma,
aktif katýlým ve çözümde ortaklýk ilkeleri
bütünlüðünde, kentleri sürdürülebilir geleceðe
taþýyan bir ortaklýk yapýsý olarak þekillenmiþtir.

ADANA KENT KONSEYÝ

Kent Konseyi modelinin dünya ölçeðindeki baþarýsý
ADANA KENT KONSEYÝ

Türkiye YG-21 Programý kapsamýndaki yerel
yönetiþim uygulamalarý, 2001 yýlýnda UNDP
tarafýndan, dünyadaki en baþarýlý
uygulamalardan biri olarak seçilmiþ ve "en
iyi uygulama" örneði olarak, BM Dünya
Sürdürülebilir Kalkýnma Zirvesi'nde
tanýtýlacaðý bildirilmiþtir. Bu baðlamda,
Eylül 2002'de Johannesburg'da (Güney
Afrika) düzenlenen bu Zirve sýrasýnda
Türkiye YG-21 Programý, bizzat T.C.
Cumhurbaþkaný tarafýndan, "en iyi
uygulama" olarak sunulmuþtur. Bu baþarý,
YG-21 süreçlerinin baþlýca katýlýmcý yapýsý
olan Kent Konseyleri'nin 2005 yýlýnda
çýkarýlan yeni Belediye Kanunu'na dahil
edilmesinde önemli bir rol oynamýþtýr.

Kent Konseyleri'nin bu þekilde yasal dayanaklarýna
kavuþmasýnýn ardýndan, Birleþmiþ Milletler tarafýndan
Haziran 2007'de Viyana'da (Avusturya) düzenlenen "7. Küresel Forum"
sýrasýnda Türkiye YG-21 Programý kapsamýndaki Kent Konseyi
uygulamalarý, UNDESA (Birleþmiþ Milletler Kamu Yönetimi ve Kalkýnma
Yönetimi Bölümü) tarafýndan, "demokratik yönetiþim" alanýnda,
dünyadaki en baþarýlý uygulamalardan biri olarak tanýtýlmýþtýr.

9

Türkiye YG-21
Programý'nýn
kazanýmlarý,
darboðazlarý,
açýlýmlarý

Türkiye YG-21 Programý'nýn, uzun bir liste
oluþturan çok-yönlü kazanýmlarý arasýnda þunlar
ön plana çýkmaktadýr:
Baþta "sürdürülebilir kalkýnma" ve "Binyýl Kalkýnma
Hedefleri" olmak üzere, Birleþmiþ Milletler
zirvelerinde benimsenen küresel hedefler
konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin artmasý ve
bu hedeflerin yerel düzeyde yaþama
geçirilmesine yönelik yapýlarýn ve süreçlerin
geliþmesi saðlanmýþtýr.
Kentsel çevreden tarihsel-kültürel mirasýn
korunmasýna, tüketici haklarýndan "engelsiz
kentler" oluþturulmasýna uzanan geniþ çerçevede,
kentsel haklar konusundaki bilgi ve bilinç
düzeyinin artmasý saðlanmýþtýr.
YG-21 Programý kapsamýnda, geniþ anlamda
sivil toplumun ve diðer paydaþlarýn yerel karar
alma süreçlerine katýlýmý konusunda, daha
önceden var olmayan katýlýmcý yapýlarýn
oluþturulmasý ve bunlara iþlerlik kazandýrýlmasýyla,
ülkede demokratik "yerel yönetiþim" alanýnda
önemli bir boþluk doldurulmuþtur.
YG-21 süreçlerinin baþlýca katýlýmcý yapýlarý olan
ve "yerel yönetiþim"in en geniþ kapsamlý
örneklerini oluþturan Kent Konseyleri, 5393 sayýlý
Belediye Kanunu (Madde 76) ile güçlü bir yasal
dayanaða kavuþmuþtur. Kent Konseyleri'nin YG21 Programý ile baðlantýsýna Kent Konseyi
Yönetmeliði'nde açýkça yer verilmiþtir.
Kadýnlarýn karar alma süreçlerine etkin olarak
katýlýmýnýn teþviki ve toplumsal cinsiyet bakýþ
açýsýnýn tüm politika ve stratejilere yansýtýlmasý
amacýyla, Kadýn Meclisleri kurulmuþtur. Kadýn
Meclisleri, kendi aralarýnda, ulusal ölçekli bir
koordinasyon ve dayanýþma aðý oluþturmuþlardýr.

10

Gençlerin kapasitelerinin geliþtirilmesi ve gençliðin
her alanda karar alma süreçlerine katýlýmýnýn
saðlanmasý amacýyla, Gençlik Meclisleri
kurulmuþtur. Gençlik Meclisleri'nin ulusal ölçekli
çatýsýný oluþturan "Ulusal Gençlik Parlamentosu"
tarafýndan yürütülen kampanyanýn etkisiyle,
seçilme yaþý 30'dan 25'e indirilmiþtir.
Özel Ýlgi Gruplarý olarak adlandýrýlan bedensel
ve zihinsel engellilerin, yaþlýlarýn ("kýdemli
hemþehriler") ve çocuklarýn, Kent Konseyleri'nin
þemsiyesi altýndaki katýlýmcý mekanizmalara etkin
olarak katýlýmlarý saðlanmýþtýr.
Mahalle ölçeðindeki çalýþmalar kapsamýnda
oluþturulan mahalle kurullarý ve benzeri yapýlar,
özellikle yoksul ve dezavantajlý kesimlerin seslerini
duyurmasý ve katýlýmcý süreçlerin belde halkýnýn
gündelik yaþamýnda ifadesini bulmasýnýn önünü
açmýþtýr. Bu çalýþmalar, 5393 sayýlý Belediye
Kanunu'nun 9. maddesine de yansýmýþtýr.
Çalýþma Gruplarý, belirlenen öncelikli konularda
derinlemesine çalýþmalar yapabilecek zamana
ve birikime sahip, farklý sektörlerden,
kuruluþlardan ve disiplinlerden gelen kiþileri,
yerel sürdürülebilir kalkýnma eylem planlamasýnýn
farklý bileþenleri etrafýnda buluþturan önemli bir
katýlýmcý mekanizma olarak, kurumsallaþmýþtýr.
Yerel paydaþlarýn katýlýmý ve görüþ birliðiyle
hazýrlanmýþ, ilgili kentlerin sürdürülebilir kalkýnma
hedef, politika ve strateji ve eylem tekliflerini
içeren Eylem Planlarý'nýn hazýrlanmasý ve
uygulanmasý konusunda önemli geliþmeler
kaydedilmiþtir.
YG-21 Programý, belde halkýnýn örgütlü ve
örgütsüz kesimlerinin, kendilerine en yakýn
kamusal örgütlenme olan yerel yönetimlerin
karar mekanizmalarýnda yer almalarýný saðlayan
mekanizmalarýn geliþmesine olan katkýlarýnýn
yanýsýra, geniþ yelpazedeki paydaþlar arasýnda
hoþgörü, karþýlýklý saygý, uzlaþma ve ortak
noktalarda buluþmaya dayalý bir siyasal kültürün
geliþmesine de önemli katkýlarda bulunmuþtur.

Öte yandan, YG-21 Programý kapsamýndaki
demokratik yerel yönetiþim uygulamalarýna,
yalnýzca baþarýlar ve kazanýmlar deðil, uzun bir
liste oluþturan sýkýntýlar ve darboðazlar da eþlik
etmektedir. Bunlar arasýnda ön plana çýkanlar,
aþaðýda özetlenmektedir:
Kent Konseyi'nin, yasada yer aldýðý için
"göstermelik de olsa" kurulmasý gereken,
Belediye'ye "baðlý" (veya "yük" olan) yeni bir
organ olarak görülme eðilimi, yaygýnlýðýný
korumaktadýr. Kent Konseyi'nin, Yönetmelik'te
tanýmlanan "ortak aklýn ve uzlaþmanýn esas
olduðu demokratik yönetiþim mekanizmasý"
olarak görüldüðü kentlerin sayýsý, azýnlýkta
kalmayý sürdürmektedir.
Her ne kadar Kent Konseyi yasal dayanaklarýna
kavuþmuþ olsa da, bu katýlýmcý yapýlarýn YG21 süreçleri ile baðlantýsýnýn, yeterince güçlü
olarak kurulamadýðý görülmektedir. YG-21
sürecinin bütününden kopuk olarak iþlemesi
durumunda Konsey'in, öngörülen hedeflere
ulaþmasý ve kendisinden beklenen iþlevleri
yerine getirmesi konusunda sýkýntýlar
çekilmektedir.
Genelde, "demokratik yönetiþim" ilkelerinin, üst
düzey kamu yöneticileri tarafýndan yeterince
içselleþtirilmemiþ olmasý ve buna baðlý olarak
da politikalara ve programlara yansýmasýnýn
sýnýrlý kalýþý nedeniyle, baþta merkezi yönetim
kuruluþlarý olmak üzere, ilgili konuya sahip
çýkýlma, teþvik edilme ve desteklenmesi yetersiz
kalmaktadýr.
Ulusal medyanýn/basýnýn demokratik yönetiþim
uygulamalarýna genelde ilgisiz kalmasý, bu
uygulamalarýn tabana yayýlmasýnýn ve gündelik
yaþamýn bir parçasýna dönüþmesinin önünü
açabilecek kitle iletiþim araçlarýnýn desteðinin
yetersiz kalmasýna yol açmaktadýr.
Özel sektörün, demokratik yönetiþim süreçlerine
ve Kent Konseyi gibi çok-ortaklý yapýlara katýlýmý
ve katkýsý sýnýrlý kalmayý sürdürmektedir.

Özellikle, "sosyal sorumluluk" anlayýþýnýn,
genelde kaynak saðlayan kuruluþun kendi
reklamýný yapmasýna indirgenmekte olmasý
nedeniyle, özel sektör kuruluþlarý ile toplumsal
ortaklýklarýn oluþmasý konusunda darboðazlar
yaþanmaktadýr.
"Sivil toplum" kavramý üzerindeki yorum
farklýlýklarý nedeniyle, Kent Konseyi bünyesindeki
katýlýmcý platformlarda sivil toplum kuruluþlarýnýn
niteliði ve konumu, tartýþma konusu
yapýlabilmektedir. Öte yandan, bu kuruluþlarýn
artan katýlýmýnýn, dar siyasal çýkarlarýn izlenmesi
için bir fýrsat olarak görülmesi yönündeki eðilim,
yaygýnlýðýný korumaktadýr. Bu ve benzeri
olumsuz geliþmelerin, sivil toplum kanadýndan
birçok kiþinin veya kuruluþun süreçten
uzaklaþmasýna yol açtýðý, sýklýkla görülmektedir.
Çalýþma gruplarýnýn ve diðer katýlýmcý yapýlarýn
girdileriyle beslenmeyen, uygulamaya gereken
aðýrlýðý vermeyen Kent Konseyleri'nin, etkisiz
bir giriþim olarak kalmasý ve beklentileri boþa
çýkarmasý, bu katýlýmcý yapýya olan ilginin ve
inancýn azalmasýna yol açmakta ve paydaþlarýn
süreçten kopuþlarýný hýzlandýrmaktadýr.
YG-21 süreçlerinin geliþmesi ve
kurumsallaþmasý yönünde çekilen tüm sýkýntýlara
raðmen, Türkiye YG-21 Programý'nýn genelde bir
"yerel demokrasi okulu" iþlevini görmüþ olmasý,
geleceðe açýlan yolda, demokratik yerel yönetiþim
uygulamalarýna ýþýk tutmaktadýr.
Hükümetimiz ile UNDP arasýnda imzalanan
Ülke Ýþbirliði Anlaþmasý'nda, "iyi yerel yönetiþimin
ve yerel demokrasinin geliþtirilmesindeki temel
araç" olarak tanýmlanan Türkiye YG-21 Programý,
bu özelliðiyle, adem-i merkeziyetçilik ve
demokratikleþme süreci ile birlikte Türkiye'nin
Avrupa Birliði'ne tam üyelik sürecini de hýzlandýran
bir sosyal dönüþümü tetikleyecek güçte olduðunu
ortaya koymuþtur.
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Türkiye YG-21
Programý
sonlanýrken,
Kent Konseyleri ön
plana çýkýyor

Türkiye YG-21 Programý'nýn þemsiyesi altýnda
yürütülmekte olan "Türkiye YG-21 Yönetiþim Aðý
Yoluyla BM Binyýl Kalkýnma Hedefleri'nin
Yerelleþtirilmesi" baþlýklý dördüncü aþama projesi
kapsamýndaki faaliyetler, Haziran 2009 sonu
itibariyle tamamlanmýþtýr. Buna karþýlýk, 29 Mart
2009 tarihinde yapýlan yerel seçimlerin ýþýðýnda,
özellikle 5393 sayýlý Belediye Kanunu'nun
76. maddesi ile yasal dayanaða kavuþan Kent
Konseyleri'nin desteklenmesi ve yerel
demokratik yönetiþimin güçlendirilmesi ve
yaygýnlaþtýrýlmasý açýlarýndan YG-21 Programý'nýn
belirli bir süre daha devam etmesi
kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu son aþamada, demokratik
yerel yönetiþim temelinde sürdürülebilir
kalkýnmanýn yerelleþtirilmesini hedefleyen
YG-21 süreçlerinin, bundan böyle Kent
Konseyleri'nin bünyesinde devam etmesinin ve
içselleþtirilmesinin saðlanmasý hedeflenmektedir.
Bununla baðlantýlý olarak da, ilgili konularda
terminoloji ve uygulama bütünlüðünün
saðlanmasý öngörülmektedir.
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Bu amaçla geliþtirilen "Kent Konseyleri'nin
güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim
mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine
yönelik eðitim ve kapasite geliþtirme desteði
saðlanmasý" baþlýklý devam projesinin
uygulanmasýna, Ekim 2009 itibariyle baþlanmýþ
bulunmaktadýr. Proje kapsamýnda üç ana hedef
belirlenmiþtir:
Ýlk olarak, kapasite geliþtirme programlarý
yoluyla, Kent Konseyleri'nin kurumsal
kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yerel
demokratik yönetiþim uygulamalarýnýn
içselleþtirilmesi hedeflenmektedir. Bu ana hedef
doðrultusunda:
Kent Konseylerinin 5393 sayýlý Belediye
Kanununun 76. maddesi ve ilgili Yönetmelik
hükümlerine uygun bir þekilde çalýþmasý
yönünde eðitim ve kapasite geliþtirme desteði
saðlanmasý;
Seçilmiþ ve atanmýþ yerel yöneticilerin Kent
Konseyleri ve yönetiþim ile ilgili konulardaki
bilgi düzeylerinin arttýrýlmasýna yönelik eðitim
ve kapasite geliþtirme programlarý
yürütülmesi; Belediye Kanununun 76.
maddesi ile ilgili gerekçede de vurgulanan
Kent konseylerinin sivil bir yapý olma niteliði
doðrultusunda, sivil toplum kuruluþlarýnýn
Kent Konseylerine en geniþ þekilde ve etkin
olarak katýlýmý konusunda eðitim ve kapasite
geliþtirme desteði saðlanmasý;

Kent Konseylerinin bünyesinde oluþturulan
Kadýn Meclislerinin etkin bir þekilde çalýþmasý
ve aralarýndaki iþbirliðinin ve koordinasyonun
güçlendirilmesi yönünde eðitim ve kapasite
geliþtirme desteði saðlanmasý; ve
Kent Konseylerinin bünyesinde oluþturulan
Gençlik Meclislerinin etkin bir þekilde çalýþmasý
ve aralarýndaki iþbirliðinin ve koordinasyonun
(Ulusal Gençlik Parlamentosunu da
kapsayacak þekilde) güçlendirilmesi yönünde
eðitim ve kapasite geliþtirme desteði
saðlanmasý, hedeflenmektedir.
Ýkinci olarak, Kent Konseyleri arasýndaki ve
her Kent Konseyinin kendi içerisindeki bilgi akýþý,
iletiþim ve iþbirliðinin geliþtirilmesine yönelik teknik
destek saðlanmasý hedeflenmektedir. Bu ana
hedef doðrultusunda:
Kent Konseyleri ile ilgili bilgilerin, uluslararasý,
ulusal ve yerel düzeylerde bir bilgi santrali
iþlevini görebilecek þekilde derlenmesi ve
paylaþýmý;
Kent Konseylerinin kendi paydaþlarý arasýndaki
iletiþimin ve bilgi akýþýnýn geliþtirilmesi amacýyla
bilgi ve iletiþim teknolojilerinden ve özellikle
yaygýn mobil teknolojilerden etkin olarak
yararlanýlmasýnýn teþviki ve desteklenmesi; ve
Kent Konseylerinin kendi hedefleri
doðrultusunda iþlev görmelerini desteklemek
amacýyla, özellikle belde halkýnýn yoksul ve
diðer dezavantajlý kesimlerinin temsiline aðýrlýk
verilecek þekilde, Kent Konseyleri için bir
Ýletiþim Stratejisi geliþtirilmesi,
hedeflenmektedir.

Üçüncü olarak, Proje süresi içerisinde, YG-21
süreçlerinin bundan böyle Kent Konseyleri'nin
bünyesinde devam etmesinin saðlanmasý ve ilgili
çalýþmalarýn pekiþtirilmesini saðlayacak adýmlarýn
atýlmasý hedeflenmektedir. Bu ana hedef
doðrultusunda:
Ýlgili eðitim ve kapasite geliþtirme çalýþmalarýnýn
öncelikli konulara odaklanmasýnýn saðlanmasý
açýsýndan, Kent Konseyleri'nin desteklenmeye
ve güçlendirmeye ihtiyaç duyulan yönlerinin
belirlenmesi amacýyla, bir Ýhtiyaç Analizi
çalýþmasý yürütülmesi;
"Kentimiz BM Binyýl Kalkýnma Hedefleri'ni
Destekliyor!" baþlýklý kampanya kapsamýndaki
çalýþmalarýn devamý ve pekiþtirilmesinin
saðlanmasý;
Belediyelerin Kent Konseyleri ile kurumsal
baðlantýlarýnýn, stratejik planlar, uygulama
programlarý ve bütçelerdeki yansýmalarý da
dikkate alýnacak þekilde, güçlendirilmesinin
teþviki; ve
Demokratik yerel yönetiþime dayalý YG-21
süreçlerinin, bundan böyle Kent Konseyleri'nin
bünyesinde devam etmesinin ve bu konuda
terminoloji ve uygulama bütünlüðünün
saðlanmasý, hedeflenmektedir.

ÇANKAYA KENT KONSEYÝ
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Kent Konseyi,
Belediye Kanunu'nda
YG-21 Programý'nýn baþlangýç aþamasýnda,
6 Mart 1998 tarihli Resmi Gazete'de, henüz
Kent Konseyleri'nden söz edilmezken, "Yerel
sorunlarýn, bunlarýn nedenlerinin ve bunlarýn
çözümüne yönelik faaliyet alanlarýnýn
belirlenmesi amacýyla, yerel ilgi gruplarý
arasýndaki diyalogun geliþtirilmesine yönelik
bir danýþma forumu þeklinde, kent ölçeðinde
bir katýlým mekanizmasý oluþturulmasý" hedefine
yer verilmekteydi.
Oldukça kýsa sayýlabilecek bir dönemde
uygulamalarýn hýz kazanmasýnýn ardýndan,
kurulmasý öngörülen katýlýmcý mekanizmanýn,
"danýþma forumu"nun çok ötesine geçerek,
Kent Konseyleri'ne dönüþtüðü görülmektedir.
Bu baðlamda, 12 Kasým 2003 tarihli Resmi
Gazete'de Kent Konseyleri, "Türkiye'ye özgü
bir yapýlanmayla, merkezi yönetimi, yerel
yönetimi ve sivil toplumu bir iþbirliði ortaklýðý
çerçevesinde bir araya getiren benzersiz
yönetiþim mekanizmalarý" olarak
tanýmlanmaktadýr.

2005 yýlýnda çýkarýlan Belediye Kanunu'nun
hazýrlýk çalýþmalarý sýrasýnda, Kent Konseyi ile
ilgili 76. maddenin, bu yaklaþým doðrultusunda
ve Türkiye YG-21 Programý kapsamýnda
oluþturulan Kent Konseyleri uygulamalarýnýn
ýþýðýnda geliþtirilmiþ olduðu görülmektedir.
Bu baðlamda, Türkiye Yerel Gündem 21
Programý'nýn en önemli kazanýmlarýnýn baþýnda,
tüzel kiþiliði bulunmayan Kent Konseyleri'nin
"meþru" katýlýmcý yapýlar olarak yaþantýmýza
girmesi, ardýndan da 5393 sayýlý Belediye
Kanunu'nun 76. Maddesinde kendisine yer
bulmasý gelmektedir.

KUÞADASI KENT KONSEYÝ

(5393 sayýlý Belediye Kanunu)

Kent konseyi
MADDE 76. - Kent konseyi, kent yaþamýnda; kent vizyonunun
ve hemþehrilik bilincinin geliþtirilmesi, kentin hak ve
hukukunun korunmasý, sürdürülebilir kalkýnma, çevreye
duyarlýlýk, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma, saydamlýk,
hesap sorma ve hesap verme, katýlým ve yerinden yönetim
ilkelerini hayata geçirmeye çalýþýr.
Belediyeler kamu kurumu niteliðindeki meslek
kuruluþlarýnýn, sendikalarýn, noterlerin, varsa üniversitelerin,
ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum
ve kuruluþlarýnýn ve mahalle muhtarlarýnýn temsilcileri ile
diðer ilgililerin katýlýmýyla oluþan kent konseyinin faaliyetlerinin
etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardým ve destek saðlar.
BATMAN KENT KONSEYÝ
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Kent konseyinde oluþturulan görüþler belediye meclisinin ilk
toplantýsýnda gündeme alýnarak deðerlendirilir.
Kent konseyinin çalýþma usûl ve esaslarý Ýçiþleri Bakanlýðýnca hazýrlanacak
yönetmelikle belirlenir.

Kent Konseyi
Yönetmeliði
BURSA
nedir?

Madde 76'nýn son paragrafýnda, "Kent
konseyinin çalýþma usûl ve esaslarý Ýçiþleri
Bakanlýðýnca hazýrlanacak yönetmelikle
belirlenir", ifadesi yer almaktadýr. Bu hüküm
uyarýnca, ilk taslaklarý YG-21 Programý
ortaklarýnýn katkýlarýyla hazýrlanan ve daha
sonradan Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan son þekli
verilen Kent Konseyi Yönetmeliði, 8 Ekim 2006
tarihli ve 26313 sayýlý Resmi Gazete'de
yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.
Kent Konseyi Yönetmeliði'nin yürürlüðe
girmesinden sonra, ülke genelinde yaygýn olarak
oluþturulmaya baþlanan Kent Konseyleri'ne
katýlan farklý paydaþlar tarafýndan, uygulamada
karþýlaþtýklarý çeþitli sýkýntýlar ve darboðazlar
dile getirilmeye baþlanmýþtýr. Bu baðlamda,
Nisan 2008 içinde Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli
Ýdareler Genel Müdürlüðü tarafýndan, Kent
Konseyi Yönetmeliði'nin gözden geçirilmesi ve
gerekli deðiþikliklerin yapýlmasý amacýyla bir
çalýþma baþlatýlmýþtýr.

YG-21 Programý kapsamýnda, Mahalli Ýdareler
Genel Müdürlüðü ile iþbirliði içerisinde yürütülen
Kent Konseyi konulu bölgesel ölçekli toplantýlar,
Yönetmelik'te yapýlmasý öngörülen deðiþikliklerle
ilgili katýlým ve mutabakat sürecinin geniþletilmesi
açýsýndan benzersiz bir fýrsat niteliðini taþýmýþtýr.
Geniþ bir katýlýmla elde edilen görüþ ve
önerilerin ýþýðýnda, 2009 yýlýnýn baþlarýnda,
Yönetmelik'te birtakým deðiþiklikler yapýlmýþtýr.
"Kent Konseyi Yönetmeliðinde Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Yönetmelik" 6 Haziran 2009
tarihli ve 27250 sayýlý Resmi Gazete'de
yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.

ANTALYA KENT KONSEYÝ
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Kent Konseyi
Yönetmeliði'nin
BURSA amacý nedir?

Kent Konseyi Yönetmeliði'nin amacý, "Birinci
Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar"
baþlýðý altýnda yer almaktadýr.

Buna göre: "MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliðin
amacý; kent yaþamýnda, kent vizyonunun ve
hemþehrilik bilincinin geliþtirilmesi, kentin hak
ve hukukunun korunmasý, sürdürülebilir
kalkýnma, çevreye duyarlýlýk, sosyal yardýmlaþma
ve dayanýþma, saydamlýk, hesap sorma ve
hesap verme, katýlým, yönetiþim ve yerinden
yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalýþan kent
konseylerinin çalýþma usul ve esaslarýný
düzenlemektir."

BURSA KENT KONSEYÝ
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OSMANGAZÝ KENT KONSEYÝ

NÝLÜFER KENT KONSEYÝ

Kent Konseyi'nin
Yapýsý ve Ýþleyiþi
Kent Konseyi
nedir?

Buna göre:
"MADDE 4 - (1) b) Kent konseyi: Merkezi
yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu
niteliðindeki meslek kuruluþlarýnýn ve sivil
toplumun ortaklýk anlayýþýyla, hemþehrilik
hukuku çerçevesinde buluþtuðu; kentin
kalkýnma önceliklerinin, sorunlarýnýn,
vizyonlarýnýn sürdürülebilir kalkýnma ilkeleri
temelinde belirlendiði, tartýþýldýðý, çözümlerin
geliþtirildiði ortak aklýn ve uzlaþmanýn esas
olduðu demokratik yapýlar ile yönetiþim
mekanizmalarýný (ifade eder.)"

Yönetmelik'te "Tanýmlar" baþlýðý altýnda
Kent Konseyi için getirilen taným, Belediye
Kanunu'nun çizdiði geniþ çerçeveyi
güçlendirmekte ve zenginleþtirmektedir.

ÇANAKKALE KENT KONSEYÝ

DENÝZLÝ KENT KONSEYÝ
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Kent Konseyi
tanýmýnda
yer alan
"yönetiþim"
nedir?

Dünya genelinde "(iyi) yönetiþim" kavramýna
oldukça farklý tanýmlar getirildiði görülmekle
birlikte, Türkiye'de Avrupa Birliði tarafýndan
benimsenen "yönetiþim" kavramý esas
alýnmaktadýr. Avrupa Birliði tarafýndan 2001
yýlýnda benimsenen "Avrupa Yönetiþimi" baþlýklý
belgede "iyi yönetiþim", demokratik ve katýlýmcý
bir yönetim anlayýþý olarak tanýmlanmakta ve
bunu oluþturan temel ilkeler olarak, "katýlým,
yerellik, saydamlýk, hesap verilebilirlik, çalýþma
uyumu ve etkinlik" gösterilmektedir.

Kent Konseyi Yönetmeliði'nde "Tanýmlar"
baþlýðý altýnda, "yönetiþim" için þu taným
getirilmektedir: "MADDE 4 - (1) d) Yönetiþim:
Saydamlýk, hesap verebilirlilik, katýlým,
çalýþma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi
kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal
ortaklýklara dayalý yönetim anlayýþýný (ifade
eder)."
Yönetmelik'teki bu tanýmýn, Avrupa Birliði
tarafýndan benimsenen "yönetiþim" tanýmý ile
tam bir uyum içerisinde olduðu görülmektedir.

DÝYARBAKIR KENT KONSEYÝ
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SÝLVAN KENT KONSEYÝ

Kent Konseyi'nin
oluþumu için
hangi adýmlarýn
atýlmasý
gereklidir?

Yönetmelik'te Kent Konseyi'nin oluþumu için
gerekli ilk adýmlar, Madde 5 kapsamýnda
düzenlenmektedir.
Buna göre:

Kent konseyinin oluþumu
MADDE 5 - (1) Kent Konseyleri belediye teþkilatý
olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim
sonuçlarýný izleyen 3 ay içinde, 8 inci maddede
belirtilen üyelerden oluþur.
(2) Kent konseyi genel kurulu ilk toplantýsýný
yapmak üzere belediye baþkanýnýn çaðrýsý ile
toplanýr. Belediye baþkanýnýn baþkanlýðýnda
toplanan genel kurul, toplantýyý idare etmek
üzere üyeleri arasýndan en az üç kiþiden oluþan
divan kurulunu seçer.
(3) Divan kurulunun oluþturulmasýndan sonra,
kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi
baþkaný seçilir.

Kent Konseyi'nin oluþumu yönündeki
baþlangýç adýmlarýnýn, YG-21 Programý'nda
elde edilen deneyimin ýþýðýnda atýlmasý
önerilmektedir. Bu yolla, kapsamý giderek
geniþleyen ve içeriði derinleþen çok-yönlü,
çok-sektörlü çalýþmalarýn yürütülmesi için
gerekli ivmenin saðlanmasý kolaylaþacaktýr.

Bu baðlamda, baþlangýç aþamasýnda
dikkate alýnmasý önerilen hususlarýn baþýnda,
Belediye Baþkaný'nýn çaðrýsý ile toplanacak
olan Genel Kurul'a davet edilecek kuruluþlarýn
belirlenmesine özen gösterilmesi gelmektedir.
Bu konuda, Yönetmeliðin 8. maddesi genelde
net çizgilere sahip bir çerçeve sunmakla birlikte,
özellikle (f) fýkrasýndaki "ilgili derneklerin ve
vakýflarýn temsilcileri" ifadesine iliþkin farklý
yorumlar getirilebildiði görülmektedir. Bu
konuda, özellikle, Belediye Baþkaný'nýn
kendisine yakýn gördüðü dernek ve vakýflarý
davet ederken, diðerlerini "ilgili" olmadýklarý
gerekçesiyle Konsey'in dýþýnda býrakabileceði
endiþesi dile getirilmektedir. Bu ve benzeri
sýkýntýlarýn aþýlmasý ve Madde 76 ile ilgili
gerekçede vurgulanan "Kent konseylerinin sivil
bir yapý olma niteliði"nin zedelenmemesi
amacýyla geliþtirilen yöntemlerin baþýnda,
beldedeki derneklerin listesinin Ýçiþleri Bakanlýðý
Dernekler Dairesi Baþkanlýðý'ndan saðlanmasý
ve davetin buna göre yapýlmasý yönündedir.
Kent Konseyi çalýþmalarý baðlamýnda hangi
sivil toplum kuruluþlarýnýn "ilgili" olduklarý ise
süreç içerisinde ortaya çýkmakta, isteksizlik
gösterenler Konsey'den uzak dururken, konuya
duyarlý olanlarýn katýlýma devam etmesiyle,
sorun uygulamada kendiliðinden
çözülmektedir.

YÜKSEKOVA KENT KONSEYÝ
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Bir baþka önemli nokta olarak, Belediye
Baþkaný'nýn, yalnýzca Genel Kurul üyelerine
çaðrýda bulunmakla kalmayarak, özellikle ilk
toplantýda Kent Konseyi'ni destekleme
konusundaki kararlýlýðý ifade etmesinin, daha
sonraki toplantýlara da bizzat katýlarak katkýda
bulunmasýnýn çok olumlu bir etki yarattýðý
görülmektedir.
Kent Konseyi'nin özellikle ilk toplantýsýnýn, ayný
zamanda bir bilgilendirme toplantýsý niteliðini
taþýyacak þekilde düzenlenmesi, çok yararlý
sonuçlar vermekte ve böylelikle, Kent Konseyi'nin
tüm paydaþlarýnýn, ilgili kavramlar ve süreçler
konusunda bilgi sahibi olmalarý saðlanabilmekte
ve bu süreci sahiplenmeleri kolaylaþmaktadýr.
Genel Kurul üyelerinin bilgilendirilmesi
kapsamýnda, ilgili kent için uygun örnek oluþturan
baþka kentlerdeki Kent Konseyi uygulamalarýna
yer verilmesi, yalnýzca bu konudaki deneyimin
paylaþýlmasý açýsýndan deðil, katýlýmcýlarýn
kapsamlý bir "hareket"in parçasý olduklarýný
hissetmeleri açýsýndan da olumlu ve güçlü bir
etki yapmaktadýr.

Baþka kentlerle bilgi ve deneyim paylaþýmýnýn,
Konsey'in kuruluþ toplantýsý ile sýnýrlý kalmayarak,
meclisler ve çalýþma gruplarýnýn oluþturulmasý,
eylem planlamasý ve diðer ilgili konularda da
kesintisiz sürdürülmesi de büyük yararlar
saðlamaktadýr.
Genel Kurul'un ilk toplantýsýnda atýlacak en
önemli adýmlarýn baþýnda, Madde 5 - (3) bendi
uyarýnca, Divan Kurulu'nun oluþturulmasýndan
sonra, Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Kent
Konseyi Baþkaný'nýn seçilmesi gelmektedir. Kent
Konseyi'nin iþlevselliði açýsýndan kilit bir önemi
bulunan bu seçim, nasýl ve hangi yöntemle
yapýlacaktýr? Yürütme Kurulu ile ilgili Madde 11'de
seçimin nasýl yapýlacaðýna iliþkin açýk bir hüküm
bulunmamakla birlikte, yeni Yönetmelik ile eklenen
Madde 11/A kapsamýnda Kent Konseyi Baþkaný
için getirilen düzenleme, seçim için gerekli
çerçeveyi tamamlamaktadýr. Yönetmelikte açýk
bir hüküm bulunmamakla birlikte, oylamanýn gizli
oy yerine açýk oylama yöntemiyle yapýlmasýnýn,
genelde daha fazla kabul gördüðü ve aðýrlýklý
olarak uygulandýðý görülmektedir.

BEÞÝKTAÞ KENT KONSEYÝ

ZEYTÝNBURNU KENT KONSEYÝ
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Kent Konseyi'nin
organlarý nelerdir?

Kent Konseyi'nin organlarý, 8 Ekim 2006 tarihli
Kent Konseyi Yönetmeliði'nde (Madde 9) "Genel
Kurul", "Yürütme Kurulu" ve "Meclisler ve çalýþma
gruplarý" olarak belirlenmiþ olup, 6 Haziran
2009 tarihli Yönetmelik ile bu organlar arasýna
"Kent Konseyi Baþkaný" eklenmiþ bulunmaktadýr.

Yeni düzenleme ile, Kent Konseyi'nin en yetkili
organý olan Genel Kurul'a ve Yürütme Kurulu'na,
Kent Konseyi Baþkaný'nýn baþkanlýk etmesi
öngörülmektedir. Kent Konseyi Baþkaný ise
Genel Kurul tarafýndan seçilmektedir. Kadýn ve
gençlik meclislerinin baþkanlarý, Yürütme
Kurulu'nun doðal üyeleri olarak belirlenmiþtir.
Kent Konseyi Genel Sekreterliði oluþturulmuþ
olmakla birlikte, Genel Sekreter bir "organ"
olmaktan çok, bir "koordinatör" olarak
tanýmlanmýþtýr.

ÝZMÝR KENT KONSEYÝ

SEFERÝHÝSAR KENT KONSEYÝ

ÖDEMÝÞ KENT KONSEYÝ
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Kent Konseyi
üyeleri, kimleri
içermektedir?

Türkiye'nin farklý kentlerinde oluþturulmuþ
bulunan ve "örnek uygulama" sergileyen Kent
Konseyleri'nin dikkat çekici özelliklerinin baþýnda,
Konsey'in, gerek yerel yönetimler ve gerekse
merkezi yönetim kuruluþlarýnýn etkin katýlýmýna
karþýn, bir "sivil platform" görünümü sergilemesi
gelmektedir. Madde 76 ile ilgili gerekçede, "Kent
konseylerinin sivil bir yapý olma niteliði"nin
vurgulanmasý, bu anlayýþý en iyi þekilde
yansýtmaktadýr.
6 Haziran 2009 tarihli Kent Konseyi
Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair
Yönetmelik ile yeniden düzenlenen "Kent konseyi
üyeliði" maddesinin ilk fýkrasýna "Kent konseyi;
merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu
niteliðindeki meslek kuruluþlarýný ve sivil
toplumu ortaklýk anlayýþý ile buluþturmak
üzere " ifadesinin eklenmiþ olmasý, Ýçiþleri
Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü'nce
bu konuya verilen önemin göstergesi niteliðindedir.

Yeniden düzenlenen bu maddedeki en önemli
deðiþiklilerin baþýnda, önceki Yönetmeliðin
8. maddesinin 1. fýkrasýnýn (b), (d) ve (e)
bentlerinin (yani, "Belediyenin içinde bulunduðu
seçim bölgesi veya bölgelerinin milletvekilleri",
"Meclis üye tam sayýsýnýn yüzde 30'unu
geçmemek üzere, belediye meclisinin kendi
üyeleri arasýndan seçeceði temsilciler" ve
"Meclis üye tam sayýsýnýn yüzde 30'unu
geçmemek üzere, il genel meclisinin kendi
üyeleri arasýndan seçeceði temsilciler"
bentlerinin) Danýþtay Sekizinci Daire'nin
2008/3744 sayýlý kararý ile iptal edilmesi
gelmektedir. Özellikle, belediye meclisi üyelerinin
Kent Konseyi'nin dýþýnda kalmalarý, Belediye
ile Kent Konseyi arasýndaki güçlü baðlarýn
zayýflamasýna yol açabilecek bir geliþme olarak
deðerlendirilmektedir. Bu baðlamda, daha sýnýrlý
bir sayýda da olsa, meclis üyelerinin Konsey'de
yer alabilmelerinin saðlanmasýna yönelik
giriþimler sürmektedir.

Kent konseyi üyeliði

MADDE 8 - (1) Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliðindeki meslek
kuruluþlarýný ve sivil toplumu ortaklýk anlayýþý ile buluþturmak üzere aþaðýda belirtilen kiþi, kurum ve
kuruluþ temsilcilerinden oluþur:
a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,
b) Belediye baþkaný veya temsilcisi,
c) Sayýsý 10'u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafýndan
belirlenecek kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri,
ç) Mahalle sayýsý yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarlarý diðer belediyelerde
belediye baþkanýnýn çaðrýsý üzerine toplanan mahalle muhtarlarýnýn toplam muhtar sayýsýnýn
yüzde 30'unu geçmemek ve 20'den az olmamak üzere kendi aralarýndan seçecekleri temsilcileri,
d) Beldede teþkilatýný kurmuþ olan siyasi partilerin temsilcileri,
e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayýsýnýn birden fazla
olmasý durumunda her üniversiteden birer temsilci,
f) Kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýnýn, sendikalarýn, noterlerin, barolarýn ve ilgili
dernekler ile vakýflarýn temsilcileri,
g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalýþma gruplarýnýn birer temsilcisi.
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Kent Konseyi'nin
görevleri nelerdir?

Kent Konseyi'nin görevlerine iliþkin olarak,
bu katýlýmcý yapýnýn kuruluþ amaçlarýný,
hedeflerini ve iþlevlerini yansýtacak þekilde,
Yönetmelik'te geniþ bir çerçeve getirilmektedir.
Kent Konseyi'nin, her biri ayrý bir önem ve
öncelik taþýyan görevleri, Konsey'in çalýþma
ilkeleri ile bütünlük taþýyacak þekilde, Madde
6 kapsamýnda düzenlenmektedir:

Kent konseyinin görevleri
MADDE 6 -1) Kent konseyinin görevleri;
a) Yerel düzeyde demokratik katýlýmýn yaygýnlaþtýrýlmasýný, hemþehrilik hukuku ve ortak yaþam
bilincinin geliþtirilmesini, çok ortaklý ve çok aktörlü yönetiþim anlayýþýnýn benimsenmesini
saðlamak,
b) Sürdürülebilir geliþmenin saðlanmasý ve bu konuda ortaya çýkan sorunlarýn çözümüne yönelik
planlarýn hazýrlanmasý ve uygulanmasýný saðlamak,
c) Kente iliþkin temel stratejiler ve faaliyet planlarýnýn belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde
tüm kenti kapsayan ortak bir aklýn oluþturmasýna katkýda bulunmak,
ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katýlýmcýlýðý, demokrasiyi ve uzlaþma kültürünü geliþtirmek,
d) Kentin kimliðine iliþkin tarihi, kültürel, doðal ve benzeri deðerlere sahip çýkmak ve geliþtirmek,
e) Kent kaynaklarýnýn etkili, verimli ve adil kullanýmýna katkýda bulunmak,
f) Sürdürülebilir kalkýnma anlayýþýna dayalý kentin yaþam kalitesini geliþtiren, çevreye duyarlý ve
yoksulluðu giderici programlarý desteklemek,
g) Sivil toplumun geliþmesine ve kurumsallaþmasýna katkýda bulunmak,
ð) Çocuklarýn, gençlerin, kadýnlarýn ve engellilerin toplumsal yaþamdaki etkinliklerini arttýrmak ve
yerel karar alma mekanizmalarýnda aktif rol almalarýný saðlamak,
h) Kent yönetiminde saydamlýk, katýlým, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasýna
katkýda bulunmak,
ý) Kent konseyinde oluþturulan görüþlerin deðerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini
saðlamaktýr.

KARS KENT KONSEYÝ

BABESKÝ KENT KONSEYÝ
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Kent Konseyi'nin
çalýþma ilkeleri
neden önemlidir?

Kent Konseyi'nin çok-yönlü ve geniþ kapsamlý
olarak çizilen görev alaný ile harmanlandýðýnda,
çalýþma ilkelerinin, Konsey'in çevre ve yaþam
kalitesinin geliþtirilmesi hedefi doðrultusunda
yerel yönetiþimin tüm alanlarýný kucaklamasýný
saðlayan ve bu baðlamda yeni bir yönetim
anlayýþý geliþtirilmesinin önünü açan bir
kapsama ve içeriðe sahip olduðu görülmektedir.

Kent Konseyi'nin, her biri ayrý bir önem ve
öncelik taþýyan çalýþma ilkeleri, Konsey'in
görevleri ile bütünlük taþýyacak þekilde,
Yönetmelik'te Madde 7 kapsamýnda
düzenlenmektedir:
Kent Konseyinin çalýþma ilkeleri, Yerel
Gündem 21 süreçleri ile baðlantýlarýn
güçlendirilmesi açýsýndan da özel bir önem
taþýmaktadýr. Bu baðlamda, çalýþma ilkelerinin
özellikle (a), (b) ve (c) bentlerinin, Kent Konseyi
ile YG-21 süreçleri arasýndaki köprünün
kurulmasýnda kilit bir iþleve sahip olduðu
görülmektedir.

Çalýþma ilkeleri
MADDE 7 (- (1) Kent konseyi, aþaðýdaki ilkeler temelinde çalýþmalarýný sürdürür.
a) YG-21 süreci kapsamýnda, kentine sahip çýkma, aktif katýlým ve çözümde ortaklýk ilkelerinin
bütünlüðünde, kentlerin yaþanabilir bir geleceðe taþýnmasýna katkýda bulunmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladýðý ve onayladýðý Birleþmiþ Milletler Zirveleri ile diðer
uluslararasý sözleþmelerde kent ve kent yaþamýna yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
c) Kent vizyonunun ve hemþehrilik bilincinin geliþtirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmasý,
sürdürülebilir kalkýnma, çevreye duyarlýlýk, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma, saydamlýk, hesap
sorma ve hesap verme, katýlým ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
ç) Kent konseyi, uluslararasý geliþmeleri ve ülke koþullarýný gözeterek, tarafsýz bir yaklaþýmla görüþ
ve önerilerini oluþturmak,
d) Katýlýmcýlýðý ve ortak akla dayanan uzlaþmayý esas almak,
e) Deðiþimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklý çalýþma kültürünü benimsemektir.
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Kent Konseyleri
açýsýndan,
"yönergeler" neden
önemlidir?

YG-21 Programý'nýn önceki yýllarýnda, Kent
Konseyi baðlamýnda Kadýn ve Gençlik Meclisleri
ile Çalýþma Gruplarý'ný oluþturmuþ bulunan
kentlerde, bu katýlýmcý yapýlarýn kuruluþu ve
iþleyiþi, kendi hazýrladýklarý "tüzükler"
doðrultusunda gerçekleþtirilmiþtir. Kent Konseyi
Yönetmeliði'nde de, her kentin özel durumunu
yansýtacak bu düzenlemelerin yapýlmasý
yönünde açýk kapý býrakýlmýþ olmakla birlikte,
ilgili terimlerin yasal tanýmlara uygunluðu
açýsýndan, "tüzük" yerine "yönerge" adýnýn
kullanýlmasý uygun görülmüþtür.

Kent Konseyi Yönetmeliði'nin Genel Kurul ile
ilgili 10. maddesinin 3. fýkrasýnda, "Genel kurul;
yürütme kurulunun, meclislerin ve çalýþma
gruplarýnýn seçim ve çalýþma esaslarýný, bu
Yönetmelik hükümlerine aykýrý olmamak
kaydýyla, çalýþma yönergesi ile belirler", ifadesi
yer almaktadýr. Meclisler ve Çalýþma Gruplarý
ile ilgili 12. maddenin 2. fýkrasýnda da,
"Meclislerin ve çalýþma gruplarýnýn çalýþma usul
ve esaslarý genel kurulca belirlenir" ifadesiyle,
ilgili maddeler arasýndaki baðlantý
güçlendirilmektedir.
Kent Konseyi Yönetmeliði'nin ilgili
maddelerinde yönergelerin nasýl ve kimler
tarafýndan hazýrlanacaðý konusunda açýk bir
ifade yer almamakla birlikte, Konsey
bünyesindeki katýlýmcý yapýlarýn kendi çalýþma
yönergelerini kendilerinin hazýrlamalarý ve
sonrasýnda Genel Kurul'un onayýna sunmalarý,
bu konuda genelde kabul gören ve yaygýn
olarak uygulanan bir yöntem olarak ön plana
çýkmaktadýr.

GOLCÜK KENT KONSEYÝ
KOCAELÝ KENT KONSEYÝ
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Yönergeler, neden önemlidir? Yönergelerin
taþýdýðý önem çeþitli açýlardan ele alýnabilmekle
birlikte, özellikle, birbirini tamamlayýcý iki ana
iþlevi ön plana çýkmaktadýr: Yönergeler, bir
yandan, Meclisler ve Çalýþma Gruplarý'nýn,
kendilerinden beklenen önemli iþlevleri yerine
getirebilmeleri ve saðlýklý ve verimli bir þekilde
çalýþabilmeleri amacýyla, belirli bir düzene göre
iþlemelerini saðlamaktadýr. Öte yandan da,
Genel Kurul ile (baþta Kadýn Meclisi ve Gençlik
Meclisi olmak üzere) diðer katýlýmcý yapýlar
arasýnda "demokratik yönetiþim" ilkelerine uygun
çalýþma uyumunun saðlanmasýnda,
yönergelerin önemli bir iþlevi bulunmaktadýr.
Yönergelerin, her kentin kendine özgü
koþullarý, deðerleri ve önceliklerine baðlý olarak,
bir kentten diðerine farklýlýk göstermesi
beklenmektedir. Bununla birlikte, genelde her
yönergede, asgari olarak, ilgili katýlýmcý yapýnýn
oluþumu, görevleri, çalýþma ilkeleri, üyeleri,
organlarý gibi temel düzenlemelerin yanýsýra,
nasýl bir yönetiþim sistemi getirileceði, kararlarýn
nasýl alýnacaðý ve izleneceði, sürekliliðin nasýl
saðlanacaðý, diðer katýlýmcý yapýlarla
baðlantýlarýn nasýl güçlendirileceði gibi iþlevsel
konularýn da yer almasý öngörülmektedir.

MARDÝN KENT KONSEYÝ
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Yönergelerin hazýrlanmasý konusundaki bilgi
birikimi ve deneyimin etkin olarak
paylaþýlabilmesi ve baþta Kadýn ve Gençlik
Meclisleri olmak üzere, bu katýlýmcý yapýlara
iliþkin yönergelerin hazýrlanmasýnýn
kolaylaþtýrýlmasý amacýyla, Ýçiþleri Bakanlýðý
Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü tarafýndan,
baðlayýcý nitelikte olmaktan çok yol gösterme
amacýný taþýyan "örnek yönergeler" hazýrlanmasý,
büyük yararlar saðlayacaktýr.

MALATYA KENT KONSEYÝ

KIZILTEPE KENT KONSEYÝ

Kent Konseyleri
açýsýndan, hangi
BM Zirveleri
özel bir öneme
sahiptir?

Kent Konseyi'nin çalýþma ilkeleri arasýnda,
"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladýðý ve
onayladýðý Birleþmiþ Milletler Zirveleri ile diðer
uluslararasý sözleþmelerde kent ve kent
yaþamýna yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek"
yer almaktadýr. Bu önemli ilke açýsýndan özel
bir önem taþýyan BM Zirveleri arasýnda þunlar
yer almaktadýr:
1992 BM Rio Çevre ve
Kalkýnma Konferansý
("Yeryüzü Zirvesi"), bir dönüm
noktasý niteliðini taþýmaktadýr.
Bu Zirve sýrasýnda "sürdürülebilir
kalkýnma", tüm insanlýðýn ortak hedefi olarak
benimsenmiþtir.

Bu doðrultuda, 21. yüzyýlda çevre ve
kalkýnma sorunlarýyla baþa çýkýlmasýna ve
sürdürülebilir kalkýnma hedefine ulaþýlmasýna
yönelik ilkeleri ve eylem alanlarýný ortaya
koyan "Gündem 21" baþlýklý Eylem Planý, BM
üyesi ülkelerce kabul edilmiþtir. Rio Zirvesi,
yalnýzca "sürdürülebilir kalkýnma" kavramýný
yaþantýmýza sokmakla kalmayarak, katýlýmcý
yapýlarýn ve süreçlerin dünya ölçeðinde kabul
görmesini saðlamýþtýr.
Rio Zirvesi'ni izleyen yýllarda, aralarýnda 1993
Viyana Dünya Ýnsan Haklarý Konferansý, 1994
Kahire Nüfus ve Kalkýnma Konferansý, 1995
Kopenhag Sosyal Kalkýnma Konferansý ve
1995 Pekin Dördüncü Dünya Kadýn
Konferansý'nýn bulunduðu bir dizi BM zirvesi
düzenlenmiþtir.

NEVÞEHÝR KENT KONSEYÝ

TARSUS KENT KONSEYÝ
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Bu zirveler farklý açýlardan önem taþýmakla
birlikte, özellikle 1995 Pekin Konferansý'nýn
temel çýktýsý olan ve "kadýnýn yapabilir
kýlýnmasýna yönelik gündem" olarak
tanýmlanan Eylem Platformu baþlýklý belgenin
ayrýca vurgulanmasý gerekmektedir.
1996 BM Ýstanbul Habitat II
Ýnsan Yerleþimleri Konferansý
("Kent Zirvesi"), Rio'da
baþlatýlan Yerel Gündem 21
hareketini, yerel yönetim, sivil
toplum ve özel sektör iþbirliðini
teþvik ederek, güçlendirmiþ ve
zenginleþtirmiþtir. Bu Zirve'nin temel çýktýsý
olan Habitat Gündemi'nde, "sürdürülebilir
kalkýnma"nýn vazgeçilmez temelinin
demokratik, insan haklarýna saygýlý, þeffaf,
katýlýmcý ve halka hesap veren yönetimler
olduðu belirtilmektedir. Konferans sýrasýnda
UNDP tarafýndan uluslararasý bir program
olarak benimsenen YG-21 uygulamalarý,
Türkiye'nin de içinde bulunduðu çok sayýda
ülkede desteklenmeye baþlanmýþtýr.
2000 BM New York Binyýl (Millennium) Zirvesi
kapsamýnda yapýlan liderler zirvesinde,
günümüzün en öncelikli küresel taahhüt
belgelerinden biri olarak kabul edilen BM
Binyýl Bildirgesi imzalanmýþtýr.
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Bildirge'de, dünya ölçeðinde üstesinden
gelinmesi gereken en temel sorunun,
"küreselleþmenin tüm insanlýk için olumlu bir
güce dönüþtürülmesi" olduðu
vurgulanmaktadýr. Bildirge'de, bir dönüm
noktasý olmasý öngörülen 2015 yýlýna kadar
gerçekleþtirilmek üzere, kalkýnmaya ve
yoksulluðun azaltýlmasýna yönelik sekiz hedef
("Binyýl Kalkýnma Hedefleri") belirlenmiþ
bulunmaktadýr.
21. yüzyýlýn ilk küresel
konferansý olan 2002
Johannesburg Dünya
Sürdürülebilir Kalkýnma
Zirvesi, kendisinden 10 yýl
önce düzenlenen 1992 Rio
Zirvesi sonrasýnda dünyada Gündem 21
uygulamalarýnýn deðerlendirilmesini
hedeflemiþtir. Zirve'nin temel çýktýlarý olarak,
"Uygulama Planý" ile "Johannesburg
Sürdürülebilir Kalkýnma Bildirgesi"
benimsenmiþtir. Rio Zirvesi'nden sonra geçen
on yýllýk sürede Gündem 21'in ne ölçüde
yaþama geçirildiðine iliþkin olarak, BM Genel
Sekreteri tarafýndan hazýrlanan raporda,
"Yerel Gündem 21 giriþimleri, dünya
ölçeðinde yerel düzeyde katýlýmýn en
baþarýlý þemsiyesi olmuþtur",
deðerlendirmesi yer almaktadýr.

Kent Konseyi'ne
Belediye tarafýndan
nasýl kaynak
saðlanacaktýr?

Kent Konseyi'nin, etkin ve olabildiðince esnek
bir þekilde faaliyette bulunmasýný saðlayacak
uygun mali kaynaklara ve ayni katkýlara
ulaþabilmesi gerekmektedir. Bu mali kaynaklar
ile bunlara eþlik etmesi beklenen ofis alaný ve
donanýmý, destek personel, araç-gereç gibi
diðer katkýlarýn büyük ölçüde ilgili Belediye
tarafýndan saðlanmasý, yalnýzca gerekli deðil,
ayný zamanda, yerel yönetimin rolü ve iþlevleri
açýsýndan, kaçýnýlmazdýr. Bununla birlikte,
"ortaklýk" yaklaþýmý kapsamýnda, diðer
paydaþlarýn da katký saðlamasýnýn teþvik
edilmesi ve buna yönelik düzenlemelerin
yapýlmasý, büyük önem taþýmaktadýr.

Kent Konseyi'ne Belediye tarafýndan
saðlanacak destek ile ilgili olarak, 8 Ekim 2006
tarihli Yönetmelik'te açýk bir hüküm
bulunmazken, 6 Haziran 2009 tarihli
Yönetmelik, "Kent konseyinin mali yapýsý"
baþlýðý altýnda, "MADDE 16/A -(1) Belediyeler
kent konseylerine, bütçelerinde ödenek
ayýrmak suretiyle ayni ve nakdi yardým yapar
ve destek saðlar", þeklinde güçlü bir dayanak
getirmekte ve Belediye'nin Konsey'e kaynak
saðlamasýnýn önünü açmýþ bulunmaktadýr.
Bununla birlikte, Belediye'nin, kendi organý
niteliðinde olmayan Kent Konseyi'ne doðrudan
bütçe ayýrabilmesi konusunda yasal bir
darboðaz söz konusudur. Öte yandan, tüzel
kiþiliði bulunmayan Konsey'e nasýl kaynak
aktarýmý yapýlacaðý konusundaki belirsizlik de
sürmektedir. Bu konuda geliþtirilen bir çözüm
olarak, Konsey'in Belediye tarafýndan "uygun"
görülen giderlerinin, baþta sosyal-kültürel
iþlerden sorumlu birimler olmak üzere,
Belediye'nin ilgili birimlerince karþýlanmasý
yoluna gidilmektedir. Bu arada, Konsey'in
yapýsýna ve iþleyiþine daha uygun çözüm
arayýþlarýnýn da sürdüðü görülmektedir.

UÞAK KENT KONSEYÝ
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Kent Konseyi
bünyesindeki
diðer katýlýmcý
yapýlar nelerdir?

Kent Konseyleri'nin ortaklýk ve "yönetiþim"
yapýsý, Genel Kurul üyeliðinin yaný sýra, baþta
kadýn ve gençlik meclisleri, çalýþma gruplarý ve
özel ilgi gruplarý olmak üzere, tüzel kiþiliði
bulunmayan, ancak katýlýmcý süreçler açýsýndan
yaþamsal bir iþlev gören katýlýmcý platformlarýn
temsilcilerini de kapsamaktadýr.

Yönetmelik'te meclisler ve çalýþma gruplarý,
Kent Konseyi'nin organlarý arasýnda
sayýlmaktadýr. Ayrýca, kadýn ve gençlik
meclislerinin baþkanlarý, Yürütme Kurulu'nun
doðal üyeleri arasýna dahil edilmiþ
bulunmaktadýr.

Kent Konseyi'nin bünyesinde yer alan katýlýmcý
yapýlarýn birbirini desteklediði ve tamamladýðý,
bir alt-üst mücadelesinin yaþanmadýðý, gücünü
"eþit ortaklýk" anlayýþýndan alan, yapýcý ve
uygulamaya dönük bir iliþkiler sistemi
kurulmasýný gerektiren bu yaklaþýmýn yasal ve
kurumsal dayanaklarý, Kent Konseyi Yönetmeliði
ile saðlanmýþ bulunmaktadýr: "MADDE 4(c) Meclisler ve çalýþma gruplarý: Kadýn ve
gençlik meclisleri baþta olmak üzere, kent
konseyinin görev alanlarýnda, yönetiþim
anlayýþýna dayalý ve sürdürülebilir kalkýnma
içinde çeþitli toplum kesimlerinin kent
yönetimine katkýda bulunmalarýný, kaliteli ve
yaþanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol
almalarýný hedefleyen ve gönüllülük esasýnda
oluþmuþ ortak yapýlarý (ifade eder)."

VAN KENT KONSEYÝ

ZONGULDAK KENT KONSEYÝ
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YALOVA KENT KONSEYÝ

Kadýn Meclisi
neden
gereklidir?

Türkiye'de YG-21 uygulamalarýnýn ilk
yýllarýnda, birçok kentteki yerel ortaklar arasýnda,
kadýnlara yönelik ayrý platformlar veya çalýþma
gruplarý oluþturulmasýnýn gerekli veya uygun
olup olmadýðý konusunda yoðun tartýþmalar
yaþanmýþtýr. Buna karþýlýk, çalýþmalar ilerledikçe,
kadýnlarýn karar alma süreçlerine ve kentsel
yaþamýn her alanýna etkin olarak katýlýmýnýn
saðlanmasýna odaklanacak ayrý bir yapýlanma
gereði ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Bu
doðrultuda, YG-21 Programý ortaðý kentlerde,
birbiri ardýna kadýn platformlarý oluþturulmaya

baþlanmýþtýr. Kadýn platformlarý
da, süreç içerisinde, hareket
alaný daha kýsýtlý olan
yapýlanmalardan, kentteki tüm
örgütlü ve örgütsüz kadýnlara
ulaþmayý amaçlayan Kadýn
Meclisleri'ne dönüþmeye
baþlamýþtýr.
Kadýnlarýn Kent Konseyleri'nde yetersiz bir
þekilde temsil edilmesinin de bu dönüþümde
önemli bir etkisi olmuþtur. Ülkenin genel temsil
yapýsýnýn yerel düzeydeki izdüþümü olarak,
Konsey'de yer alabilen kadýnlarýn sayýsý genelde
düþük kalmaktadýr. Bu boþluðun
doldurulmasýnda önemli bir iþlevi olan Kadýn
Meclisleri, yalnýzca Kent Konseyi'nde kadýnlarýn
güçlü bir þekilde temsilini saðlamakla
kalmayarak, kadýnlarla ilgili öncelikli konularýn,
kentin ortak gündemine taþýnmasýnýn da yolunu
açmaktadýr.

ANTALYA

ADANA

DENÝZLÝ
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ve beklentilerinden yola çýkýlarak, çözüm
önerileri ve projeler üretilmesi, bu önerilerin ve
projelerin gerçekleþtirilmesine katkýda
bulunulmasý ve genelde yerel hizmetlerin
yürütülmesinde daha çok sorumluluk
üstlenilmesi gibi çok-yönlü ve geniþ kapsamlý
hedefleri ve bunlarýn gerçekleþtirilmesine yönelik
iþlevleri bulunmaktadýr.

Kadýn Meclisi'nin
iþlevi nedir?

Kadýn Meclisi, bir yandan kadýnlarýn karar
alma süreçlerine ve kentsel yaþamýn her alanýna
etkin olarak katýlýmýnýn saðlanmasýna
odaklanýrken, diðer yandan da örgütlü-örgütsüz
tüm kadýnlar arasýndaki iletiþimin geliþtirilmesini
ve bilgi ve deneyim paylaþýmýnýn
güçlendirilmesini hedeflemektedir. Bu genel
çerçevede, Kadýn Meclisi'nin, kadýnlarýn
toplumsal yaþamýn her alanýnda söz sahibi
olmasý, kent ve kadýn sorunlarý ve sorumluluklarý
konusunda bilinçlenmesi, kadýn bakýþ açýsýyla
politikalar oluþturulmasý, kentsel yaþama katýlma
ve kente ait olma duygularýnýn geliþtirilmesi,
kadýnlara karþý yapýlan her türlü ayýrýmcýlýða ve
aile içi þiddete karþý güç birliði yapýlmasý,
kadýnlarýn sorunlarýndan, gereksinimlerinden

ÝZMÝR
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Kadýn Meclisi, Kent Konseyi ile benzer
çizgilerde, kentteki tüm paydaþlarý (ancak, bu
kez örgütlü ve örgütsüz kadýnlarý ve ilgili
kuruluþlarý kapsayacak þekilde) bir "ortak çatý"
veya "þemsiye" altýnda buluþturan bir platform
niteliðini taþýmaktadýr.
Kadýn Meclisi, ayný zamanda, baþta Gündem
21 ve Pekin Eylem Platformu olmak üzere,
küresel Birleþmiþ Milletler zirvelerinde
benimsenen eylem planlarýnda ve BM Binyýl
Bildirgesi ve BM Kadýnlara Karþý Her Türlü
Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesi (CEDAW)
baþta olmak üzere, diðer uluslararasý belgelerde
yer alan kadýnlara yönelik hükümlerin yerel
düzeyde yaþama geçirilmesini saðlayacak en
elveriþli konumdaki platformdur.

SÝNOP

Kadýn Meclisi
kimlerden oluþur?

Kadýn Meclisi'nin kimlerden oluþmasý gerektiði
sorusuna en genel ve özlü yanýtýn, "kentteki
tüm kadýnlar" þeklinde ifadesini bulduðu
görülmektedir. Bununla birlikte, gerek örgütlü
ve örgütsüz katýlým ve gerekse bireysel ve
kurumsal temsil arasýndaki dengelerin
saðlanmasý açýlarýndan, genelde Kadýn
Meclisleri'nin üyeleri arasýnda belediye
meclisinin kadýn üyeleri, il genel meclisinin
kadýn üyeleri, beldedeki kadýn muhtarlar,
üniversitelerin kadýn çalýþmalarýna yoðunlaþan
anabilim dallarý ve kadýn merkezlerinin
temsilcileri, kamu kurumu niteliðindeki meslek
kuruluþlarýnýn, baronun ve sendikalarýn kadýn
temsilcileri, kadýnlarla ilgili kooperatiflerin

ÞÝÞLÝ

temsilcileri, kadýnlarla ilgili çalýþmalar yürüten
dernek ve vakýf temsilcileri, mahallelerden
seçilecek kadýn temsilciler, kadýnlarla ilgili sivil
toplum kuruluþlarýnýn kendi aralarýnda
oluþturduklarý dayanýþma platformlarýnýn
temsilcileri, Kadýn Danýþma ve Dayanýþma
Merkezleri ve Sýðýnma Evleri'nin temsilcileri ve
ilgili çalýþma gruplarýnýn temsilcilerinin
bulunduðu görülmektedir.
Kadýn platformlarýnýn, "Meclis" gibi oldukça
iddialý ve temsil niteliði aðýr basan bir yapýya
dönüþebilmesi için, yalnýzca geniþ bir katýlýmý
hedeflemesi yeterli olmayacaktýr. Bu baðlamda,
Kadýn Meclisi'nin kimlerden oluþacaðý sorusuna,
kentteki farklý kesimlerden gelen ve özellikle
örgütsüz kadýnlara nasýl ulaþýlacaðý, kadýn
konusunda çalýþan sivil toplum kuruluþlarý ile
ortak bir çatý altýnda nasýl buluþulabileceði ve
kendisinden beklenen iþlevlerin üstesinden
gelebilmek için Meclis'in nasýl yapýlanmasý ve
iþlemesi gerektiði gibi sorularýn da eþlik etmesi
gerekmektedir.

YALOVA

KUÞADASI
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Kadýn
Meclisleri
Koordinasyon
Aðý Nedir?

Kadýn Meclisleri, 2000'li yýllardan baþlayarak,
kendi aralarýndaki bilgi ve deneyim alýþveriþini
ve iþbirliðini geliþtirmek ve güçlendirmek
amacýyla, ulusal ölçekli bir koordinasyon aðý
oluþturulmasý yönünde önemli adýmlar
atmýþlardýr.
Kadýn Meclisleri, bu aðýn güçlendirilmesi
amacýyla, her yýl ulusal ölçekli bir "Kadýn
Etkinlikleri Festivali" düzenlenmesini
kararlaþtýrmýþtýr. Bu doðrultuda, "Kadýn ve Barýþ"
baþlýklý birinci Festival Ekim 2002'de Ýzmir'de,
"Küreselleþme ve Kadýn" baþlýklý ikinci Festival
Eylül 2003'te Bursa'da, "Yönetiþim ve Kadýn"
baþlýklý üçüncü Festival Eylül 2004'te

Samsun'da ve "Kadýn ve Ekonomi" baþlýklý
dördüncü Festival Eylül 2005'te Zonguldak'ta
gerçekleþtirilmiþtir. Daha sonraki yýllarda,
"Festival" yaklaþýmý yerine "Zirve" yaklaþýmýnýn
benimsenmesi ve böylelikle, kadýnlarla ilgili
öncelikli konulara daha fazla aðýrlýk verilmesi
kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu baðlamdaki ilk Kadýn
Zirvesi, Eylül 2006'da Ürgüp'te, "Kadýn ve
Siyaset" temasýyla gerçekleþtirilmiþtir.
Gücünü ve iþlerliðini Kadýn Meclisleri'nin
oluþturduðu yerel aðlardan alan bu ulusal
ölçekli koordinasyon aðý, Kadýn Meclisleri'nin
bilgi ve deneyim paylaþýmlarýnýn
kolaylaþtýrýlmasý amacýyla kurulan
www.kadinmeclisleri.net internet sitesi ve
kadinmeclisleri@googlegroups.com mail
grubu ile desteklenmektedir. Hazýrlanan sitede
yer alan bilgiler ve Kadýn Meclisleri arasýndaki
iletiþimi arttýran "Sosyal Að" bölümü, yerel
kapasitelerin güçlendirilmesi ve bu kapsamda,
kadýnlarýn demokratik yerel yönetiþimin
geliþtirilmesi yönünde "yapabilir kýlýnmasý"
açýsýndan çok önemli bir iþlev görmektedir.

Kent Konseyleri Kadýn Meclisleri Ulusal Koordinasyon Aðý
www.kadinmeclisleri.net

SAMSUN
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Gençlik Meclisi
neden gereklidir?

Uluslararasý topluluk tarafýndan 1992 BM
Rio Zirvesi'nde alýnan, "Dünyanýn her yerindeki
gençlerin, kendilerini ilgilendiren alanlarda karar

verme süreçlerine, bugünkü yaþamlarýný
etkilediði ve gelecekleri için de uzantýlarý olacaðý
için, her düzeyde katýlmalarýnýn saðlanmasý"
(Gündem 21, Bölüm 25) yönündeki karar ve
buna baðlý olarak, 2002 BM Johannesburg
Zirvesi'nde "Sürdürülebilir kalkýnmaya iliþkin
programlara ve faaliyetlere gençliðin katýlýmýnýn,
örneðin yerel gençlik konseylerinin
desteklenmesi yoluyla teþvik edilmesi"
(Uygulama Planý, Madde 170) yönündeki
küresel taahhüt, Gençlik Meclisi'nin neden
gerekli olduðu sorusuna açýk bir yanýt
vermektedir.
Kadýnlarýn karar alma süreçlerine katýlýmýnda
olduðu gibi, gençliðin katýlýmý da, hareket alaný
daha kýsýtlý olan bir Çalýþma Grubu veya benzeri
bir yapýlanmanýn sýnýrlarý içerisinde kalmasý

KOCAELÝ
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mümkün olmayan, diðer tüm yapý ve süreçlerle
doðrudan baðlantýlý ve yatay geçiþli bir
konudur. Gençliðin, bir yandan kendisini
doðrudan ilgilendiren konulara ve sorun
alanlarýna odaklanacak þekilde örgütlenirken,
diðer yandan da gençlik ile doðrudan baðlantýlý
gözükmeyen konulardaki karar alma
süreçlerinde yer alarak, kendi geleceklerini
biçimlendiren kararlarýn yalnýzca "mirasçýsý"
deðil, ayný zamanda "mimarý" da olmasý
gerekmektedir. Birbirini tamamlayan ve iç içe
geçmiþ bu ikili iþlevi kapsamýnda gençlik,

birçok Çalýþma Grubu'nun ilgi alanýna "hedef
kitle" olarak doðrudan girerken, diðerlerine de
yerel karar alma sürecinin "vazgeçilmez bir
ortaðý" sýfatýyla dahil olmaktadýr.
Bu özel konum, belirli bir yaþ grubundaki
gençler tarafýndan, yalnýzca gençliðin
sorunlarýný deðil, gençliðin bakýþ açýsýný da tüm
katýlýmcý platformlara taþýyacak ve sesini
duyuracak Gençlik Meclisleri'nin oluþturulmasýný
gerekli kýlmaktadýr.

YALOVA

DENÝZLÝ
TRABZON

KARABURUN
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Gençlik Meclisi'nin
iþlevi nedir?

Gençlik Meclisleri'nin temel iþlevleri arasýnda,
gençliðin kent yönetimlerinde söz sahibi
olmasý, planlama, karar alma ve uygulama
süreçlerinde aktif olarak yer almasý, gençlikle
ilgili programlarýn teþvik edilmesi ve yaþama
geçirilmesinin kolaylaþtýrýlmasý, gençlik
örgütlenmelerinin güçlendirilmesi ve
örgütlenme bilincinin geliþtirilmesi, gençler
arasýnda bilgi ve deneyim alýþveriþinin
güçlendirilmesi ve ulusal düzeyde bütüncül
gençlik politikalarýnýn oluþturulmasýna katkýda
bulunulmasý yer almaktadýr.

YG-21 Programý kapsamýndaki
gençlik çalýþmalarý,
baþlangýçtan bu yana,
Habitat için Gençlik Derneðinin
koordinasyonunda
yürütülmektedir.
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Gençlik Meclisleri tarafýndan, ilgili çalýþmalarýn
yürütülmesinde esas alýnan ortak ilkeler; her
türlü ayrýmcýlýða karþý çýkýlmasý, yerel düzeyde
gençlik haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi,
hiçbir siyasi oluþumla dikey bir iliþki içine
girilmemesi, kadýn-erkek eþitliðinin gözetilmesi,
þeffaf ve paylaþýmcý olunmasý, bilgi paylaþýmýnýn
tarafsýz, koþulsuz ve eþit yapýlmasý,
çalýþmalarda kiþisel çýkarlara yol açmaktan
kaçýnýlmasý, "gönüllülük" esasýna göre
çalýþýlmasý, yeni katýlýmlara açýk olunmasý,
yapýlacak tüm etkinliklerin üyelere duyurulmasý,
üyelerin düþüncelerinin alýnmasý ve katýlýmlarýnýn
saðlanmasý olarak sýralanabilir.

ANTALYA

ZONGULDAK
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Gençlik Meclisi
kimlerden oluþur?

Ulusal Gençlik Parlamentosu tarafýndan
benimsenen ortak metinde Gençlik Meclisinin,
16-26 yaþ arasýnda, dil, din, ýrk, kültür, etnik
köken, sýnýf, cinsiyet ve eðitim farký
gözetmeksizin, kentte yaþayan tüm gençleri
kapsayacaðý belirtilmektedir. Tüm Gençlik
Meclislerince benimsenen bu ortak metin
kapsamýnda, Gençlik Meclisinin,
aþaðýdakilerden oluþmasý öngörülmektedir:
Hedef yaþ grubundaki gençliðe yönelik
çalýþmalar yürüten dernek ve vakýflar ve
gençlikle ilgili sivil giriþimlerin temsilcileri;

Üniversite Öðrenci Konseyleri temsilcileri;
Lise öðrenci birlikleri temsilcileri;
Gençlik kulüpleri, öðrenci kulüpleri ve okul
öðrenci birliklerinin temsilcileri;
Örgütsüz gençlerin temsilcileri (Çalýþma
Gruplarý aracýlýðýyla, çalýþan, iþsiz ve örgütsüz
gençlerin temsilcileri);
Kamu kurumlarýnýn gençlik ile ilgili çalýþmalar
yürüten birimlerinin temsilcileri (Halk Eðitim,
GSGM Gençlik Merkezleri, SHÇEK, vb.)
Mahalle gençlik temsilcileri.
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Ulusal Gençlik
Parlamentosu
(UGP) nedir?

Türkiye YG-21 Programý kapsamýnda Gençlik
Meclisleri, kendi aralarýnda ulusal ölçekli bir
að oluþturmuþ bulunmaktadýr. Farklý kentlerdeki
Gençlik Meclisleri'nin temsilcileri, çeþitli bölgesel
ve ulusal ölçekli toplantýlar ve diðer etkinlikler
aracýlýðýyla, düzenli olarak bir araya gelmeye
baþlamýþlardýr. Bu birliktelik çerçevesinde, 19
Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý

ile eþzamanlý olarak, Mayýs 2003 içerisinde
Ankara'da bir Gençlik Zirvesi düzenlenmiþtir.
Gençlik Meclisleri'nin ülke ölçeðindeki
örgütlenme modeli olarak benimsenen "Ulusal
Gençlik Parlamentosu"nun (UGP) temelleri bu
Zirve sýrasýnda atýlmýþtýr. Mayýs 2004 içerisinde,
yine Ankara'da düzenlenen Gençlik Zirvesi'nde
ilgili Tüzük, delegeler tarafýndan benimsenmiþ
ve UGP'nin kuruluþu, Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde 300'den fazla gençlik temsilcisinin
katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantý sýrasýnda
ilan edilmiþtir.

YG-21 Programý'nýn þemsiyesi altýnda yürütülerek tamamlanan dördüncü aþama projesi kapsamýnda,
17-21 Eylül 2006 tarihlerinde Kuþadasý'nda düzenlenen Gençlik Yaz Okulu sýrasýnda, Ulusal Gençlik
Parlamentosu tarafýndan, seçilme yaþýnýn indirilmesine yönelik bir kampanya baþlatýlmýþtýr. Kampanya,
medya kuruluþlarýndan büyük ilgi görmüþ ve ana haberlere ve gazete manþetlerine yansýmýþtýr.
Siyasal partiler, çok kýsa bir süre içerisinde, seçilme yaþýnýn 30'dan 25'e indirilmesi konusunda
uzlaþmýþlar ve TBMM'de ilgili Anayasa deðiþikliði kabul edilmiþtir. Anayasa deðiþikliði, Cumhurbaþkaný
tarafýndan da onaylanarak, Ekim 2006 içerisinde kesinleþmiþtir.
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UGP, hem kendisini
oluþturan Gençlik Meclisleri'nin
kapasitelerinin geliþtirilmesine
yönelik çalýþmalar yürütmekte,
hem de ulusal gençlik
politikalarýnýn belirlenmesi ve
gücünü bu yerel gençlik
hareketinden alan bir Ulusal
Gençlik Konseyi modelinin
geliþtirilmesi süreçlerine katký
saðlamaktadýr.

UGP'nin, milletvekili seçilme yaþýnýn düþürülmesine yönelik baþarýlý
kampanyasýnýn devamý niteliðini taþýyan "Her Meclise Bir Gençlik
Temsilcisi" baþlýklý kampanya, 29 Mart 2009 Mahalli Ýdareler Genel
Seçimleri öncesinde yaþama geçirilmiþtir. Toplumun tüm kesimlerinde,
gençlerin karar alma mekanizmalarýna katýlýmý konusunda bilinç
oluþturmayý hedefleyen bu kampanya kapsamýnda kentlerde imza
toplanmýþ, basýn toplantýlarý ve paneller düzenlenmiþ, belediye
baþkan adaylarýna gençliðin önerileri iletilmiþ ve gençlerin
seçilebilecek sýralardan aday gösterilmesi konusunda siyasal partilerin
yetkilileriyle görüþmeler gerçekleþtirilmiþtir. Kampanyanýn da görünür
etkisiyle, birçok ilde 25-30 yaþ arasý genç adaylar, belediye ve il
genel meclislerine seçilmiþlerdir.

UGP'nin giriþimleri sonucunda, YG-21 Programý'nýn ortaklarý arasýnda yer alan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin bünyesinde, ülkemizdeki genç giriþimci
potansiyelini nicelik ve nitelik bakýmýndan geliþtirmek, giriþimcilik üzerine görüþ
bildirmek ve genel politikalar geliþtirmek üzere, Genç ve Kadýn Giriþimciler
Kurullarý oluþturulmuþ bulunmaktadýr. Bu kurullarýn 40 kiþilik üst kurul üyeleri
arasýnda 10'ar kiþi Kadýn ve Gençlik Meclisleri temsilcilerinden oluþmaktadýr.
Genç ve Kadýn Giriþimciler Kurullarý kapsamýnda, bölgesel giriþimci destek
merkezleri oluþturulmasý, bu merkezlerde gençlere ve kadýnlara kiþisel geliþim
ve giriþimcilik eðitimleri verilmesi, iþ kurmaya yönelik giriþimci projeleri
desteklenmesi ve sivil toplum, yerel yönetim ve giriþimcilik ortaklýklarýnýn
güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

UGP, kendi web sitesi aracýlýðýyla, üyeleri arasýnda etkin bir bilgi ve deneyim
paylaþýmý aðý oluþturmuþ bulunmaktadýr.

http://www.ulusalgenclikparlamentosu.net
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Kent Konseyleri'nin þemsiyesi altýnda, Gündem 21'in ifadesiyle, "Özel Ýlgi Gruplarý" üzerine
odaklanan çalýþmalar yürütülmekte ve bu baðlamda, çocuklar, "kýdemli hemþehriler" ve
engellilere yönelik özel katýlýmcý platformlar oluþturulmuþ bulunmaktadýr.

Çocuklar

Çocuk Meclisleri veya benzeri adlarla
oluþturulan platformlar, baþta "Dünya Çocuk
Haklarý Sözleþmesi"nin yerel düzeyde yaþama
geçirilmesi olmak üzere, farklý kesimlerden
çocuklarýn temsil edilmesini, ilgili sorunlarýnýn
gündeme getirilmesini ve çözüm aranmasýný
ve çocuklarýn yerel karar alma sürecine etkin
olarak katýlmalarýný hedeflemektedir.

ADANA

MALATYA
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ZONGULDAK

Gençler gibi, "yalnýzca geleceðin liderleri
deðil, bugünün de ortaklarý" konumunda olan
çocuklara yönelik bu platformlar, çocuklarýn
bir yandan "sürdürülebilir kalkýnma"
doðrultusunda kentlilik bilinci geliþtirmelerini
saðlarken, diðer yandan da dayanýþma ve
paylaþma özelliklerinin "ortaklýk" bilinci içerisinde
geliþmesi ve birlikte çalýþma alýþkanlýklarý
kazanmalarýnda önemli bir iþlev görmektedir.
Kent Konseyi'nin, Çocuk Konseyi veya
benzeri platformlara yönelik temel sorumluluðu,
Dünya Çocuk Haklarý Sözleþmesi uyarýnca,
her çocuðun bedensel, zihinsel, ruhsal,

ahlaksal ve toplumsal geliþmesini saðlayacak
yeterli yaþam hakký standardýna, oynama ve
yaþýna uygun etkinliklerde bulunma, kültürel
ve sanatsal yaþama serbestçe katýlma ve
görüþlerini serbestçe ifade etme haklarýnýn
yaþama geçirilmesi konusundadýr. Yerel eylem
planlamasý sürecinin her aþamasýnda Kent
Konseyi'nce her kesimden çocuklarýn, özellikle
de çalýþan çocuklar, sokak çocuklarý, zihinsel
ve bedensel engelli çocuklar ve korunmaya
muhtaç diðer çocuklarýn sorunlarýna çözümler
üretilmesi konusunda özel bir çaba göstermesi
gerekmektedir.

BURSA
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esas alýnacak þekilde, belirli bir yaþýn
üzerindeki tüm hemþehriler, bunlarýn kurmuþ
olduklarý veya bu alanda çalýþan sivil toplum
kuruluþlarýnýn temsilcileri, saðlýkla ilgili
kuruluþlarýn temsilcileri, ilgili kamu kuruluþlarýnýn
ve belediyelerin temsilcileri, Huzur Evleri'nin
ve yaþlýlara yönelik benzeri merkezlerin
temsilcileri ve konuya yakýnlýk duyan diðer
gönüllü kiþi ve kuruluþlar yer almaktadýr.

"Kýdemli
Hemþehriler"

Kent Konseyleri'nin bünyesinde yaþlýlara
yönelik olarak oluþturulan katýlýmcý platformlar,
bu yaþ grubuna özgü çeþitli konularýn ve
sorunlarýn dile getirilmesini ve bunlara çözüm
arayýþlarýna giriþilmesini saðlamanýn yanýsýra,
bu platformlarýn temsilcilerinin yerel
sürdürülebilir kalkýnma eylem planlamasý
süreçlerine ve diðer katýlýmcý yapýlara "kýdemli
hemþehriler" olarak katkýda bulunmalarýný
kolaylaþtýrmaktadýr.
Kýdemli Hemþehriler'e yönelik platformlarda,
genelde "emeklilik" için belirlenen yaþ sýnýrý

Kent Konseyleri, bir yandan yaþlýlarýn özel
gereksinimlerinin dikkate alýnmasý,
çevrelerinden kopukluðu ve güvencesizliði
azaltacak, yaþamlarýný kolaylaþtýracak
önlemlerin alýnmasý gibi konulara eðilirken,
diðer yandan da yaþlýlarýn, toplumla iliþkilerinin
kopmadan sürmesini saðlayabilirler. Bu
baðlamda, "kýdemli hemþehriler"in engin
birikimlerinden toplumun yararlanmayý
sürdürmesini saðlayacak kanallarýn açýk
tutulmasý açýsýndan Kent Konseyleri'nin çok
elveriþli bir konumu vardýr.

NÝLÜFER
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Engelliler

Engellilere yönelik platformlarda da, genelde
zihinsel ve (görme ve iþitme engelliler dahil)
bedensel engelliler ile bu amaçla kurulan veya
bu alanda uzmanlaþmýþ sivil toplum
kuruluþlarýnýn ve bunlarýn kendi aralarýnda
oluþturduðu üst birliklerin temsilcileri, ilgili kamu
kuruluþlarýnýn ve belediyelerin temsilcileri,
konuya yakýnlýk duyan ve katkýda bulunmak
isteyenler ile engelliler konusunda ailelerin,
refakatçilerin, vb. ve genelde halkýn eðitimi ve
bilinçlendirilmesi konusunda çalýþan kiþi ve
kuruluþlar yer almaktadýr.

Kent Konseyi'nin, bedensel ve zihinsel
engellilerin kentsel yaþam ile bütünleþmesine,
sorunlarýna ortak çözümler geliþtirilmesine ve
bu konudaki bilinç ve duyarlýlýk düzeyinin
yükseltilmesine yönelik çalýþmalarda kilit ve
öncü bir rolü vardýr. Konsey, engellilere yönelik
politikalarýn aþýrý korumacýlýk yerine toplumla
bütünleþtirmeye yönelmesini saðlayabilir.
Engelli hemþehrilerin eðitim, rehabilitasyon,
saðlýk, hukuk, yönetim gibi alanlardaki
gereksinimlerinin karþýlanmasý yoluyla,
baþkalarýna en az muhtaç olacak þekilde
yaþamalarýnýn saðlanmasý konusunda,
Konsey'e önemli görevler düþmektedir. Konsey,
ilgili konularýn yalnýzca engellilere yönelik
platformlarýn deðil, bütün kent halkýnýn ortak
sorumluluðuna dönüþmesini saðlayabilecek
en uygun platform konumundadýr.
ADANA
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Mahalle
ölçeðinde
katýlým neden
önemlidir?

Kent Konseyleri'nin kurumsallaþmasý ve
sürdürülebilirliði açýsýndan, en geniþ þekilde
katýlým saðlanmasý ve tüm belde halký tarafýndan
sahiplenilmesi büyük önem taþýmaktadýr. Bu
konudaki baþlýca dayanaklarýndan birini, mahalle
ölçeðindeki çalýþmalar oluþturmaktadýr.
Kent Konseyi içerisinde mahalle muhtarlarýnýn
da yer almasý, son derece önemli ve gerekli
olmakla birlikte, katýlýmcý süreçlerin toplumun
kýlcal damarlarýna yayýlmasý ve seslerini
duyurmakta güçlük çeken toplumsal kesimlere
ulaþýlabilmesi açýsýndan yeterli deðildir.
Genelde, Kent Konseyleri'nin geniþ "temsil"
kapasitesine ve baþta sivil toplum kuruluþlarý
olmak üzere, örgütlü paydaþlarýn etkin katýlýmýna
raðmen, belde halkýnýn örgütlü olmayan geniþ
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kesimlerine ulaþýlmasýnda ortak bir sýkýntý
çekildiði görülmektedir. Bu baðlamda, önemli
ölçüde komþuluk iliþkilerine ve kiþisel tanýþýklýða
dayalý, bireylerin kendi günlük yaþamlarýný
etkileyen kararlarýn alýnmasýna doðrudan
katýlabildiði, "birinci basamak yerel yönetim"
niteliðindeki mahalle ölçeðinde katýlýmcý yapýlarýn
oluþturulmasý, büyük önem taþýmaktadýr.
Yerel yöneticilerin ve muhtarlarýn desteði ve
katýlýmýyla yürütülen mahalle çalýþmalarý, mahalle
sakinlerinin yaþadýklarý mekana ve kente sahip
çýkma duygusunun ve "kentlilik" bilincinin
geliþmesine, kentsel haklarýný ve sorumluluklarýný
daha iyi anlayabilmelerine, uygulamasýna
doðrudan katýlabilecekleri ve sorumluluk
üstlenebilecekleri projeler geliþtirilmesine, kendi
yönetimlerine doðrudan katýlabilecekleri yapýlar
ve süreçler geliþtirilmesine ve bunlara baðlý
olarak, demokratik ve etkin bir mahalle
yönetiminin oluþturulmasýna katkýda
bulunmaktadýr.
5393 sayýlý Belediye Kanunu'nun 9. Maddesi
kapsamýnda, Belediyeler ile Mahalle yönetimleri
arasýndaki baðlar güçlendirilmekte ve Belediyeler,
mahallenin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ve
sorunlarýnýn çözümü için gerekli yardým ve desteði
saðlamaya ve kararlarýnda mahallelinin ortak
isteklerini göz önünde bulundurmaya teþvik
edilmektedir.

Mahalle
ölçeðinde
katýlýmýn
yöntemleri
nelerdir?

Mahalle ölçeðindeki katýlýmýn önemi ve
gerekliliði konusunda bir görüþ birliði olmakla
birlikte, bu katýlýmýn deðiþik kentlerdeki örgütlenme
biçimlerine bakýldýðýnda, bunlarýn genel amaç
ve hedeflerinin büyük ölçüde örtüþtüðü ve birbirine
benzediði, buna karþýlýk uygulamada farklý yapý
ve süreçlerin ortaya çýktýðý görülmektedir.
Mahalle ölçeðinde katýlýmýn örgütlenmesine
yönelik olarak geliþtirilen yöntemler arasýnda yer
alan Mahalle Forumlarý, mahalleye iliþkin
sorunlarýn yerinde saptanmasý ve çözüm yollarýnýn
geliþtirilmesini saðlamakla kalmayarak, mahalle
halkýnýn katýlýmýyla demokratik yerel yönetim
kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý açýsýndan da önemli
bir iþlev görmektedir. Mahalle halký ile karþýlýklý
görüþ alýþveriþinde bulunulduðu, mahalle
sorunlarýnýn ve çözüm yollarýnýn tartýþýldýðý
forumlara, ilgili mahallelerden dileyen herkes
katýlabilmektedir.
Örnek uygulama oluþturan Mahalle Meclisleri,
mahalle halkýnýn karar alma süreç ve
mekanizmalarýna katýlýmýný saðlayan baþlýca
platformlar olarak iþlev görmektedir. Mahalle
Meclisleri'nin, genelde mahalle muhtarý, Ýhtiyar
Heyeti üyeleri, mahalledeki okullarýn öðretmen,
öðrenci ve veli temsilcileri, saðlýk ocaðý tabipleri,
imamlar, koruma ve yaþatma, güzelleþtirme, vb.
amaçlý semt dernekleri, mahalle ölçeðindeki
arama-kurtarma amaçlý birimler, spor klüpleri,
sokak ve site temsilcileri, Kadýn ve Gençlik

Meclisleri'nin mahalleden seçilen temsilcileri ve
diðer ilgili kurum ve kuruluþlarýn temsilcilerinin
katýlýmýyla oluþturulduðu görülmektedir.
Bir baþka önemli örnek niteliðindeki Kent
Gönüllüleri Evleri, mahallelerin öncelikli sorunlarýnýn
ve gereksinmelerinin belirlenmesinden
danýþmanlýk hizmetlerine, kadýnlar, gençler,
çocuklar, yaþlýlar ve engellilere yönelik
çalýþmalardan arama-kurtarma ekiplerinin
oluþturulmasýna kadar uzanan bir çerçevede,
hizmet sunduklarý mahallelerde kentsel yaþamý
ilgilendiren her alanda etkinlik göstermektedir.
Kent Gönüllüleri Evleri, ulaþýlmasýnda güçlük
çekilen kesimlerin kent yönetiminde söz sahibi
olmalarýný saðlayan ve katýlým kanallarýný açýk
tutan merkezler olarak, çok-iþlevli çalýþmalarýný
sürdürmektedir.
Mahalle halkýnýn þikayet ve sorunlarýnýn yerinde
belirlenmesi ve çözümün hýzlandýrýlmasýna yönelik
olarak, çeþitli adlar altýnda mahallelerde
oluþturulan hizmet birimleri de, özellikle bilgi ve
iletiþim teknolojilerinin sunduðu sýnýrsýz olanaklar
sayesinde, mahalle halkýnýn katýlýmýný attýran bir
iþlev görmektedir.
Bu örneklerin yanýsýra, mahalle halkýnýn
gereksinimlerini ve tercihlerini belirlemeye yönelik
anket, mini referandum, vb. uygulamalar, saðlýk,
eðitim, çevre, vb. konulu kampanyalar, mahalle
halký arasýnda yakýnlaþma ve kaynaþmaya yönelik
sosyal-kültürel etkinlikler, bilgilendirme ve eðitim
amaçlý basýlý-görsel materyal gibi çeþitli yöntemler
yoluyla da mahalle ölçeðinde katýlýmýn
arttýrýlmasýna yönelik çalýþmalar yürütülmektedir.
Bu kapsamda, her kentin, mevcut birikimin ve
uygulamalarýn ýþýðýnda kendisine uygun yöntemler
geliþtirerek, mahalle ölçeðindeki çalýþmalara
gereken önemi vermesi önerilmektedir.
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Çalýþma Gruplarý
neden önemlidir?

Genelde, "kurumsal temsil" esasýnda biraraya
gelen paydaþlardan oluþan Kent Konseyi'nin,
farklý konularda ayrýntýlý çalýþmalar yürütmesi
pratikte mümkün olamayacaðý gibi, bu yapýnýn
iþlevine de uygun deðildir. Bu baðlamda Çalýþma
Gruplarý, belirlenen öncelikli konularda
derinlemesine çalýþmalar yapabilecek zamana
ve birikime sahip, farklý sektörlerden,
kuruluþlardan ve disiplinlerden gelen kiþileri,
katýlýmcý yaklaþýmýn özüne uygun þekilde, yerel
sürdürülebilir kalkýnma eylem planlamasýnýn farklý
bileþenleri etrafýnda buluþturmaktadýr.
Kent Konseyi'nin geniþ kapsamlý iþlevlerini
yaþama geçirebilmesi, büyük ölçüde, Çalýþma
Gruplarý'nýn dinamizmine ve bu gruplardan gelen
girdilere baðlýdýr. Çalýþma Gruplarý'nýn odaklandýðý
öncelikli konularda geliþtirilen hedefler, stratejiler,
eylemler, projeler ve diðer katkýlar, Genel Kurul'da
(sýkça yakýnýldýðý gibi, hazýrlýklý gelinmediðinden,
görüþülen konularýn "daðýlýp gitmesi" yerine)
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üzerinde derinlemesine çalýþýlarak belirli bir
olgunluða kavuþturulmuþ konularýn ele alýnmasýný
ve üzerinde genel bir uzlaþma saðlanan ortak
kararlara dönüþtürülmesini kolaylaþtýran bir iþlev
görmektedir.
Çalýþma Grubu katýlýmcýlarýnýn büyük emek ve
çabalarla ürettikleri çýktýlarýn, Genel Kurul
tarafýndan bir bütünleþtirme süreci sonrasýnda
benimsenmesi ve ortak bir taahhüt belgesine
dönüþtürülmesi, bunlarýn yerel yönetime
taþýnmasýný kolaylaþtýrmakta ve uygulamaya
geçirilmesinin önünü açmaktadýr.
Çalýþma Gruplarý'nýn "gönüllü katýlým" esasýnda
oluþmasý gerekli olmakla birlikte, yeterli deðildir.
Gönüllülerin yanýsýra, Belediye'nin konu ile ilgili
birimlerinden gelen temsilcilerin ve ilgili konuda
doðrudan veya dolaylý sorumluluðu bulunan
çeþitli kamu kuruluþlarýnýn temsilcilerinin de
Çalýþma Gruplarý'nda yer almasý, büyük önem
taþýmaktadýr. Böylelikle, bir yandan daha geniþ
kapsamlý ve verimli bir çalýþma ortamý yaratýlýrken,
öte yandan da, Çalýþma Gruplarý'nýn yoðun ve
özverili emeði sonucu alýnan kararlarýn ve elde
edilen çýktýlarýn sahiplenilmesi, kentsel kararlara
dönüþmesi ve ilgili kuruluþlarýn plan, program
ve bütçe önceliklerine dahil edilmesi, daha
kolaylýkla saðlanabilmektedir

ÝZNÝK

SAÐLIK
EKONOMÝ

TURÝZM

ÇEVRE

DÝÐER...
EÐÝTÝM
KÜLTÜR
VE
SANAT

Çalýþma Gruplarý
hangi baþlýklar
altýnda ve nasýl
oluþturulmaktadýr?

Çalýþma Grubu baþlýklarý, ülkenin dört bir
yanýndaki kentlerde belirgin bir benzerlik
taþýmakla birlikte, her kentin coðrafi konumuna,
büyüklüðüne ve özelliklerine baðlý olarak,
belirlenen öncelikli konular, birtakým farklýlýklar
gösterebilmektedir. Genelde, Çalýþma Grubu
baþlýklarýna bakýldýðýnda, en çok karþýlaþýlanlar
arasýnda, Çevre, Ekonomi, Saðlýk, Turizm,
Eðitim, Kültür ve Sanat, Ulaþým, Tüketiciyi
Koruma, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik gibi genel
ve geniþ kapsamlý konularýn bulunduðu
görülmektedir. Ayrýca, Türkiye'ye damgasýný
vuran konularda (örneðin, "Afetler ve Kriz",
"Avrupa Birliði ile Ýliþkiler", vb. baþlýklar altýnda)
da Çalýþma Gruplarý oluþturulmaktadýr. Bunlara
ek olarak, hemen her kentte, genel baþlýklar
altýndaki gruplarýn, kendi içerisinde daha özel
konulara yönelen alt-baþlýklara bölünerek
çalýþtýðý veya yerele özgü bu konular için ayrý
Çalýþma Gruplarý oluþturulduðu görülmektedir.
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TÜKETÝCÝYÝ
KORUMA

ÇALIÞMA VE
SOSYAL
GÜVENLÝK

Herhangi bir kentteki Çalýþma Gruplarý'nýn
sayýsý, ilgili kentin büyüklüðü, konumu, geliþme
özellikleri, Konsey çalýþmalarýnýn etkinliði, yerel
paydaþlarýn ve gönüllü katýlýmcýlarýn ilgisi gibi
çeþitli etkenlere baðlý olarak, önemli farklýlýklar
gösterebilmektedir.
Çalýþma Gruplarý'na katýlýmcý sayýsý ise, her
kentin özel durumuna baðlý olarak, hem bir
gruptan diðerine, hem de ayný grubun kendi
içerisinde, deðiþiklikler gösterebilmektedir.
Çalýþma Gruplarý'na katýlanlarýn sayýsý, genelde
iki uç noktada ele alýnmaktadýr: Bir uçta,
Çalýþma Grubu'nun verimli bir þekilde
çalýþabilmesi, en azýndan bir "grup" olabilmesi
için, en az kaç kiþiden oluþmasý gerektiði
sorusu yer almaktadýr. Diðer uçta ise, belirli
bir öncelikli konu çevresinde anlamlý bir çalýþma
yürütülebilmesi için, Çalýþma Grubu'na katýlacak
kiþilere bir üst sýnýr getirilmesine gerek olup
olmadýðý sorusu yer almaktadýr. Uygulamada,
ilgili kentin ölçülerinde "çok sayýda" katýlýmcýyý
ayný konu çevresinde buluþturan Çalýþma
Gruplarý'nýn, kendi içerisinde farklý alt-baþlýklara
bölünerek çalýþma eðilimi nedeniyle, bu soruna
kolaylýkla çözüm getirildiði görülmektedir.
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EYLEM PLANLAMASI
Eylem planlamasý
neden önemlidir?
Kent Konseyi'nin varlýðý ve meþruiyeti,
yalnýzca kentteki tüm paydaþlarý biraraya
getirmesinden kaynaklanmamaktadýr.
Konsey'in yapýsý kadar, Belediye Kanunu'nun
76. maddesinde ve ilgili Yönetmelik'te
tanýmlanan geniþ kapsamlý iþlevleri de önem
taþýmaktadýr.
MADDE 4(b) - Kent konseyi: Merkezi yönetimin,
yerel yönetimin, kamu kurumu niteliðindeki
meslek kuruluþlarýnýn ve sivil toplumun ortaklýk
anlayýþýyla, hemþehrilik hukuku çerçevesinde
buluþtuðu; kentin kalkýnma önceliklerinin,
sorunlarýnýn, vizyonlarýnýn sürdürülebilir
kalkýnma ilkeleri temelinde belirlendiði,
tartýþýldýðý, çözümlerin geliþtirildiði, ortak
aklýn ve uzlaþmanýn esas olduðu demokratik
yapýlar ile yönetiþim mekanizmalarýný (ifade
eder).

Yalnýzca yapýya odaklanan ve Konsey'den
beklenen iþlevleri gözardý eden anlayýþýn, Kent
Konseyleri'ni amaç ve hedeflerinden
uzaklaþtýrabileceði ve iþlevsiz kalmasýna yol
açabileceði dikkate alýndýðýnda, "yapý" ile "iþlev"
arasýndaki baðlantýnýn kurulmasýna büyük özen
gösterilmesi gerekmektedir.
Bu baðlantýnýn belkemiðini, yerel eylem
planlamasý süreci oluþturmaktadýr.
Kent Konseyi'nin temel iþlevleri arasýnda,
ilgili kentte katýlýmcý süreçlerle, "sürdürülebilir"
bir gelecek vizyonu üzerinde mutabakat
saðlanmasý, buna yönelik uzun, orta ve kýsa
dönemli hedeflerin belirlenmesi ve bunlara
dayalý olarak, yerel eylem planlarýnýn
hazýrlanmasý (ve sonrasýnda uygulamaya
geçirilmesi) gelmektedir.

ve
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Eylem planlamasýnýn
iþlevi nedir?
Eylem Planý, yerel paydaþlarýn, gerek
birbirlerine ve gerekse belde halkýna karþý
sorumluluklarýný ortaya koyan, baðlý kalmayý
taahhüt ettikleri hedeflerin ve eylemlerin genel
çerçevesini çizen ve kendi uygulamalarýna
rehberlik etmesi öngörülen bir toplumsal
uzlaþma belgesi olarak görülebilir.
Sürdürülebilir kalkýnmanýn yerel düzeyde
yaþama geçirilmesinin temelini oluþturan
Eylem Planý, yerel düzeydeki katýlýmýn belirli
hedeflere ve eylemlere yönelmesini
saðlayarak, katýlýmdan somut sonuçlar

alýnmasýnýn önünü açarak, katýlýmcý yapýlarýn
etkinliðini arttýrarak ve katýlýmýn sürekliliðini
saðlayarak, "yapýþtýrýcý" bir iþlev görmektedir.
Eylem Planý, Kent Konseyi ortaklarýnýn
katýlýmýnýn, yerel karar alma süreçlerini ve kent
yönetimini etkileme çabasý ile sýnýrlý
kalmayarak, yaþadýklarý kentin sürdürülebilir
geleceðine yönelik projeler geliþtirmeleri,
geliþtirdikleri bu projelerin veya genelde yerel
hizmetlerin yürütülmesine doðrudan katýlmalarý
ve bu konuda sorumluluk üstlenmeleri
açýsýndan da önemli bir iþlev görmektedir.

MADDE 6 - (1) Kent konseyinin görevleri:
b) Sürdürülebilir geliþmenin saðlanmasý ve bu konuda ortaya
çýkan sorunlarýn çözümüne yönelik planlarýn hazýrlanmasý ve
uygulanmasýný saðlamak,
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Eylem planlamasýnýn
aþamalarý nelerdir?
Eylem planlamasý süreci, öncelikli yerel
sürdürülebilir kalkýnma sorunlarýnýn çözümüne
yönelik uzun erimli, stratejik bir planýn
hazýrlanmasýný ve uygulanmasýný
gerektirmektedir. Bu geniþ kapsamlý sürecin
baþlýca aþamalarýnýn, þunlarý kapsadýðý
görülmektedir:
Mevcut durumun tanýmlanmasý: Bu
kapsamda, kentin öncelikli sorunlarýnýn neler
olduðu konusunda görüþ birliðine varýlmasý;
sorunlarýn nedenlerinin ve boyutlarýnýn
belirlenmesi; kentin mevcut durumunu ve
olanaklarýný yansýtan, çevre ile sosyal ve
ekonomik geliþmenin baðlantýsýný ortaya
koyan "Mevcut Durum Raporu" hazýrlanmasý.
Kentin geleceðine yönelik ortak bir vizyon
geliþtirilmesi: Bu kapsamda, Kent Konseyi
bünyesindeki katýlýmcý mekanizmalar
kanalýyla, ilgili kentin "sürdürülebilir kalkýnma
kimliði"ni belirleyecek ortak bir vizyon üzerinde
toplumsal uzlaþma saðlanmasý.
Hedeflerin belirlenmesi: Bu kapsamda, ilgili
kent için kýsa ve uzun dönemli, gerçekçi ve
ölçülebilir nitelikte sürdürülebilir kalkýnma
hedefleri belirlenmesi.
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Eylem planýnýn hazýrlanmasý: Belirlenen
sürdürülebilir kalkýnma hedeflerine yönelik
uzun dönemli bir yerel eylem planýnýn ve
buna dayalý sektörel eylem planlarýnýn
hazýrlanmasý.
Öncelikli projelerin belirlenmesi: Bu
kapsamda, ilgili kentteki öncelikli sorunlarýn
çözümüne yönelik olan ve yerel eylem
planýnýn geçerliliðini gösterme açýsýndan kýsa
zamanda olumlu sonuçlar vermesi beklenen
projelerin belirlenmesi.
Eylem planýnýn tüm ortaklarca
benimsenmesi: Bu kapsamda, eylem
planýnýn, Kent Konseyi'nce benimsenmesi;
ardýndan, ilgili belediye meclisinde de
görüþülmesi ve sahiplenilmesinin saðlanmasý.
Uygulama: Yerel eylem planý ile belediyenin
ve ilgili kamu kuruluþlarýnýn plan, program
ve bütçe öncelikleri arasýnda iþlevsel baðlar
kurulmasý; eylem planlarýyla tutarlýlýðýný
saðlamak amacýyla, mevcut ve geleceðe
yönelik belediye politikalarý, kararlarý ve
eylemlerinin izlenmesi; uygulamaya iliþkin
sorumluluklarýn, yerel ortaklar arasýnda
dengeli bir þekilde paylaþýmý; uygulamanýn,
çeþitli aþamalarý içeren bir takvime
baðlanmasý; uygulama sürecinin izlenmesi
ve deðerlendirilmesi.

KOORDÝNASYON
Koordinasyon
iþlevi neden önemlidir?

Bugüne kadar, Türkiye YG-21 Programý
altýnda sürdürülen YG-21 süreçlerinin
koordinasyonu, Program ortaðý her kentte
yerel ortaklar tarafýndan oluþturulan YG-21
Genel Sekreterliði tarafýndan gerçekleþtirilmiþ
bulunmaktadýr. YG-21 Genel Sekreterliði'nin

ana iþlevi, ilgili süreçlerin, tüm bileþenlerini
içerecek þekilde koordinasyonu ve geniþ bir
yelpazeye yayýlan paydaþlarla ana baðlantý
noktasýnýn oluþturulmasýdýr.
YG-21 Programý'nýn koordinatör kuruluþlarý
ile kentler arasýndaki köprü iþlevini de gören
YG-21 Genel Sekreterlikleri, Program'ýn bir
bütün olarak yürütülmesinde ve elde edilen
uluslararasý baþarýda kilit bir rol oynamýþlardýr.
Kent Konseyleri modelini yerel
yönetimlerimizin gündemine taþýyan YG-21
Programý kapsamýndaki örnek uygulamalarda
açýkça görüldüðü gibi, bu katýlýmcý yapýlarýn
(ve Kent Konseyi Yönetmeliði'nde de yer alan
diðer yapýlarýn ve süreçlerin) etkin, amacýna
uygun ve baþarýlý olarak iþlemesi, büyük
ölçüde, güçlü bir koordinasyon yapýsý
sayesinde gerçekleþmektedir.

Kent Konseyi Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik (6 Haziran 2009):
Genel Sekreterlik
MADDE 14/A -(1) Kent konseyi genel sekreteri, belediye baþkaný tarafýndan önerilen üç aday arasýndan
yürütme kurulu tarafýndan seçilir.
(2) Kent konseyi genel sekreteri, 6 ncý maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine
eder. Meclisler, çalýþma gruplarý ve benzeri yapýlar arasýndaki çalýþma uyumunu ve koordinasyonu
saðlar.
(3) Genel sekreter, kent konseyi baþkanýna ve yürütme kuruluna karþý sorumludur.
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Kent Konseyi'nin
koordinasyonu nasýl
saðlanacaktýr?

8 Ekim 2006 tarihli Yönetmelik'te "Sekreterya
hizmetleri" ile sýnýrlý kalan iþlevlere 6 Haziran
2009 tarihli yeni Yönetmelik ile "Genel
Sekreterlik" eklenmiþ olmasý, ilgili koordinasyon
iþlevinin güçlendirilmesi konusunda atýlan çok
önemli bir adým niteliðini taþýmaktadýr.
Kent Konseyi Genel Sekreteri'nin Belediye
Baþkaný tarafýndan önerilecek adaylar arasýndan
seçilmesi görüþünün ülke genelinde
benimsenmesinde, büyük ölçüde, Konsey ile
Belediye arasýndaki köprülerin güçlendirilmesi
ve Belediye tarafýndan saðlanacak yardým ve
desteðin daha saðlam kurumsal temellere
oturtulmasý arayýþlarýnýn aðýrlýk kazandýðý
görülmektedir.
Genel Sekreter'in, hem Kent Konseyi
Baþkaný'na hem de Yürütme Kurulu'na karþý
sorumlu olmasýnda ise, bir yandan yeni bir organ
olarak getirilen Kent Konseyi Baþkaný'nýn görev
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ve yetki alanýnýn kýsýtlanmamasý, öte yandan da
Genel Sekreter'in yalnýzca Baþkan'a deðil,
kendisini seçen Yürütme Kurulu'na karþý da
sorumlu tutularak, hareket alanýnýn daha geniþ
tutulmasý amaçlanmýþtýr.
Genel Sekreterlik ile ilgili yeni düzenlemenin
en dikkat çekici ve özel bir vurgu gerektiren
yönü, Genel Sekreter'in görev alanýnýn, çok geniþ
bir çerçeveye oturtulmasýdýr. Genel Sekreter'in,
Yönetmeliðin 6. maddesinde belirtilen görevlerin
yerine getirilmesini koordine edecek olmasý,
görev alanýnýn, yerel yönetiþimin her alanýný
kapsayacak olmasý anlamýna gelmektedir.
Bu yelpaze daha da geniþletilmekte ve Genel
Sekreter'in, meclisler, çalýþma gruplarý ve benzeri
yapýlar arasýndaki çalýþma uyumunu ve
koordinasyonu da saðlayacaðý belirtilmektedir.
Böylelikle, her biri kendi belirlediði esaslar
doðrultusunda ve kendi iç koordinasyon
düzenlemeleriyle iþleyen bu yapýlarýn
birlikteliðinden oluþan karmaþýk Konsey
yapýlanmasýnýn ve bu geniþ þemsiye altýndaki
tüm iþlevlerin koordinasyonu, Genel Sekreter
tarafýndan saðlanacaktýr. Bu baðlamda,
Yönetmelik'teki yeni düzenleme ile, tüm katýlýmcý
yapýlar ve süreçler arasýnda "yapýþtýrýcý" bir iþlev
gören, etkili bir koordinasyon mekanizmasý
oluþturulmasýnýn yasal ve kurumsal dayanaklarý
saðlanmýþ bulunmaktadýr.

Genel Sekreterlik,
hangi ad altýnda
sürdürülecektir?

Gelinen noktada, demokratik yerel yönetiþim
temelinde sürdürülebilir kalkýnmanýn
yerelleþtirilmesini hedefleyen YG-21
süreçlerinin bundan böyle Kent Konseyleri'nin
bünyesinde devam etmesi ve ilgili konularda
terminoloji ve uygulama bütünlüðünün
saðlanmasý hedeflenmektedir.
Bu doðrultuda, bugüne kadar YG-21 Genel
Sekreterlikleri tarafýndan yürütülmüþ olan
iþlevlerin de bundan böyle Kent Konseyi Genel
Sekreterliði adý altýnda ve Konsey'in þemsiyesi
altýnda sürdürülmesi beklenmektedir.
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AB SÜRECÝNDE
KENT KONSEYLERÝ
Kent Konseyleri'nin
Avrupa Birliði'ne
katýlým süreci
açýsýndan
önemi nedir?

Avrupa Birliði'ne tam üyelik süreci, Türkiye'nin
AB hukuk sistemini bir bütün olarak
benimsemesini ve içselleþtirmesini ve bu
baðlamda, kendi yasal mevzuatýnýn AB
Müktesebatý'na uyum saðlamasýný
gerektirmektedir. Bu, yalnýzca merkezi
yönetimin deðil, toplumun tüm kesimlerinin ve
özellikle de yerel yönetimlerin sahiplenmesi ve
kendilerini hazýrlamasý gereken bir süreçtir.
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Avrupa Birliði'ne katýlým sürecinde yerel
yönetimlerimizin konumu ve iþlevlerine iliþkin
deðerlendirmeler, AB'nin bu konuda ne
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öngördüðü ve neler yapýlmasýný beklediði ile
de doðrudan baðlantýlýdýr. Bu konudaki temel
baþvuru kaynaðýný, AB tarafýndan hazýrlanan
Katýlým Ortaklýðý belgeleri ve Ýlerleme Raporlarý
oluþturmaktadýr.
Bu konuda, 2005 yýlý AB Katýlým Ortaklýðý
Belgesi'ne bakýldýðýnda, "Kýsa Vadeli Öncelikler"
baþlýðý altýnda, "Özellikle yakýn zamanda
kabul edilen mevzuatýn uygulanmasý yoluyla,
etkili, þeffaf ve katýlýmcý yerel yönetimin
saðlanmasý" yönünde temel bir beklentinin
yer aldýðý görülmektedir. Bu konudaki beklenti,
katýlým sürecine iliþkin olarak uyum yasalarýnýn
çýkarýldýðý, ancak bunlarýn yaþama
geçirilmesinde sýkýntýlar yaþandýðý yönünde AB
tarafýndan yöneltilen en önemli eleþtirilerden
birini yansýtmaktadýr. Yerel yönetimlerle ilgili
yeni yasal ve kurumsal düzenlemelerin
uygulanmasýnda, özellikle de doðrudan
"yönetiþim" ile baðlantýlý olan "etkin, þeffaf ve
katýlýmcý yerel yönetim" konusunda, Kent
Konseyleri'nin ne kadar önemli bir rol
oynayabileceðinin vurgulanmasý gerekmektedir.

AB'nin
Kent Konseyleri'ne
iliþkin deðerlendirmesi
nedir?

Gelinen noktada, Kent Konseyleri'nin AB
sürecinin neresinde olduðu sorusunun cevabý,
Avrupa Komisyonu tarafýndan hazýrlanan 2008
yýlý Ýlerleme Raporu'nda yer alan þu ifadeyle
verilmektedir: "Vatandaþlarýn yerel
yönetimlere katýlýmýnýn arttýrýlmasýna yönelik
bir platform iþlevi gören Kent Konseyleri,
yalnýzca az sayýda kentte etkili olarak
çalýþmaktadýr. Tüm Kent Konseylerini
güçlendirmek için çaba gösterilmesi
gerekmektedir. Hesap verebilirlik sistemleri
ve þeffaflýk da güçlendirilmelidir."

Bu konuda, yerel yönetimlerimizin
kapasitelerinin, yerel demokratik yönetiþim
konularýna aðýrlýk verilecek þekilde
güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluþlarýnýn Kent
Konseyleri'ne en geniþ þekilde ve etkin olarak
katýlýmýnýn teþvik edilmesi, Konseylerin
bünyesindeki katýlýmcý yapýlarýn ve süreçlerin
güçlendirilmesi, farklý kentlerdeki Kent
Konseyleri arasýndaki ve her Konsey'in kendi
içindeki bilgi akýþý ve iþbirliðinin geliþtirilmesi
gibi önemli ve öncelikli konularýn gündemde
tutulmasý gerekmektedir. Madde 76 ile ilgili
gerekçede vurgulanan "Kent konseylerinin
sivil bir yapý olma niteliði" doðrultusunda
Ýçiþleri Bakanlýðý'nca Kent Konseyi
Yönetmeliði'nde yeni düzenlemelerin yapýlmýþ
olmasý, bu konudaki adýmlarý hýzlandýracak bir
geliþme niteliðini taþýmaktadýr.
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Belediye, Kent
Konseyi'ni
desteklemezse ne
olacaktýr?

Tüm dünyada olduðu gibi, Türkiye'de de yerel
yönetimlerin (özellikle, belediyelerin) YG-21
süreçlerinde vazgeçilmez bir rolü vardýr. Ancak,
YG-21, "zorunlu" bir uygulama deðil, bu sürecin
öneminin ve kente kazandýrdýklarýnýn bilincinde
olan belediyelerin "gönüllü" olarak öncülük ettiði
bir süreçtir. Dolayýsýyla, YG-21 uygulamalarýnýn
"önkoþulu", belediyelerin bu sürece sýcak bakmalarý
ve sahip çýkmalarýdýr.
YG-21 Programý kapsamýndaki baþarýlý Kent
Konseyi uygulamalarýnýn ortak bir özelliði olarak,
ilgili belediyelerin (deðiþen ölçülerde de olsa)
vermekte olduðu çok-yönlü destek göze
çarpmaktadýr. Buna karþýlýk, Program'ýn geride
kalan yýllarýnda, belediyenin desteðini çekmesi
durumunda ilgili süreçlerde darboðazlar ve
týkanýklýklar yaþandýðý sýklýkla görülmüþtür. Özellikle,
yerel seçimlerde belediye yönetimindeki
deðiþikliðin, baþarýlý olarak nitelenen bir
uygulamanýn daðýlýp gitmesine yol açabildiði gibi,
"kýpýrtýsýz" bir kentin ataða kalkabilmesini saðladýðý
örneklerin sayýsý, azýmsanamayacak sayýya
ulaþmýþtýr.
Gelinen noktada, YG-21 Programý'nýn önceki
yýllarýnda karþýlaþýlan bu sýkýntýlar geride kalmýþ
gözükmekte ve bundan böyle, belediye tarafýndan
saðlanmasý beklenen desteðe iliþkin daha olumlu
ve istikrarlý bir görüntü ile karþýlaþýlmasý
beklenmektedir. Kent Konseyi'nin yasal
dayanaklarýna kavuþmuþ olmasýnýn, bu yapýnýn
belediye tarafýndan "gönüllü" olmaktan çok,
"zorunlu" olarak desteklenmesi gerekeceði
anlamýna geldiði belirtilmektedir. Yönetmelik'teki
yeni düzenleme ile belediyenin Kent Konseyi'ne
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yardým ve destek saðlamasý da öngörüldüðünden,
bu durumda belediyenin bir anlamda "köþeye
sýkýþmýþ" olduðu ve Konsey'i desteklememesi gibi
bir durumun söz konusu olamayacaðý görüþü aðýr
basmaktadýr.
Buna karþýlýk, Kent Konseyi'nin kuruluþ
amaçlarýný ve iþlevini kavramaktan uzak düþen,
Konsey'i belediyenin "sýrtýndaki bir yük" veya
belediyeye "baðlý" yeni bir organ olarak görme
eðiliminde olan belediyelerin, bu sürece sahip
çýkan örnek belediyeler ile ayný kararlýlýk ve
"gönüllük" içinde destek vermekten kaçýndýklarý
görülmektedir. Özellikle, parayý belediye verdiði
için "düdüðü çalmasý" gerektiði yönündeki yaygýn
eðilimin bir sonucu olarak, Konsey'in herhangi bir
nedenle belediyenin "güdümünden" çýkmýþ olarak
görüldüðü durumlarda, ilgili belediye tarafýndan
saðlanan desteðin giderek azalmasý, yararlanma
koþullarýnýn aðýrlaþtýrýlmasý, hatta tümüyle kesilmesi
sözkonusu olabilmektedir.
Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yürütülen yerel yönetimlerin
denetimi iþlemlerinin kapsamýna, belediyelerin
Kent Konseyleri'ni ne ölçüde desteklendiðine iliþkin
konularýn da dahil edilmesi gibi uygulamalarýn,
bu yaygýn isteksizliðin aþýlmasýnda önemli bir
etkisinin olmasý beklenmektedir. Yerel ortaklarca,
idari yargý yolu da dahil olmak üzere, baþka
kanallara da baþvurulabilir. Ne var ki, tüm yaptýrým
arayýþlarýna ve giriþimlerine karþýn, Kent Konseyi'ne
sýcak bakmayan bir belediyeyi, bu demokratik ve
gönüllü katýlýma dayalý sürece "zorla" yöneltmenin
mümkün olamayacaðýnýn da vurgulanmasý
gerekmektedir.
Dolayýsýyla, tepkisel bir biçimde, "olumsuzluklar"
üzerine bina edilen bir yaklaþýmla, belediyenin
destek vermemesi veya bir dönem verdiði desteði
geri çekmesi olasýlýðýna karþý "zorlayýcý" önlemler
arayýþýna girilmesi yerine, belediyeyi "yerel
yönetiþim" sürecinin önemine inandýrmak, bu eþsiz
katýlýmcý yapýya destek vermesi yönünde teþvik
etmek, bir ölçüde "zorlama" gerekiyorsa, bunu
tepeden deðil, demokratik katýlýmýn baskýsýyla
gerçekleþtirmek ve her þeyden önce, kendi yerel
yönetimine güvenerek, iyi niyetle hareket etmek
gerekecektir.
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Kent Konseyi'ne
"tüzel kiþilik"
kazandýrýlmasý
gerekli midir?

Genelde, Kent Konseyleri'nin kurulmaya ve
iþlerlik kazanmaya baþladýðý ilk uygulamalardan
bu yana, Konsey'i oluþturan paydaþlarýn, oldukça
yaygýn bir þekilde "tüzel kiþilik" arayýþýna girmiþ
olduklarý görülmektedir. Bu yöndeki arayýþlarýn
baþlýca gerekçesi olarak, Konsey'in mevcut
örgütlenme kalýplarýna uymamasý nedeniyle
karþýlaþýlan yasal ve kurumsal sýkýntýlar
gösterilmiþtir. Bunlar arasýnda, belediyelerin ve
merkezi yönetim kuruluþlarýnýn karþýsýna "muhatap
bir kurum" olarak çýkýlabilmesi, gerekli personelin
istihdam edilebilmesi, Konsey'e özgü bir banka
hesabýnýn kullanýlabilmesi, baðýþ toplanabilmesi,
uluslararasý ve ulusal proje fonlarýndan
yararlanýlabilmesi gibi konular üst sýralarda yer
almýþtýr.
5393 sayýlý Belediye Kanunu ile Kent
Konseyleri'nin yasal dayanaða kavuþmasý
sonrasýnda, tüzel kiþilik arayýþlarýnýn ve buna
yönelik vakýf, dernek, vb. örgütlenme giriþimlerinin
azaldýðý göze çarpmaktadýr. Buna karþýlýk, Kent
Konseyleri'nin tüzel kiþiliðe kavuþturulmamýþ olmasý
nedeniyle, birtakým konulardaki kurumsal sýkýntýlarýn
ve bunlara çözüm arayýþlarýnýn devam ettiði
görülmektedir.
Gelinen noktada, Kent Konseyi, ilgili kuruluþlarýn
karþýsýna "muhatap bir kurum" olarak çýkýlabilmekle
kalmamakta, belediye meclisinin gündemine
madde ekletecek ölçüde, güçlü konum elde etmiþ
bulunmaktadýr. Birçok kentte Konseyler, kamu
kuruluþlarýnýn resmi yazýþmalarýnýn odak
noktalarýndan biri konumuna gelmiþlerdir. Öte
yandan, Konsey için gerekli uzmanlýk desteðinin
paydaþlarca "gönüllülük" esasýnda saðlandýðý,
destek hizmetler için gerekli personelin de ilgili
belediye tarafýndan görevlendirildiði dikkate
alýndýðýnda, "personel istihdamý" konusundaki
sýkýntýlar da aþýlmýþ gözükmektedir. Ayný þekilde,
Yönetmelik'teki yeni düzenleme ile, Konsey'in etkin
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þekilde iþlemesi için gerekli mali desteðin de
belediye tarafýndan saðlanacak olmasý, bu
konudaki sýkýntýlarýn önemli ölçüde hafiflemesini
saðlamaktadýr.
Geriye, sýklýkla dile getirilen bir sorun alaný
olarak, Konsey'in uluslararasý ve ulusal proje
fonlarýndan yararlanýlabilmesi kalmaktadýr.
Konsey'in görev alanýna giren konulara yönelik
projelere kaynak saðlayan kuruluþlarýn, karþýlarýnda
muhatap bir "tüzel kiþilik" aramalarý nedeniyle Kent
Konseyleri (ve ayný þekilde, bünyesindeki meclisler
ve çalýþma gruplarý) tarafýndan sunulan projeler,
içeriðine bakýlmaksýzýn, genelde deðerlendirmeye
alýnmadan geri çevrilmektedir. Bu sorunun aþýlmasý
amacýyla, tüzel kiþiliðe sahip bir paydaþýn Konsey
adýna proje sunmasý durumunda ise, seçilen
paydaþýn ilgili projeyi kendisini ön plana çýkararak
yürütme eðilimi baþta gelmek üzere çeþitli
darboðazlarla karþýlaþýlmakta olmasý, bu yöndeki
tüzel kiþilik arayýþlarýný hýzlandýrmaktadýr.
Buna karþýlýk, özellikle bu konudaki tartýþmalara,
ayný ölçüde aðýr basan bir baþka yaklaþýmýn
damgasýný vurduðu görülmektedir. Bu baðlamda,
Konsey'in yapýsýnýn ve amaçlarýnýn, doðrudan
proje yürütmesine uygun olmadýðý savunulmakta,
Konsey'in "uygulayýcý" olmaktan çok, bu ortak aklýn
süzgecinden geçen "tavsiye" niteliðindeki
kararlarýn, bünyesindeki ilgili kuruluþlar aracýlýðýyla
uygulamaya geçirilmesini kolaylaþtýran bir yapý
olma özelliðini korumaya özen gösterilmesi
gerektiði vurgulanmaktadýr.
Bu genel çerçevede, Konsey'in asýl gücünün
tüzel kiþiliði olup olmamasýndan deðil, kentteki
paydaþlarý bir araya getirerek, tüm kenti kucaklayan
bir "ortak akýl" oluþturulmasýný saðlamasýndan ve
bu birlikteliði dayalý bir "sinerji" yaratmasýndan
kaynaklandýðý görüþü, giderek aðýrlýk
kazanmaktadýr.
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Kent Konseyleri
arasýndaki
koordinasyon için
bir çatý örgütlenme
gerekli midir?

Ülke genelinde, Kent Konseyleri arasýndaki
iþbirliðini, dayanýþmayý ve koordinasyonu
saðlayacak, bilgi ve deneyim aktarýmýný
güçlendirecek, "birbirinden öðrenme" sürecini
kolaylaþtýracak bir "çatý" örgütlenme gerekli midir?
Bu soruya genelde olumlu cevap verilmekte
olduðu dikkate alýndýðýnda, bu çatý örgütlenmenin
en uygun þekilde nasýl oluþturulabileceði üzerinde
durulmasýnýn zamaný gelmiþ gözükmektedir.
Bugüne kadar YG-21 Programý'nýn saðlamýþ
olduðu elveriþli ve esnek þemsiye, yalnýzca
Program ortaðý yerel yönetimler için geçerli
olmuþtur. Program ortaklýðý için ise yerel
yönetimlerin, kendi meclislerinden alacaklarý bir
kararla, ilgili çalýþmalarý destekleme taahhüdünde
bulunmalarý yeterli sayýlmýþtýr. Program ortaklýðý
bu ölçüde kolay olmasýna karþýn, bu sürece katýlan
yerel yönetimlerimizin sayýsý, üç haneli rakamlara
ulaþamamýþtýr. Bu da, ülke genelinde demokratik
yerel yönetiþim uygulamalarýnýn geliþmesine ve
yerleþmesine öncülük eden yerel yönetimlerimizin
sayýsýnýn, göreceli olarak sýnýrlý kaldýðýný
göstermektedir.
Öte yandan, 29 Mart 2009 yerel seçimleri
sonrasýnda, tüm kentlerde (iþlevi gözardý edilse
bile, en azýndan ilgili yasanýn gereði olarak) Kent
Konseyi oluþturulmasýna baþlanmýþ bulunmaktadýr.
Bu durumda, yasal kuruluþ sürecini tamamlamýþ
yüzlerce Kent Konseyi'nin, kurumsal bir baðlantýlarý
bulunmadýðý (ve belki de, içerdiði yönetiþim
süreçlerine sýcak bakmadýklarý) YG-21 Programý'nýn
"çatýsý" altýnda iþlev görmelerini beklemek, gerçekçi
olmadýðý gibi, ahlaki açýdan da uygun olmayacaktýr.
Bu noktada, YG-21 Programý'nýn, yerel yönetiþim
sürecindeki belediyelerin ve diðer paydaþlarýn
desteklenmesini saðlayacak ve hareket alanlarýný
geniþletebilecek esnek bir þemsiye oluþturmak
amacýný taþýdýðýnýn hatýrlatýlmasý gerekmektedir.
Bu baðlamda, Kent Konseyi uygulamalarýný da
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kapsayacak þekilde, ülkemizde yerel yönetiþim
süreçlerinin geliþmesi ve kök salmasýnýn, YG-21
Programý'nýn devamýna baðlý görülmemesi ve
buna "endekslenmemesi" gerektiði, bir kez daha
vurgulanmalýdýr.
Oldukça uzun bir süredir YG-21 Programý'nýn
koordinasyonunu üstlenmiþ olan UCLG-MEWA,
yönetim organlarýnýn almýþ olduðu kararlar
doðrultusunda, Program'ýn sona ermesinden
sonra da ilgili çalýþmalarý desteklemeyi
sürdürecektir. Bununla birlikte, bu desteðin UCLG
Dünya Teþkilatý'nýn üyesi olan yerel yönetimlerimizle
sýnýrlý olmasý, Kent Konseyleri için ulusal ölçekli
çatý örgütlenme modelinin geliþtirilmesi açýsýndan
eksik ve yetersiz kalacaktýr.
Bu konudaki model arayýþlarý kapsamýnda, Kent
Konseyi Yönetmeliði'ne iliþkin uygulamanýn
izlenmesinden sorumlu olan Ýçiþleri Bakanlýðý
Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü'nün, ülke
düzeyinde belediyelerimizi temsil eden Türkiye
Belediyeler Birliði'nin veya bir baþka uygun
kuruluþun böyle bir "çatý" iþlevini üstlenmesi
seçeneði gündeme gelmekte, bu seçeneklerin
hangi kurumsal yapýya oturtulabileceði ve bu
yapýnýn nasýl iþleyeceði üzerinde durulmaktadýr.
Genelde aðýrlýk kazanan bir baþka seçenek ise,
bu ortak çatýnýn, doðrudan Kent Konseyleri
tarafýndan oluþturulmasýdýr. Bu konuda örnek
olarak, kentlerdeki Gençlik Meclisleri'nin, kendi
aralarýnda oluþturduklarý dayanýþma aðýný süreç
içerisinde "Ulusal Gençlik Parlamentosu" adý
altýnda, ortak bir çatýya dönüþtürmeleri
gösterilmektedir. Kent Konseyleri açýsýndan da
benzer arayýþlar gündeme gelmiþ olmakla birlikte,
bu çatý örgütlenmenin (sözgelimi, bir "belediye
birliði" modelinde olduðu gibi) yasal bir dayanaða
kavuþturulmasý talebi, sýklýkla dile getirilmektedir.
Zaman içerisinde þekillenmesi ve netleþmesi
beklenen bu arayýþlar, kesintisiz sürdürülmektedir.
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Kent Konseyi için
ayrý mekan gerekli
midir?

Kent Konseyi için ayrý bir mekanýn gerekli olup
olmadýðý sorusunun cevabýna, yine YG-21
Programý kapsamýndaki deneyim ýþýk tutmaktadýr.
Bu konudaki dikkat çekici bir geliþme, önceden
bu yönde herhangi bir beklenti olmamakla birlikte,
YG-21 Programý ortaðý kentlerin birçoðunda,
belediyeler tarafýndan Kent Konseyleri'ne ayrý
mekanlarýn tahsis edilmesi olmuþtur. Bu konuda,
baþta sivil toplum kuruluþlarý olmak üzere, Kent
Konseyi ortaklarýnýn, Belediye binasý içinde tahsis
edilen mekanlarda buluþma konusuna genelde
sýcak bakmamalarý ve çalýþmalarýn niteliðine daha
uygun mekan arayýþýna girmeleri etkili olmuþtur.
Bu yöndeki taleplere belediyelerin kulak vermesi
sonucunda, bu arayýþa uygun mekanlarýn tahsis
edildiði görülmektedir.
Çoðu kez müstakil bir yapýda yer alan veya bir
baþka yapýnýn parçasý olsa da, geniþ bir iç alana
sahip olan bu mekanlardan yararlanýlma biçimleri
bir kentten diðerine deðiþiklik göstermekle birlikte,
genelde Kent Konseyi Genel Sekreterliði'nin bu
mekanda yer aldýðý, meclislerin ve çalýþma
gruplarýnýn toplantýlarýný kapsayacak þekilde, ayný
anda birden çok toplantýnýn ve etkinliðin
gerçekleþtirilmesine uygun bir ortam
saðlayabildikleri görülmektedir. Ýlgili çalýþmalarýn
kapsamý ve alanýn elveriþliliði ölçüsünde, çeþitli
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konularda kurslar ve eðitimler düzenlenmekte,
biliþim, vb. konularda özel amaçlý merkezler
oluþturulmaktadýr. Bu kapsamda, yeterli ofis
donanýmý, bilgisayarlar, fotokopi ve diðer
olanaklarýn yanýsýra, toplantýlar ve çalýþmalar için
gerekli destek hizmetler de saðlanmaktadýr. Bu
mekanlarýn yetersiz kalabildiði Genel Kurul ve
benzeri büyük ölçekli toplantýlar için ise
Belediye'nin, üniversitelerin veya diðer ortaklarýn
uygun mekanlarýndan yararlanýlmaktadýr.
Birçoðu, ilgili kentteki tarihsel-kültürel miras
niteliðindeki bir yapýnýn restore edilmesiyle Kent
Konseyi çalýþmalarýna tahsis edilen bu mekanlar,
bu özellikleriyle, koruma-kullanma dengesinin
etkileyici örneklerini sergilerken, bu konudaki
bilincin geliþmesine de çok önemli katkýlarda
bulunmaktadýr.
Bu mekanlar, "sorumluluklarýn yerel ortaklarca
paylaþýlmasý" açýsýndan da örnek uygulama
oluþturmaktadýr. Birer "arý kovaný" gibi iþleyen bu
mekanlarda, özellikle sivil toplum kuruluþlarýnýn
hemen her konuda gönüllü uzmanlýk ve eðitmenlik
katkýsýnda bulunduðu, ilgili belediyenin de destek
personel saðladýðý ve iþletme-bakým giderlerini
üstlendiði görülmektedir.
Bu ve benzeri özellikler, belediye tarafýndan
Kent Konseyi'ne ayrý bir mekan tahsis edilmesinin,
bir "zorunluluk" taþýmamakla birlikte, haklý
gerekçeleri olduðunu ve uygulamada büyük
yararlar saðladýðýný göstermektedir.
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"Örnek uygulama"
oluþturan Kent
Konseyleri'ni
baþarýlý kýlan
özellikler nelerdir?

Kent Konseyi'ni oluþtururken, bu katýlýmcý yapýyý
saðlam temeller üzerine inþa etmeye özen gösteren
kentler açýsýndan, YG-21 Programý kapsamýndaki
deneyimin paylaþýlmasý, büyük yararlar
saðlayabilecektir.
Kent Konseyi modelini Türkiye'nin gündemine
"baþarýlý" örnekler olarak taþýyan ve bunun ülke
genelinde kabul gören ve örnek alýnan bir
yapýlanmaya dönüþmesinin yolunu açan kentlerdeki
uygulamalara bakýldýðýnda, "baþarýnýn anahtarý"
niteliðindeki ortak yönler arasýnda þunlar göze
çarpmaktadýr:
Kent Konseyi'nin, kendisini oluþturan paydaþlar
tarafýndan, bir "muhalefet platformu" veya kendi
baþýna bir "sivil giriþim" olarak deðil, merkezi
yönetim, yerel yönetim ve sivil toplum üçgenindeki
geniþ temsil tabaný üzerinden kent yönetimine
"eþit ortaklar" olarak katýlmalarýný saðlayan bir
yapý olarak görülmesi.
Belediye'nin ve ilgili kamu kuruluþlarýnýn, Kent
Konseyi'nin desteklenmesine yönelik güçlü
taahhütlerine, verdikleri desteðe ve etkin
katýlýmlarýna karþýn, bu yapýnýn iþlemesine
müdahale etmekten kaçýnmalarý ve "kolaylaþtýrýcý"
bir rol oynamaya özen göstermeleri.
Sivil toplum ortaklarýnýn, "gönüllü katýlým" esasýnda,
iþbirliði yapma, birlikte çalýþma ve üretme,
birikimlerini ve uzmanlýklarýný topluma en iyi þekilde
aktarma ve paylaþma kararlýlýðý sergilemeleri ve
birer "paydaþ" olarak, Kent Konseyi
uygulamalarýnda sorumluluk almaya hazýr
olmalarý.
Dikey yapýlanma ve çalýþma alýþkanlýklarýnýn yerini
"yönetiþim" anlayýþýna býrakmasýnýn saðlanmasý
ve bu baðlamda, bir alt-üst mücadelesinin
yaþanmadýðý, gücünü "eþit ortaklýk" anlayýþýndan
alan, yapýcý ve uygulamaya dönük bir iliþkiler
sistemi kurulmasýna özen gösterilmesi.
Kent Konseyi ile bünyesindeki diðer katýlýmcý
yapýlar arasýnda güçlü ve yatay baðlar
oluþturulmasý, meclisler ve çalýþma gruplarý ile
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nasýl en verimli ve karþýlýklý uyum içerisinde
çalýþýlabileceði arayýþlarýnýn ön plana çýkmasý.

Kent Konseyi Genel Sekreterliði'nin, tüm katýlýmcý
yapýlar ve süreçler arasýnda "yapýþtýrýcý" bir iþlev
gören, etkili bir koordinasyon mekanizmasý
konumuna gelmesinin ve Konsey bünyesindeki
kilit rolüne uygun bir esnekliðe sahip olmasýnýn
saðlanmasý.
Kent Konseyi yapýlanmasýnýn yalnýzca genel bir
çerçeve saðladýðý dikkate alýnarak, bu çerçevenin
içinin tüm yerel paydaþlarca büyük bir özveri ve
sabýrla, bir dantel gibi örülerek doldurulmasý ve
bu yapýya iþlerlik kazandýrýlmasý.
Bu noktada, Kent Konseyi'ni oluþturma ve
geliþtirme aþamasýndaki kentlere yönelik önemli bir
uyarýda bulunulmasý gerekmektedir: Kent Konseyi'ne
etkin bir þekilde iþlerlik kazandýrýlmýþ olan kentlerdeki
uygulamalarýn göz alýcýlýðýna ve baþarýsýna bakýlarak,
ilgili yapýlanma özelliklerinin bir baþka kente doðrudan
aktarýlmasý ile baþarýnýn kendiliðinden geleceði
beklentisi, yanýltýcý olacak ve düþ kýrýklýðýna yol
açabilecektir. Baþarýlý bir örnek olarak görülen belirli
bir kentteki uygulamanýn, bir baþka kente neredeyse
olduðu gibi uyarlanmasýna karþýn, "nerede yanlýþ
yaptýk?" dedirtecek ölçüde baþarýsýz sonuçlara yol
açan uygulamalar göze çarpmaktadýr.
Bu baðlamda, YG-21 Programý kapsamýndaki
deneyimin açýkça gösterdiði gibi, Kent Konseyi'nin
nasýl yapýlanmasý gerektiði yönündeki arayýþlara, bu
yapýya nasýl iþlerlik kazandýrýlacaðý sorusunun da
eþlik etmesi gerekmektedir. Örnek alýnan Kent
Konseyi'ne iþlerlik kazandýran ve baþarýlý kýlan
unsurlarýn neler olduðunun kapsamlý olarak
incelenmesi ve bundan gerekli derslerin çýkarýlmasý,
büyük önem taþýmaktadýr.
Kent Konseyi'nin baþarýsýnda, "yapý" kendi baþýna
yeterli deðildir. Özellikle, Kent Konseyi'nin,
Yönetmelik'te Madde 7'nin (a) fýkrasýnda belirtilen
"YG-21 süreci kapsamýnda, kentine sahip çýkma,
aktif katýlým ve çözümde ortaklýk ilkelerinin
bütünlüðünde, kentlerin yaþanabilir bir geleceðe
taþýnmasýna katkýda bulunmak" ilkesinden kopuk
olarak iþlemesi durumunda, öngörülen hedeflere
ulaþýlmasý konusunda sýkýntýlar çekilecek ve Konsey,
iþlevini yitirme tehlikesiyle karþý karþýya kalacaktýr.
Bu baðlamda, "yapý" ile "süreç" arasýndaki yaþamsal
baðlantýnýn kurulmasýna büyük önem ve öncelik
verilmelidir.
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Kent Konseyi, YG-21
sürecini sona mý
erdirmektedir?

Gelinen noktada, her ne kadar Kent Konseyi
yasal dayanaklarýna kavuþmuþ olsa da, bu katýlýmcý
yapýlarýn YG-21 süreçleri ile baðlantýsýnýn, yeterince
güçlü olarak kurulamadýðý görülmektedir. Bu
konuda, Kent Konseyi yapýlanmasýnýn neden kendi
baþýna yeterli görülmeyip, YG-21 süreci ile
iliþkilendirilmesi gerektiði sorusu, sýkça
sorulmaktadýr. Daha açýk bir ifade ile, "Kent
Konseyimiz varken, neden bir de YG-21'den söz
ederek kafa karýþýklýðýna yol açalým?" sorusunun
cevabýný verebilmek, kolay deðildir.
Kent Konseyi ile Yerel Gündem 21'in birbirine
"alternatif yapýlar" olduðu görüþü, yanýltýcý olduðu
kadar, katýlýmcý süreçlerin týkanmasýna da yol
açabilecek dar bir bakýþ açýsýný nitelemektedir.
YG-21, sürdürülebilir kalkýnma hedefi
doðrultusunda, katýlýmcý yerel eylem planlamasý
sürecidir. Bu sürecin "katýlým" boyutunun temel
yapýlanma biçimi, Kent Konseyi'dir. Bu yapý
oluþturulmadan hazýrlanacak eylem planlarýnýn
geçerliliði ve uygulanabilirliði saðlanamayacaðý
gibi, eylem planlamasý sürecinden kopuk iþleyen
bir Kent Konseyi de, baþlangýçta öngörülen ortak
amaç ve hedeflerin çok uzaðýnda kalacaktýr.
Eyleme dönük iþleyemeyen, almýþ olduðu
kararlarý izleyecek ve uygulamaya yansýtacak
mekanizmalara gereken aðýrlýðý vermeyen Kent
Konseyleri, azýmsanmayacak sayýdaki örneðin
buruk bir þekilde ortaya koyduðu gibi,
etkisizleþmekte, kendisini oluþturan paydaþlar
tarafýndan iþlerliði sorgulanmaya baþlanmakta,
gönüllü katýlýmýn somut sonuçlar vermemesi ve
"boþa kürek çekilen" bir giriþim olarak kalmasý
nedeniyle, "geri çekilmeler" hýzlanmaktadýr.

Bu baðlamda, Kent Konseyi ile YG-21 süreci
arasýndaki köprüler, katýlýmcý yapýlar ile süreçler
arasýndaki birbirini karþýlýklý destekleyen ve anlamlý
kýlan baðlantýlarýn ýþýðýnda, güçlendirilmelidir.
Bir baþka önemli nokta olarak, "sürdürülebilir
kalkýnmanýn yerelleþtirilmesi" konusunda "ortak
bir dil" oluþturulmasý gereðine de dikkat çekilmelidir.
Baþta "Yerel Gündem 21"in kendisi olmak üzere,
"sürdürülebilir kalkýnma" ve "yönetiþim" gibi kilit
bir öneme sahip terimler, genelde anlaþýlmasý ve
anlatýlmasý kolay olmayan kavramlarý
nitelemektedir. Bu açýdan, karmaþýk gözüken
terminolojisi ve yaptýðý çaðrýþýmlar nedeniyle
genelde fazla sýcak bakýlmayan "Yerel Gündem
21" adýnýn görünürlüðünü azaltýp (hatta, tümüyle
geri plana itip), ilgili süreçlerin Kent Konseyleri'nin
bünyesine taþýnmasý eðiliminin aðýr bastýðý
görülmektedir. Buna baðlý olarak, YG-21
Programý'nýn þemsiyesi altýnda geliþtirilen "Kent
Konseyleri'nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik
yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine
yönelik eðitim ve kapasite geliþtirme desteði
saðlanmasý" baþlýklý yeni (ve son) projede,
"Demokratik yerel yönetiþime dayalý YG-21
süreçlerinin, bundan böyle Kent Konseyleri'nin
bünyesinde devam etmesinin ve bu konuda
terminoloji ve uygulama bütünlüðünün saðlanmasý"
öngörülmektedir.
Bu kapsamda, Kent Konseyleri'nin kurulmasýna
öncülük eden YG-21 Programý, iþlevini
tamamlayarak artýk sonlanma aþamasýna geldiði
bir dönemde, "çýkýþ stratejisi" olarak, kendi varlýk
nedeni olan demokratik yerel yönetiþim anlayýþýnýn
Kent Konseyleri tarafýndan içselleþtirilmesi yoluyla
bu katýlýmcý yapýlarýn sürdürülebilirliðinin
saðlanmasýný hedeflemektedir.
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"Kent Konseyleri " konulu yeni
dönem projesi neleri içermektedir?
Türkiye YG-21 Programý'nýn yeni (ve son)
dönem projesi olarak geliþtirilen "Kent
Konseyleri'nin güçlendirilmesi ve yerel
demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak
iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite
geliþtirme desteði saðlanmasý" baþlýklý proje
kapsamýnda üç ana hedef belirlenmiþtir:
Kapasite geliþtirme programlarý yoluyla,
Kent Konseyleri'nin kurumsal kapasitelerinin
güçlendirilmesi ve yerel demokratik
yönetiþim uygulamalarýnýn içselleþtirilmesi;
Kent Konseyleri arasýndaki ve her Kent
Konseyi'nin kendi içerisindeki bilgi akýþý,
iletiþim ve iþbirliðinin geliþtirilmesine yönelik
teknik destek saðlanmasý; ve

Proje süresi içerisinde, YG-21 süreçlerinin
bundan böyle Kent Konseyleri'nin
bünyesinde devam etmesinin saðlanmasý
ve ilgili çalýþmalarýn pekiþtirilmesini
saðlayacak adýmlarýn atýlmasýna yönelik bir
"çýkýþ stratejisi" geliþtirilmesi.
Ekim 2009 içerisinde uygulanmasýna
baþlanan ve 2011 yýlýnýn ilk yarýsýnda
tamamlanmasý öngörülen bu projenin,
"Milletlerarasý Antlaþma" niteliðini taþýyan Proje
Dokümaný'nda yer alan, Kent Konseyleri'ne
yönelik eðitim ve kapasite geliþtirme, bilgi
paylaþýmý ve diðer destekleyici çalýþmalar,
aþaðýda özetlenmektedir.

Seçilmiþ ve atanmýþ yerel yöneticilerin Kent
Konseyleri ve yönetiþim ile ilgili konulardaki
bilgi düzeylerinin arttýrýlmasý ve konuya sahip
çýkmalarýnýn saðlanmasý hedeflenmektedir.

Eðitim ve kapasite
geliþtirme desteði

Birinci hedef kapsamýnda, Kent
Konseyleri'nin 5393 sayýlý Belediye Kanunu'nun
76. maddesi ve ilgili Yönetmelik hükümlerine
uygun bir þekilde çalýþmasý yönünde destek
saðlanmasý amacýyla, ulusal, bölgesel ve yerel
ölçekli eðitim ve kapasite geliþtirme programlarý
düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu programlar
kapsamýnda:
Yerel yönetimlerle Kent Konseyleri arasýndaki
baðlarýn güçlendirilmesi, kentler arasýndaki
bilgi ve deneyim paylaþýmýnýn arttýrýlmasý ve
iþbirliðinin geliþtirilmesi hedeflenmektedir.
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Belediye Kanunu'nun 76. maddesi ile ilgili
gerekçede de vurgulanan "Kent
konseylerinin sivil bir yapý olma niteliði"
doðrultusunda, sivil toplum kuruluþlarýnýn
Kent Konseyleri'ne en geniþ þekilde ve etkin
olarak katýlýmýnýn saðlanmasý
hedeflenmektedir.
Yeni proje kapsamýndaki eðitim
ve kapasite geliþtirme çalýþmalarý,
Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler
Genel Müdürlüðünün
koordinasyonunda ve yönlendiriciliðinde
yürütülmektedir.
UNDP-Türkiye de, YG-21 Programý
kapsamýndaki önceki dönem
projelerinde olduðu gibi, yeni projenin
de uygulayýcý kuruluþu olmanýn
beraberinde getirdiði katký ve desteðin
yanýsýra, halen yürütmekte olduðu diðer
projeler ile bu proje arasýndaki köprülerin
güçlendirilmesi yoluyla, eðitim ve kapasite
geliþtirme çalýþmalarýna çok-yönlü destek
saðlamaktadýr.

Ulusal Yönlendirme Kurulu üyesi
olarak yeni projeye katýlan Türkiye
Belediyeler Birliði'nin de, ülke
genelinde belediyelerin Kent
Konseyleri konusundaki bilgi ve
bilinç düzeyinin arttýrýlmasý ve yerel yönetiþim
konusundaki kapasitelerinin geliþtirilmesine
yönelik eðitim desteði ve kurumsal katký
saðlamasý öngörülmektedir.
Birinci hedef kapsamýnda
çalýþmalar, Kent Konseyleri'nin
bünyesinde oluþturulan Kadýn
Meclisleri'nin etkin bir þekilde
çalýþmasý ve aralarýndaki iþbirliðinin ve
koordinasyonun güçlendirilmesi
amacýyla, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekli
eðitim ve kapasite geliþtirme programlarý
düzenlenmesini de içermektedir.
Bu çalýþmalara,
Baþbakanlýk Kadýnýn
Statüsü Genel
Müdürlüðü'nün de, ülke
genelinde cinsiyet politikalarýnýn geliþtirilmesi
ve uygulanmasý konusundaki sorumluluðu
kapsamýnda, etkin olarak katýlmasý ve destek
vermesi beklenmektedir.
Ayný þekilde, Kent Konseyleri'nin bünyesinde
oluþturulan Gençlik Meclisleri'nin etkin bir
þekilde çalýþmasý ve aralarýndaki iþbirliðinin
ve koordinasyonun (Ulusal Gençlik
Parlamentosu'nu da kapsayacak þekilde)
güçlendirilmesi amacýyla, ulusal, bölgesel ve
yerel ölçekli eðitim ve kapasite geliþtirme
programlarý düzenlenmesi öngörülmektedir.
Gençliðe yönelik tüm eðitim
ve kapasite geliþtirme
programlarý, Ulusal Gençlik
Parlamentosu ile yakýn iþbirliði
ve koordinasyon içerisinde
yürütülecektir.

Habitat için Gençlik Derneði
de, Türkiye YG-21
Programý'nýn baþlangýcýndan
bu yana üstlendiði
kolaylaþtýrýcý rolü yeni proje
kapsamýnda da sürdürerek,
kentlerde oluþturulan gençlik meclislerinin ve
bunlarýn ulusal ölçekli aðý niteliðindeki Ulusal
Gençlik Parlamentosu'nun çalýþmalarýný
koordine edecek ve destekleyecektir.
Gençliðe yönelik eðitim ve
kapasite geliþtirme
çalýþmalarýnýn yeni döneminde,
daha önceki aþamalarda YG-21
Programý'nýn ortaklarý arasýnda yer almýþ olan
WALD - Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi
Akademisi ile ortak çalýþmalar yürütmesi
öngörülmektedir.
Ýlgili çalýþmalarýn
yürütülmesinde kurumsal
iþbirliði yapýlmasý öngörülen
kuruluþlar arasýnda, daha
önceki yýllarda pilot olarak
seçilen YG-21 Programý ortaðý kentlerde
benzer konularda eðitim ve kapasite geliþtirme
çalýþmalarý yürütmüþ olan National Democratic
Institute (NDI) Türkiye Ofisi de yer almaktadýr.
Türkiye YG-21 Programý'nýn
baþlangýcýndan bu yana
destekleyici ortaklar arasýnda yer
alarak çok-yönlü katkýlar saðlayan
VTR Araþtýrma Yapým Yönetim de,
özellikle ulusal ve bölgesel toplantýlarýn ve
diðer geniþ ölçekli etkinliklerin görsel
kayýtlarýnýn tutulmasý ve arþivlenmesi,
bilgilendirme ve eðitim amaçlý görsel materyal
ve filmler hazýrlanmasý ve diðer ilgili konularda
destek vermeyi sürdürecektir.
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Kent Konseyleri ile ilgili bilgilerin, uluslararasý,
ulusal ve yerel düzeylerde bir "bilgi santrali"
iþlevini görebilecek þekilde derlenmesi ve
paylaþýmý gelmektedir. Bu kapsamýndaki
öncelikli çalýþma olarak, özel amaçlý bir web
sitesi aracýlýðýyla, ilgili bilgilerin yerel, ulusal
ve uluslararasý düzeylerde paylaþýlmasý
öngörülmektedir.

Bilgi paylaþýmý

Kent Konseyleri arasýndaki ve her Kent
Konseyi'nin kendi içerisindeki bilgi akýþý, iletiþim
ve iþbirliðinin geliþtirilmesine yönelik ikinci ana
hedef kapsamýndaki alt hedeflerin baþýnda,

Kent Konseyleri ile ilgili bilgilerin, uluslararasý,
ulusal ve yerel düzeylerde derlenmesi ve
paylaþýmý ile ilgili bir baþka çalýþma olarak,
genelde Kent Konseyleri ve özelde proje
kapsamýndaki çalýþmalarla ilgili eðitim ve
bilgilendirme amaçlý çeþitli yayýnlar ve görsel
malzeme hazýrlanmasý öngörülmektedir.

Yenilenen web sitesi
Türkiye YG-21 Programý'nýn web sitesi, Türkçe ve Ýngilizce olarak, gerek genel nitelikli ve gerekse
de kentler özelinde ayrýntýlý bilgileri içermektedir. Program'ýn çok ortaklý ve birlikte çalýþmaya dayalý
yönetiþim yaklaþýmý çerçevesinde geliþtirilen web sitesi, YG-21 Yönetiþim Aðý'nýn etkileþimli iletiþim
altyapýsýný oluþturmaktadýr.
YG-21 Programý'nýn, Kent Konseyleri'nin güçlendirilmesine odaklanan son dönem projesinin
baþlamasýyla birlikte, web sitesinin de, ilgili bilgilerin yerel, ulusal ve uluslararasý düzeylerde
paylaþýlmasýna ve daðýtýmýna ve Kent Konseyleri konusundaki bilgi ve bilinç düzeyinin arttýrýlmasýna
katkýda bulunabilecek þekilde, yeniden tasarlanmasý yönünde çalýþmalar baþlatýlmýþtýr.
Yeni web sitesi, özellikle kadýn ve gençlik aðlarýnýn, internet kullanýmý konusunda göreceli olarak
dezavantajlý üyeleri tarafýndan daha kolay ve etkin bir þekilde kullanýmý saðlayacak þekilde
tasarlanmýþtýr.
Web sitesinde, genelde "yerel yönetiþim" süreçleri ve özelde Kent Konseyleri ile ilgili temel
uluslararasý ve ulusal belgelere ve kaynak yayýnlara da kolaylýkla ulaþýlabilmesine yönelik
düzenlemeler yapýlmýþtýr.
Kent Konseyleri'nin güçlendirilmesine
odaklanan son dönem projesi kapsamýndaki
çalýþmalarla ilgili bilgilere ulaþýmýn
kolaylaþtýrýlmasý ve terminoloji bütünlüðü
saðlanmasý amacýyla yenilenen web sitesi,
aþaðýdaki yeni adreste hizmet vermeye
baþlamýþtýr:

http://www.kentkonseyleri.net
Ýletiþim ve bilgi alýþveriþinde bir kopukluk
yaþanmamasý amacýyla, YG-21 Programý
kapsamýnda bugüne kadar kullanýlmýþ olan
http://www.la21turkey.net adresi de, yeni web
sitesine yönlendirilmiþ bir þekilde,
korunmaktadýr.
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UCLG-MEWA'nýn
kaynak yayýnlarý

Yerel Gündem 21
Planlama Rehberi
YG-21 Programý'nýn ilk
yayýnlarý arasýnda yer
alan "Yerel Gündem
21 Planlama Rehberi",
1999 yýlýnda
basýlmýþtýr. ICLEI Uluslararasý Yerel
Çevre Giriþimleri
Konseyi tarafýndan
1996 yýlýnda basýlan
rehberin Türkçe
çevirisi olan bu yayýn,
Ýngilizce baskýsý ile
benzer bir formatta
olacak þekilde
hazýrlanmýþtýr.
Rehber, sürdürülebilir
kalkýnma sorunlarýnýn
ele alýnabilmesi için
yerel eylem planlarý
geliþtirme sürecini
ele almaktadýr.
Rehber'de sunulan
planlama çerçevesi,
dünyanýn pek çok
yerinde uygulanan
YG-21 planlama
giriþimleri göz
önünde
bulundurularak
hazýrlanmýþtýr.
Rehber, yerel
yönetimler ve sivil
toplum kuruluþlarý
için çok yararlý bir
baþlangýç ve teknik
bilgi kaynaðý iþlevi
görmeyi
sürdürmektedir.

UCLG-MEWA tarafýndan, YG-21 Programý'nýn baþlangýcýndan bu yana,
her üç ayda bir Türkçe ve Ýngilizce olarak hazýrlanan Geliþme Raporlarý,
her yýl hazýrlanan Mali Denetim Raporlarý, tamamlanan her proje için
hazýrlanan Sonuç Raporlarý, vb. raporlar ile tanýtým filmleri, bültenler,
broþürler, elkitaplarý, rehberler, vb. yayýnlar, çalýþmalarýn izlenmesini ve
deðerlendirilmesini saðlamýþ ve Program'ýn görsel-basýlý hafýzasýný
oluþturmuþtur. Bu yayýn ve belgelerin yanýsýra, Program ortaklarýnca ve
diðer ilgili kiþi ve kuruluþlarca halen yararlanýlmakta olan çeþitli kaynak
yayýnlar da hazýrlanmýþ bulunmaktadýr.

Sürdürülebilir
Kalkýnma ve
Yönetiþim
2002 yýlýnda
düzenlenen BM
Johannesburg
Zirvesi'ne sunulan
Türkiye Ulusal
Raporu'nun altý ana
temasýndan biri olan
"Sürdürülebilir
Kalkýnma ve
Yönetiþim" baþlýklý
rapor, UCLGMEWA'nýn (önceki
adýyla, IULAEMME'nin)
koordinasyonunda
hazýrlanmýþtýr.
Türkiye'deki
yönetiþim
uygulamalarýnýn son
on yýllýk döneminin
deðerlendirildiði
Rapor'da, katýlým,
þeffaflýk, hesap
sorma, yerindenlik,
uyumluluk ve
etkinlik gibi "iyi
yönetiþim"in temel
ölçütleri ele
alýnmaktadýr. Rapor,
Türkiye'de bu
konuda katýlýmcý
yöntemlerle
hazýrlanmýþ ilk metin
olmasýnýn yanýsýra,
içerik bakýmýndan da
zengin bir baþvuru
kaynaðý
oluþturmaktadýr.

YG-21 Türkiye: Örnek
Uygulamalar
YG-21 Programý'nýn ilk
yayýnlarý arasýnda yer
alan "Yerel Gündem
21 Planlama Rehberi",
1999 yýlýnda
basýlmýþtýr. ICLEI Uluslararasý Yerel
Çevre Giriþimleri
Konseyi tarafýndan
1996 yýlýnda basýlan
rehberin Türkçe
çevirisi olan bu yayýn,
Ýngilizce baskýsý ile
benzer bir formatta
olacak þekilde
hazýrlanmýþtýr.
Rehber, sürdürülebilir
kalkýnma sorunlarýnýn
ele alýnabilmesi için
yerel eylem planlarý
geliþtirme sürecini ele
almaktadýr. Rehber'de
sunulan planlama
çerçevesi, dünyanýn
pek çok yerinde
uygulanan YG-21
planlama giriþimleri
göz önünde
bulundurularak
hazýrlanmýþtýr.
Rehber, yerel
yönetimler ve sivil
toplum kuruluþlarý için
çok yararlý bir
baþlangýç ve teknik
bilgi kaynaðý iþlevi
görmeyi
sürdürmektedir.

YG-21 Uygulamalarýna
Yönelik Kolaylaþtýrýcý
Bilgiler Elkitabý
YG-21 süreçlerinin
baþlatýlmasýný ve
yürütülmesini
kolaylaþtýrmak
amacýyla, Türkiye YG-21
Programý'nda edinilen
deneyimlerin ýþýðýnda,
"YG-21 Uygulamalarýna
Yönelik Kolaylaþtýrýcý
Bilgiler" baþlýklý bir
Elkitabý hazýrlanmýþtýr.
Türkçe ve Ýngilizce
olarak basýlan
Elkitabý'nda, ilk olarak,
BM küresel zirveleri ve
bunlarýn gündemleri
konusunda genel
bilgiler verilmektedir.
Sonraki bölümde
Türkiye YG-21
Programý'na iliþkin
bilgiler verilmekte,
temel süreçlerin
geliþtirilmesi üzerinde
durulmaktadýr. Son
bölümde, katýlýmcý
platformlarýn,
koordinasyon ve
destek birimlerinin ve
yerel eylem planlama
süreçlerinin kurulmasý
ve iþleyiþine iliþkin
"Sýkça Sorulan Sorular"a
yanýtlar sunulmaktadýr.
Elkitabý, Mart 2005'te
(güncellenerek)
yeniden basýlmýþtýr.

Yerel Yöneticinin
1 Nisan Rehberi
Yerel yönetime
mizah
gözlüðünden
bakýlarak
hazýrlanan
Rehber, "olaný ve
olmasý gerekeni"
bir anlamda tersyüz ederek,
"olmamasý
gereken"in
aynasýndan
yansýtmayý
amaçlamaktadýr.
Eylül 2007'de
basýlan ve ikinci
baskýsý yapýlan
Rehber'de,
geleneksel
belediye
hizmetlerinin
yaný sýra, Türkiye
YG-21 Programý
ve bu baðlamda
"yerel yönetiþim"
ile ilgili
bölümlere de yer
verilmektedir.
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YG-21 Programý
kent ortaklarýnýn
kaynak yayýnlarý

YG-21 Programý kent ortaklarý tarafýndan
bugüne kadar hazýrlanan sayýsýz rapor ve
yayýnlar ile bunlara eþlik eden görsel malzeme,
her kentteki katýlýmcý yapýlarýn ve süreçlerin
geliþimini gözler önüne seren eþsiz bir
"koleksiyon" oluþturmaktadýr. Bu yayýnlarýn ve
belgelerin YG-21 Programý'nýn baþlangýcýndan
bu yana izlenmesi, Türkiye'de Kent Konseyi
modelinin geliþmesinin ve bu modele iþlerlik
kazandýrýlmasýnýn da tarihçesini veya öyküsünü
ortaya koymaktadýr.
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Her biri ayrý önem taþýyan bu kaynak
yayýnlara ve ilgili çalýþmalar konusundaki
ayrýntýlý bilgilere, yeni dönem projesi
kapsamýnda yeniden tasarlanan YG-21
Programý web sitesinden
(www.kentkonseyleri.net) ve her Kent
Konseyi'nin kendi web sitelerinden ulaþýlabilir.
Ayrýca, UCLG - Birleþmiþ Kentler ve Yerel
Yönetimler Dünya Teþkilatý üyesi olan kentlerin
bilgilerine UCLG-MEWA web sitesinde
(www.uclg-mewa.org) yer verilmektedir.
Ýkinci ana hedef kapsamýndaki bilgi akýþý,
iletiþim ve iþbirliðinin, yalnýzca farklý kentlerdeki
Konseyler arasýnda deðil, her Kent Konseyi'nin
kendi içerisinde de geliþtirilmesi
öngörülmektedir. Bu baðlamda, ikinci ana
hedef kapsamýndaki alt hedefler arasýnda,
Kent Konseyleri'nin kendi paydaþlarý arasýndaki
iletiþimin ve bilgi akýþýnýn geliþtirilmesi amacýyla
bilgi ve iletiþim teknolojilerinden ve özellikle
yaygýn mobil teknolojilerden etkin olarak
yararlanýlmasýnýn teþviki ve desteklenmesi yer
almaktadýr.

Bu çerçevede, Kent
Konseyleri ile baðlantýlý olarak
yaygýn mobil teknolojilerinin
kullanýmýna yönelik eðitim ve
kapasite geliþtirme programlarý,
ilgili konularda uzman bir
kuruluþ olan Mobil Demokrasi
b il
d e m o si d er
Derneði ile iþbirliði içerisinde
kra
yürütülecektir. Bu iþbirliði
kapsamýnda, mevcut "Mobil Demokrasi
Platformu"nun (ve bu baðlamda, web ara yüzü
aracýlýðýyla kullanýlan ve hücre yayýn kanalý
teknolojisinden faydalanan "Mobil Demokrasi
Kanalý"nýn), proje süresi içerisinde Kent
Konseyleri'nin çatýsý altýnda yürütülmeye
baþlanmasýna yönelik eðitim ve uzmanlýk

Ýkinci ana hedef kapsamýndaki alt hedefler
arasýnda, son olarak, Kent Konseyleri'nin kendi
hedefleri doðrultusunda etkin olarak iþlev
görmelerini desteklemek amacýyla, Kent
Konseyleri için bir Ýletiþim Stratejisi
geliþtirilmesine yer verilmektedir.

ne

ði

desteði saðlanacaktýr. Bu iþbirliði, ayrýca,
Kent Konseyleri Portalý olarak iþlev görebilecek,
farklý illerdeki kent konseylerinin birbirleriyle
internet aracýlýðý ile iletiþim kurabilmesini
saðlayacak bir iletiþim platformunun altyapýsýnýn
oluþturulmasýna yönelik adýmlarýn atýlmasýný
da kapsamaktadýr.

mo

Bu alt hedefe yönelik çalýþmalar, yaygýn
mobil teknolojilerine dayalý olarak geliþtirilen
"sosyal sorumluluk" odaklý iletiþim sistemlerinin,
Kent Konseyleri'ni oluþturan paydaþlar
arasýndaki iletiþimin ve bilgi akýþýnýn geliþtirilmesi
amacýyla kullanýmýnýn teþvik edilmesini ve
desteklenmesini kapsamaktadýr.

Kent Konseyleri'nin, demokratik yerel
yönetiþimin gereklerine uygun ve kuruluþ
amaçlarý doðrultusunda iþlev görmeleri
konusunda bir baþvuru kaynaðý oluþturmak
amacýyla geliþtirilecek Ýletiþim Stratejisi'nde,
belde halkýnýn özellikle yoksul ve diðer
dezavantajlý kesimlerinin Kent Konseyi'nde
temsil edilmesine yönelik düzenlemelerin göz
önüne alýnmasý öngörülmektedir.

69

"Çýkýþ stratejisi"
geliþtirilmesi

Üçüncü ve son hedef kapsamýnda, Proje
süresi içerisinde, YG-21 süreçlerinin bundan
böyle Kent Konseyleri'nin bünyesinde devam
etmesinin saðlanmasý ve ilgili çalýþmalarýn
pekiþtirilmesini saðlayacak adýmlarýn
atýlmasýna yönelik bir "çýkýþ stratejisi"
geliþtirilmesi öngörülmektedir.
Bu ana hedefe yönelik ilk alt hedef
kapsamýnda, ilgili eðitim ve kapasite geliþtirme
çalýþmalarýnýn öncelikli konulara
odaklanmasýnýn saðlanmasý açýsýndan,
Kent Konseyleri'nin desteklenmeye ve
güçlendirmeye ihtiyaç duyulan yönlerinin
belirlenmesi amacýyla, bir Ýhtiyaç Analizi
çalýþmasý yürütülmesi planlanmýþtýr. Projenin
baþlangýç aþamasýnda yürütülecek Ýhtiyaç
Analizi çalýþmasýnýn bulgularýna dayalý olarak,
tanýmlanan ihtiyaçlara yönelik teknik destek
paketlerinin ve kurumsallaþma önerilerinin
hazýrlanmasý öngörülmektedir.
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Üçüncü ana hedef
kapsamýndaki bir
baþka önemli alt
hedef, YG-21
Programý'nýn bir önceki aþamasýnda baþlatýlan
"Kentimiz Birleþmiþ Milletler Binyýl Kalkýnma
Hedefleri'ni Destekliyor!" baþlýklý kampanya
kapsamýndaki çalýþmalarýn sürdürülmesine
yöneliktir. Bu baðlamda, kendi meclislerinden
almýþ olduklarý kararla, Binyýl Kalkýnma
Hedefleri (BKH) Kampanyasý'na katýlmýþ olan
yerel yönetimlerin, ilgili çalýþmalarýnýn
desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu alt hedef
çerçevesinde, BKH Kampanyasý
kapsamýndaki geliþmelerin izlenmesi ve
baþarýnýn ölçülmesine yönelik olarak, daha
önceki proje kapsamýnda geliþtirilmiþ olan
göstergelerin ýþýðýnda, BKH'nin yerelleþtirilmesi
konusundaki örnek uygulamalar teþvik
edilecektir.
Bu alt hedef kapsamýnda,
projenin Ulusal
Yönlendirme Kurulu üyeleri
arasýnda yer alan ve ulusal
düzeyde BKH'nin teþviki ve
uygulamanýn gözden
geçirilmesi konusundan sorumlu kuruluþ olan
Baþbakanlýk Devlet Planlama Teþkilatý
Müsteþarlýðý (DPT) ile iþbirliði içerisinde, Kent
Konseyleri'nin þemsiyesi altýnda, baþta
yoksulluðun azaltýlmasý olmak üzere, DPT
tarafýndan hazýrlanan BKH Ulusal Raporu'nda
öngörülen konulara odaklanýlmasý amacýyla,
belde halkýnýn bilgi ve bilinç düzeyinin
arttýrýlmasý hedeflenmektedir.

Üçüncü ana hedef kapsamýndaki önemli alt
hedefler arasýnda, belediyelerin Kent Konseyleri
ile kurumsal baðlantýlarýnýn, stratejik planlar,
uygulama programlarý ve bütçelerdeki
yansýmalarý da dikkate alýnacak þekilde
güçlendirilmesinin teþviki de yer almaktadýr.

Bu alt hedef çerçevesinde, devam projesinin
tamamlanmasý sonrasýnda, ilgili çalýþmalarýn
sürdürülebilirliðine ve merkezi yönetim
kuruluþlarýnýn desteðinin devamýna yönelik
öneri ve düzenlemeleri içeren bir strateji belgesi
hazýrlanmasý öngörülmektedir.

Bu alt hedef kapsamýnda, yerel yönetimlerin,
kendi Meclislerinin alacaðý kararlarla Kent
Konseyleri'nin kararlarýný ve eylem planlarýný
desteklemelerinin (bütçelerinde uygun
miktarda kaynak ayýrmalarý ve stratejik
planlarýnda ve programlarýnda ilgili Kent
Konseyi ile baðlar kurulmasý dahil) teþvik
edilmesi öngörülmektedir.

Bu alt hedef çerçevesindeki son bir çýktý
olarak, demokratik yerel yönetiþim temelinde
sürdürülebilir kalkýnmanýn yerelleþtirilmesini
hedefleyen YG-21 süreçlerinin, bundan böyle
Kent Konseyleri'nin bünyesinde devam
etmesinin ve içselleþtirilmesinin saðlanmasýna
ve bununla baðlantýlý olarak, ilgili konularda
terminoloji ve uygulama bütünlüðünün
saðlanmasýna yönelik bir kýlavuz/elkitabý
hazýrlanmasý öngörülmektedir.

Türkiye Ekonomi
Politikalarý Araþtýrma
Vakfý (TEPAV) ile, Kent
Konseyleri'nin planlama
ve izleme kapasitelerinin geliþtirilmesi ve
belediyelerin stratejik planlarý ile baðlantý
kurulmasý konularý baþta olmak üzere, ilgili
alanlarda kurumsal iþbirliði yapýlmasý
öngörülmektedir.
turkiye ekonomik politikalari arastirma vakfi

Bu kýlavuz/elkitabý, YG-21 Programý'nda elde
edilen deneyim ve birikimin ýþýðýnda Kent
Konseyi uygulamalarýnda kolaylýk saðlanmasý
amacýyla, bu alt hedef kapsamýnda
hazýrlanmýþtýr.

Bu alt hedef kapsamýnda, ayrýca, Ýçiþleri
Bakanlýðý'nca yürütülen yerel yönetimlerin
denetimi iþlemlerinin kapsamýna, Belediyelerin
Kent Konseyleri'ni ne ölçüde desteklendiðine
iliþkin konularýn da dahil edilmesinin
saðlanmasý yer almaktadýr.
Üçüncü ana hedef kapsamýndaki son alt
hedef olarak, demokratik yerel yönetiþime
dayalý YG-21 süreçlerinin, bundan böyle Kent
Konseyleri'nin bünyesinde devam etmesinin
ve bu konuda terminoloji ve uygulama
bütünlüðünün saðlanmasý yer almaktadýr.
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(8 Ekim 2006 tarihli ve 26313 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Kent Konseyi Yönetmeliðinde, 6
Haziran 2009 tarihli ve 27250 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Kent Konseyi Yönetmeliðinde
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile yapýlan deðiþiklikler ilave edilmiþ ve deðiþen bölümler,
farklý renkle belirtilmiþtir.)

Ýçiþleri Bakanlýðýndan:

YÖNETMELÝK
KENT KONSEYÝ YÖNETMELÝÐÝ
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar

Amaç
MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliðin amacý; kent yaþamýnda, kent vizyonunun ve hemþehrilik
bilincinin geliþtirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmasý, sürdürülebilir kalkýnma, çevreye duyarlýlýk,
sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma, saydamlýk, hesap sorma ve hesap verme, katýlým, yönetiþim ve
yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalýþan kent konseylerinin çalýþma usul ve esaslarýný
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; kent konseylerinin oluþumunu, yönetim ilkelerini, organlarýný,
görev ve yetkileri ile çalýþma usul ve esaslarýný kapsar.
Dayanak
MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayýlý Belediye Kanununun 76ncý
maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.
Tanýmlar
MADDE 4  (1) Bu Yönetmeliðin uygulanmasýnda;
a) Belediye: Kent konseyi oluþumuna yardým ve destek saðlayan belediyeyi,
b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliðindeki meslek
kuruluþlarýnýn ve sivil toplumun ortaklýk anlayýþýyla, hemþehrilik hukuku çerçevesinde buluþtuðu;
kentin kalkýnma önceliklerinin, sorunlarýnýn, vizyonlarýnýn sürdürülebilir kalkýnma ilkeleri temelinde
belirlendiði, tartýþýldýðý, çözümlerin geliþtirildiði ortak aklýn ve uzlaþmanýn esas olduðu demokratik
yapýlar ile yönetiþim mekanizmalarýný,
c) Meclisler ve çalýþma guruplarý: Kadýn ve gençlik meclisleri baþta olmak üzere kent konseyinin
görev alanlarýnda, yönetiþim anlayýþýna dayalý ve sürdürülebilir kalkýnma içinde çeþitli toplum
kesimlerinin kent yönetimine katkýda bulunmalarýný, kaliteli ve yaþanabilir bir kentin yönetiminde aktif
rol almalarýný hedefleyen ve gönüllülük esasýnda oluþmuþ ortak yapýlarý,
ç) Yerel gündem 21 programý: Birleþmiþ Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yýlýnda kabul
edilen ve 21 inci yüzyýlýn gündemini belirleyen Gündem 21 baþlýklý Eylem Planýnýn 28 inci bölümü
uyarýnca, yerel yönetimlerin öncülüðünde, sivil toplumun ve diðer ortaklarýn, birlikte kendi sorunlarýný
ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandýrýlan 1997 yýlýndan itibaren
uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programýný,
d) Yönetiþim: Saydamlýk, hesap verebilirlilik, katýlým, çalýþma uyumu, yerindenlik ve etkinlik
gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklýklara dayalý yönetim anlayýþýný,
e) YG21: Yerel Gündem 21i,
ifade eder.
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Kent Konseyinin Oluþumu,
Görevleri ve Çalýþma Ýlkeleri

Kent konseyinin oluþumu
MADDE 5  (1) Kent Konseyleri belediye teþkilatý olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim
sonuçlarýný izleyen 3 ay içinde, 8 inci maddede belirtilen üyelerden oluþur.
(2) Kent konseyi genel kurulu ilk toplantýsýný yapmak üzere belediye baþkanýnýn çaðrýsý ile
toplanýr. Belediye baþkanýnýn baþkanlýðýnda toplanan genel kurul, toplantýyý idare etmek üzere üyeleri
arasýndan en az üç kiþiden oluþan divan kurulunu seçer.
(3) Divan kurulunun oluþturulmasýndan sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi
baþkaný seçilir.
Kent konseyinin görevleri
MADDE 6  (1) Kent konseyinin görevleri;
a) Yerel düzeyde demokratik katýlýmýn yaygýnlaþtýrýlmasýný, hemþehrilik hukuku ve ortak yaþam
bilincinin geliþtirilmesini, çok ortaklý ve çok aktörlü yönetiþim anlayýþýnýn benimsenmesini saðlamak,
b) Sürdürülebilir geliþmenin saðlanmasý ve bu konuda ortaya çýkan sorunlarýn çözümüne
yönelik planlarýn hazýrlanmasý ve uygulanmasýný saðlamak,
c) Kente iliþkin temel stratejiler ve faaliyet planlarýnýn belirlenmesinde, uygulama ve izleme
süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklýn oluþturmasýna katkýda bulunmak,
ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katýlýmcýlýðý, demokrasiyi ve uzlaþma kültürünü geliþtirmek,
d) Kentin kimliðine iliþkin tarihi, kültürel, doðal ve benzeri deðerlere sahip çýkmak ve geliþtirmek,
e) Kent kaynaklarýnýn etkili, verimli ve adil kullanýmýna katkýda bulunmak,
f) Sürdürülebilir kalkýnma anlayýþýna dayalý kentin yaþam kalitesini geliþtiren, çevreye duyarlý
ve yoksulluðu giderici programlarý desteklemek,
g) Sivil toplumun geliþmesine ve kurumsallaþmasýna katkýda bulunmak,
ð) Çocuklarýn, gençlerin, kadýnlarýn ve engellilerin toplumsal yaþamdaki etkinliklerini arttýrmak
ve yerel karar alma mekanizmalarýnda aktif rol almalarýný saðlamak,
h) Kent yönetiminde saydamlýk, katýlým, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasýna
katkýda bulunmak,
ý) Kent konseyinde oluþturulan görüþlerin deðerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini
saðlamaktýr.
Çalýþma ilkeleri
MADDE 7  (1) Kent konseyi, aþaðýdaki ilkeler temelinde çalýþmalarýný sürdürür.
a) YG21 süreci kapsamýnda, kentine sahip çýkma, aktif katýlým ve çözümde ortaklýk ilkelerinin
bütünlüðünde, kentlerin yaþanabilir bir geleceðe taþýnmasýna katkýda bulunmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladýðý ve onayladýðý Birleþmiþ Milletler Zirveleri ile diðer
uluslar arasý sözleþmelerde kent ve kent yaþamýna yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
c) Kent vizyonunun ve hemþehrilik bilincinin geliþtirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmasý,
sürdürülebilir kalkýnma, çevreye duyarlýlýk, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma, saydamlýk, hesap
sorma ve hesap verme, katýlým ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
ç) Kent konseyi, uluslararasý geliþmeleri ve ülke koþullarýný gözeterek, tarafsýz bir yaklaþýmla
görüþ ve önerilerini oluþturmak,
d) Katýlýmcýlýðý ve ortak akla dayanan uzlaþmayý esas almak,
e) Deðiþimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklý çalýþma kültürünü benimsemektir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kent Konseyi
Üyeliði ve Organlarý
Kent konseyi üyeliði
MADDE 8  (1) Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliðindeki
meslek kuruluþlarýný ve sivil toplumu ortaklýk anlayýþý ile buluþturmak üzere aþaðýda belirtilen kiþi,
kurum ve kuruluþ temsilcilerinden oluþur:
a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,
b) Belediye baþkaný veya temsilcisi,
c) Sayýsý 10u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafýndan belirlenecek
kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri,
ç) Mahalle sayýsý yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarlarý, diðer belediyelerde
belediye baþkanýnýn çaðrýsý üzerine toplanan mahalle muhtarlarýnýn toplam muhtar sayýsýnýn yüzde
30unu geçmemek ve 20den az olmamak üzere kendi aralarýndan seçecekleri temsilcileri,
d) Beldede teþkilatýný kurmuþ olan siyasi partilerin temsilcileri,
e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayýsýnýn birden
fazla olmasý durumunda her üniversiteden birer temsilci,
f) Kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýnýn, sendikalarýn, noterlerin, barolarýn ve ilgili
dernekler ile vakýflarýn temsilcileri,
g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalýþma gruplarýnýn birer temsilcisi.
Organlarý
MADDE 9  (1) Kent konseyi aþaðýdaki organlardan oluþur:
a) Genel Kurul
b) Yürütme Kurulu
c) Meclisler ve çalýþma gruplarý
ç) Kent konseyi baþkaný
Genel kurul
MADDE 10  (1) Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organý olup 8 inci maddede sayýlan
üyelerden oluþur. Genel kurul, her yýl ocak ve eylül aylarýnda yapacaðý iki toplantýdan az olmamak
üzere, üyelerin salt çoðunluðu ile toplanýr.
(2) Genel kurula kent konseyi baþkaný baþkanlýk eder. Baþkanýn bulunmamasý halinde yürütme
kurulunun en yaþlý üyesi toplantýya baþkanlýk eder.
(3) Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalýþma gruplarýnýn seçim ve çalýþma
esaslarýný, bu Yönetmelik hükümlerine aykýrý olmamak kaydýyla, çalýþma yönergesi ile belirler.
Yürütme kurulu
MADDE 11  (1) Yürütme kurulu, genel kurul tarafýndan birinci dönem için iki, ikinci dönem
için üç yýl görev yapmak üzere seçilen, kadýn ve gençlik meclis baþkanlarýnýn da yer aldýðý en az yedi
kiþiden oluþur. Yürütme kuruluna kent konseyi baþkaný, bulunmamasý halinde yürütme kurulunun
en yaþlý üyesi baþkanlýk eder.
(2) Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafýndan oluþturulan
görüþleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayý izler.
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Kent konseyi baþkaný
MADDE 11/A (1) Kent konseyi baþkaný genel kurul tarafýndan seçilir. Kent konseyi baþkanýnýn
görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yýl, ikinci
dönem için üç yýldýr.
(2) ) Kent konseyi baþkanýnýn seçimi için ilk oylamada üye tamsayýsýnýn üçte iki ve ikinci
oylamada üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðu aranýr. Ýkinci oylamada salt çoðunluk saðlanamazsa, bu
oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapýlýr. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan
aday, baþkan seçilmiþ olur.
(3) ) Kent konseyi baþkanýnýn seçimi, kent konseyinin ilk toplantýsýnýn birinci birleþimde
tamamlanýr.
(4) ) Kent konseyi baþkanýnýn izin, hastalýk veya baþka bir sebeple görevi baþýnda bulunmadýðý
hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaþlý üyesi vekalet eder.
Meclisler ve çalýþma gruplarý
MADDE 12  (1) Kent konseyleri, görev alanýna giren konularda meclis ve çalýþma guruplarý
oluþturabilir.
(2) Meclislerin ve çalýþma gruplarýnýn çalýþma usul ve esaslarý genel kurulca belirlenir.
(3) Meclislerde ve çalýþma guruplarýnda oluþturulan görüþler, kent konseyi genel kurulunda
görüþülerek kabul edildikten sonra deðerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeþitli ve Son Hükümler
Toplantý ve görüþme usulü
MADDE 13  (1) Kent konseyi organlarý, çalýþma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda
üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðu ile olaðan olarak toplanýr ve katýlanlarýn salt çoðunluðu ile karar
alýr. Oylamada eþitlik çýkmasý halinde baþkanýn bulunduðu taraf çoðunluk sayýlýr.
(2) Genel kurul, yürütme kurulu baþkaný tarafýndan doðrudan veya 8 inci maddede öngörülen
katýlýmcý sayýsýnýn üçte birinin teklifi üzerine olaðan üstü toplantýya çaðýrýlabilir.
Görüþlerin ilaný
MADDE 14  (1) Kent konseyi genel kurulunca oluþturulan görüþler, belediye meclisinin ilk
toplantýsýnda deðerlendirildikten sonra belediye tarafýndan kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla
kamuoyuna duyurulur.
Genel sekreterlik
MADDE 14/A  (1) Kent konseyi genel sekreteri, belediye baþkaný tarafýndan önerilen üç
aday arasýndan yürütme kurulu tarafýndan seçilir.
(2) Kent konseyi genel sekreteri, 6 ncý maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini
koordine eder. Meclisler, çalýþma gruplarý ve benzeri yapýlar arasýndaki çalýþma uyumunu ve
koordinasyonu saðlar.
(3) Genel sekreter, kent konseyi baþkanýna ve yürütme kuruluna karþý sorumludur.
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Sekreterya hizmetleri
MADDE 15  (1) Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye tarafýndan önerilecek
ve yürütme kurulu tarafýndan kabul edilecek görevliler tarafýndan yerine getirilir.
(2) Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalýþmalarýnda genel sekretere karþý sorumludur.
Yönerge çýkarma
MADDE 16  (1) Kent konseyi genel kurulu bu Yönetmeliðe aykýrý olmamak kaydýyla uygulama
yönergeleri çýkarabilir.
Kent konseyinin mali yapýsý
MADDE 16/A  (1) Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayýrmak suretiyle ayni
ve nakdi yardým yapar ve destek saðlar.
GEÇÝCÝ MADDE  (1) YG21 Programýnýn uygulandýðý yerlerde, kent konseyi veya benzeri
adlarla oluþturulmuþ yapýlanmalar bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Kent konseyi
bulunmayan belediyelerde ilk toplantý, belediye baþkanýnýn çaðýrýsý ile yapýlýr.
(2) Kent konseyi ve benzeri adlarla oluþturulmuþ mevcut yapýlanmalara ve ilk toplantýya iliþkin
iþlemler bu Yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren en geç bir yýl içerisinde tamamlanýr.
(3) Kent konseyi ilk toplantýsýný, belediye baþkanýnýn çaðrý yazýsýnda bildirilen gündemle, ilan
edilen yer ve tarihte yapar. Bu toplantýda yürütme kurulu oluþturulur.
Yürürlük
MADDE 17  (1) Bu Yönetmelik, yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.
Yürütme
MADDE 18  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ýçiþleri Bakaný yürütür.

76

Sorumlu /
Koordinatör
kuruluþlar
Ýçiþleri Bakanlýðý
Mahalli Ýdareler
Genel Müdürlüðü

UNDP-TÜRKÝYE

Ulusal Yönlendirme
Kurulu'nun diðer üyeleri
Habitat için
Gençlik Derneði

UCLG-MEWA

UNDP, Binyýl Kalkýnma
Hedefleri (BKH) konusundaki
küresel görev alanýna paralel
UNDP-TÜRKÝYE
olarak, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti'ne BKH'nin ulusal
ölçekte teþviki ve bunlara
odaklanýlmasý konusunda artan ve çokYG-21 Programý'na verdiði önemi ve
yönlü destek saðlamayý sürdürmektedir.
desteði sürdüren UNDP-Türkiye, faaliyetlerini üç
UNDP Türkiye Ofisi, Türkiye'de tüm vatandaþlar
öncelikli alanda yoðunlaþtýrmýþ bulunmaktadýr:
için BKH'ne ulaþýlmasýnda temel bir araç olarak
1) demokratik yönetiþim için kapasite geliþtirme;
demokratik yerel yönetiþimi - ve somut yerel
2) yoksulluðun azaltýlmasýna yönelik eylem ve
yönetiþim araçlarý olarak Yerel Gündem 21 destekli
politika geliþtirme; ve 3) çevre ve sürdürülebilir
Kent Konseylerini - önermektedir.
kalkýnma.
Türkiye'deki YG-21
süreçleri, baþlangýçtan bu
yana, UNDP - Birleþmiþ
Milletler Kalkýnma Programý'nýn
þemsiyesi altýnda
sürdürülmektedir.

Dr. Leyla ÞEN
Demokratik Yönetiþim Programý Müdürü
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UNDP-TÜRKÝYE
Birlik Mah. 2. Cadde, No. 11
Çankaya 06610, Ankara
Tel.: 0312 454 11 00
Faks: 0312 496 11 65
internet: www.undp.org.tr

geliþtirme desteði
Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli
saðlanmasý" baþlýklý proje
Ýdareler Genel Müdürlüðü,
Ýçiþleri Bakanlýðý
kapsamýndaki Hükümet
görev alanýna giren diðer
Mahalli Ýdareler
katkýsýnýn aktarýlmasýndan ve
konularýn yaný sýra, 5393 sayýlý
Genel Müdürlüðü
etkin kullanýlmasýndan da
Belediye Kanunu'nun 76.
sorumludur. Bu proje
maddesinde yer alan Kent
kapsamýnda, Mahalli Ýdareler Genel
Konseyleri ile ilgili bir Yönetmelik
Müdürlüðü'nün koordinasyonunda, Kent
hazýrlanmasýndan ve bunun
Konseyleri'nin, Belediye Kanunu'nun 76.
uygulanmasýnýn izlenmesinden de sorumludur.
maddesinde ve bu madde hükümleri gereðince
Türkiye YG-21 Programý Yönlendirme Kurulu
hazýrlanan Kent Konseyi Yönetmeliði'nde
üyesi olan Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü,
tanýmlanan þekilde, "iyi yönetiþim" ilkeleri
dördüncü aþamanýn devamý niteliðindeki "Kent
doðrultusunda iþlev görmesinin saðlanmasýna
Konseyleri'nin güçlendirilmesi ve yerel
yönelik eðitim ve kapasite geliþtirme çalýþmalarý
demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak
yürütülmektedir.
iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Süleyman ELBAN
Daire Baþkaný
T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý
Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü
Bakanlýklar, Ankara
Tel.: 0312 425 7214
Faks: 0312 418 90 11
e-mail: mahalli@mahalli-idareler.gov.tr
internet: www.mahalli-idareler.gov.tr
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Ulusal Yönlendirme
Kurulu'nun diðer üyeleri
YG-21 Programý'nýn, merkezi
düzeydeki koordinasyon
mekanizmasý olarak iþlev gören
Ulusal Yönlendirme Kurulu'nun
(UNDP-Türkiye, Ýçiþleri Bakanlýðý
Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü,
Habitat için Gençlik Derneði ve UCLG-MEWA

ile birlikte) diðer üyeleri
arasýnda,Baþbakanlýk (Sosyal
ve Kültürel Ýþler Baþkanlýðý),
Baþbakanlýk Devlet Planlama
Teþkilatý Müsteþarlýðý, Baþbakanlýk
Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü ve
Türkiye Belediyeler Birliði yer almaktadýr.

Baþbakanlýk (Sosyal ve Kültürel Ýþler Baþkanlýðý), bilim ve teknoloji, eðitim, kültür,
sanat, spor, gençlik, turizm, basýn, radyo, televizyon, tanýtma alanlarýndaki geliþmeler,
bu alanlardaki dýþ iliþkiler ve karþýlaþýlan sorunlar hakkýnda inceleme ve araþtýrmalar
yapmak ve yaptýrmak, saðlýk, çalýþma, sosyal güvenlik, sosyal yardýmlar, mahalli idare
hizmetleri alanlarýndaki geliþmeler ve karþýlaþýlan sorunlar hakkýnda inceleme ve
araþtýrmalar yapmak ve yaptýrmak, bunlarý deðerlendirmek, teklifler hazýrlamak ve
kamu kuruluþlarý arasýnda bu alanlarda koordinasyonu saðlamakla görevlidir. Bu
görevleri kapsamýnda yeni projede, gerektiðinde kamu kurumlarý arasýnda koordinasyonu
saðlamasý beklenmektedir.

Baþbakanlýk Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý (DPT), kalkýnma planlarýný ve yerel
yönetimlere doðrudan etkisi olan yýllýk yatýrým programlarýný ilgili Bakanlýk ve kurumlarýn
tekliflerine baðlý olarak hazýrlar. DPT ayrýca, diðer konularýn yaný sýra, ulusal düzeyde
Binyýl Kalkýnma Hedefleri'nin (BKH) teþviki ve uygulamanýn gözden geçirilmesi konusunda
da kilit bir rol oynamaktadýr. Yeni proje kapsamýnda, DPT ile iþbirliði içerisinde, Kent
Konseyleri'nin þemsiyesi altýnda, baþta yoksulluðun azaltýlmasý konusu olmak üzere,
DPT tarafýndan hazýrlanan BKH Ulusal Raporu'nda öngörülen konulara odaklanýlmasý
amacýyla, belde halkýnýn bilgi ve bilinç düzeyinin arttýrýlmasý hedeflenmektedir.

Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü (KSGM), aðýrlýklý olarak CEDAW ve
Pekin Eylem Platformu temelinde, ülke genelinde cinsiyet politikalarýnýn geliþtirilmesinden
ve uygulanmasýndan sorumludur. Devam projesi kapsamýnda, KSGM ile iþbirliði içerisinde,
Kent Konseyleri'nin bünyesinde oluþturulan Kadýn Meclisleri'nin etkin bir þekilde çalýþmasýnýn
saðlanmasý ve aralarýndaki iþbirliðinin ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye Belediyeler Birliði (TBB), 1945 yýlýnda kamu yararýna bir dernek olarak kurulmuþ
olup, 5355 sayýlý Mahalli Ýdare Birlikleri Kanunu'nun 20. maddesi uyarýnca, belediyelerin
menfaatlerinin korunmasý, geliþmelerine yardýmcý olunmasý, personelinin eðitilmesi ve
belediyelerle ilgili kanun hazýrlýklarýnda görüþ bildirilmesi amacýyla belediyeleri temsil etmek
üzere ülke düzeyinde kurulan bir birlik haline dönüþmüþtür. TBB, belediyelerimizi modern
ülkelerin standartlarýna kavuþturmak ve daha kaliteli hizmet vermelerini saðlamak için hem
yurt içi hem de yurt dýþýnda çeþitli temaslarda bulunarak bu konuda çalýþmalar yürütmektedir.
TBB, Birleþmiþ Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teþkilatý'nýn (UCLG) üyesidir.

80

Habitat için Gençlik
Derneði (HGD), Türkiye
YG-21 Programý'nýn
baþlangýcýndan bu yana,
UCLG-MEWA ile yakýn iþbirliði
içinde, gençlik çalýþmalarýnýn
koordinasyonunu yürütmektedir.

Habitat için
Gençlik Derneði

Bu iþbirliðinin güçlenerek devamý
baðlamýnda HGD, "Kent Konseyleri'nin
güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim
mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik
eðitim ve kapasite geliþtirme desteði
saðlanmasý" baþlýklý yeni dönem projesi
kapsamýnda, kentlerde

oluþturulmuþ bulunan
Gençlik Meclisleri'nin ve
bunlarýn ulusal ölçekli aðý
niteliðindeki Ulusal Gençlik
Parlamentosu'nun çalýþmalarýný
koordine etmeyi ve desteklemeyi
sürdürmektedir.

HGD, gençliðe yönelik eðitim ve
kapasite geliþtirme çalýþmalarýnýn yeni
döneminde, daha önceki aþamalarda YG-21
Programý'nýn ortaklarý arasýnda yer almýþ olan
WALD - Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi
Akademisi ile ortak çalýþmalar yürütmektedir.

Sezai HAZIR
Baþkan
Habitat için Gençlik Derneði
Ulus Mah. Okulyolu Sk. No. 13,
Ortaköy-Beþiktaþ, Ýstanbul
Tel.: 0212 265 33 14/15
Faks: 0212 265 33 80
e-mail: info@youthforhab.org.tr
internet: www.habitaticingenclik.org.tr
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teþkilatlarý aracýlýðýyla faaliyette bulunmaktadýr.
Teþkilatýn temel görevi, demokratik yerel yönetimin
birleþik sesi ve dünya ölçeðinde savunucusu
olmak ve yerel yönetimlerin deðerlerini, amaçlarýný
ve çýkarlarýný korumaktýr.

UCLG Dünya Teþkilatý ve
UCLG-MEWA
UCLG -Birleþmiþ Kentler ve Yerel Yönetimler
Dünya Teþkilatý, 1996 Ýstanbul Habitat II
Konferansý'nda baþlayan bir süreç sonucunda,
dünyanýn en büyük iki yerel yönetim birliði olan
IULA - Uluslararasý Yerel Yönetimler Birliði ve
UTO - Birleþmiþ Kentler Teþkilatý'nýn, aralarýna
METROPOLIS - Dünya Büyükþehirler Birliði'ni de
alarak, birleþmesi sonucunda kurulmuþtur.
UCLG, Ocak 2004'ten bu yana, Ýspanya'nýn
Barselona kentinde bulunan genel merkezi ve
dünyanýn farklý kýtalarýna yayýlmýþ bölge

UCLG Dünya Teþkilatý'nýn kuruluþuna öncülük
eden IULA'nýn bölge teþkilatlarýndan biri olarak,
1987 yýlýnda Türkiye'de kurulan IULA-EMME Uluslararasý Yerel Yönetimler Birliði, Doðu Akdeniz
Ortadoðu Bölge Teþkilatý da, dünya teþkilatýndaki
yeniden yapýlanma doðrultusunda, 2004 yýlýndan
bu yana UCLG-MEWA - Birleþmiþ Kentler ve
Yerel Yönetimler, Ortadoðu ve Batý Asya Bölge
Teþkilatý adýyla, faaliyetlerini Ýstanbul'daki
merkezinden sürdürmektedir.
UCLG-MEWA'nýn faaliyette bulunduðu coðrafi
bölge (Ýngilizce adlarýna göre alfabetik sýrayla)
þu ülkeleri kapsamaktadýr: Afganistan, Bahreyn,
Ýran, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman,
Pakistan, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Suriye,
Türkiye, Birleþik Arap Emirlikleri ve Yemen.

UCLG-MEWA Eþbaþkanlýðý:(Alfabetik sýrayla)

APLA-FÝLÝSTÝN YEREL
YÖNETÝMLER BÝRLÝÐÝ
(Filistin)

BEYRUT
BELEDÝYESÝ
(Lübnan)

BURSA
BÜYÜKÞEHÝR
BELEDÝYESÝ
(Türkiye)

UCLG Eþ-Baþkanlýðý (saðdan sola doðru): Muhasip Üye, Ýstanbul (Türkiye), Guangzhou (Çin),
Paris (Fransa), Quito (Ekvator), Johannesburg (Güney Afrika) Belediye Baþkanlarý ve Genel Sekreter.
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DÝYARBAKIR
BÜYÜKÞEHÝR
BELEDÝYESÝ
(Türkiye)

ÝZMÝR
BÜYÜKÞEHÝR
BELEDÝYESÝ
(Türkiye)

UCLG-MEWA ve
Türkiye YG-21 Programý
Yerel Gündem 21 Programý, baþlangýcýndan bu
yana, UCLG-MEWA tarafýndan koordine
edilmektedir. (UCLG Dünya Teþkilatý'nýn kurulmasý
öncesinde IULA-EMME tarafýndan yürütülen
koordinasyon iþlevi, 2004 yýlýndan bu yana,
UCLG-MEWA adý altýnda sürdürülmektedir.)
Türkiye YG-21 Programý'na ortak olarak katýlmak
isteyen yerel yönetimlerin, bunun öncesinde UCLG
Dünya Teþkilatý'na üye olmalarýnýn teþviki amacýyla,
Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü
tarafýndan 18 Temmuz 2007 tarihinde bir Genelge

Ýlhan ERMÝÞ

Ýletiþim Aðý Kolaylaþtýrýcýsý
ilhan.ermis@habitaticingenclik.org.tr

yayýmlanmýþtýr. Bu Genelge'nin de etkisiyle, ülke
genelinde YG-21 Programý ortaklýðýný sürdüren veya
yeni katýlan kentlerin tamamý, UCLG Dünya Teþkilatý
(ve bu baðlamda, UCLG-MEWA) üyesi
olmuþlardýr.
UCLG Dünya Teþkilatý
Eþ-Baþkanlýðýný sürdüren Ýstanbul
Büyükþehir Belediyesi, Türkiye Yerel
Gündem 21 Programý'nýnda destekleyici
ortaklarý arasýnda yer almaktadýr.
UCLG-MEWA'nýn yeni statüsü, Türkiye Yerel
Gündem 21 Programý kapsamýnda iþbirliði yapýlan
(ve tümü UCLG Dünya Teþkilatý üyesi olan)
belediyelerle daha güçlü ve kurumsal bir baðlantý
kurulmasýný saðlamaktadýr.

Arzu ÞAHÝN

Kadýn Çalýþmalarý Kolaylaþtýrýcýsý
arzu.sahin@kentkonseyleri.net

Sait ÇETÝN

Gençlik Çalýþmalarý Kolaylaþtýrýcýsý
sait.cetin@habitaticingenclik.org.tr

Sadun EMREALP
Türkiye YG-21 Programý Ulusal Koordinatörü
UCLG-MEWA
Birleþmiþ Kentler ve Yerel Yönetimler
Ortadoðu ve Batý Asya Bölge Teþkilatý
Yerebatan Cad. No. 2, Sultanahmet 34110 Ýstanbul
Tel.: 0212 511 10 10
Faks: 0212 513 44 87
e-mail: uclg-mewa@kentkonseyleri.net
internet: www.kentkonseyleri.net
internet: www.uclg-mewa.org
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