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gönderebilirisiniz. Önemle belirtmek isteriz ki bu çalışma Mahalli
İdareler Dergisinin Temmuz 2018 sayısında yayımlanan “KENT
KONSEYİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİR DENEME: NASIL BİR
METİN ÜRETEBİLİRİZ?” başlıklı makalenin son bölümüdür.
Meramımızın ve yöntemimizin tam olarak anlaşılması için bu makalenin
okunması faydalı olacaktır.

Amaç
MADDE 1(1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi,
kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma
ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim
ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; kent konseylerinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri
ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
(a) Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi,
(b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu;
kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde
belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik
yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,
(c) Çalışma Grupları : Kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir
kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve
yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ve
kent konseyi genel kuruluna bu bağlamda görüşler sunan ve çalışmalar yürüten yapıları,
(ç) Yerel gündem 21 programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen
ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca,
yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve
önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren
uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,
(d) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik
gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

(e) YG21: Yerel Gündem 21’i,

(f) Kent Vizyonu: Kentin geleceği hakkında bir nevi stratejik plan geliştirilip , bu çerçevde
toplanıp, plan doğrultusunda çalışmalar yapılmasıyla kent kimliği ortaya çıkaran, kentin
çevresel, tarihi ve kültürel görünümünü,
(g) Sürdürülebilir Kalkınma: İnsan ve doğa arasında denge kurarak, doğal kaynaklara zarar
vermeden, kaynakların bilinçli olarak tüketilmesini sağlayarak gelecek nesillerin
ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin
yaşamının ve kalkınmasının planlanmasını,
(ğ) Hemşerilik: Aynı kentte yaşamak ve bu kentin ortak değerlerine sahip çıkmak, kenti
korumak için çaba gösterilmesi durumunu,
(h) Büyükşehir Konseyi: Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulacak kent konseyini;
ifade eder.
Not: Maddeye uygulamada, kent konseylerinin üzerinde durduğu kavramlar
eklenmiş, meclis ve çalışma grupları kurul ismi ile birleştirilmiştir.
Kent Konseyinin Oluşumu
MADDE 5 –
(1) Kuruluşunu gerçekleştirmiş kent konseyleri;
(a) Belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim kesin sonuçlarının Yüksek Seçim
Kurulunca yayımlanmasından itibaren 1 ay sonra Belediye Başkanının belirlediği/ilan ettiği yerde, yer
bildirilmez ise Belediye Meclis Salonunda kendiliğinden bir araya gelir.
(b) Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri
arasından üç kişiden oluşan divan kurulunu ardından bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre yürütme
kurulunu seçer.
(c) Kent Konseyi 7’inci maddede belirtilen üyelerden teşekkül eder.
(d) Toplantıya belediye başkanı iştirak etmez veya birisini görevlendirmez ise, bu görevi seçimden
önceki kent konseyi başkanı yerine getirmek zorundadır.
(e) Kent konseyleri her mahalli idareler genel seçim sonrası bu esas göre ihya edilir. Konsey
organlarının görevi, seçimler ile biter, bu suretle yenilenir.
(2) İlk kez kurulacak kent konseyleri;
(a) Belediye Başkanının görevlendireceği bir isim tarafından, bu maddenin birinci bendindeki
hususlara kıyasen kurulur.
(b) Bu kurulumu gerçekleştirmekle mükellef bu kişi konseyin hiçbir organında görev alamaz. Bu
kimse gerekli çağrı, ilan ve yazışmaları yapar, katılımcı listelerini hazırlar ve ilan eder. İtirazlar
olursa Belediye Başkanı inceler ve karar verir.

Not: Madde tekrar yazılmıştır. Kendiliğinde bir araya gelme durumu
düzenlemiştir. Belediye başkanlarının toplantıya iştirak etmemesi veya konseyi
kurma konusunda gecikmesinin önlemek için varsa önceki kent konseyi
başkanına görev verilmiştir. Hiç kurulmamış bir kent konseyi de bu hükümlere
atıfla teşekkül edecektir, bu hususlara da yer verilmiştir.
Kent konseyinin görevleri ve çalışma ilkeleri
MADDE 6 –
(1) Kent konseyinin görevleri;
(a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam
bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
(b) (Değişik:RG-6/6/2009-27250) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan
sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
(c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme
süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

(ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
(d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
(e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
(f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve
yoksulluğu giderici programları desteklemek,
(g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
(ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve
yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
(h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına
katkıda bulunmak,
(ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini
sağlamaktır.
(2) Çalışma ilkeleri;
(a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin
bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
(b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile
diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
(c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması,
sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap
sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
(ç) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş
ve önerilerini oluşturmak,
(d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
(e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.
Kent konseyi üyeliği
MADDE 7 – (Başlığı ile değişik:RG-6/6/2009-27250)
Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve
sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş
temsilcilerinden oluşur:
(1)Konseyin doğal üyeleri şunlardır;
(a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,
(b) Belediye başkanı veya temsilcisi,
(c) Muhtar temsilcileri, (Muhtar temsilcilerin katılımı şöyledir;
(i) Mahalle sayısı ona kadar olan belediyelerde mahalle muhtarları tümü,
(ii) daha fazla mahallesi olan yerlerde,
a) Yüz ölçümü en büyük olan ilk beş mahallenin muhtarı,
b) Nüfus olarak en büyük ilk beş mahallenin muhtarı,
c) En az nüfusa sahip son iki mahallenin muhtarı,
d) En küçük yüz ölçümlü üç mahallenin muhtarı,
e) Bunların dışındaki mahalleler arasından belediye başkanınca belirlenecek
iki muhtar
olmak üzere toplam 17 muhtar)
(ç) Üniversitelerden birer temsilci
(d) TBMM’de temsilcisi olan siyasi partilerin temsilcileri,
(e) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından birer temsilci,
(f) Sendika konfederasyonlarından birer temsilci,
(g) Barodan bir temsilci,
(ğ) Konseyin kurulduğu Belediye sınırları içinde kalan noterlerin yaşça en büyük olanı veya onun
önereceği bir diğer noter,
(h) Kent konseyince kurulan tüm çalışma gruplarının başkanları,
(2)Konseyin diğer üyeleri ise şöyledir;

(a) Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından Belediye
Başkanlığına bildirilecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
(b) Belediye başkanlığına katılma iradelerini bildirmek suretiyle;
(i) Beldede faaliyet gösteren ilgili derneklerin, vakıfların veya platformların temsilcileri
(ii) Önceki dönem kent konseyi yürütme kurulu başkanlığı yapmış kimseler.
(iii) Seçime katılmaya hak kazanan siyasi partilerin belde teşkilatlarından belediye birer
temsilci.

Not: Burada doğal ve diğer üyeler olarak bir ayrım yapılmıştır. Doğal üyeler,
doğrudan katılımcılardır. Diğerleri ise, bildirilmek veya talepte bulunmak şartı
ile konseye dahil olacaklarıdır. Böylece mahkemelerce “ilgili” ifadesi sebebiyle
yaşanan karmaşa ortadan kalkmış olacaktır.
Organları
MADDE 8 –
(1) Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur: a) Kent Konseyi Genel Kurulu b) Yürütme Kurulu c)
Çalışma Grupları
Genel kurul
MADDE 9 – (Değişik:RG-6/6/2009-27250)
(1) Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup 7 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel
kurul iki biçimde toplanır. Bunlar; seçim ve istişare gündemli toplantılardır.
(2) Seçim gündemli genel kurul aşağıdaki esaslara göre yapılır:
(a) 5.maddedeki belirtilen toplantının yapılmasından üç yıl sonraki güne denk gelen ay içinde, genel
kurul seçim gündemi ile biraya gelir.
(b) Toplantı tarihleri, saati, yeri ve katılımcı listesi, toplantı tarihinden en az 21 gün öncesinde ilan
edilir. Katılımcı listesinin belirlenmesinde, genel kurul tarihinin belirlendiği yürütme kurulu
toplantısının yapıldığı günden önce üyelik bağı kurmuş üyeler esas alınır. Bu listeye, ilanından itibaren
üç gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz üç gün içinde yürütme kurulunca karara bağlanır. Üç gün içinde
karara bağlanmayan itiraz kabul edilmiş sayılır.
(c) Bu toplantıyı kent konseyi başkanı açar.
(d) Toplantının Gündemi 5.maddede belirtildiği gibidir.
(3) İstişare gündemli genel kurul aşağıdaki esaslara göre yapılır:
(a) Bu toplantılar, her yıl aralık ve mayıs aylarında yapılır.
(b) Bu toplantılara kent konseyi yürütme kurulu başkanı başkanlık eder.
(c) Gündem ve katılımcı listesi; yürütme kurulu tarafından belirlenir ve kendi sitesinden ilan edilir,
üyelere e-posta yoluyla iletilir.
(d) Toplantının yazmanlığını genel sekreter yapar, yapılan görüşmeler ve konuşmalar özet şeklinde
raporlaştırlıp yürütüme kuruluna tevdi olunur.
(e) Yürütme kurulu veya başkan bu toplantılara konusunda uzman, kişi veya kurumları davet edebilir.
Katılmak isteyen herkese açıktır.
(4) Her iki toplantının açılması için birinci toplantıda konseyin genel kurul üyelerin salt çoğunluğu
aranır. İkinci toplantının açılması için bir nisap aranmaz. Kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile
alınır.
(5) Genel kurul toplantılarında Belediye’ye tavsiye edilmesi kararlaştırılan hususlar, yürütme kurulu
başkanınca, belediye başkanına iletilir. Belediye meclisi bu tavsiye kararlarını Belediye başkanına
iletildikten sonraki ilk belediye meclisi toplantısında gündeme alıp, bir karara bağlamak
zorundadır.
(6) Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 7 inci maddede öngörülen
katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Olağanüstü
toplantılarda seçim yapılmaz.

(7) Bu maddedeki genel kurullar birleştirilemez.

Not: Konseyin seçimler sonrası oluşumundan sonra, bir kez seçim, ve yılda en az
iki kez istişari olarak toplanacaktır. Böylece, hangi toplantının nasıl ve ne zaman
yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Kimlerin katılacağı da açıkça tasnif edilmiştir.
Yürütme kurulu
MADDE 10 –
(1) (Değişik:RG-6/6/2009-27250) Yürütme kurulu genel kurul tarafından birinci dönem için üç, ikinci
dönem için iki yıl görev yapmak üzere seçilen üyelerden oluşur.
(2) Yürütme kurulu üyelerinin seçimi şöyledir:
(a) 7.maddenin 1. fıkrasının a, b, c, ç bendine sayıların oluşturduğu gruptan 1, diğer
bentlerindekilerinin oluşturduğu ikinci gruptan 2 üye seçilir.
(b) 7. maddenin 2. fıkrasındaki belirtilenlerin oluşturduğu üçüncü gruptan 4 üye seçilir.
(c) Her grup, seçimini kendi içinde yapar. Bunun için grup listeleri Divan tarafından ilan edilir. Üç
grup için ayrı sandıklar kurulur ve oylamalar aynı anda başlar ve bitirilir.
(d) Oylamada eşitlik çıkması halinde en çok oy alanlar arasında kura çekilir.
(3) Kurulması zaruri çalışma gruplarının başkanları yürütme kurulunun doğal üyesidir.
(4) Yürütme Kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi
başkanlık eder.
(5) Yürütme Kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan
görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler.
(6) Yaptığı ilk toplantıda, kendi arasından bir başkan seçer. Seçilen başkan seçimli genel kurula kadar
görev yapar.
(7) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde,
bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkana vekâlet eder.
(8) Yürütme Kurulu, en az ayda bir kez kendiliğinden, diğer hallerde başkanın daveti ile toplanır.
Toplantının açılması için ve karar alınması için salt çoğunluk aranır. Oylamada eşitlik çıkması halinde
başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
(9) Alınan kararları Kent Konseyi Karar defterine işlenir, üyelerce imzalanır.
(10) Yürütme Kurulu, konseyin genel politikasına uygun olarak, yönetmelikte amaç, görev ve ilkelere
bağlı olmak üzere faaliyetlerini yürütür. Yürütme kurulu, genel kurulda alınan kararlar, görüşülen
hususlar, çalışma gruplarından gelen fikirler ve raporlar ile kendi arasında yapacağı görüşmelerden
çıkan sonuçlara göre bir yön tayin eder, buna göre etkinlikler, projeler, yaygın eğitim ve tanıtım
faaliyetleri tertip eder.

Not. Yürütme kurulunun oluşumu, görevleri düzenlenmiş madde yeniden
yazılmıştır. Defter tutma ve kararları ilan zorunluluğu getirilmiştir. Bu bağlamda
kurulun teşekkülü konseyin tüm üyelerinin değil, her grubun kendi içinden
seçeceği üyeler ile teşekkül edecektir. Temsil anlamında daha etkin olacaktır.
Böylelikle sayısal üstünlük ile konseyin etki altına alınmasının önüne geçilmiş
olacaktır. Yürütme kurulunun görevleri açıkça yazılmıştır.

Çalışma grupları
MADDE 11 –
(1) Kent konseyleri, görev alanına giren konularda kadın, gençlik, çocuk ve engelli çalışma
grupları zaruri olmak üzere amaç ve görevler bağlamında çalışma grupları oluşturabilir.
(2) Çalışma gruplarının teşekkülü için başkan, yürütme kurulu kararı ile atanır, görevinden alınır.
Çalışma gruplarına herkes üye olabilir. Çalışma grubu üyeliği başvuruları, konseyin yürütme
kurulu başkanlığına yapılır. Üyelik talebinin kabulü halinde durum çalışma grubuna bildirilir.
Çalışma grubu kendi içinde başkan yardımcısı seçebilir.
(3) Çalışma gruplarında oluşturulan görüşler, yürütme kurulunca kabul edildikten sonra
değerlendirilmek üzere ilgili belediye başkanına sunulur.
(4) Çalışma gruplarının çalışma biçimi esnektir ve kendi içinde belirler. Ancak, düzenli görüş
raporu sunmak zorundadır.

Not. Zorunlu çalışma grupları yazılmıştır. Çalışma gruplarına başkan tesis
edilmesi ve üyelik hususları düzenlemiş ve çalışma biçimlerinin ve oluşan
görüşlerin sunulması hususları tanzim edilmiştir.
Görüşlerin ilanı
MADDE 12 –
(1) Kent konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında
değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla
kamuoyuna duyurulur.
Genel sekreterlik ve Sekreterya hizmetleri
MADDE 13–
(1) Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme
kurulu başkanınca seçilir.
(2) Kent konseyi genel sekreteri,
(a) Belediye ile konsey arasında başta olmak üzere diğer birim ve yerler ile yapılan iş ve işlemlerin
evrak takibini ve yazışmaları takip eder,
(b) Çalışma gruplarının raporlarını klasörde muhafaza eder, çalışmalarındaki uyumunu ve
koordinasyonu sağlar,
(c) Yönetmelikte zikredilen diğer görevleri ifa eder.
(3) Genel sekreter, yürütme kurulunun verdiği görevleri yapar ve kent konseyi başkanına ve yürütme
kuruluna karşı sorumludur
(4) Kent konseyinin sekreterya hizmetleri; genel sekreter tarafından önerilecek ve yürütme kurulu
tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.
(5) Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.

Not.
Önce,
iki
maddede
düzenlenmiş
hususlar
birleştirilmiştir.
Detaylandırılmıştır. Genel sekreterin, diğer sekreterya elemanlarını önerme
hakkı tanınmıştır.
Yönerge çıkarma
MADDE 14 –
(1) Kent konseyi genel kurulu bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla çalışma esaslarına ilişkin
yönergeleri çıkarabilir.

Kent konseyinin mali yapısı
MADDE 15 –
(1) Belediyeler kent konseylerine, hizmetlerini görmesi için uygun bir yer temin eder.
(2) Yürütme kurulunun talebi halinde (Belediye çalışanı olmamak kaydıyla) Genel Sekretere veya
Sekreterya görevlilerine asgari ücreti aşmamak üzere ödeme belediye tarafından yapılır.
(3) Belediyeler kent konseylerine her yıl en az en yüksek devlet memurunun brüt maaşının üç katı
tutarı yatırmak bütçelerini temin eder.
(4) Kent konseyi genel kurul üyeleri, yıllık olarak net asgari ücret tutarının yüzde 7’sini aidat
ödemekle yükümlüdürler. Bu ödemeyi yapmayan kimselerin üyeliği düşer. Bu tahsilat, genel
sekreter tarafında takip edilir, makbuz karşılığında tahsil edilir.
(5) Belediyeler, konseylerin masraf gerektiren taleplerini, konseylerin kendi bütçesinden
karşılanmasını isteyebileceği gibi, doğrudan belediye bütçelerinden de doğrudan yerine
getirebilirler.
(6) Kent konseyleri kendi adlarına banka hesap açmak zorundadırlar. Bu konuda Belediyelerin Mali
işler biriminin konseylere yardımcı olması zorunludur.
(7) Kent konseyleri bağış kabul edebilirler.
(8) Mali gelir ve giderler ile gerçekleşen bütçe ve tahmini gelirler seçim gündemli genel kurulda bir
rapor şeklinde tüm üyelere bilgilendirme amaçlı olarak dağıtılır.

Not. Mali yapıdaki muğlaklık ortadan kaldırılmıştır. Az da olsa belirli bir tutarı
ayırma ve bunun nasıl yönetileceğine dair esaslar yazılmıştır. Mali işler biriminin bu
konuda görev üstlenmesi zaruri hale getirilmiştir. Yine genel sekreter ve elemanlara
belirli tutar ödenebilmesinin önü açılmıştır. Üyelerin de mali katkı sunması şartı
getirilmiştir.
Büyükşehir Konseyi ve Diğer hususlar
Madde 16 –
(1) Büyükşehir Konseyinin genel kurulu, büyükşehir belediyesi içindeki belediyelerde teşekkül
etmiş yürütme kurullarından oluşur ve aşağıdaki esaslara göre faaliyet yapar;
a. Büyükşehir Konseyi Genel Kurulu her yıl mart ayında toplanır. Toplantıyı en yaşlı
üye açar ve yönetir. Toplantı için bir nisap aranmaz.
b. İlk gündem olarak Büyükşehir Konseyi bir dönem başkanını ve yardımcılığını
yürütecek iki kişiyi seçer.
c. Toplantı sonunda alınan kararlar kamuoyuna dönem başkanı tarafından duyurulur.
d. Bir yıllık dönem içinde Genel kurul, dönem başkanının veya genel kurulun salt
çoğunluğunun talebi halinde olağanüstü toplantı yapabilir.
e. Büyükşehir Konseyi tavsiye kararları, Büyükşehir Belediye başkanına dönem başkanı
tarafından iletilir, büyükşehir belediye meclisi ilk toplantısında bu tavsiyeleri görüşür
ve karar bağlar.
f. Bir kimse en fazla iki kez dönem başkanı olabilir.
g. Büyükşehir konseyinin çalışma biçimi, ilkeleri, bütçesi, genel sekreterinin atanması,
mekan belirlenmesi, imkan sağlanması büyükşehir belediyesince bu yönetmeliğe göre
yapılır.
(2) Diğer hususlar yönünden,
a. Konseyler, genel kurulun, yürütme kurulunu yetkilendirmesi şartı ile proje başvuruları
yapabilirler.
b. Belediye başkanı, başkan yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ile
belediye meclis üyeleri, kent konseyi başkanlığı yapamaz.
c. Kent konseyleri kendi adlarına Belediye tarafından uygun görülen bir internet sitesi
açabilirler veya belediyenin internet sitesine bağlı bir sayfa oluşturabilirler.
d. Üyelik başvuruları açılacak site veya benzeri elektronik ortamda alınabilir, bu
ortamdan yanıtlanabilir.

e. Kent konseyi başkanlığı bir makam olmadığı için, başkana bir araç, makam ve benzeri
tahsisler yapılamaz, konsey bu nam adı altında veya benzeri mahiyette alımlar
yapamaz.
f. Konseyin üyeleri, konsey faaliyetleri nedeniyle herhangi bir ücret talep edemezler.
g. Bu yönetmelikteki tanımlanan görevlerin eksiksiz, yerinde, zamanında ve ivedi olarak
yerine getirilmesi gerekir. Aksi halde ilgililer hakkında hukuki ve cezai sorumluluk
doğurur.
h. Konseye üye olmak isteyen, Dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarının
(temsilcilik, şubeler de dâhil) ikametlerinin, konseyin kurulacağı beldede olması
şarttır.

Not. Bu madde, tüm muğlaklıkları ortadan kaldıran bir maddedir. Buna göre,
belediye üst yönetimi ile meclis üyelerinin konsey başkanı olamayacağı yazılmıştır.
Proje başvurusu için aranan tüzel kişilik şartının uygulamada yaşattığı sıkıntı
ortadan kaldırılmıştır. Büyükşehrin yapısı itibarıyla kurulması yönetilmesi zor bir
yapı söz konusu olacağı açıktır. Bunun için Büyükşehir Konseyi önerilmiştir. Daha
çok istişari foksiyon atfedilmiştir. Yine aslolan, katılımın daha küçük ölçekli (en
büyük boyutu ile ilçe belediyeleri) yapılar aracılığı ile olması şarttır. Zaten kent
konseyinin ürettiği fikir, yaptığı talep ilçe belediyesine iletecektir, şayet bu
büyükşehirin görev alanında ise, aldığı bir karar ile bunu büyükşehirin gündemine
getirmesi olanaklıdır. Hatta büyükşehirin ilgi alanına denk gelen hususların, direkt
büyükşehir belediye başkanına iletilmesi de söz konusudur, buna bir mani de
yoktur. İnternet sitesi şartı getirilmiştir. Zira, üyelik durumu, gündem tespitleri ve
karar takiplerinin şeffaf olması için çağın gereklerini kullanmak artık bir
mecburiyettir. Şube, temsilcilerin durumu ile hangi derneklerin hangi konseye
katılacağına dair ikamet şartının aranacağı hükme bağlanmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
NOT.
Bu bir taslak metin olup, bu konuyla ilgilenenlerin eleştirisine açıktır. Böylece
gelişecek metin, bu suretle son halini alacaktır. Fikirleriniz için
cuneydaltiparmak@yahoo.com adresine ileti gönderebilirisiniz.

