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YALOVA KENT KONSEYİ 
ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ  

Madde 1. Bu yönergenin amacı, Yalova Kent Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

KAPSAM 

Madde 2. Bu yönerge, Yalova Kent Konseyi’nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, görev ve yetkileri ile çalışma 
usul ve esaslarını kapsar. 

YASAL DAYANAK 

Madde 3.  Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesine uyarınca 08/10/ 2006 tarih ve 
26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16. Maddesine 
dayanılarak hazırlanmıştır.  

İKİNCİ BÖLÜM 

KENT KONSEYİNİN TANIMI  

Madde 4. Yalova Kent Konseyi (Kent Konseyi), kentsel yaşamın kolaylaşması ve yaşayanların refahına 
yönelik, kenti tarihsel gelişiminden koparmadan, bireylerin, örgütlerin, merkezi ve yerel yönetimlerin 
buluştukları; deneyimlerini paylaştıkları, birlikte düşündükleri ve ürettikleri uyumlu bir çalışması ortamını 
örgütleyen temel bir yapıdır.  

Kent Konseyi, katılımcı bireyler aracılığı ile kentte yaşayanların tamamını dolayısıyla kentin bütünlüğünü 
temsil eder.  Genel Kurulda alınan kararlar başta Belediye olmak üzere kent yaşamına hizmet eden bütün 
uygulamacı kurum ve kuruluşların bu alandaki çalışmalarında, programlarında ve hedeflerinde belirleyici 
rol oynar. 

KENT KONSEYİNİN İŞLEVİ 

Madde 5. Kent Konseyi, uygulayıcı birimler olan merkezi ve yerel yönetim organlarının programlarına 
seçenekler önererek ve projeler geliştirerek, kentin sorunlarının çözümüne ve kentsel yaşamın çağdaş 
normlarda koordinasyonuna katkı sağlar. 

KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ  

Madde 6.  Kent Konseyi’nin görevleri  

1. Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam 
bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini 
sağlamak, 

2. Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik 
planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, 

3. Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme 
süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak, 

4. Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, 
5. Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek, 
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6. Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, 
7. Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve 

yoksulluğu giderici programları desteklemek, 
8. Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, 
9. Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve 

yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak, 
10. Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına 

katkıda bulunmak, 
11. Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini 

sağlamaktır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ORGANLAR 

Madde 7. Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur: 

a) Genel Kurul 
b) Yürütme Kurulu 
c) Meclisler ve çalışma grupları 
d) Kent konseyi başkanı  

GENEL KURUL 

Madde 8. Genel Kurul, Kent Konseyi’nin en üst karar organıdır. Belediyeler, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi 
partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla 
oluşur. 

Kentin En Büyük Mülki Amiri ve Belediye Başkanı; Kent Konseyi’nin doğal üyesidir.  

Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde sayılan 
üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, 
üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. 

Genel Kurul Üyelerinin 1/5’inin yazılı istemi ya da Yürütme Kurulu’nun kararı ile olağanüstü olarak da 
toplantıya çağrılabilir. Seçim dışındaki bütün oylamalar açık yapılır. 

Genel Kurul toplantısının yeri Yürütme Kurulu tarafından 15 gün önceden belirlenir ve delegelere bildirilir. 

Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en 
yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. 

Seçimli genel kurul toplantıları Dernekler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde belirtilen usullere göre 
yapılır.  

Madde 9.  Temsil ettikleri kurum ve kuruluşlar adına söz alan delegeler siyasi propaganda amaçlı konuşma 
yapamazlar.    

 

 



3 

 

YÜRÜTME KURULU 

Madde 10- Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev 
yapmak üzere seçilen, kadın ve gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı en az toplam 13 kişiden oluşur. 
Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık 
eder. 

Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri ilgili 
belediyeye sunar ve uygulamayı izler.  

Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Başkanının çağrısı ile toplanır.  

Yürütme Kurulunun toplanması ile ilgili hazırlık çalışmaları ve toplantı sonuçları ile ilgili raporlama ve 
arşivleme işleri Genel Sekreterlik tarafından yürütülür.  

MECLİSLER VE ÇALIŞMA GRUPLARI   

Madde 11. Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından, görev alanına giren konularda çalışma gurupları 
oluşturabilir. Kurulan çalışma grupları ile ilgili olarak ilk toplantıda Genel Kurula bilgi verilir.  

Sivil toplum örgütlerinin yönetici ve üyeleri, her hangi bir sivil toplum örgütüne bağlı olmayan ancak 
konularla ilgili olan resmi ve özel kurum çalışanları (gerekiyorsa yöneticilerden izin alarak), il sınırları 
içerisinde yaşayan ve kent sorunlarına duyarlı olan kişi ve kurumlar, Çalışma Gruplarında yer alabilir. 

Yerel Gündem 21 Programı kapsamında oluşturulmuş olan Kadın ve Gençlik Meclisi, Kent Konseyi çatısı 
altında faaliyetlerini yürütür.  

Kadın ve Gençlik Meclisi başkanları Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.  

Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir. 

Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, kent konseyi genel kurulunda görüşülerek kabul 
edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur. 

KENT KONSEYİ BAŞKANI  

Madde 12.  

Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme 
kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. 

Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye 
tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy 
alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur. 

Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır. 

Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre 
içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekâlet eder. 

Madde 13. Kent Konseyi Başkanının görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  
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A. Yürütme Kurulu toplantısının gündemini belirlemek;  
B. Yürütme Kuruluna başkanlık etmek;  
C. Kent Konseyi ile kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında “Katılım”, “Ortaklık” 

ve “Sürdürülebilir Kalkınma” temelinde olumlu diyalogların gelişmesine katkıda bulmak;  
D. Kent Konseyi bünyesindeki bütün çalışmalarının Yerel Gündem 21 İlkeleri doğrultusunda ve düzenli 

bir biçimde yürütülmesine nezaret etmek ve destek olmak  
E. Kent Konseyi çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak. 

GENEL SEKRETERLİK  

Madde 14.  Kent Konseyi’nin yürütmeye ilişkin iş ve işlemleri Genel Sekreterlik tarafından yürütülür.   

Genel Sekreterlik tarafından yürütülecek sekreterya hizmetleri aşağıdaki gibidir: 

A. Genel Kurul tarafından alınan kararların takip ve değerlendirmesini yaparak, uygulanmasına 
katkıda bulunmak; 

B.  Alt ve üst birimler arası iletişimi sağlamak.  
C. Grup çalışmalarının takip ve değerlendirilmesini yapmak; birimlerin verimli çalışması için gereken 

tedbirleri almak; 
D. Genel Kurul ve Yürütme Kurulu’nun sekreterya işlerini yürütmek; 
E.  Kampanyaların yürütülmesine ilişkin halkla birlikte katılım planları yapılması ve uygulanması ve 

her türlü organizasyonun düzenli bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak; 
F. Kent Konseyi adına ulusal ve uluslar arası projeler yapmak ve projelere katılmak; 
G. Kent Konseyinin düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışması için gerekli düzenlemeleri yapmak; 
H. Yazışma, dosyalama, arşivleme işlemlerini yerine getirmek; toplantı tutanakları ve diğer çalışmaları 

yazılı, sözlü ve görsel olarak tespit edip sunulacak ve yararlanılacak duruma getirmek; 
İ. Yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlara dayalı ve bu organizasyonlarca desteklenen; Yerel 

Gündem 21 ve benzeri projelerin gerçekleşmesi için Yürütme ve uygulama görevlerini yüklenmek; 
J. Kent Konseyi’nde alınan kararları Belediye Meclisi’nin gündemine taşımak; 
K. Kent Konseyi’nde alınan kararları Mülki Amirin bilgisine sunmak. 

Madde 15. Kent Konseyi Genel Sekreteri, Kent Konseyi Yönetmeliği’nde belirtilen usulle belirlenir ve 
görevini tam bir tarafsızlıkla yerine getirir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

GELİR GİDER ve BÜTÇE ESASLARI (HARCAMA ESASLARI) 

Madde 16. Kent Konseyi’nin; kırtasiye, basım, yayım, toplantı ve organizasyon, vb. giderlerine yönelik 
Belediye Bütçesi’nin ilgili kaleminden ve yerel ölçekli diğer katkılardan karşılanır. 

TEMSİL  

Madde 17. Kent Konseyi, Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından temsil edilir.  

YÖNERGELERLE İLGİLİ ESASLAR 

Madde 18. Kent Konseyinin veya organlarının çalışma esasları ve diğer hususlar için hazırlanacak tüm 
yönergeler Yürütme Kurulu tarafından Kent Konseyi Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanır ve Kent Konseyi 
Genel Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.  
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Genel Kurul, Kent Konseyinin diğer organları tarafından hazırlanan tüm yönergeleri kısmen veya tamamen 
değiştirebilir. 

YÜRÜTME 

Madde 19.  İş bu yönerge hükümleri Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. 

YÜRÜRLÜK 

Madde 20.  İş bu yönerge Kent Konseyi Genel Kurulu’nun onayını müteakiben yürürlüğe girer.                         

GEÇİCİ MADDE 1: Bu yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren daha önce yürürlükte olan bütün tüzük, 
yönerge vb. düzenlemeler yürürlükten kalkmış sayılır.  
 
GEÇİCİ MADDES 2: Yapılacak ilk mahalli idare seçimlerini takip eden üç ay içerisinde daha önce kurulmuş 
olan meclisler gerekli güncellemeler yapılarak yeniden teşekkül ettirilir.     

 


