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1. Kent Konseyi hakkında bilgi sahibi olun

Kent konseyleri; 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

geçirmek üzere kurulmuş yapılardır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 76’ncı maddesine göre Belediyeler,

Kent Konseyi kurmak zorundadır. Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel

seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde kurulmalıdır. 

Belediye sınırları içerisinde bulunan kamu kurumları, belediye, muhtarlık, meslek odası, sendika,

üniversite, siyasi parti ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Kent Konseyinin genel kurul üyeleridir.

Kent Konseyi üyeleri hakkında detaylı bilgi için Kent Konseyleri Yönetmeliği’nin 8. maddesine bakılabilir.

2. İlgili Müdürlüğü Belirleyin

Belediye içerisinden bir müdürlük kent konseyinin kuruluş süreci ve konseyin yürüteceği çalışmaların

takibi ile görevlendirilmelidir. Belediye içerisinde ilgili müdürlüğü kent konseyinden sorumlu olarak

görevlendirin ve stratejik plan içerisinde kent konseyi faaliyetlerinin ve kent konseyine ayrılacak bütçenin

bu müdürlük altında yer almasını sağlayın.

3. Genel Kurulu Planlayın

Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye

başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç

kişiden oluşan divan kurulunu seçer. Genel kurulun herkesin rahatça erişebileceği, engelli erişimine

uygun bir alanda yapılmasına özen gösterin. 

Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organıdır, her yıl Ocak ve Eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan

az olmamak üzere, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. Genel kurulda alınan kararlar görevlendirilen

müdürlük aracılığı ile Belediye Meclisi toplantısına gündem olarak gönderilir..

4. Genel Kurulun Duyurusunu Açık Yapın

Kent Konseyinin genel kurul duyuruları toplantıdan en az 15 gün öncesinde yazılı bildirim ve sosyal

medya kanalları kullanılarak kent sakinlerine duyurulmalıdır.

Kent demokrasisi ve şeffaflık sürecin doğal gerekliliğidir. Bu anlamda Kent Konseyi’nin kapsayıcılığı için

genel kurul toplantılarından kent konseyinin tüm doğal üyelerini haberdar etmek önemlidir.

5. Kent Konseyi Yürütme Kurulunu Seçin

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 yedi kişiden oluşur.

Kent Konseyi yürütme kurulu, kentimiz gibi çeşitlilik ve çoğulculuk içermelidir. Farklı mesleklerden,

yapılardan ve önceliklerden gelen temsilcilerden oluşan bir yürütme kurulu, konseyin bakış açısını ve

kapsayıcılığını arttırır. Tüm kurulun meslek odalarından ya da siyasi partilerden ya da muhtarlıklardan

gelen temsilcilerden oluşması kent konseyi anlayışına uygun olmaz.

6. Kent Konseyi Başkanını Seçin

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 Başkanı belediye başkanı, kaymakam, siyasi parti başkanı, meclis üyesi gibi kentin mevcut

karar alıcıları olmamalıdır. Hukuken seçilebilir olsalar da etik olarak sivil toplum kuruluşlarından bir

temsilcinin Başkan olması daha doğru olacaktır.

7. Genel Sekreteri Belirleyin
Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu

tarafından seçilir. Genel sekreter meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve

koordinasyonu ayrıca kent konseyi ile belediye arasındaki iletişimi sağlar.

8. Kent Konseyi Meclis ve Çalışma Gruplarının Oluşturun
Kent konseyleri, görev alanına giren tüm konularda meclis ve çalışma grupları oluşturabilir. Eşitsizlik içerisinde

yer alan kimlikler ve toplumsal kesimler ile coğrafik bazda oluşturulan meclisler ve konu bazında faaliyet

yürüten çalışma grupları kurularak hemşehrilerin bir araya gelmesi, ortak sorunlara birlikte çözüm üretmesi

sağlanabilir. Kadın, Gençlik, Engelli, Çocuk, Mülteci vb. meclisi, mahalle meclisi veya iklim, hayvan hakları,

bisiklet, sağlık çalışma grubu gibi...

9. Çalışma Yönergelerini Oluşturun
Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, İçişleri

Bakanlığı 26313 Sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği Kent Konseyi Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak

kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler. Meclisler ve çalışma grupları kendi çalışma yönergelerini hazırlayarak

genel kurulda onaya sunmalıdır.

10. Kent Konseyi nasıl işler?
Kent konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt

çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması

halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 

Kent Konseyinde kararlar, meclis, çalışma grupları ve genel kurullarca alınır, Katılımcılığı ve ortak akla dayanan

uzlaşmayı esas alan yatay olarak örgütlenmiş bir organizasyondur, hiyerarşi ve iktidar ilişkileri barındırmaz. Bu

anlamda kent konseyleri içinde farklılıklar birer zenginlik olarak görülmeli ve çeşitliğini korumalıdır.


