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YÖNETMELİK 

İçişleri Bakanlığından: 

KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

             MADDE 1 – 8/10/2006 tarihli ve 26313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kent Konseyi 

Yönetmeliğinin İkinci Bölümünün başlığı ve 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

             “Kent Konseyinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri” 

             “Kent konseyinin oluşumu 

             MADDE 5 – (1) Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel 

seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8 inci maddede belirtilen üyelerden oluşur. 

             (2) 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. 

             (3) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi 

başkanı seçilir.” 

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

             “b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne 

yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,” 

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünün başlığı ve 8 inci maddesi başlığı ile 

birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “Kent Konseyi Üyeliği ve Organları” 

             “Kent konseyi üyeliği 

             MADDE 8 – (1) 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: 

             a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi, 

             b) Belediye başkanı veya temsilcisi, 

             c) Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından 

belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, 



             ç) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer 

belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar 

sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri 

temsilcileri, 

             d) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri, 

             e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının 

birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci, 

             f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve 

ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri, 

             g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.” 

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi 

eklenmiştir. 

             “ç) Kent konseyi başkanı” 

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “MADDE 10 – (1) Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede 

sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az 

olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. 

             (2) Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde 

yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. 

             (3) Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma 

esaslarını, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.” 

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

             “(1) 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. Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı 

üyesi başkanlık eder.” 

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 11/A 

maddesi eklenmiştir. 

             “Kent konseyi başkanı 

             MADDE 11/A – (1) 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. 

             (2) 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. 

             (3) Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde 

tamamlanır. 

             (4) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında 

bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder.” 

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 14/A 

maddesi eklenmiştir. 

             “Genel sekreterlik 

             MADDE 14/A – (1) Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç 

aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir. 

             (2) Kent konseyi genel sekreteri, 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini 

koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve 

koordinasyonu sağlar. 

             (3) Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.” 

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

             “(2) Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı 

sorumludur.” 

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 16/A 

maddesi eklenmiştir. 

             “Kent konseyinin mali yapısı 

             MADDE 16/A – (1) Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle 

ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” 

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

             MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 
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