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… VALİLİĞİNE  

(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) 

 

İlgi : … tarihli ve E-… sayılı yazınız. 

 

İlgide kayıtlı yazınız ile, …’ün Müdürlüğünüze yaptığı … tarihli başvurusunda, … Kent 

Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı görevini yerine getirdiği, … Kent Konseyi Kadın Meclisi 

Olağan Seçimli Genel Kuruluna itiraz ettiği belirtilerek … Kent Konseyi Kadın Meclisi Seçimli 

Genel Kurulunun iptalinin talep edildiği, söz konusu talebin ilgisi nedeniyle … tarihli ve E-… 

sayılı yazınız ile … Valiliği (İdare ve Denetim Müdürlüğü)'ne iletildiği, ancak İdare ve Denetim 

Müdürlüğünce Kent Konseyi Yönetmeliği 18 inci maddesinin "Bu yönetmelik hükümlerini 

Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür" hükmü gereğince söz konusu itirazın Müdürlüğünüz 

tarafından değerlendirilmesi gerektiğinin bildirildiği, … tarihli ve E-… sayılı yazınız ile söz 

konusu başvurunun bu sefer … Kaymakamlığına iletildiği ancak … Kaymakamlığınca da 

kurumlarınca yapılacak bir işlemin bulunmadığının bildirildiği belirtilerek şikayete konu 

başvuru dilekçesindeki talebin nasıl değerlendirilmesi gerektiği hususunda Bakanlığımız 

görüşü talep edilmektedir.  

5393 Sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesinde “Kent konseyi, 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 ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.  

Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, 

varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve 

kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent 

konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. 

 Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme 

alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir. 

Kent Konseyi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (Meclisler 

ve çalışma gurupları: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere 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 ortak yapıları,) 

hükmünü içermektedir. 

9 uncu maddesi ((1) Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur: 

a) Genel Kurul 

b) Yürütme Kurulu 

c) Meclisler ve çalışma grupları 

ç) Kent konseyi başkanı) hükmünü, 



10 uncu maddesi ((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.) hükmünü, 

12 nci maddesi ((1) Kent konseyleri, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma 

gurupları oluşturabilir. 

(2) Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir. 

(3) Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, kent konseyi genel 

kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine 

sunulur.) hükmünü, 

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde; 5393 sayılı Kanunun 76 ncı 

maddesi kapsamında kent konseyinin çalışma usûl ve esaslarının Bakanlığımızca hazırlanacak 

yönetmelikle belirlendiği, diğer taraftan kent konseyi yürütme kurulunun, meclislerin ve 

çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarının, Kent Konseyi Yönetmeliği hükümlerine 

aykırı olmamak kaydıyla çalışma yönergesi ile genel kurulca belirlendiğinden genel kurul 

tarafından alınan kararlar herhangi bir onay merciine gönderilmemekte olup kent konseyleri 

tarafından yürütülmekte olup bu kararların geri alınması işleminin genel kurulca, iptalinin ise 

idari yargı yerlerince yerine getirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

Bilgilerini rica ederim. 

 

 

 

 

                                                                                                                     Bakan a. 

                                                                                                Genel Müdür  

 


