
ANKARA KENT KONSEYİ YÖNERGESİ 

(Ankara Kent Konseyinin 29.02.2020 Tarihli 3. Olağan Genel Kurulunda oy birliği ile 

kabul edilmiştir).  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı, Ankara Kent Konseyi’nin ve organlarının, çalışma 

usul ve esaslarını belirlemektir.  

Kapsam  

MADDE 2-(1) Bu Yönerge, Ankara Kent Konseyi’nin ve organlarının; oluşumunu, 

amaçlarını, yönetim ilkelerini, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

Dayanak  

MADDE 3-(1) Bu Yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ncı maddesine 

dayanılarak hazırlanan ve 08/10/2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10’uncu (Değişik: RG-06/06/2009-27250) ve 16’ncı 

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Yönerge’nin uygulanmasında; 

Vali: Ankara Valisi’ni, 

Belediye: Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni, 

Belediye Başkanı: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nı, 

Belediye Meclisi: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ni, 

Kent Konseyi: Ankara Kent Konseyi’ni, 

Kent Konseyi Başkanı: Ankara Kent Konseyi Başkanı’nı, 

Genel Kurul: Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu’nu,   

Yürütme Kurulu: Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nu,   

Genel Sekreter: Ankara Kent Konseyi Genel Sekreteri’ni, 

Meclisler ve çalışma gurupları: Ankara Kent Konseyi bünyesinde, kent konseyinin görev 

alanlarında,  sürdürülebilir kalkınma hedefiyle çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda 



bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve 

gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kent Konseyinin Amacı, Çalışma İlkeleri ve Görevleri 

Kent Konseyi’nin Amacı  

MADDE 5- (1) 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 yönetişim ilkelerini 

hayata geçirmeyi amaçlar.  

Kent Konseyi Çalışma İlkeleri 

MADDE 6- (1) Kent Konseyi, aşağıdaki ilkeleri dikkate alarak çalışmalarını sürdürür: 

a) Kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünü, kentlerin 

yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak amacıyla benimsemek, 

b) Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, kamu ve toplum yararına bir yaklaşımla 

görüş ve önerilerini oluşturmak, 

c) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak, 

ç) Çalışmalarını dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri 

sebeplerle ayrım yapmaksızın sürdürmek, 

d) Çalışmalarında bilimsel çalışmaları ve teknik gereklilikleri temel almak, 

e) Birlikte çalışabilirlik, müzakere, işbirliği ve ortaklık kültürünü benimsemek. 

Kent Konseyi’nin Görevleri 

MADDE 7- (1) Kent Konseyi’nin görevleri, 

a) Ankara’da yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılması, hemşehrilik hukuku ve ortak 

yaşam bilincinin geliştirilmesi, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesi hedefleri 

yönünde katkı sağlamak,  

b) Ankara için sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu hususta ortaya çıkan sorunların 

çözümüne yönelik eylem planlarının ve temel stratejilerin belirlenmesinde, uygulama ve izleme 

süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak, 



c) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasi ve uzlaşma kültürünü geliştirmeye katkıda 

bulunmak, 

ç) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, sosyal, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve 

geliştirmek yönündeki çalışmalara katkı sağlamak,  

d) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmanın yanı sıra 

sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye ve doğal yaşama 

duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, 

e) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına, çocukların, gençlerin, kadınların, yaşlıların, 

engellilerin ve diğer dezavantajlı grupların toplumsal yaşamdaki etkinliklerinin arttırılmasına ve yerel 

karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarının sağlanmasına katkıda bulunmak,  

f) Kent yönetiminde karar alma, uygulama, izleme ve değerlendirme ile denetim süreçlerinde 

saydamlık, kent ve kentli hakları temelinde katılımcılık, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin 

uygulanmasına katkıda bulunmak, 

g) Kentin geleceğine ve gündelik hayata dair veya Kent Konseyi’nin görevleri kapsamına giren 

diğer alanlarda Türkiye’deki ve Ankara’daki kent konseyleriyle iş birliklerini geliştirmek, 

h) Kent Konseyi organları tarafından yapılan çalışmaların ve birikimin Belediye Başkanlığı ve 

Belediye Meclisi başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmesini sağlamaktır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kent Konseyi Üyeliği ve Organları  

Kent Konseyi Üyeliği 

MADDE 8 - (1) Kent Konseyi; kentte 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) Vali veya temsilcisi, 

b) Belediye başkanı veya temsilcisi, 

c) Sayısı 10’u geçmemek üzere vali tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının 

temsilcileri, 

ç) Belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar 

sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere coğrafi ve nüfus dağılımı dikkate 

alınacak şekilde kendi aralarından seçecekleri temsilcileri, 

d) İlde teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin birer temsilcisi, 



e) Üniversitelerden birer temsilci, 

f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, esnaf kuruluşlarının ve 

ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri, 

g) Kent Konseyi’nce kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi. 

(2) Çalışma konuları ve kuruluş amaçları Kent Konseyi’nin görev alanlarıyla ilgili dernek ve 

vakıflar kent konseyi üyeliğine Yürütme Kurulu kararıyla doğrudan kabul edilirler. Ankara 

dışındaki illerin köy ve ilçeleri ile ilgili dayanışma ve yardımlaşma amacıyla kurulmuş hemşeri 

derneklerinin, öncelikle Ankara’da resmi adreslerinin bulunduğu ilçe kent konseyi üyeliğine kabul 

edilmiş olmaları esastır. Bu tür dernekler bulundukları ilçede kent konseyi bulunmaması 

durumunda benzer diğer derneklerle kendi aralarında geldikleri ili temsilen bir kişi seçerek ya da 

birlik oluşturarak Kent Konseyi’nde temsil edilebilirler. 

(3) Kent Konseyi üyesi kurum ve kuruluşların temsilcileri, temsil ettikleri kamu, sivil toplum, 

meslek odası, esnaf odası, sendika, üniversite vb. nezdinde kent konseyi çalışmalarına ilişkin 

gerekli bilgilendirme, farkındalık çalışmalarını yapmak ve kent konseyi çalışmalarına gönüllülük 

ilkesi gereği aktif katkıda bulunmak gerekliliklerini kabul etmiş sayılırlar.   

Kent Konseyi’nin Organları 

MADDE 9 - (1) Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:  

a) Genel Kurul 

b) Yürütme Kurulu 

c) Meclisler ve çalışma grupları 

ç) Kent Konseyi Başkanı  

Genel Kurul  

MADDE 10 – (1) Genel Kurul’a ilişkin genel esaslar: 

a) Genel Kurul, Kent Konseyi’nin en yetkili organı olup bu Yönerge’nin 8’inci maddesinde 

sayılan üyelerden oluşur. Olağan Genel Kurul, her yılın ilk ve ikinci yarısında yapacağı iki 

toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. 

b) Seçimli olmayan Genel Kurul’a Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın 

bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. 

c) Genel Kurul’a Yürütme Kurulu kararıyla kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer 

temsilcisi doğal üye olarak katılırlar.  

(2) Genel Kurul toplantı usulü aşağıdaki gibidir:   



a) Olağan genel kurul toplantıları  Yürütme Kurulu tarafından belirlenir, ilan edilen tarih, 

saat ve mekanda, kabul edilen gündem uyarınca Genel Kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilir. 

Yerel seçimler sonrasındaki ilk iki yıllık dönemde ve takip eden ve üç yıllık ikinci dönemde görev 

alacak kent konseyi başkanı ve yürütme kurulu üyelerinin seçimi için Olağan Seçimli Genel Kurul 

toplantısı yapılır. 

b) Olağanüstü genel kurul toplantıları, Kent Konseyi Başkanı’nın çağrısı ya da Genel Kurul 

üyelerinin 1/2’sinin imzalı teklifiyle olağan genel kurul toplantılarında uygulanan yöntemle 

yapılır.  

c) Genel kurul toplantılarının tarih, saat, yer ve gündemi, Genel Kurula katılabilecek üyelerin 

listesinin ilan edildiği mekan, olağan veya olağanüstü genel kurullardan en geç on beş (15) gün 

önce, Yürütme Kurulu tarafından, “taahhütlü posta”, “faks”, “resmi internet sitesi duyurusu”, 

“sms” ve “elektronik posta” gibi belgelenebilir yöntemlerden mümkün olan en az biri kullanılarak 

tüm üyelere duyurulur. Genel Kurul toplantılarının iptali ve ertelenmesi ile ilgili duyurularda da 

aynı yöntem kullanılır.  

ç) Genel Kurul’a katılabilecek üyelerin listesi ilan edilen Genel Kurul tarihinden en az on beş 

(15) gün önce Kent Konseyi ya da Belediyenin kamuya açık binalarından birisinde askıya çıkarılır.  

İlan edilen listede kaydını göremeyen üyeler, Genel Kurul toplantısı tarihinden en az on (10) gün 

öncesine kadar itirazda bulunabilirler. Yürütme kurulu itirazları değerlendirerek genel kurula 

katılımcılarını gösteren nihai listeyi, genel kuruldan en geç üç (3) gün önce kesinleştirerek Kent 

Konseyi Binası ya da Belediyenin kamuya açık binalarından birisinde askıya çıkarır. Bu tarihten 

sonra başvuruda bulunan üyeler ilan edilen Genel Kurul’a katılamazlar. Süre geçtikten sonra 

yapılan başvurular, ilan edilen Genel Kurul toplantı tarihinden sonraki bir tarihte Yürüme Kurulu 

tarafından dikkate alınarak başvuru hakkında Yürüme Kurulu tarafından karar verilir.  

d) Seçimli Genel Kurul toplantılarında Başkan, Genel Kurul açılışını yaptıktan sonra divan 

başkanlığını, seçilen divan başkanı yürütür, ayrıca genel kurul hazirunu arasından en az iki (2) asıl 

ve iki (2) yedek yazman üye seçilir.  

e) Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu 

ile karar alır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda Genel Kurul en az yedi (7) gün 

sonra salt çoğunluk aranmaksızın tekrar toplanır. İkinci toplantıda, toplantıya katılanların salt 

çoğunluğu ile karar alınır.  

f) Üyeler, Genel Kurul toplantısının başlamasından önce , katılım listesini imzalayarak Genel 

Kurul’a katılırlar. Divan başkanı imzalı liste üzerinden çoğunluğun sağlandığını belirledikten 

sonra toplantıyı başlatır.  

g) Divan Başkanı Yürütme Kurulu’nun önerdiği gündem maddeleri teklifini okur, varsa 

toplantıya katılanların en az yüzde 10’unun yazılı başvurusu ile verilen ek gündem maddelerini 



Genel Kurul’un oyuna sunar. Oylama sonrasında nihai şeklini alan gündem genel kurulun oyuna 

sunularak kesinleştirilir.  

h) Divan, Genel Kurul çalışmalarının düzenini ve kayıt altına alınmasını sağlamaktan 

sorumludur. Genel Kurul Divanı tarafından düzenlenmiş tutanak imzalanarak ve gerekli belgeler 

derlenerek toplantı sonrasında Kent Konseyi Başkanlığı’na teslim edilir.  

ı) Genel Kurul kararlarından belediye meclisine gönderilmesi gereken tavsiye kararları, 

Yürütme Kurulu tarafından şekil ve içerik şartları açısından değerlendirildikten sonra ilk belediye 

meclis toplantısında görüşülmek üzere belediye meclisine gönderilir. Önerilen tavsiye kararlarının 

bilimsel ve teknik bilgi, uzman görüşü, analiz ve kurumsal sistematik açısından olgunlaştırılması 

için Yürütme Kurulu tavsiye kararlarına ilişkin şekil ve içerik şartları belirler ve bu şartlara 

uygunluğun sağlanması için ilgili çalışma grubu ve meclise öneri tavsiye kararlarını 

olgunlaştırılmak üzere geri gönderebilir. Tavsiye kararları dışındaki diğer kararları konusunda 

ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne başvurulması ve gerekli girişimlerde bulunulması amacıyla 

kent konseyi yürütme kurulu gerekli sekreterya görevini yerine getirir.     

 (3) Genel Kurullarda seçim usulü aşağıdaki gibidir:  

a) Seçimli Genel Kurul toplantılarında seçim işlemlerini yürütecek olan divan başkanı ile iki 

(2) asıl, iki (2) yedek yazman üyenin seçimleri işaretle oylama yöntemiyle ve salt çoğunlukla yapılır.  

b) Konsey başkanı ile kadın ve gençlik meclisi başkanlarının doğal üye olduğu yürütme 

kurulu, hazirun listesindeki aday olmak için başvurmuş üyeler arasından seçilir.  

c) Genel Kurul toplantılarında başkanlık ve Yürütme Kurulu üyeliği seçimlerine ilişkin 

yöntem Genel Kurul kararı ile belirlenir. Oylamada Genel Kurul kararıyla uygun elektronik araçlar 

ve yöntemler kullanılabilir.  

Yürütme Kurulu 

MADDE 11 – (1) Yürütme Kurulu’na ilişkin genel esaslar aşağıdaki gibidir: 

a) Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından yerel seçimlerden sonraki birinci dönem için iki 

(2), ikinci dönem için üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilen, bu Yönerge’nin 8’uncu maddesinde 

sayılan üye kategorilerinin her birinden en az birer temsilci olmak üzere en az onbeş (15) asıl ve 

onbeş (15) yedek üyeden oluşur.  

b) Yürütme Kurulu’na Kent Konseyi Başkanı, bulunmaması halinde Yürütme Kurulu’nun en 

yaşlı üyesi başkanlık eder. 

c) Yürütme Kurulu, Genel Kurul gündemini tespit eder ve Genel Kurul tarafından oluşturulan 

görüşleri ilgili Belediye’ye ve birimlerine sunar ve uygulamayı izler. 



ç) Yürütme Kurulu toplantılarına meclis başkanları, yedek üyeler ve çalışma grubu 

temsilcileri de katılabilir.  

 (2) Yürütme Kurulu’nun çalışmalarında aşağıdaki hususlara dikkat edilir: 

a) Yürütme Kurulu toplantıları en az iki ayda bir kez olmak üzere Yürütme Kurulu’nun 

belirleyeceği sıklıkta yapılır. Toplantılara, geçerli yazılı mazereti olmaksızın üst üste üç (3) kez 

katılmayan üyelerin yürütme kurulu üyeliği, yürütme kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu kararı 

ile düşürülür. Üyeliği düşürülen yürütme kurulu üyesi yerine alınan oy sıralamasına göre birinci 

yedek üyeden başlanarak göreve çağrılır.  

b) Yürütme Kurulu toplantılarının gündemleri üyelere en az bir (1) gün önce gönderilir. 

Toplantı öncesinde üyeler gündeme ek önerebilir. Toplantı tutanakları en geç beş (5) gün içerisinde 

üyelere gönderilir.    

c) Seçimle gelen üyelerin üyeliklerinin herhangi bir nedenle son bulması sonucunda yürütme 

kurulu asıl üye sayısının yedinin (7) altına düşmesi halinde olağanüstü genel kurul yapılarak 

yürütme kurulu yenilenir.  

(3) Yürütme Kurulu’nun görevleri aşağıdaki gibidir: 

a) Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının  yerini, zamanını ve gündemini belirler.  

b) Kent Konseyi’nin, faaliyet dönemi ile ilgili çalışma planlarını hazırlayarak Genel 

Kurul’un onayına sunar, onaylanan planların uygulanmasını sağlayarak izleme ve değerlendirme 

çalışmalarını gerçekleştirir. 

c) Kent Konseyi’nin bütçe teklifini hazırlayarak belediyeye iletir.  

ç) Kent Konseyi’nin görev alanına giren konularda meclislerin kurulmasına karar verir ve 

bu kararı Genel Kurul’un onayına sunar. Meclislerin çalışmalarını izleyip değerlendirir ve 

aralarındaki eş güdümü sağlar.  

d) Kent Konseyine ya da meclislere bağlı olmak üzere kent konseyi üyelerinden, ilçe kent 

konseylerinden, semt ve mahalle meclislerinden gelen talepleri de dikkate alarak gerekli gördüğü 

konularda çalışma grupları kurar. Çalışma gruplarını izleyip değerlendirir ve aralarındaki eş 

güdümü sağlar.  

e) Genel Kurul kararlarının uygulamasını takip eder ve uygulama sonuçları hakkında 

kamuoyunu bilgilendirir.  

f) Belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından Kent Konseyi genel sekreterini 

belirler.  

g) Kent Konseyi’nin verimli, etkin ve sağlıklı bir şekilde çalışıp kurumsallaşması için gerekli 

önlemleri alır.  



h) Kent Konseyi’nin amaç, hedef ve ilkeleriyle kişisel/kurumsal etik değerlere aykırı 

davrananlar ve/veya mahkemelerce yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymiş olanlar ile ilgili 

hukuki görüş alarak üyeliğine son verir.  

Kent Konseyi Başkanı 

MADDE 12 – (1) Kent Konseyi başkanı Genel Kurul tarafından seçilir.  

(2) Kent Konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle aynı olmak 

üzere ilk dönem için iki (2) yıl, ikinci dönem için üç (3) yıldır. 

(3) Kent Konseyi başkanı, Kent Konseyi’nin yasal temsilcisi ve sözcüsü olarak Genel 

Kurul’a ve Yürütme Kurulu’na başkanlık yapar, Kent Konseyi organlarının etkin ve eşgüdüm 

içerisinde faaliyet göstermesini tarafsızlık ve hakkaniyet ilkelerine dayalı olarak sağlar. 

(4) 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. 

(5) Kent Konseyi başkanının izin, hastalık ve diğer mücbir sebeplerle görevi başında 

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

Yürütme Kurulu’nun karar alma sürecini hızlandırmak amacıyla gerekli durumlarda Yürütme 

Kurulu üyeleri arasından Kent Konseyi başkanına destek olmak amacıyla en fazla iki (2) başkan 

yardımcısı seçilebilir.  

(6) Kent Konseyi başkanının onayıyla vekili ve başkan yardımcıları ile yürütme kurulu 

üyeleri, meclis başkanları ve çalışma grubu temsilcileri, gerekli durumlarda Kent Konseyi’ni 

temsilen katılımcı kent yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılabilir. 

(7) Kent Konseyi adına kent konseyinin görev ve sorumluluklarıyla ilgili olarak, kamuoyuna 

her türlü açıklama ve basın bildirimini kent konseyi başkanı yapar.  



Meclisler 

MADDE 13 – (1) Kent Konseyi, görev alanına giren konularda meclisler oluşturabilir. 

(2) Meclislere ilişkin genel esaslar aşağıdaki gibidir: 

a) Kent Konseyi’nin görev alanına giren konularda, Yürütme Kurulu’nun teklifi ve Genel 

Kurul’un onayı ile meclisler oluşturulabilir. Mevcutta faal kadın ve gençlik meclisi bulunmaması 

halinde bu meclislerin ilk çağrısı en az otuz (30) davetli ile Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme 

Kurulu tarafından yapılabilir ve kamuoyuna duyurulur. Bunlar dışındaki meclisler, en az on (10) 

üyenin ya da çalışma grubu konusundaki ihtisas kurum ya da kuruluşunun, faaliyet, amaç, hedef, 

kapsam, proje ekibi, taraflar, ilke ve yöntemler, çalışma plan ve programı önerilerini içeren 

başvurusunun yürütme kurulu tarafından kabulü ile de oluşturulabilir. Meclisler kuruluşlarından 

sonra en geç üç (3) ay içinde Yürütme Kurulu’nun desteği ile meclis genel kurul toplantısını 

gerçekleştirirler.  

b) Meclis çalışmalarına katılım ve üyelik tüm Ankaralı kurumsal paydaşlara ve kentlilere 

açıktır. Meclis çalışmalarına katılım sağlamak için Kent Konseyi üyeliği şartı bulunmaz.  

c) Meclisler kendi içlerinden en az yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşmak üzere 

birer yürütme kurulu ve meclis başkanı seçerler. Meclisler en az yılda bir, meclis yürütme kurulları 

da en az iki (2) ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Meclisler ayrıca, 

yürütme kurulları ve başkan seçimi gerçekleşene kadar koordinasyon yapıları ile de çalışmalarına 

devam edebilirler.  

ç) Meclislerin seçim süreçleri ve kararları Kent Konseyi genel sekreteri ve sekretaryası 

tarafından, Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu’nun bilgisi dahilinde gerekli şekilde 

duyurulur ve kayıt altına alınır.  

d) Meclisler en az yılda bir, yaptıkları çalışmalara ilişkin Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na 

rapor sunar.  Meclisler, Kent Konseyleri Yönetmeliği ve bu Yönerge’ye uygun olmak kaydıyla 

kendi ayrıntılı çalışma yönergelerini hazırlayabilir, kendi içlerinde çalışma grupları oluşturabilirler.  

e) Meclislerin ürettiği çıktılar Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek 

uygun bulunması halinde Genel Kurul’a sunulur ve onaylanması halinde Büyükşehir Belediye 

Meclisi’nin ilgili birimlerine iletilir. Meclisler Genel Kurulda tartışılmasını istedikleri hususları 

Genel Kuruldan en geç on (10) gün önce değerlendirilmek üzere Yürütme Kuruluna iletir.  

(3) Kadın Meclisi’ne ilişkin genel esaslar aşağıdaki gibidir: 

a) Kadın Meclisi Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. maddesinde belirtilen kişi, kurum ve 

kuruluşların, kadın konusunda çalışmalar yapan her yaştan kadının katılımı ile oluşturulur. 



b) Kadın Meclisi Genel Kurulu’nda ilçe kent konseyleri kadın meclislerinden, ilgili çalışma 

gruplarından, kamu kurum ve kuruluşlarından, muhtarlardan, üniversitelerden, baro ve meslek 

odalarından, sendikalardan, kadın sığınma evleri vb. örgütsüz kadınlar ile sivil toplum 

kuruluşlarından kadın çalışmaları ile ilgili temsilcilerin yer almasına dikkat edilir.  

c) Kadın Meclisi seçim ve çalışmaları bu Yönerge’nin 13. maddesinde belirtilen usule göre 

yürütülür.  

(4) Gençlik Meclisi’ne ilişkin genel esaslar aşağıdaki gibidir: 

a) Gençlik Meclisi Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. maddesinde sıralanan kişi, kurum ve 

kuruluşlarla gençlik ile ilgili çalışmalar yapan 15-30 yaş arasındaki gençlerin katılımı ile 

oluşturulur.  

b) Gençlik Meclisi Genel Kurulu’nda ilçe kent konseyleri gençlik meclislerinden, ilgili 

çalışma gruplarından, üniversitelerin öğrenci konseylerinden, üniversite öğrenci 

topluluk/kulüplerinden, lise öğrencilerinden, sivil toplum kuruluşları ve odaların gençlik ile ilgili 

gruplarından ve kamu kurumlarından (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik 

Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Halk Eğitim Merkezleri) temsilcilerinin bulunmasına 

dikkat edilir.  

c) Gençlik Meclisi seçim ve çalışmaları bu Yönerge’nin 13. maddesinde belirtilen usule göre 

yürütülür.  

Çalışma Grupları  

Madde 14- (1) Kent Konseyi, görev alanına giren konularda çalışma grupları oluşturabilir.   

 (2) Çalışma grupları, Kent Konseyi çalışma planı ve üyelerden gelen öneriler dikkate 

alınarak Yürütme Kurulu tarafından kurulur. Yürütme Kurulu çalışma gruplarının sayısını 

verimlilik, etkinlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik ölçütlerini dikkate alarak sınırlayabilir. 

Gerekli durumlarda süreli çalışma grupları da oluşturulabilir.  

(3) Çalışma grupları, en az beş (5) üyenin ya da çalışma grubu konusundaki ihtisas kurum 

ya da kuruluşunun, faaliyet, amaç, hedef, kapsam, proje ekibi, taraflar, ilke ve yöntemler, çalışma 

plan ve programı önerilerini içeren başvurusunun yürütme kurulu tarafından kabulü ile oluşturulur. 

Çalışma grupları kuruluşlarından sonra en geç iki (2) ay içinde Yürütme Kurulu’na, çalışma grubu 

faaliyetleri, paydaşları ve etkinliklerini içeren bir çalışma planı sunarlar.   

(4) Çalışma grupları Kent Konseyinin görev ve amaçlarına, Yürütme Kurulunun çalışma 

ilkelerine uygun olmak kaydıyla kendi çalışma yöntemlerini belirler.  



(5) Çalışma grupları en az her üç (3) ayda bir toplanır ve her altı (6) ayda bir çalışmaları ile 

ilgili bir raporu Yürütme Kurulu’na sunarlar. Bu koşullara uymayan çalışma gruplarının faaliyetine 

Yürütme Kurulu’nun salt çoğunluğunun kararı ile son verilebilir.  

(6) Çalışma grupları kurulmasında Yürütme Kurulu üyeleri çalışma grubu kolaylaştırıcısı 

olarak görev alabilir.  

(7) Çalışma gruplarının ürettiği çıktılar Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından 

değerlendirilerek Genel Kurul’a sunulur ve onaylanması halinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 

ilgili birimlerine iletilir. Çalışma Grupları Genel Kurulda tartışılmasını istedikleri hususları Genel 

Kuruldan en geç on (10) gün önce değerlendirilmek üzere Yürütme Kuruluna iletir. 

Genel Sekreterlik ve Sekreterya 

Madde 15- (1) Genel Sekreterlik’e ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir: 

a) Yürütme Kurulu, seçimi izleyen ilk üç (3) ay içinde belediye başkanı tarafından önerilen 

üç (3) aday arasından salt çoğunlukla genel sekreteri seçer. Genel sekreterin görevi, istifası ya da 

gerekli hallerde Yürütme Kurulu kararı ile son bulur.  

b) Genel sekreter yürütme kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın düzenli olarak katılır 

ve gerektiğinde önerilerde bulunarak görüş bildirir.  

c) Genel sekreterin görev süresi, kendisini seçen yürütme kurulunun görev süresi ile 

sınırlıdır.  

ç) Genel sekreterliğin istifa, ölüm, uzun süreli hastalık gibi nedenlerle boşalması durumunda 

yürütme kurulunun kararı ile yerine aynı yöntemle yenisi seçilir. Genel sekreterin Kent Konseyi 

görev alanı dışında tarafsızlık ilkesini zedeleyecek davranışlarda bulunması durumunda da yürütme 

kurulu salt çoğunluk kararıyla belediyeden genel sekreterin değiştirilmesini talep edebilir.     

d) Genel sekreter, Kent Konseyi’ne ait görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Kent Konseyi 

başkanı ve Yürütme Kurulu adına, Kent Konseyi başkanının gözetiminde meclis grupları, çalışma 

grupları arasındaki çalışma uyumunu ve eş güdümü sağlar.  

e) Genel sekreter, yönetimindeki sekreterya yardımıyla kent konseyi ile stratejik plan, eylem 

planı, çalışma programı, bütçe, kesin hesap ve proje yönetimi ile ilgili iş ve işlemlerin yanında kayıt, 

raporlama, yazışma, belgeleme, dosyalama, arşivleme, duyuru, üye bilgi ve üye iletişim 

hizmetlerinin yürütülüp toplantıların düzenlenmesini sağlar.   

f) Genel sekreter, kent konseyi görevleri ile ilgili olmak kaydıyla konsey üyesi olmayan kişi, 

kurum ve kuruluşlardan gelen görüş, talep ve önerileri yürütme kurulunun uygun görüşü ile varsa 

ilgili meclis ve çalışma gruplarına iletir, sonuçlandırılmasını takip eder.  



(2) Sekreterya hizmetlerine ilişkin genel esaslar aşağıdaki gibidir: 

a) Sekreterya, genel sekreterin görev alanına giren iş ve işlemlerin yerine getirilmesini 

sağlar.  

b) Sekreterya hizmetleri Belediye tarafından önerilecek görevliler tarafından yerine getirilir. 

Sekreterya’da görev yapan çalışanlar arasında gerekli durumlarda belli konularda görev dağılımı 

yapılarak sorumlular ve koordinasyon yetkilileri belirlenebilir.  

c) Kent Konseyi kapsamındaki Genel Kurul, Yürütme Kurulu, genel sekreterlik, meclis ve 

çalışma gruplarıyla ilgili tüm çalışmalar raporlama sistemi ile belgelenip arşivlenir.  

Üye İşlemleri  

Madde 16- (1) Kent Konseyi üye kabulüne ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir:  

a) Kurumsal üyelik, başvuran kişi, kurum ve kuruluşun doldurduğu üye giriş formu ile 

görevlendirme yazısı ve ait olduğu kurumun söz konusu görevlendirmeye ilişkin kararının teslim 

edilmesi ile birlikte Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun alacağı karar ile gerçekleşir. Başvuru, kayıt 

tarih ve numarası verilmek suretiyle belgelendirilir ve başvuruyu yapan kişi, kurum ve kuruluşa 

yazılı olarak bildirilir.  

b) Bir üye aynı anda birden fazla kişi, kurum ve kuruluşun temsilcisi olarak görev yapamaz, 

bir kurumu birden fazla kişi  temsil edemez. Kent Konseyi üyesi kurumların temsilcilerindeki 

değişiklikler en geç üç (3) ay içinde ilgili kurum tarafından Yürütme Kurulu’na yazılı olarak 

bildirilir.  

 (2) Kent Konseyi üyeliğin sona ermesine ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir:  

a) Kent Konseyi üyeliği; temsilcinin kendi yazılı isteği, ölümü, yetki belgesini süresi içinde 

yenilenmemesi, temsilcisi olduğu kişi, kurum ve kuruluşların yetkili organları tarafından temsil 

yetkisinin kaldırılması ve genel kurullara mazeretsiz üst üste üç (3) kez veya mazeretli beş (5) kez 

gelmemesi durumunda Yürütme Kurulu kararı ile sona erer.  

b) Belediye başkanı ve muhtarların üyelikleri, ilk yerel yönetim seçiminin yapılması ile sona 

erer.  

c) Üyelikten ayrılan ya da üyeliğine son verilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcisinin 

Yürütme Kurulu’ndaki çalışmalarına son verilir.  

(3) Kurum ve kuruluş temsilcilerinin kamu hizmetlerinden yasaklanmasına ilişkin bir suç 

işlemesi ve suçun yargı kararıyla kesinleşmesi durumunda Ankara Kent Konseyi üyeliği 

kendiliğinden sona erer. Kent Konseyi Üyesi kurum ve kuruluşlar, temsilcileriyle ilgili ortaya çıkan 

bu tür durumları en geç on beş (15) gün içerisinde yürütme kuruluna bildirmek zorundadır.   

Mali Konular  



Madde 17- (1) Belediye, Kent Konseyi Yönetmeliği uyarınca, bütçesinde ödenek ayırmak 

suretiyle Kent Konseyi çalışmalarını destekler.  

(2) Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce Kent Konseyi faaliyetleri için bütçede ayrılan 

ödenek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili harcama yetkilileri tarafından, Belediye’nin 

belirleyeceği uygun yöntemlerle kullanılır.  

(3) Kent Konseyi ile ilgili aylık ve yıllık harcamaları gösteren raporlar, düzenli aralıklarla 

Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından yürütme kuruluna sunulur. 

(4) Belediye, Kent Konseyi ve organlarının faaliyetlerini yürütebileceği gerekli niteliklere 

haiz, kapalı ve gerekli şekilde tefriş edilmiş mekanı sağlar.   

(5) Belediye ilgili birimleri aracılığıyla kent konseyinin görevleriyle ilgili araştırma, 

organizasyon ve seyahat harcamalarını karşılar 

İlçe Kent Konseyleri ile İlişkiler  

Madde 18- (1) Kent Konseyi, Ankara sınırları dahilinde kurulmuş bulunan ilçe kent 

konseyleri ile işbirliği yapar, gerekli koordinasyonu sağlar. Ankara’yı ilgilendiren konuları 

görüşmek üzere ilçe kent konseyleri ile düzenli olarak bir araya gelir. İlçe Kent Konseyleri ile Kent 

Konseyi arasında, birlikte yürütülecek çalışmaların içeriğini ve yöntemini belirlemek için işbirliği 

protokolleri düzenlenebilir. Kent Konseyi, kent konseyi bulunmayan ilçelerde kent konseyi 

kuruluşunu teşvik etmek amacıyla yetkililerle temaslarda bulunabilir, farkındalık çalışmaları 

yürütebilir.   

Yürürlük  

Madde 19- (1) Bu Yönerge, 29/02/2020 tarihli Ankara Kent Konseyi Üçüncü Olağan Genel 

Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.  

Madde 20 - (1) Kent Konseyi bünyesinde daha önce oluşturulmuş meclis ve çalışma 

gruplarının yönerge ve çalışma esasları  bu yönerge hükümlerine uygun hale getirilecektir.  

Yürütme  

Madde 21- (1) Bu Yönerge, Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.  

 


