İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE
Amaç
Madde 1- (1) Bu uygulama yönergesinin düzenlenme amacı, İzmir Kent Konseyi’nin tüm organlarının çalışma
ilke ve yöntemlerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2-(1) Bu uygulama yönergesi, İzmir Kent Konseyi’nin yapılanma biçimiyle çalışma ilke ve
yöntemlerini, birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.
Dayanak
Madde 3-(1) Bu uygulama yönergesi, 08/10/2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kent
Konseyi Yönetmeliği’nin 10. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kent Konseyinin Görevleri
Madde 4-(1) İzmir Kent Konseyi’nin görevleri, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 6. maddesinde yazılı olan
görevlere ek olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ve diğer ilçe kent konseyleri ile birlikte
kurumsal ölçekte ve sürdürülebilirlik boyutunda;
a)
İzmir’deki kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve sivil örgütleri, özel sermaye kurum ve temsilcileriyle
gönüllü yurttaşları, ’iyi yönetişim’, ‘kamu yararı’ ve ‘İzmir’ ortak paydasında bir araya getirerek yereldeki
katılımcı ve çoğulcu demokrasinin gelişimine katkıda bulunmak,
b) İzmir Kent Konseyi, meclisler ve çalışma grupları düzeyindeki işbirliklerini, ‘stratejik ortaklık’, ‘stratejik
işbirliği’, ‘karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma’ ve ‘proje ölçekli iş paylaşımı’ gibi farklı şekil ve boyutlarda
yürütmek,
c) İzmir’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil örgütlerin ve gönüllü yurttaşların yerel sorunların
çözümüne yönelik birlikte çalışmasını sağlamak ve dayanışma kültürünün gelişimine katkıda bulunmak,
ç) İzmir’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hazırlayıp uyguladığı bütçe, plan, proje ve hizmetlerin
tasarım, uygulanma, izleme ve değerlendirme çalışmalarına etkin bir şekilde katılarak bu çalışmalar hakkında
kamuoyunu bilgilendirmek,
d) İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin rutin işleri ile ilgili şehir yönetimi, belediye yönetimi program ve
hizmetlerine ilişkin il ölçeğinde politikalara katkı sunmak,
e) Belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak,
f) Şehrin kalkınma planı ve bölge düzenlemeleri süreçlerini etkileyecek çalışmalar yapmak, kalkınma
politikalarına katkı koymak,
g) Yerel siyasette halk oylaması, halk toplantıları, kamuoyu yoklaması, belediye meclis toplantılarına,
forumlara katılmak, sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar gerçekleştirmek, seçilmiş veya atanmış yerel
yöneticilerin kent konseyleri ve yönetişimle ilgili konularda bilgi düzeylerinin artırılmasına yönelik eğitim ve
kapasite geliştirici politika yürütmek,
h) Yukarıda söz edilen görevlerini Büyükşehir sınırları içerisindeki ilçe kent konseyleri ile birlikte eşgüdüm
halinde gerçekleştirmek,
ı) Demokratik Yerel Yönetime dayalı YG 21 süreçlerinin yasalarla kent konseylerinin bünyesinde devam
etmesini sağlayarak kentine sahip çıkmak, aktif katılım ve çözüme ortaklık ilkelerinin bütünlüğünü sağlamak,
i) Yerelde dezavantajlı grupları ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
j) İzmir’in tarihi, kültürel, doğal vb değerlerine sahip çıkıp geliştirmektir.

Kent Konseyinin Çalışma İlkeleri
Madde 5-(1) İzmir Kent Konseyi’nin çalışma ilkeleri, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 7. maddesinde yazılı
olan çalışma ilkeleri çerçevesinde;
a) Siyaset üstü bir ortaklık anlayışıyla karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde merkezi yönetim, yerel yönetim,
meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve hemşehrilerimizin katılımcı ve çoğulcu demokrasinin geliştirilip
güçlendirilmesi çerçevesinde buluştuğu her kesime eşit mesafede bir çatı kuruluş olma kimliğinin korunması,
b) Toplumsal barış ve huzurun gözetilip geliştirilmesi,
c) Kentle ilgili tüm konularda kamu yararının esas alınması,
ç) Evrensel, toplumsal ve bireysel etik değerlerin dikkate alınıp geliştirilmesidir.

Kent Konseyinin Çalışma Yöntemleri
Kent Konseyi Üyeleri
Madde 6-(1) İzmir Kent Konseyi, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. maddesinde sıralanan kişi, kurum ve
kuruluş temsilcileriyle bireysel üyelerden oluşur.
(2) Kent konseyi çatısı altında bir araya gelen tüm yapıların arasında ortak akıl ve uzlaşıyı destekleyecek
dengeli bir üye yapısının oluşturulması amacıyla İzmir ili sınırları içerisindeki tüm mahalle muhtarlarının
temsilci sayılarının yönetmelikte öngörülen kriterler içerisinde kalmak kaydıyla ilçe bazlı değerlendirilerek il
genelinde her bir ilçe için 1 (bir) muhtar temsilcisinin belirlenmesi, İzmir Kent Konseyi’nin amaç, görev ve
hedeflerine katkı koyabilecek ilgili (il ölçeğinde faaliyet gösteren, örgütlenmiş üst kuruluşlarından
(konfederasyon vb.) en fazla 1 (bir) temsilci olacak şekilde özellikle kadın, gençlik, engelli ve çocuklara
yönelik faaliyet gösteren) dernek ve vakıf temsilcilerinin üye yapılanmasında dikkate alınması, temel
ilkelerden biridir.
Kent Konseyinin Birimleri
Madde 7-(1) İzmir Kent Konseyi aşağıdaki birimlerden oluşur:
a) Genel kurul
b) Yürütme kurulu
c) Kent konseyi başkanı
d) Meclisler
e) Çalışma grupları
(2) Tüm meclis ve çalışma grupları, yürütme kurulu ile kent konseyi başkanına karşı sorumludur.
Kent Konseyi Genel Kurulu
Madde 8-(1) İzmir Kent Konseyi Genel Kurulu, kent konseyinin en yetkili organı olup Kent Konseyi
Yönetmeliği’nin 8. maddesinde sıralanan kurum temsilcilerinden oluşur.
(2) Genel kurullarda söz hakkı bulunan bireysel üyeler ile hemşerilerin oy hakkı bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantıları
Madde 9- (1) Genel kurul toplantıları:
a) Olağan genel kurul toplantıları, bir yılda en az iki (2) toplantı yapmak koşuluyla yürütme kurulunca
belirlenip duyurulan tarih, saat ve yerde, kabul edilen gündem çerçevesinde genel kurul üyelerinin katılımıyla
yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul toplantıları, kent konseyi başkanının talebi ya da genel kurul üyelerinin 1/3’ünün
verecekleri teklif üzerine olağan genel kurul toplantılarında izlenen yöntemle yapılır.
c) İki yıllık ilk dönemle üç yıllık ikinci dönemde görev alacak kent konseyi başkanı ve yürütme kurulu
üyelerinin seçimi için seçimli genel kurul toplantısı yapılır.
ç) Seçimli genel kurullar öncesinde meclis seçimlerinin yapılmış olması gerekir.
d) Seçimli genel kurul toplantılarının tarih, saat, yer ve gündemiyle genel kurula katılabilecek üyeleri gösterir
listeler, olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarından on beş (15), yürütme kurulu tarafından “imza
karşılığı elden teslim”, “taahhütlü posta”, “faks”,“web sitesi” ve “elektronik posta” gibi kanıtlayıcı
yöntemlerden biri ya da birkaçı kullanılarak üyelere duyurulur. Genel kurullar ayrıca afiş, branda, sosyal
medya ve kent konseyi web sayfasıyla kamuoyuna duyurulur. Toplantıların iptali ve ertelenmesi ile ilgili
duyurular da aynı şekilde yapılır.
e) Duyurulan listelerde adını göremeyen üyeler, genel kurulun yapılacağı tarihten on (10) gün öncesine kadar
(mesai bitimine dek) itirazlarını yaparlar. Yürütme kurulu bu şekilde itiraz edenlerin durumunu inceleyerek
genel kurula katılabilecekleri gösterir listeyi, genel kuruldan en geç üç (3) gün önce kesinleştirir. Bu tarihten
sonra başvuran üyelerin listeye alınması mümkün değildir.
f) Genel kurullara, kent konseyi başkanı başkanlık yapar. Bulunmadığı durumlarda yürütme kurulunun genel
kurulda bulunan en yaşlı üyesi bu görevi üstlenir. Kent konseyi başkanı, seçimli genel kurullarda seçim
divanının oluşması sonrasında görevini seçim divanı başkanına devreder. Tüm genel kurullarda başkanlık
divanı için genel kurulda hazır bulunan ve konsey ile meclislerin yürütme kurulunda görev yapmayan üyeler
arasından iki (2) yazman üye seçilir.
g) 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 toplanır. Ancak bu durumda toplantı yeter sayısı, yürütme kurulu üye tam sayısının iki katının
bir fazlasıdır. İkinci toplantıda, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oylamada eşitlik çıkması
halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
h) Üyeler, genel kurul katılım listelerini imzalayarak genel kurul toplantısına katılırlar. Divan başkanının liste
kayıtları üzerinden çoğunluğun sağlandığını belirlemesi durumunda toplantı başlar.
ı) Divan başkanı, gerekli çoğunluğun mevcut olduğunu belirledikten sonra toplantıyı açarak gündem
maddelerini okur ve toplantıya katılanların (kurumsal temsilcilerin) % 10’unun yazılı talebi ile divan
başkanına verilen ek gündem maddelerini genel kurulun oyuna sunar. Bu oylama sonrasında ek gündem
maddeleriyle son şeklini alan gündemi genel kurulun oyuna sunarak kesinleştirir.
i) Görüşmelerde konuşmak için önceden divan başkanından yazılı olarak söz istenir ve söz isteme sırasına
göre konuşulur. Genel kurulda söz alıp konuşma yapacak üyelerin konuşma süreleri, divan başkanı tarafından
eşitlik ve hakkaniyet gözetilerek sınırlanabilir.
j) Divan başkanı her zaman söz hakkına sahip olup, görüşmelerin yeterli olduğuna ilişkin önerisinin genel
kurul tarafından kabul edilmesi durumunda başka üyeye söz verilmez.
k) Divan başkanı ve üyeleri, genel kurul çalışmalarının düzenini sağlamakla görevli, yetkili ve sorumludur.
Genel kurul katılımcılarının düzeni bozan söz ve davranışları divan başkanı tarafından engellenir ve düzeni
bozan üyeler divan başkanının talebiyle genel kuruldan çıkarılır.
l) Oturuma ara, birleşime ve toplantıya son verme yetkisi divan başkanındadır. Oturuma ara verilirken,
gelecek oturumun saati divan başkanı tarafından üyelere duyurulur.
m) Oturuma verilen aranın ardından gündem maddelerine geçilmeden önce, genel kurul toplantı ve karar
sayısının mevcut olup olmadığı divan başkanınca kontrol edilir ve bu mevcudiyetin varlığı belirlenince

görüşmelere kalındığı yerden devam edilir.
n) Genel kurul divanı tarafından düzenlenen bütün belgeler imzalanarak toplantı sonrasında bir yazı ekinde
kent konseyi başkanlığına teslim edilir.
o) Genel kurul toplantılarında alınan kararlardan belediye meclisine gönderilmesi gerekenler kent konseyi
başkanı tarafından değerlendirilmek üzere belediye meclisine gönderilir, gerekmeyenler ise kent konseyine ait
internet sitesi, sosyal medya, afiş ve pankartlarla üyelere ve kamuoyuna duyurulur.
(2) Seçimler
a)
Seçimli genel kurul toplantılarında seçim işlemlerini yürütecek olan divan başkanı ile iki (2) asil, iki (2)
yedek yazman üyenin seçimleri işaretle oylama yöntemiyle ve salt çoğunlukla seçilir.
b) Konsey başkanı ile kadın, gençlik, engelli ve çocuk meclisi başkanlarının doğal üyesi olduğu 19 (ondokuz)
üyeli yürütme kurulunun doğal üyeleri haricindeki 14 (ondört) üyesi hazirun listesindeki aday olmak için
başvurmuş asil üyeler arasından seçilir. Yürütme kurulunda görev yapmak için İzmir Valiliği’ni temsilen bir
(1), İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen bir (1), muhtarları temsilen bir (1), üniversiteleri temsilen bir (1),
sendikaları temsilen bir (1), meslek kuruluşlarını temsilen üç (3), baro veya noterden bir (1), ilgili dernek ve
vakıfları temsilen beş (5) kişi olmak üzere toplam ondört (14) üye seçilir. Bu grupların her biri kendi içlerinden
aday çıkararak, kendi temsilcilerini asil ve yedek olarak seçmek üzere oy kullanır. Her bir grubu temsil edecek
asil ve yedek yürütme kurulu üyelerini belirlemek amacıyla yapılacak oy verme ve sayım işlemleri belirli bir
sıra içinde ayrı ayrı gerçekleştirilir.
c) İzmir Kent Konseyi Başkanı, yürütme kurulunun seçimle gelen üyeleriyle meclis başkanları en fazla üç
dönem seçilebilirler.
ç) Kent konseyi ve meclislerinde başkan veya yürütme kurulu üyesi olarak görev yapan ve yeni dönemde
herhangi bir göreve aday olanların adaylığını açıkladığı andan itibaren tarafsızlık ilkesi gereği mevcut
görevinden ayrılmış olması gerekir.
d) Seçimli genel kurullarda gündemin seçimle ilgili maddesine geçilmeden önceki iş ve işlemler konusunda
konsey başkanı ve yürütme kurulu ile genel sekreter, oylama aşamasındaki iş ve işlemler konusunda da divan
başkanı ve üyeleri görevli, yetkili ve sorumludur. Bu kapsamda düzenlenen bütün belge ve tutanaklar bu
görevliler tarafından imza altına alınıp düzenlenir.
e) Genel kurullarda başkanlık ve yürütme kurulu üyeliği seçimleri gizli oy ve açık tasnif yöntemi ile bunun
dışında kalan bütün oylamalar işaretle oylama yöntemi ile yapılır. İşaretle yapılan oylamalarda eşitlik olması
durumunda divan başkanının oy kullandığı yönde çoğunluk sağlanmış sayılır.
f) Meclislerde yapılacak tüm seçimlerde yönetmelik ve bu yönergenin ilgili hükümleri dikkate alınıp
uygulanır.
Yürütme Kurulu
Madde 10 – (1) Yürütme kurulu,
a) İzmir Kent Konseyi Yürütme kurulu, doğal üyeler olan kent konseyi başkanı, kadın, gençlik, çocuk ve
engelli meclis başkanları ile bu yönergenin 9. maddesinde belirtilen grupların içinden, yine aynı maddede
belirtildiği şekilde seçilmiş üyelerden oluşur.
b) Yürütme kurulu toplantıları ayda bir kezden az olmamak ve beş gün öncesinden gündemin duyurulması
kaydıyla yürütme kurulunun belirleyeceği sıklıkta olağan ya da olağanüstü gerçekleştirilebilir. Söz konusu
toplantılara, yürütme kurulunca kabul edilmiş yazılı mazereti olmaksızın üst üste üç (3) kez veya bir yılda
mazeretli ya da mazeretsiz beş (5) kez katılmayan doğal, seçilmiş üyeler ile meclis başkanlarının yürütme
kurulu üyeliği, yürütme kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu kararı ile düşürülür. Üyeliği düşürülen meclis
başkanı olduğu takdirde yerine meclis birinci başkan vekili göreve çağrılır.
c) Yürütme Kurulu toplantılarının gündemleri üyelerine en az 5 gün önce gönderilir.
ç) Gündemin içeriğine göre yedek üyelerin görüş ve önerileri gerektiğinde yürütme toplantılarına çağrılarak

alınabilir.
d) Seçimle gelen üyelerin üyeliği herhangi bir nedenle son bulduğu takdirde, üyeliği sona eren üyenin seçildiği
grubun yedek üyeleri içerisinden en yüksek oyu alan asil üyeliğe davet edilir. Yedek üyeler arasında ilgili
grubun üyesinin kalmaması durumunda diğer gruplar içinde en yüksek oya sahip yedek üye asıl üyeliğe davet
edilir. Yürütme kurulu üye sayısının, yedek üyelerin tümünün katılımından sonra yedinin (7) altına düşmesi
halinde olağanüstü genel kurul yapılarak yürütme kurulu yenilenir.
(2) Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 11 ve 14/A maddesinde yazılı görevler çerçevesinde;
a) Olağan ve olağanüstü genel kurullarının yerini, zamanını ve gündemini belirler.
b) Kent konseyinin, faaliyet dönemi ile ilgili stratejik planlarla eylem planlarını, belediyenin stratejik plan ve
eylem planlarını dikkate alarak hazırlayıp genel kurulun onayına sunar, onaylanmış olanların uygulanmasını
sağlayarak izleme ve değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirir.
c) Kent konseyinin bütçe teklifini hazırlayarak belediyeye iletir. Aylık ve yıllık kesin hesaplarla faaliyet ve
performans raporlarını görüşüp değerlendirdikten sonra genel kurulun onayına sunar.
ç) Kent konseyinin görev alanına giren konularda meclislerin kurulmasına ya da gerekli gördüğü meclislerin
kaldırılmasına karar verir ve bu kararı genel kurulun onayına sunar. Meclislerin çalışmalarını izleyip
değerlendirir ve aralarındaki eş güdümü sağlar.
d) Kent konseyine ya da meclislere bağlı olmak üzere gerekli gördüğü çalışma gruplarını kurar. Çalışma
gruplarını izleyip değerlendirir ve aralarındaki eş güdümü sağlar.
e) Genel kurul kararlarının uygulamasını takip eder ve kamuoyunu bilgilendirir.
f) Belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından kent konseyi genel sekreterini seçer.
g) Kent konseyinin verimli, etkin ve sağlıklı bir şekilde çalışıp kurumsallaşması için gerekli önlemleri alır.
h) Kent konseyi üyesi kişi, kurum ve kuruluşlar arasında; ayrıca bunların kent konseyi dışındaki diğer kişi,
kurum ve kuruluşlarla stratejik ortaklık, stratejik işbirliği, ortaklık ve proje ölçekli iş paylaşımları yapılmasını
özendirip destekler, kendisine önerilen projeleri, kent konseyinin stratejik öncelikleri ve eylem planları
çerçevesinde değerlendirir.
ı) Kent Konseyinin kamuoyundaki bilinirliği ile üye sayısını arttırmak amacıyla çalışmalar yapar ve bu konuda
gerekli önlemleri alır.
i) Kent konseyinin amaç, hedef ve ilkeleriyle kişisel/kurumsal etik değerlere aykırı davrananlar ve/veya
mahkemelerce yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymiş olanlar ile ilgili hukuk çalışma grubunun görüşünü
alarak üyeliğine son verir.
Kent Konseyi Başkanının Görevleri
Madde 11- (1) Kent konseyi başkanı,
a) İzmir Kent Konseyi’nin temsilcisi ve en üst yöneticisi olarak genel kurula ve yürütme kuruluna başkanlık
yapar. Seçimli genel kurullardaki görevini, seçim divanının oluşumundan sonra divan başkanına devreder.
b) Kent konseyinin en üst yöneticisi olarak genel kurul, yürütme kurulu, meclisler, çalışma grupları ve genel
sekreterlikle ilgili tüm görevlerin etkin, verimli, sağlıklı bir şekilde eş güdüm içinde yerine getirilmesini sağlar.
c) Kent konseyinin tüm paydaşları arasındaki ilişki, iletişim ve işbirliğinin gelişimini dengeli ve
tarafsız bir şekilde sağlar.
ç) Kent konseyi başkanı, kendi sorumluluk alanına giren görevler itibariyle genel kurula karşı sorumludur.
d) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde
bu süre içerisinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder.

Meclisler
Madde 12
a) İzmir Kent Konseyi bünyesinde ve konseyin görev alanına giren konularda, yürütme kuruluna bağlı olmak
koşuluyla, yürütme kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile meclisler oluşturulabilir. Kurulacak her bir
meclisin genel kurulca kabul edilmiş yönergesinde çalışma konuları, amaç ve hedefleri, üye tanımları, çalışma
ilke ve yöntemleri ayrıntılı olarak belirtilerek mevcut yönerge güncellenir.
b) İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile meclis ve çalışma grupları demokratik ve katılımcı yönetişim,
şeffaklık, temsil, cinsiyet eşitliği, gönüllülük, bireysel kapasite geliştirme, sürdürülebilirlik ilkeleri
çerçevesinde çalışmalarını yürütür.
c) Meclislerdeki asil üyelerden istifa, devamsızlık, mahkeme tarafından onaylanmış suç, hastalık, yönetmelik
ve yönerge esaslarına aykırı davranma vb. gibi nedenlerden ötürü boşalan üyeliğe genel kurulda alınan oylar
dikkate alınarak sırasıyla yedek üyeler çağrılır.
c) Meclisler her ay en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.
ç) Meclislerin seçim tarihi ve gündemleri ilgili meclisin önerisi üzerine İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu
tarafından kararı alınarak gerekli tüm duyurular yapılır.
d) Kent Konseyi Yönetmeliği ve bu yönergede belirtilen esaslara aykırı davranılması durumunda İzmir Kent
Konseyi yürütme kurulu kararı ile meclislerin seçimlerinin yenilemesi sağlanır.
(1) Kadın Meclisi
a) Kadın Meclis Genel Kurulu; Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. maddesinde sıralanan kişi, kurum ve
kuruluşların kadın ile ilgili çalışmalar yapan her yaştan kadını bir çatı altında toplar.
Kadın Meclisi Genel Kurulu’nda ilçe kent konseyleri kadın meclislerinden, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi
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 temsilcilerinin iyi yönetişim ilkeleri gözönünde bulundurularak yer almasına dikkat edilir.
b)
Kadın Meclisi Genel Kurulu hazirun listesi, (a) fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşların bildirdiği
kurumsal temsilciler arasından kadın meclisi yürütme kurulunca bu yönergenin 6. maddesinin 2.fıkrasındaki
kriterlere göre oluşturulur ve kent konseyi yürütme kurulu tarafından karara bağlanarak ilan edilir. İzmir Kent
Konseyi yönergesinde belirtilen şekilde genel kurul düzenlenir.
c)
Genel kurulda meclis başkanı ve meclis yürütme kurulu üyeleri seçimi ayrı ayrı yapılır. Başkan ayrı
olmak üzere 20 asil, 20 yedek meclis yürütme kurulu üyesi genel kurulca seçilir.
ç) Başkan bir ay içinde meclis yürütme kurulu üyelerini ilk toplantıya çağırır. Söz konusu ilk toplantıda 20
kişilik meclis yürütme kurulu üyeleri arasından meclisin idari işlerini yürütmek amacıyla 1 başkan vekili ve 1
meclis sekreterini seçimle belirler. Ayrıca meclisin çalışmalarını yürütecek gerekli ihtisas komisyonlarını da
seçimle belirler.
d) Meclisler ve çalışma gruplarında seçilecek olanlarda, çalışmalara katkı koyabilecek, zamana ve bilgi
birikimine sahip farklı alanlardan, farklı birikimlerden, farklı kuruluşlardan katılımın sağlanmasına dikkat
edilir.
e) Meclis üyelerinin aldıkları oy oranına göre asil ve yedek olmak üzere yirmi kişilik kadın meclisi yürütme
kurulu üye listesi oluşturulur. Meclis üyeliğinin istifa, devamsızlık, ölüm, uzun süreli hastalık, yönetmelik ve
yönerge esaslarına aykırı davranma vb. nedenlerle boşalması durumunda yedeklerden en yüksek oy alan üye
asil listeye girer.
f) Meclislerin seçim tarihleri ve gündemleri, kent konseyi yürütme kurulu kararı ile birlikte İzmir Kent
Konseyi Genel Sekreteri tarafından en az 15 gün öncesinden bildirilmesi koşuluyla gerçekleştirilir.

(2) Gençlik Meclisi
a)
Gençlik Meclisi Genel Kurulu, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. maddesinde sıralanan kişi, kurum ve
kuruluşların gençlik ile ilgili çalışmalar yapan 15-30 yaş arasındaki gençleri bir çatı altında toplar.
Gençlik Meclisi Genel Kurulu’nda ilçe kent konseyleri gençlik meclislerinden, İzmir Kent Konseyi Gençlik
Meclisi 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) gençlik ile ilgili temsilcilerin, iyi yönetişim ve toplumsal
cinsiyet eşitliği ilkeleri gözönünde bulundurularak yer almasına dikkat edilir.
b) Gençlik Meclisi Genel Kurulu hazirun listesi, (a) fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşların bildirdiği
kurumsal temsilciler arasından gençlik meclisi yürütme kurulunca bu yönergenin 6. maddesinin 2.fıkrasındaki
kriterler gözönünde bulundurularak oluşturulur ve kent konseyi yürütme kurulu tarafından karara bağlanarak
ilan edilir. İzmir Kent Konseyi yönergesinde belirtilen şekilde genel kurul düzenlenir.
c)
Genel kurulda meclis başkanı ve meclis yürütme kurulu üyeleri seçimi ayrı ayrı yapılır. Başkan ayrı
olmak üzere yürütme kurulunun 14 asil ve 14 yedek meclis yürütme kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.
ç) Başkan bir ay içinde meclis yürütme kurulu üyelerini ilk toplantıya çağırır. Söz konusu ilk toplantıda 14
kişilik meclis yürütme kurulu üyeleri arasından meclisin idari işlerini yürütmek amacıyla 1 başkan vekili ve 1
meclis sekreterini seçimle belirler. Başkan vekili belirlenirken cinsiyet eşitliğinin dikkate alınması esastır.
Ayrıca meclisin çalışmalarını yürütecek gerekli ihtisas komisyonlarını da seçimle belirler.
d) Meclisler ve çalışma gruplarında seçilecek olanlarda, çalışmalara katkı koyabilecek, zamana ve bilgi
birikimine sahip farklı alanlardan, farklı birikimlerden, farklı kuruluşlardan katılımın sağlanmasına dikkat
edilir.
e) Meclis üyelerinin aldıkları oy oranına göre asil ve yedek olmak üzere 14 kişilik gençlik meclisi yürütme
kurulu üye listesi oluşturulur. Meclis üyeliğinin istifa, devamsızlık, ölüm, uzun süreli hastalık, yönetmelik ve
yönerge esaslarına aykırı davranma vb. nedenlerle boşalması durumunda yedeklerden yüksek oy alan üye asil
listeye girer.
f) Meclislerin seçim tarihleri ve gündemleri, kent konseyi yürütme kurulu kararı ile birlikte İzmir Kent
Konseyi Genel Sekreteri tarafından en az 15 gün öncesinden bildirilmesi koşuluyla gerçekleştirilir.
(3) Engelli Meclisi
a)
Engelli Meclisi Genel Kurulu, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. maddesinde sıralanan kişi, kurum ve
kuruluşların engelliler ile ilgili çalışmalar yapan her yaştan kişileri bir çatı altında toplar.
Engelli Meclis Genel Kurulu’nda, büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki ilçe kent konseyi engelli
meclislerinden, İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi çalışma gruplarından, engellilerle ilgili sosyal hizmet ya
da yardım kurumlarından, engelli eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden, engelli spor kulüplerinden,
engellilerle ilgili çalışma yürüten diğer sivil toplum kuruluşlarından, medyanın engelli temsilcilerinden, yerel
ve merkezi yönetimlerin engelli birimlerinden temsilcilerin iyi yönetişim ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkeleri
gözönünde bulundurularak yer almasına dikkat edilir.
b) Engelli Meclisi Genel Kurulu hazirun listesi, İzmir Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından kurumsal ve
bireysel üyelerin ve (a) fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşların bildirdiği üyelerin katılımıyla kent konseyi
yürütme kurulunca belirlenir ve ilan edilir. İzmir Kent Konseyi yönergesinde belirtilen şekilde genel kurul
düzenlenir. Genel kurulda meclis başkanı ve meclis yürütme kurulu üyeleri seçimi ayrı ayrı yapılır. Başkan
ayrı olmak üzere 14 asil 14 yedek meclis yürütme kurulu üyesi genel kurulca seçilir.
c) Başkan bir ay içinde meclis yürütme kurulu üyelerini ilk toplantıya çağırır. Söz konusu ilk toplantıda 14
kişilik meclis yürütme kurulu üyeleri arasından meclisin idari işlerini yürütmek amacıyla 1 başkan vekili ve 1
meclis sekreteri seçimle belirlenir. Başkan vekili belirlenirken cinsiyet eşitliğinin dikkate alınması esastır.
Ayrıca meclisin çalışmalarını yürütecek gerekli ihtisas komisyonlarını da seçimle belirler.

d) Meclisler ve çalışma grubunda seçilecek olanlarda, çalışmalara katkı koyabilecek, zamana ve bilgi
birikimine sahip farklı alanlardan, farklı birikimlerden, farklı kuruluşlardan katılımın sağlanmasına dikkat
edilir.
e) Meclis üyelerinin aldıkları oy oranına göre asil ve yedek olmak üzere 14 kişilik engelli meclisi yürütme
kurulu üye listesi oluşturulur. Meclis üyeliğinin istifa, devamsızlık, ölüm, uzun süreli hastalık, yönetmelik ve
yönerge esaslarına aykırı davranma vb. nedenlerle boşalması durumunda yedeklerden yüksek oy alan üye asil
listeye girer.
f) Meclislerin seçim tarihleri ve gündemleri yürütme kurulu kararı ile birlikte İzmir Kent Konseyi Genel
Sekreteri tarafından en az 15 gün öncesinden bildirilmesi koşuluyla gerçekleştirilir.
(4) Çocuk Meclisi
a)
Çocuk Meclisi Genel Kurulu; yönetmeliği 8.maddesinde sıralanan kişi, kurum ve kuruluşların çocuklar
ile ilgili çalışmalar yapan 9-14 yaş arasındaki çocukları bir çatı altında toplar.
Çocuk Meclisi Genel Kurulu’nda, ilçe kent konseyleri çocuk meclislerinden, İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri’nin kendilerine bağlı okullar arasından en fazla öğrenci sayısına sahip üç okuldan, çocuklara
yönelik faaliyet gösteren vakıf, dernek, platform ve birlik gibi demokratik sivil örgütlerden, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden, YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulu) ve PİO (Pansiyonlu İlköğretim
Okulu) dan, çıraklık okullarından ve engelli okullarından temsilcilerin iyi yönetişim ve toplumsal cinsiyet
eşitliği ilkeleri göz önünde bulundurularak yer almasına dikkat edilir.
b) Çocuk Meclisi Genel Kurulu hazırun listesi, yönetmeliğin 8.maddesinde belirtilen eğitim ile ilgili faaliyet
gösteren yapılardan kuruluş hedef kitlesi içerisinde 9-14 yaş arasında olmak üzere bildirdiği üyelerin
katılımıyla İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. İzmir Kent Konseyi
yönergesinde belirtilen şekilde genel kurul düzenlenir.
c) Genel kurulda meclis başkanı ve meclis yürütme kurulu üyeleri seçimleri ayrı ayrı yapılır. Başkan ayrı
olmak üzere 14 asil ve 14 yedek yürütme kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.
ç) Başkan bir ay içinde meclis yürütme kurulu üyelerini ilk toplantıya çağırır. Söz konusu ilk toplantıda 14
kişilik meclis yürütme kurulu üyeleri arasından meclisin idari işlerini yürütmek amacıyla 1 başkan vekili ve 1
meclis sekreteri seçimle belirlenir. Ayrıca meclisin çalışmalarını yürütecek ihtisas komisyonlarını seçimle
belirler.
d) Meclisler ve çalışma grubunda seçilecek olanlarda, çalışmalara katkı koyabilecek, zamana ve bilgi
birikimine sahip farklı alanlardan, farklı birikimlerden, farklı kuruluşlardan katılımın sağlanmasına dikkat
edilir.
e) Meclis üyelerinin aldıkları oy oranına göre asil ve yedek olmak üzere 14 kişilik çocuk meclisi yürütme
kurulu üye listesi oluşturulur. Meclis üyeliğinin istifa, devamsızlık, ölüm, uzun süreli hastalık, yönetmelik ve
yönerge esaslarına aykırı davranma vb. nedenlerle boşalması durumunda yedeklerden yüksek oy alan üye asil
listeye girer.
f) Meclislerin seçim tarihleri ve gündemleri yürütme kurulu kararı ile birlikte İzmir Kent Konseyi Genel
Sekreteri tarafından en az 15 gün öncesinden bildirilmesi koşuluyla gerçekleştirilir.
Çalışma Grupları
Madde 13- (1) Çalışma grupları
İzmir Kent Konseyi çevre, sağlık, kültür, turizm, ekonomi, ulaşım, tüketici hakları, çalışma ve sosyal güvenlik
vb. geniş kapsamlı toplumsal konu alanlarında giren farklı konularda kent konseyi veya meclisler altında çalışma
grupları oluşturabilir.
a)
Çalışma grupları, kent konseyi stratejik planı ile eylem planında yer alan faaliyetlerin/projelerin hayata
geçirilmesi amacıyla, kent konseyinin görev alanındaki kentsel yaşam ve sorunlar ölçeğinde, meclislerden gelen
önerileri de dikkate alarak yürütme kurulu tarafından kurulur. Yürütme kurulu çalışma gruplarının sayısını

verimlilik, etkinlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik ölçütlerini dikkate alarak sınırlayabilir.
b) Çalışma grupları, en az beş (5) kurumsal ve/veya bireysel üyenin faaliyet/proje konusu, amaç, hedef,
kapsam, proje ekibi, taraflar, süre, ilke ve yöntemler, çalışma plan ve programı ve projelendiği önerilerin
yürütme kurulu tarafından kabulü ile oluşturulur.
c)
Çalışma Grupları, kendi aralarında grup kolaylaştırıcısını belirler. Çalışma Grubu kolaylaştırıcısı
faaliyetlerini bağlı olduğu organın yürütme kurulu ile paylaşır. Çalışma Gruplarının ayda en az 1 kez toplanma
zorunluluğu vardır.
ç) Çalışma grubu kolaylaştırıcısı tarafından toplantı duyuruları, gündem ve gereksinimleri koordinasyonu
sağlamak üzere kent konseyinin haftalık çalışma programa eklenecek şekilde önceden sekretaryaya bildirilir.
Haftalık çalışma programı genel sekreter tarafından hafta başında onaylanır ve zorunlu olmadıkça programda
değişiklik yapılmaz.
d) Çalışma grupları kurulmasında yürütme kurulu üyeleri çalışma grubu kolaylaştırıcısı olarak görev alabilir.
e) Çalışma Gruplarının ürettiği çıktılar meclisler ve İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından
değerlendirilerek Genel Kurul’a sunulur ve onaylanması halinde Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilir.
(2) Görevleri ve Çalışma Usulü
a) Her çalışma grubu, uygulayacağı faaliyeti/projeyi dikkate alarak kendi içinde iş bölümü yaparak
kolaylaştırıcısını belirler. Çalışma grubu kolaylaştırıcısı genel kurulda çalışma grubunu temsil eder.
b) Çalışma grupları, meclis başkanlarıyla yürütme kuruluna bilgi vermek koşuluyla kendi aralarında yatay
ilişkiler geliştirebilirler.
c) Yürütme kurulu üyeleri, meclis ve çalışma gruplarının çalışmalarına katılabilirler.
ç) Çalışma gurupları hazırladıkları çalışma raporlarını yürütme kuruluna sunarlar.
d) Çalışma gruplarının kent konseyi dışındaki ilişkileri yürütme kurulu tarafından, kent konseyi içindeki diğer
meclis ve çalışma gruplarıyla ilişkisi ise genel sekreter ve meclis başkanları tarafından yürütülür.
Genel Sekreter
Madde 14- (1) Genel Sekreter
a) Meclislerin ve Çalışma Grubu yazışmaları kent konseyi genel sekreterliği tarafından yapılır.
b) Yürütme kurulu, seçimi izleyen ilk toplantısında belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından
salt çoğunlukla genel sekreteri seçer.
c) Genel sekreter yürütme kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın düzenli olarak katılır ve gerektiğinde
önerilerde bulunarak görüş bildirir.
ç) Genel sekreterin görev süresi, kendisini seçen yürütme kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.
d) Genel sekreterin istifa, ölüm, uzun süreli hastalık gibi nedenlerle boşalması durumunda yürütme
kurulunun kararı ile yerine aynı yöntemle yenisi seçilir.
e) Genel sekreter, kent konseyine 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.
f) Genel sekreter, yönetimindeki sekreterya eliyle 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
düzenlenmesine yardımcı olur.

(2) Sekreterya Hizmetleri
a) Sekreterya, genel sekreterin görev alanına giren iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlar.
b) Sekreterya hizmetleri belediye tarafından önerilecek görevliler tarafından yerine getirilir.
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 15- (1) Üye Kabulü
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 İzmir Kent
Konseyi Yürütme Kurulu’nun bu yönergenin 6.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen ölçütlere göre
değerlendirilerek alacağı karar ile gerçekleşir. Başvuru, kayıt tarih ve numarası verilmek suretiyle
belgelendirilir ve başvuruyu yapan kişi, kurum ve kuruluşa yazılı olarak bildirilir. Bireysel üyelerde
görevlendirme yazısı aranmamakla birlikte üye giriş formunun doldurarak imzalanması gerekmektedir.
b) Kurumsal üyelerin üyeliklerinin seçimli genel kuruldan 2 ay önce güncellemeleri istenir. Güncelleme
yapmayan kurumsal üyeler seçimli genel kurul hazirun listesine eklenmezler, seçme ve seçilme hakkını
kullanamazlar. Seçimli genel kurul öncesi sekretarya tarafından kurumsal üyelikler için gerekli duyurular
yönergede belirtilen araçlardan uygun olanı ile yapılır.
c) Kurumsal üyeler aynı anda birden fazla kişi, kurum ve kuruluşun temsilcisi olarak görev yapamazlar.
(2) Üyeliğin Sona Ermesi
a) Kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinin üyeliği, temsilcinin kendi yazılı isteği, ölümü, yetki belgesini süresi
içinde yenilenmemesi, temsilcisi olduğu kişi, kurum ve kuruluşların yetkili organları tarafından temsil
yetkisinin kaldırılması, İzmir Kent Konseyi amaç ve hedeflerine aykırı eylem ve işlemleri, yönetmelikte geçen
tarafsızlık ve ortak akıl esaslarını zedeleyecek şekilde herhangi bir siyasi yapının yönetim kadrosunda görevli
olması ve genel kurullara mazeretsiz üst üste 3 kez veya mazeretli 5 kez gelmemesi durumunda İzmir Kent
Konseyi’nin herhangi bir organında olsa dahi yürütme kurulu kararı ile sona erer.
b) Belediye başkanı ve muhtarların üyelikleri, ilk mahalli idareler seçiminin yapılması ile sona erer.
c) Üyelikten ayrılan ya da üyeliğine son verilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcisinin yürütme kurulu,
meclisler ve çalışma gruplarındaki çalışmalarına son verilir.
d) Bireysel üyelerin üyeliği, kendi isteği, ölümü, kent konseyinin amaç, hedef ve ilkeleriyle kişisel/kurumsal
etik değerlere aykırı turum ve davranışları nedeniyle yürütme kurulu kararı ile sona erer.
(3) Üyelerle İlgili Sorunların Çözümlenmesi
a)
Kurum ve kuruluş temsilcilerinin kamu hizmetlerinden yasaklanmasına ilişkin bir suç işlemesi ve suçun
yargı kararıyla kesinleşmesi durumunda İzmir Kent Konseyi üyeliği kendiliğinden sona erer.
Mali Konular
Madde 16- (1) İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16. maddesinin (A) fıkrası hükmüne
göre İzmir Kent Konseyi’ne bütçesinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar, çalışmalarını
destekler.
a) İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan bütçe önerisi, yasal süresi içinde İzmir Büyükşehir
Belediyesi’ne sunulur.
b) İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce İzmir Kent Konseyi’ne ayrılan ödenek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin

ilgili sorumluları tarafından kullanılır.
c) İzmir Kent Konseyi ile ilgili aylık ve yıllık harcamaları gösteren hesaplar, belirlenen düzenli aralıklarla
İzmir kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından yürütme kuruluna sunulur.
ç) İzmir Kent Konseyi’ne ayrılan ödenekten yapılan harcamaları gösteren hesaplar, yürütme kurulu tarafından
İzmir Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından kamuoyuna açıklanır.
(3) İzmir Kent Konseyi özel kurum ve kuruluşlarla sosyal projeler kapsamında çok ortaklılığa dayalı ortaklaşa
projeler yürütebilir.
Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması
Madde 17- (1) Kent konseyi ile ilgili her türlü bilgi, belge ve kayıt, düzenli ve sistemli bir şekilde muhafaza
edilir ve bunların onaylı örnekleri, kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği korunmak kaydıyla yürürlükteki
mevzuat hükümlerine göre talep eden ilgili tüm kurum ve kişilere eksiksiz bir şekilde verilir.
İlçe Kent Konseyleri ile İlişkiler
Madde 18- (1) İzmir Kent Konseyi, İzmir Büyükşehir sınırlarındaki ilçe kent konseyleri ile iletişim, işbirliği
ve güç birliği ağını kurma görevini üstlenir. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki diğer ilçe kent
konseyleri ile en az 6 ayda bir toplanır. Bu işbirlikleri, birliğin amacını, hedefini, konusunu, kapsamını, ilke
ve yöntemleriyle uygulama programını gösteren, taraflar arasında düzenlenecek protokollerle belirlenir ve bu
protokoller yürütme kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
Danışma Kurulu
(2) İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan Danışma Kurulu, geçmişte görev yapmış
belediye başkanları, milletvekilleri, il genel meclisi üyeleri, belediye çalışanları, geçmişte görev almış kent
konseyi yöneticileri, ihtisas sahipleri ve kanaat önderlerinden oluşur. Söz konusu danışma kurulu 6 ayda bir
çağrılır.
Yürürlük
Madde 19- (1) Bu uygulama yönergesi, 10/02/2019 tarihli İzmir Kent Konseyi 15. Olağan Genel Kurulunda
kabul edilmesi ile birlikte yürürlüğe girer.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 20 - (1) İzmir Kent konseyi bünyesinde oluşturulmuş meclisler, çalışma grupları ve üyelikleri bu
yönerge hükümlerince uygun hale getirilmiştir. Yürürlükte olan 05/10/2013 tarihli İzmir Kent Konseyi Çalışma
Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergesi ve diğer tüm kadın meclisi, gençlik meclisi, engelli meclisi ve çocuk
meclisi yönergeleri bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlülükten kaldırılmıştır.
(2) İzmir Kent Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergesi meclis ve çalışma gruplarının işleyiş
ve çalışma yöntemlerini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Meclis ve çalışma gruplarının düzenlenmiş olan
ayrı ayrı yönergeleri uygulanmayacaktır.
Yürütme
Madde 21- (1) Bu uygulama yönergesi, İzmir Kent Konseyi Başkanı tarafından yürütülür.

