
TRABZON KENT KONSEYİ 
 YÖNERGESİ 

 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
         Amaç  
         MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Trabzon 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 geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma 
usul ve esaslarını düzenlemektir. 
  (2) Trabzon Kent Konseyi , Yerel Gündem 21 süreci doğrultusunda kentsel yaşamın 
kolaylaşması ve yaşayanların refahına yönelik , kenti tarihsel gelişiminden koparmadan , bireylerin , 
sivil toplum kuruluşlarının , merkezi ve yerel yönetimlerin buluştukları; deneyimlerini paylaştıkları , 
birlikte düşündükleri, birlikte ürettikleri uyumlu bir çalışma ortamını örgütleyen temel bir yapıdır. 
Kent sınırları içinde etkinlik gösteren kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla oluşur.  
  (3) Trabzon Kent Konseyi, katılımcı bireylerin aracılığı ile kentte yaşayanların tamamını 
dolayısıyla kentin bütünlüğünü temsil eder. Genel Kurulda alınan kararlar kent yaşamına hizmet eden 
bütün uygulamacı kurum ve kuruluşların bu alandaki çalışmalarında , programlarında ve hedeflerinde 
belirleyici rol oynar. 
 
         Kapsam 
         MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; Trabzon Kent Konseyinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, 
organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 
 
  Dayanak 
  MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. 
Maddesine, bu maddeye bağlı 08.10.2006 tarihli 26313 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan İçişleri 
Bakanlığı Kent Konseyi Yönetmeliğine ve 06.06.2009 tarihli 27250 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
  Tanımlar 
  MADDE 4 -  (1) Bu yönergenin uygulanmasında ; 
  a) Belediye : Trabzon Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi, 
  b) Trabzon Kent Konseyi : Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde 
buluştuğu,  kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 
temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu 
demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını, 
  c) Meclisler ve Çalışma Grupları  : Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere Trabzon 
Kent Konseyi’nin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde 
toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmaları, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin aktif rol 
almaları hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları, 
  ç) Yerel Gündem 21 Programı : Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesi’nde 1992 
yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı eylem planının 28 
inci bölümü uyarınca,  yerel yönetimlerin öncülüğünde sivil toplumun  ve diğer ortakların,  birlikte 



kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek,  kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 
yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını, 
  d) Yönetişim :  Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik 
gibi kriterlere dayanan , çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını, 
  e) YG21 : Yerel Gündem 21’i, ifade eder. 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görev, İşlev,Yöntem ve kapsam Alanı 

 
  Trabzon Kent Konseyinin görevleri 
  MADDE 5- (1) Trabzon Kent Konseyi aşağıdaki amaçların gerçekleşmesini hedefler. 
  a) Trabzon Kenti’nde yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik 
hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının 
benimsenmesini sağlamak, 
  b) Trabzon Kenti’ nin sorunlarını saptamak, bu sorunlara öneriler belirleyerek “Birlikte Üretim 
ve Birlikte Yönetim” ilkesinden hareketle kent halkını sorunlardan yakınan, hizmet bekler 
konumundan çıkarıp çözümün aktif ve etkin bir tarafı durumuna getirmek, 
  c) Trabzon Kenti’nin ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel gelişmesini ve kentsel sorunların 
demokratik bir ortamda tartışılmasını sağlamak, 
  ç) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne 
yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,  
  d) Yerel Yönetimleri ve Merkezi Yönetimi en geniş biçimde halkın denetimine açarak öneri ve 
eleştiri mekanizmalarını yaygınlaştırmak, denetim olgusuna işlerlik kazandıracak çağdaş ve saydam 
devlet yapısının oluşumuna katkıda bulunmak, 
  e) Trabzon Kenti kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, 
  f) Trabzon halkının eşitlik ölçüleri içerisinde kentsel hizmetlerden yararlanmalarını sağlamaya 
yönelik mekanizmaları güçlendirmek, 
  g) Trabzon halkına sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda gereken 
üretken çabayı göstermek, 
  h) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı Trabzon Kenti’nin yaşam kalitesini geliştiren, 
çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, 
  ı) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak 
ve yerel karar  alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak, 
  i) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin 
uygulamasına katkıda bulunmak ve Trabzon Kent Konseyi’nde oluşturulan görüşlerin 
değerlendirilmek üzere Trabzon Belediyesi’ne gönderilmesini sağlamaktır. 
   
  İşlev 
  MADDE 6 – (1) Trabzon Kent Konseyi, uygulayıcı birimler olan merkezi ve yerel yönetim 
organlarının programlarına seçenekler önererek, projeler geliştirerek, kentin sorunlarının çözümüne ve 
kentsel yaşamın çağdaş normlarda koordinasyonuna katkı sağlar. 
 
  Yöntem 
  MADDE 7 – (1) Trabzon’da yaşanan sorunların, Trabzon Kent Konseyi gündemine alınarak 
tartışılmasını sağlamak, aynı zamanda önerilerini de alarak ilgili kurumlara taşımak. 
   
  Kapsam Alanı 
  MADDE 8-  (1) Trabzon Kent Konseyi’nin kapsam alanı Trabzon Merkez İl sınırlarıdır.     



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Trabzon Kent Konseyi’nin Oluşumu ve Organları 

 
  Kent Konseyinin Oluşumu 
  MADDE 9 - (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. 
 
  Organları  
  MADDE 10 - Trabzon Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur. 
  a) Genel Kurul 
  b) Yürütme Kurulu 
  c) Meclisler ve çalışma grupları 
  ç)  Trabzon Kent Konseyi Başkanı 
 
  Genel Kurul  
  MADDE 11 - (1) Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup 9. maddede sayılan 
üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak 
üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Salt Çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir (1) hafta sonra 
aynı gün aynı yer ve saatte katılanlar ile toplanır. Ayrıca başkanlık divanında bir başkan, bir başkan 
yardımcısı ve iki katip üye bulunur.   
  (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. 
  (4) Genel Kurul Toplantısının yapılacağı yeri zamanı ve gündemi Yürütme Kurulu belirler. 
  (5) Genel Kurulda vekaleten oy kullanılamaz. 
  (6) Genel Kurul Toplantı Tutanağı Başkanlık divanı tarafından imzalanır. Çeşitli yöntemlerle 
ilgililere ve halka duyurulur. 
 
  Yürütme Kurulu 
  MADDE 12 -  (1) Yürütme Kurulu; 
       a)   Trabzon Kent konseyi yürütme kurulu iki ( Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi Başkanları) 
doğal üye ve genel kurul tarafından, birinci dönem iki yıllık, ikinci dönem içi üç yıllık süre için seçilen 



16 üye ile (toplam 18 üyeden) oluşur, ayrıca 16 yedek üyede seçilir, seçimlerin nasıl yapılacağına (açık 
ve gizli oylama) genel kurulda karar verilir. (Değişiklik 17.03.2012 tarihli Genel Kurul Kararı) 
  b) Yürütme kurulu üyeleri  Genel Kurul da temsilcisi bulunan kurum ve kuruluşların arasından 
genel kurulca belirlenen kurum ve kuruluşların bildirecekleri temsilcilerinden teşekkül eder.  
  c)Yürütme kurulu temsilcileri kendi kurum veya kuruluşlarının yetkili yönetici konumunda 
olmaları esastır.   
  ç) Yürütme Kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan 
görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler. 
  d)  Yürütme Kurulu her ay bir kez belediye meclis toplantılarından önce Yürütme Kurulu üye 
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik olması 
halinde başkanın oyu belirleyici olur.   
  e)  Yürütme Kurulu toplantılarına mazeretsiz 2 kez katılmayan üye’ nin üyeliği düşer. Üyeliği 
düşen veya istifa eden yürütme kurulu üyesinin yerine sıradaki yedek üye alınır.   
     
  (2) Yürütme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir. 
  a) Genel Kurulun aldığı kararları izlemek ve hayata geçirilmesi için koordinasyonu sağlamak, 
  b) Genel Kurulun Yürütme Kuruluna verdiği yetki çerçevesinde alınan kararları uygulamak, 
  c) Genel Kurulun toplantı gündemini belirlemek, 
  ç)) Trabzon Kent Konseyi’nin gereksinim duyacağı personel, araç ve gereçleri sağlamak, Kent 
konseyinin bütçesini hazırlayarak genel kurulun onayına sunar. 
  d) Trabzon Kent Konseyi ile kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında 
“Katılım”, “Ortaklık” ve “Sürdürülebilir Kalkınma” temelinde olumlu diyalogların gelişmesine katkıda 
bulunmak, 
  e) Çalışma Komisyonları oluşturmak için genel kurula öneride bulunmak. 
  
  Kent Konseyi Başkanı 
  MADDE 13 – (1) Trabzon 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) Trabzon 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) Trabzon Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci 
birleşimde tamamlanır. 
  (4) Trabzon Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında 
bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder. 
 
  Meclisler ve Çalışma Grupları 
  Madde 14 - (1)  Trabzon Kent Konseyi,  
        a)  Görev alanına giren konularda meclis ve çalışma grupları oluşturabilir. 
        b)  Meclisler ile çalışma gruplarının çalışma usûl ve esasları genel kurulca belirlenir. 
        c) Meclislerde ve çalışma gruplarında oluşturulan görüşler, Trabzon Kent Konseyi genel 
kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur. 
 
  Çalışma Grupları 
  Madde 15 - (1) Gönüllülük temelinde oluşan, kent ve ülke sorunlarına duyarlı ve bu konularda 
söylenecek sözü, verecek zamanı ve enerjisi olan iddia sahibi bireylerden oluşan kente yönelik iş ve 
proje üreten birimler olup genel kurul tarafından belirlenirler 



  (2) Sivil toplum örgütlerinin yöneticisi ve üyeleri, herhangi bir sivil toplum örgütüne bağlı 
olmayan ancak konularla ilgili olan resmi ve özel kurum çalışanları ( gerekiyorsa yöneticilerden izin 
alınarak ) , il sınırları içerisinde yaşayan ve kent sorunlarına duyarlı olan kişi ve kurumlar, çalışma 
komisyonlarında yer alabilir. 
  (3) Çalışma Gruplarının görevleri aşağıdaki gibidir; 
  a) Her grup kendi arasından 1 başkan, 1 başkan yardımcısı ve 1 yazman seçer. Başkan grup 
toplantılarını yönetir ve grubun sözcülüğünü yapar; 
  b) Grup Başkanı grup çalışmalarını takip eder ve yönlendirir; 
  c) Gruplar Genel Kurul kararlarına göre çalışmalarını yaparlar ve alınan kararları 
uygulayabilmek için gerekli etkinlikleri düzenlerler; 
  ç) Gruplar en az ayda bir kere toplanarak durum değerlendirmesi yapar. Yapılan planlama ve 
çalışma sonuçlarını bir rapor halinde Yürütme Kurulu’na sunar; 
  d) Yürütme Kurulu tarafından belirlenen konularda görüş bildirir;  
 
  Meclisler 
  MADDE 16 - (1) Kentte bulunan diğer sosyal gruplar ( Kadınlar, gençler, engelliler ) kendi 
platformlarını oluşturarak, karar alma süreçlerine katılırlar. 
  (2) Yönetmeliğin 1. 2. 3.ve 4. maddelerinde yer alan tanım, amaç, işlev ve dayanağa uygun 
olarak, Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ve Engelliler Meclisi kurulabilir. Kurulan meclisler Yürütme 
Kurulunun belirlediği yer ve zamanda ilk toplantılarını yaparlar. Yürütme Kurulu Başkanı ilk 
toplantısına başkanlık eder.  
  (3) Meclislerin görevleri aşağıdaki gibidir. 
  a) Kadın, Gençlik ve Engelliler Meclisleri, çalışmalarını Trabzon Kent Konseyi yönergesine 
aykırı olmamak üzere kendi belirledikleri usûl ve esaslara göre yürütürler, 
  b) Kadın, Gençlik ve Engelliler Meclisleri, temsilcileri aracılığı ile Trabzon Kent Konseyi 
Genel Kurulunda temsil edilirler. 
  c) Kadın, Gençlik ve Engelliler Meclislerinin aldıkları kararlar Belediye Meclisinin ilk 
oturumunda görüşülmek üzere, Trabzon Kent Konseyi aracılığı ile Belediye Meclisinin gündemine 
getirilir, 
  ç) Kadın, Gençlik ve Engelliler Meclisleri kendi aralarındaki ulusal ve uluslar arası 
toplantılarda Trabzon’u temsil yetkisine sahiptirler, 
  d) Trabzon Gençlik Meclisi Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamentosu tarafından kabul 
edilen Sivil Gençlik Meclisi Ortak Tüzüğü’nü esas alır, 
  e) Trabzon Gençlik Meclisi Sivil Gençlik Meclisi Ortak Tüzüğü’nün ilkeler, amaçlar ve genel 
hükümlerine aykırı düşmeyecek şekilde iç tüzüğünde değişiklikler yapabilir. 
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
  Toplantı ve Görüşme Usulü 
  MADDE 17 - (1) Trabzon Kent Konseyi organları, iç 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. 
  (2) Genel Kurul, Yürütme Kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen 
katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir. 
 
  Görüşlerin İlanı 



  MADDE 18 - (1) Trabzon Kent Konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye 
meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından Trabzon Kent Konseyi’ne 
bildirilir ve kamuoyuna duyurulur. 
 
  Genel sekreterlik 
  MADDE 19 – (1) Trabzon Kent Konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen 
üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir. 
  (2) Trabzon Kent Konseyi genel sekreteri, 5. 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. 
   
  Sekreterya Hizmetleri 
  MADDE 20 - (1) Trabzon Kent Konseyi’nin sekretarya hizmetleri, Trabzon Belediyesi 
tarafından önerilecek ve Yürütme Kurulu tarafından kabul edilecek görevli tarafından yerine getirilir. 
  (2) Trabzon Kent Konseyi sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel 
sekretere karşı sorumludur. 
 
  Temsil ve Sorumluluk             
  MADDE 21 - (1) Trabzon Kent Konseyi, Yürütme Kurulu Başkanı tarafından temsil edilir. 
Hukuki Sorumluluk Yürütme Kuruluna aittir. 
 
  Kent konseyinin mali yapısı 
  MADDE 22 - (1) Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve 
nakdi yardım yapar ve destek sağlar. 
 
  Yönergelerle İlgili Esaslar 
  MADDE 23- (1) Trabzon Kent Konseyi veya organlarının çalışma esasları ve diğer hususlar 
için hazırlanacak tüm yönergeler Yürütme Kurulu tarafından Trabzon Kent Konseyi yönetmeliğine 
uygun olarak hazırlanır ve Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanarak yürürlüğe girer. 
  (2) Genel Kurul, Trabzon Kent Konseyi’nin organları tarafından hazırlanan tüm yönergeleri 
kısmen veya tamamen değiştirebilir. 
 
  Yürütme 
  MADDE 24 – (1) İş bu yönerge hükümleri Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. 
 
  Yürürlük 
  MADDE 25- (1) İş bu yönerge Trabzon Kent Konseyi Genel Kurulu ’nun onayı müteakiben 
yürürlüğe girer. 
 
 


