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FETHİYE KENT KONSEYİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

 

AMAÇ 

Madde 1: Bu yönergenin amacı; FETHİYE İlçesi sınırları içinde, kent vizyonunun ve 

hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin ve kentlinin hak ve hukukunun korunması, 

sürdürülebilir kalkınma,  çevreye ve ekolojiye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, 

saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini 

hayata geçirmeye çalışan Fethiye Kent Konseyinin çalışma usul ve esaslarını 

düzenlemektir. 

 

KAPSAM 

Madde 2: Fethiye Kent Konseyinin yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile 

çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

 

HUKUKİ DAYANAK 

Madde 3: Bu yönerge, 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesine 

bağlı olarak çıkarılan 08.10.2006 tarihli İçişleri Bakanlığı Kent Konseyi Yönetmeliği’ne; 

Yönetmeliğin 06.06.2009 tarih ve 27250 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliklerine 

ve 23.05 2019 tarih ve 30782 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikle Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’na bağlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 
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TANIMLAR 

Madde 4: Bu Yönergede geçen; 

a. Belediye:  Fethiye Belediyesi’ni, 

b. Fethiye Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku 

çerçevesinde buluştuğu, Fethiye’nin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının 

sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, 

ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını, 

c. Kent Konseyi Başkanı:  Fethiye Kent Konseyi Başkanını, 

d. Genel Sekreter: Fethiye Kent Konseyi Genel Sekreterini, 

e. Meclisler ve Çalışma Grupları: Yönetmelik gereği kurulan Kadın ve Gençlik Meclislerine 

ilave olarak, talep ve/veya teklif ile Fethiye Kent Konseyi Genel Kurulunda oylanarak 

kurulan, Fethiye 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, 

f. Hemşehri: Fethiye’de yaşayan, ikamet eden, çalışan ve öğrenimini sürdüren herkesi, 

g. 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, kentler için yerel yönetimlerin öncülüğünde sivil toplumun ve diğer 

ortakların kendi sorunlarını ve önceliklerini birlikte belirleyerek, 1997 yılından itibaren 

uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programı’nı, 

h. Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik 

gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını, 
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i. Yönetmelik: 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesine bağlı 

olarak çıkarılan 08.10.2006 tarihli 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İçişleri Bakanlığı 

Kent Konseyi Yönetmeliğini,  06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

Kent Konseyi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğini ve 23.05 2019 

tarih ve 30782 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmelik hükümlerini 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüteceğine dair Değişiklik içeren yönetmeliğini,  

j. Yürütme Kurulu: Fethiye Kent Konseyi Genel Kurulunca seçilen 13 üyeden ve Fethiye 

Kent Konseyi Meclislerinin seçilmiş temsilcilerinden oluşan yapıyı 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ 

 

KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ 

Madde 5: Fethiye Kent Konseyinin görevleri; 

a. Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak 

yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının 

benimsenmesini sağlamak, uzlaşma kültürünü geliştirmek, 

b. Kent Konseyi ile kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında “Katılım” , 

“Ortaklık” ve “Sürdürülebilir Yaşam - Sürdürülebilir Kalkınma” temelinde olumlu 

diyalogların geliştirilmesine katkı sağlamak, 

c.  Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne 

yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, sürdürülebilir kalkınma 

anlayışına dayalı yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici çalışma, 

proje ve programları desteklemek, yaygınlaşmasına katkı sağlamak, 

d. Kentin sorunlarının belirlenmesi ve çözümü için stratejik planlama süreçlerini 

başlatmak, kamu kurumlarınca başlatılan stratejik planlama süreçlerine katılmak ve bu 

planların uygulanması konusunda kamuoyu oluşturmak, 

e. Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, 

f. Fethiye’nin kimliğine ilişkin doğal, kültürel, tarihi ve benzeri değerlerin yerel halk ve 

ziyaretçiler (yerli ve yabancı turistler) tarafından tanınmasını sağlamak ve bu değerlerin 

korunması için faaliyetler planlamak, uygulamak, bu amaçla yapılan faaliyet, plan ve 

projeleri desteklemek,  

g. Fethiye’nin kaynaklarının etkin, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, 
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h. Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, 

i. Çocukların, gençlerin, kadınların, engellilerin ve diğer tüm dezavantajlı kişi ve grupların 

toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif 

rol almalarını sağlamak, 

j. Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin 

uygulanmasına katkıda bulunmak, 

k. Yönerge amaçlarına uygun Fethiye içindeki ve dışındaki faaliyetleri desteklemek ve 

Fethiye’deki çalışmalarla uyumunu sağlamak, 

l.  Kurumlar ve kişiler arasında koordinasyonu sağlamak, verimli bağlılıklar ve bağlantılar 

kurulması için ziyaretler yapmak,  

m.  Kentin ve kentlinin sorunlarını belirlemek, çözümüne katkı sağlamak için konferans, 

açık oturum, miting gibi her türden toplantı ve tiyatro, konser, gezi, sergi, kermes ve 

benzer faaliyetler yapmak ve yapılmasını sağlamak, 

n. Fethiye Kent Konseyi Genel Kurulunda alınan kararları değerlendirilmek üzere Yürütme 

Kurulu aracılığı ile Fethiye Belediyesi Meclisine sunmak ve takibini sağlamak, 

o. YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkmak, etkin ve aktif katılım ve çözümde 

ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, yaşam standartlarının sürekli yükselen bir geleceğe 

taşınmasına katkıda bulunmak, 

p. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile 

diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata 

geçirmek, 

q. Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve 

öneriler oluşturmak, 

r. Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak, 
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s. Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü 

benimsemek, 

 

KENT KONSEYİNİN ÇALIŞMA İLKELERİ 

Madde 6: Fethiye Kent Konseyi, kurumsal bağımsızlık temelinde ve bu yönergede aşağıda 

belirtilen ilkeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürür; 

a. Çalışmalarda katılım ve gönüllülük esastır, 

b. Çalışmalarda bireysel, kurumsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetmez,  

c. Din, dil, ırk, mezhep, kültür, cinsiyet, düşünce, sınıf ayrımcılığı yapmaz, 

d. İşbirliği yapılan kişi, kurum ve kuruluşların görüşlerine ve farklılığına saygı duyar ve eşit 

düzeyde ilişki kurmaya dikkat eder, 

e. Kurumlar ve bireyler arasında işbirliği ve platformlar oluşturulmasını sağlar, 

f. Kurum ve kuruluşlar ile kurduğu ilişkiler şeffaftır, 

g. Bilginin paylaşımında tarafsızlık esastır,  

h. Fethiye Kent Konseyinin tüm organları iletişim ve işbirliğine açıktır, 

i. Fethiye Kent Konseyi organlarına sunulan olanaklar başka amaçlar için kullanılmaz, 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KENT KONSEYİ GENEL KURUL ÜYELİĞİ VE ORGANLARI 

  

KENT KONSEYİ GENEL KURUL ÜYELİĞİ 

Madde 7: Fethiye 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. Fethiye Kaymakamı veya temsilcisi, 

b. Fethiye Belediye Başkanı veya temsilcisi, 

c. Sayısı 10’u (onu) geçmemek üzere Fethiye Kaymakamı tarafından belirlenecek 

Fethiye’deki Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri, 

d. Fethiye Belediye Başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam 

muhtar sayısının %30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak kaydıyla kendi aralarından 

seçecekleri temsilcileri, 

e.  Fethiye’ de teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri, 

f.  Fethiye’de bulunan üniversitelerden birer temsilci, 

g.  (Değişik: 21 No’lu Yürütme Kurulu-11.12.2020/Karar No: 31)   Kamu Kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, baro, ilgili dernek ve vakıf temsilcileri, 

h.  Fethiye Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi. 

 

ORGANLARI 

Madde 8: Fethiye Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur; 

a. Genel Kurul, 

 
1 İlgili düzeltme kararı, Genel Kurulun toplanamadığı Pandemi sürecinde Yürütme Kurulu’nda alınmıştır. 
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b. Kent Konseyi Başkanı, 

c. Yürütme Kurulu, 

d. Meclisler ve Çalışma Grupları. 

 

KENT KONSEYİ GENEL KURULU ÜYELİĞİ 

Madde 9: Genel Kurul, Kent Konseyinin en yetkili organı olup, Yönergenin 7. maddesinde 

sayılan üyelerden oluşur.  

a. Fethiye Kent Konseyi Genel Kurulu yeni üyelere açıktır. Yönege yürürlüğe girdikten 

sonra Genel Kurulda yer almayan, üye olmak isteyen kurum ve kuruluşlar, Yürütme 

Kuruluna yazılı olarak başvurur ve başvuru sonrası üyeliği başlar. 

 

KENT KONSEYİ GENEL KURULU DELEGELİĞİ 

Madde 10: Fethiye Kent Konseyini oluşturan tüm kurum ve kuruluşlar, kendi karar alma 

yöntemleri ile temsilcilerini seçer ve Fethiye Kent Konseyi Yürütme Kuruluna yazılı olarak 

bildirir.  

a. Seçimli Genel Kurullarda; kurum ve kuruluşlar, yetkilendirdikleri temsilci isimlerini, ilgili 

Yönetim Kurulu kararının bir kopyası ile birlikte, Seçimli Genel Kurul tarihinden en geç bir 

gün önce, mesai bitimine kadar, Yürütme Kuruluna iletilmek üzere yazılı olarak Kent 

Konseyi Sekretaryasına bildirir,  aksi halde oy kullanamaz ve aday olamaz,  

b. Delegelerin görev süresine ilgili kurum, kuruluş karar verir, 

c. Fethiye Kent Konseyinin her birleşimi için ayrı bir katılımcı listesi hazırlanır ve delegeler 

bu listeleri imzalayarak birleşime katılırlar. Gerekli hallerde delegelerden kimlik 

göstermeleri istenebilir.  
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GENEL KURUL DELEGELİĞİNİN SONA ERMESİ 

Madde 11: Genel Kurul delegeliği aşağıdaki hallerde sona erer ve ilgili kurum kuruluşlar, 

belirledikleri yeni temsilcilerini Kent Konseyi Yürütme Kuruluna bildirir. 

a. Kurumlardan gelenler için kendi kurumlarının belirledikleri süre bitiminde, 

b. Delegenin çekilmesi ve bunu Yürütme Kuruluna yazılı olarak bildirmesi halinde. 

d. Kurumların Kendi Delegelerini Geri Çağırmaları: Konsey delegesi, temsil yetki süresinin 

bitiminden önce zorunlu nedenlerden ötürü kurumunca geri çağrılabilir. Kurum, görev 

süresini tamamlamak üzere yeni bir delege görevlendirilir, 

e. Delegenin temsil yetkisindeki değişiklikler;  ilgili kurum ve kuruluş tarafından yeni 

temsilci ismi ve temsil süresini belirtir bir yazı ve ekinde ilgili Yönetim Kurulu kararının bir 

kopyası ile birlikte, Genel Kurul tarihinden en geç bir gün önce, mesai bitimine kadar, 

Yürütme Kuruluna iletilmek üzere yazılı olarak Kent Konseyi Sekretaryasına bildirir,  aksi 

halde yeni delege oy kullanamaz ve aday olamaz, 

f.  Belediye Başkanı ve Muhtarların delegelikleri ilk yerel yönetim seçimine kadar sürer; 

yerel yönetim seçimlerinin yapılması ile birlikte Kent Konseyi Genel Kurul Delegelikleri 

kendiliğinden düşer, 

g. Amaç ve ilkelere aykırı söylem ve eylemlerde bulunan Genel Kurul Delegelerinin Genel 

Kurul Delegeliği, Yürütme Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul Kararı ile düşürülür ve konu 

temsil ettiği kurum ve kuruluşa bildirilerek yeni delege görevlendirmesi istenir, 

h.  Genel Kurul Delegelerinin toplantılara düzenli katılımı esastır. Genel Kurul 

toplantılarına katılım konusunda gerekli özeni göstermeyen ve toplam 3 (üç) kez üst üste 

mazeretsiz ve yıl içinde toplamda mazeretli/mazeretsiz tüm genel kurulların 1/3’üne (üçte 

birine) katılmayan kurul üyeleri, Yürütme Kurulu tarafından uyarılır ve takip eden ilk Genel 
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Kurula katılmayan delegenin durumu delegenin temsil ettiği kurum ve kuruluşa bildirilir ve 

yeni temsilci görevlendirmesi istenir,  

i. Kent Konseyi Genel Kurulu üyesi olup, temsiliyet ile ilgili gerekleri yerine getirmeyen 

Genel Kurul Üyesi Kurum ve Kuruluşların Genel Kurul Üyelikleri, Yürütme Kurulunun 

önerisi ve Genel Kurulun kararı ile ilgili kurum ve kuruluş yeniden başvuru yapana kadar 

düşer. 

 

SEÇİMLİ GENEL KURUL 

Madde 12:  Fethiye Kent Konseyi’nde olağan Seçimli Genel Kurullar; mahalli idareler genel 

seçimi sonrasında yeniden yapılanmak için ve/veya seçilmiş Kent Konseyi Başkanı ve 

Yürütme Kurulu’nun 2. dönemi için yapılır. 

a. Fethiye Kent Konseyi, yerel seçimlerin ardından Seçimli Genel Kurul ile yeniden 

yapılanır. Mevcut Kent Konseyi Yürütme Kurulu, yerel seçim tarihinden 15 (on beş) gün 

önce Genel Kurul Üyelerine Seçimli Genel Kurul Çağrısı yapar. Bu süreçte; Yönetmelik 

gereği Kent Konseyinin üyesi olan tüm kurum ve kuruluşlar, kendi karar alma yöntemleri 

ile belirledikleri temsilcilerini Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletir. Kent Konseyi Genel 

Kurulu, seçimi takip eden 2. Pazar günü Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu seçimini 

yapar,  

b. Kent Konseyi, Seçimli Genel Kurulun yeri, tarih ve saatini en az 15 gün önceden 

delegelere ve halka Kent Konseyi web adresi üzerinden duyurur. Ayrıca yerel veya genel 

iletişim araçları ile de duyuru yapabilir, 

c. Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu seçimleri, kapalı oylama, açık tasnif usulüyle 

yapılır,  
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d. Genel Kurul, seçimleri idare etmek üzere kendi üyeleri arasından 3 (üç) kişiden oluşan 

Seçim Divan Kurulu’nu (Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Kâtip Üye) açık usulde el 

kaldırmak yolu ile ve katılanların salt çoğunluğuyla seçer. Seçim Divan Heyeti, yeteri kadar 

“Seçim Sandığı Görevlisi” belirler ve seçimler sona erene kadar, Divan Heyeti ve Sandık 

Görevlileri’nin görevi devam eder,  

e. Seçimlerin herhangi bir nedenle yapılamaması halinde erteleme gününe Genel Kurul 

karar verir ve duyurur. Seçimli Genel Kurul 15 gün içinde yeniden yapılır, 

f. Salt çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleşemeyen Seçimli Genel Kurul, erteleme 

tarihinde, Yürütme Kurulu (13) üye sayısının iki mislinden bir fazla kişinin hazır bulunması 

koşulu ile tekrar toplanarak yapılır/ ve kararlar katılımcıların salt çoğunluğu ile alınır. 

 

OLAĞAN GENEL KURUL 

Madde 13: Genel Kurul, her yıl Ocak ve Eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak 

üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. 

a. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Genel Kurul toplantı gündemi, yeri, tarih ve saatini en az 

15 gün önceden delegelere ve halka, Kent Konseyi web adresi üzerinden duyurur. Ayrıca 

yerel veya genel iletişim araçları ile de duyuru yapabilir, 

b. Genel Kurula, Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde 

Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder, 

c. (Değişik: 2. Olağan Genel Kurul-10.02.2020/Karar No: 12)   Genel kurula Kent Konseyi 

Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi 

toplantıya başkanlık eder. Toplantı Divanı, Kent Konseyi Başkanlığında; Başkan, Başkan 

Yardımcısı ve Kâtip Üyeden oluşur. Genel Kurul; Başkan Yardımcısı ve Kâtip Üyeyi, kendi 

üyeleri arasından açık usulde el kaldırmak yolu ile ve katılanların salt çoğunluğuyla seçer,  
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d. Genel Kurul toplantıda, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşür, 

değerlendirir, gündem önerisine açık toplantılarda Genel Kurul üyelerince verilen 

önergeleri inceler ve karara bağlar,  

e. Genel Kurul üyeleri, gündeme alınmasını istedikleri konuları, “Açılış” maddesinin 

görüşülmeye başlanmasına kadar Genel Sekretere yazılı ve gerekçeli olarak bildirir. Yeni 

gündem önerilerinin gündeme alınıp alınmayacağına Genel Kurul karar verir. 

f. Tüm Genel Kurul üyeleri ve katılımcıların gündem maddeleri ile ilgili konuşma hakları 

vardır. Bu konuşmaların sırası ve süresini yoğunluğa göre divan belirler, 

g. Genel Kurul, gündeme ilişkin maddeleri açık usulde el kaldırmak yolu ile oylar ve 

katılanların salt çoğunluğuyla karar alır, 

h. Genel Kurulda vekâleten oy kullanılamaz, 

i. Genel Kurul görüşmelerinde herhangi bir çıkar grubunun veya siyasi partinin, 

ekonomik, sosyal ve siyasi propagandası yapılamaz, 

j. Genel Kurul, görev alanlarına giren konularda, çalışma yönergesinin amaç ve ilkeleri 

doğrultusunda başta Kadın ve Gençlik Meclisleri olmak üzere Meclisler ve Çalışma Grupları 

kurar, 

k. Genel Kurul; Yürütme Kurulunun, Meclislerin ve Çalışma Gruplarının seçim ve çalışma 

esaslarını, Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Kent Konseyi Yönergesi ile 

belirler,  

l. Genel Kurul, Yürütme Kurulunun önerisi ile Fethiye Kent Konseyi Yönergesi’nde 

değişiklik yapar, 

m. Genel Kurul çalışmaları üye olmayan katılımcılara açıktır. Katılımcılar oy hakkı olmayan, 

söz hakkı olan hemşehrilerdir. Belde Belediyelerin temsilcileri de oy hakkı olmadan söz 

hakkı ile Genel Kurullara katılabilirler, 
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n. Salt çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleşemeyen Genel Kurul, salt çoğunluk 

aranmaksızın 15 gün içinde yeniden yapılır ve kararlar katılımcıların salt çoğunluğu ile alınır. 

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 

Madde 14: Genel Kurul, Yürütme Kurulu’nun alacağı kararla veya Kent Konseyi Başkanı 

tarafından doğrudan ya da Genel Kurul üyelerinin 1/3’ünün yazılı isteği ile belirlenen 

gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere olağanüstü toplantıya çağrılabilir.  

Kent Konseyi Yürütme Kurulu bu çağrıyı en az 15 gün önceden Kent Konseyi web adresi 

üzerinden yapar. Ayrıca yerel veya genel iletişim araçları ile de duyuru yapabilir. 

 

GÖRÜŞLERİN İLANI 

 MADDE 15: Genel Kurullarda Başkanlık Divanı, Genel Kurulda görüşülen ve karara 

bağlanan konuları içeren toplantı tutanağını imzalar. Kent Konseyi Genel Kurulunca 

oluşturulan ve karara bağlanan görüşlerden ilgili olanları Fethiye Belediye Meclisine 

iletilmek ve tüm kararları halka duyurulmak üzere Yürütme Kuruluna verir. Fethiye 

Belediye Meclisinin ilk toplantısında değerlendirilen görüşlere ilişkin kararlar, Fethiye 

Belediyesi tarafından Fethiye Kent Konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna 

duyurulur. 

 

KENT KONSEYİ BAŞKANI 

Madde 16:Kent Konseyi Başkanı, Genel Kurul üyeleri arasından, Genel Kurulca seçilir. 

Görev süresi Yürütme Kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için 2 (iki) 

yıl, ikinci dönem için 3 (üç) yıldır, 
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a.  Kent konseyi başkanının seçimi, Kent Konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde 

tamamlanır, 

b. Kent Konseyi Başkanı seçiminde ilk oylamada üye tamsayısının 2/3’si (üçte ikisi) ve ikinci 

oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu esas alınır. 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, 

c. İkinci dönem için yapılan Seçimli Genel Kurulda; kurum ve kuruluşlar, yetkilendirdikleri 

temsilci isimlerini, ilgili yönetim kurulu kararının bir kopyası ile birlikte, Genel Kurul 

tarihinden en geç bir gün önce, mesai bitimine kadar, Yürütme Kuruluna iletilmek üzere 

yazılı olarak Kent Konseyi Sekretaryasına bildirir,  aksi halde oy kullanamaz,  

d. Kent Konseyi Başkanı, Genel Kurula başkanlık eder,  Yürütme Kuruluna başkanlık eder 

ve yönetir, 

e. Kent Konseyi Başkanı, Yürütme Kurulu gündemini belirler, 

f. Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır, 

g. Kent Konseyi Başkanı, Yerel, Ulusal ve Uluslararası alanlarda faaliyet gösteren kurum ve 

kuruluşlar ile yapılan yazışmalar, ortak çalışmalar, toplantı ve görüşmelerde Kent 

Konseyini temsil eder, gerektiğinde ilgili toplantılar için Kent Konseyi Yürütme Kurulu ya 

da Genel Kurul üyeleri içinden temsilci belirler, 

h. Kent Konseyinin faaliyetlerinden kaynaklanan sorunlarla ilgili, Kent Konseyinin ilkeleri 

ve görevleri çerçevesinde basın açıklamaları ve söyleşiler yapar, kurumlarla görüşür, 

gerektiğinde bu görüşmeler için Kent Konseyi Yürütme Kurulu ya da Genel Kurul üyeleri 

içinden temsilci belirler, 

i. Kent Konseyine gerekli gördüğü konularda danışman atayabilir, danışmanlar Yürütme 

Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarına katılır, görüş bildirir ancak oy kullanamaz, 
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j. Kent Konseyi Başkanı, Kent Konseyi kararlarını Belediye Meclisine sunar, 

k. Kent Konseyi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, 

eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır, 

l. Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında 

bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı 

üyesi vekalet eder. 

 

YÜRÜTME KURULU 

Madde 17: Kent Konseyi Genel Kurulu on üç (13) Yürütme Kurulu üyesi seçer, Yürütme 

kurulu seçimlerinde adaylar aldıkları oya göre sıralanır. Eşitlik olması halinde kura çekilir. 

a.  Kadın ve Gençlik Meclisleri Temsilcileri ile kurulacak Fethiye Kent Konseyi Meclislerinin 

seçilmiş temsilcileri Yürütme Kurulunun doğal üyesidir, 

b. Kent Konseyi Yürütme Kurulu görev süresi; ilgili mahalli idareler seçim dönemini 

takiben, birinci dönem için 2(iki), ikinci dönem için 3 (üç) yıldır,  

c. Yürütme Kurulu, ayda 2 (iki) kez olağan olarak toplanır. Toplantılardan 1 (bir) tanesi 

gündemli toplantıdır,   

d. Toplantı gün ve saati üyelere en az 3 (üç) gün önce telefon mesajı ve/veya mail ile 

bildirilir,  

e. Yürütme Kurulu toplantılarına yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 kez ve yıl boyunca 

yapılan toplantıların mazeretli-mazeretsiz 1/3’üne katılmayan Yürütme Kurulu Üyesinin 

üyeliği düşer,  

f. Üyeler, Yürütme Kurulunca kabul edilen sağlık vb. nedenlerle 6 aya kadar mazereti 

sayılabilir, 
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g. Yürütme Kurulu; üye sayısının, yönetmelikte belirtilen en az 7 (yedi) üye sayısının bir 

altına düşmesi halinde, Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapar ve Genel Kurul, Yürütme 

Kurulunun eksik üyeleri için seçimi yapar,    

h. Yürütme Kurulu, Genel Kurulun gündemini belirler, 

i. İşbu yönergenin 1.ve 5. maddesinde belirtilen amaçlar, görevler ve çalışma ilkeleri 

doğrultusunda Yürütme Kuruluna iletilen proje önerilerini değerlendirir, bu doğrultuda 

açılmış veya açılacak projelere ortak veya iştirakçi olarak katılır ve destek verir, 

j. Genel Kurulda alınan ve Fethiye Belediye Meclisine iletilen kararları halka duyurur ve 

uygulamaları izler, 

k. Fethiye Kent Konseyinin ayni ve nakdi gereksinimlerini (mekân, personel, araç ve 

gereçleri vb.) tespit ederek, temin edilmesi için Fethiye Belediyesine iletir, 

l. Genel Kurula delegelerin dışında katılacak olan kişilerin katılmaları konusunda karar alır, 

m. Çalışma Gruplarının ve Meclislerin çalışmalarına destek olur, kolaylaştırıcılık yapar, 

n. Gerekli gördüğü konularda Geçici Çalışma Gurupları ve Uzman Komisyonları oluşturur, 

çalışma raporları hazırlayıp Genel Kurula sunar, 

o. Fethiye Kent Konseyi, görev alanına giren konularda; ulusal/uluslararası/bölgesel olarak 

hazırlanan çalışmanın, projenin katılımcısı/ ortağı olabilir. Bu katılım/ortaklık için Yürütme 

Kurulu gerekçeli bir karar alır ve kimin/kimlerin görevlendirileceğini belirler. Konuyla ilgili 

görevlendirilen kişiler yaptığı çalışmaları rapor haline getirir. Raporu Yürütme Kuruluna 

sunar. Yürütme Kurulu ilk Genel Kurul toplantısında konu ile ilgili olarak Genel Kurulu 

bilgilendirir, 

p. Fethiye’de yaşanacak olağanüstü durumlarda (deprem, sel, savaş, büyük yangın vb.) 

Kent Konseyi var olan kriz merkezine etkin destek sağlar, 
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q. Kent Konseyinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirler, Fethiye 

Belediyesi’nin çalışmalarını takip eder ve Belediye Meclisi toplantılarına katılır, 

Belediye’nin İhtisas Komisyonlarına ve Diğer Komisyonlarına katılacak üyelerini belirler, 

r. Yürütme Kurulu üyeleri, kurulmuş olan Meclislerin ve Çalışma Gruplarının yürütme 

kurullarında görev alamaz,  

s. Yürütme Kurulu toplantıları tutanaklı yapılır, 

t. Yürütme Kurulu üyeleri Genel Kurul’a karşı sorumludur, 

u. Yürütme Kurulu yerel seçimlerin ardından yeniden yapılanır.  

 

MECLİSLER 

Madde 18: Kent Konseyleri, görev alanına giren konularda Meclisler oluşturabilir. 

a. Meclisler, gönüllülük temelinde oluşan, kent ve ülke sorunlarına duyarlı ve bu 

konularda söylenecek sözü, verilecek zamanı ve enerjisi olan, iddia sahibi bireylerden 

oluşan, kente yönelik iş ve proje üreten birimlerdir, 

b. Sivil toplum örgütlerinin yöneticisi ve üyeleri, herhangi bir sivil toplum örgütüne bağlı 

olmayan ancak konularla ilgili olan resmi ve özel kurum çalışanları ile ilçe sınırları içerisinde 

yaşayan ve kent sorunlarına duyarlı olan kişi ve kurumlar meclislerde yer alabilir, 

c. Meclisler, Kent Konseyi Yürütme Kurulunca önerilebileceği gibi Olağan Genel Kurul 

Gündemine getirilen önerilerle ya da, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna yazılı olarak yapılan 

başvurular üzerine; ilk Genel Kurulda oylanır ve kabul edilen Meclisler kurulur, 

d. Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ve kurulmuş diğer meclisler; temel çalışma usul ve 

esaslarını yönetmeliğe ve bu yönergeye aykırı olmamak kaydıyla kendileri belirler ve bu 

usul ve esaslar Genel Kurulca onaylanır, 
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e. Meclis kurmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar; Kent Konseyi Yürütme Kuruluna, 

gerekçeli ve yazılı olarak başvurur. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, başvuruyu inceler ve 

takip eden ilk Genel Kurulda görüşülmek üzere kayda alır, 

f. Kurulmuş ve kurulma sürecinde olan her Meclis için, Kent Konseyi Yürütme Kurulu, 

üyeleri arasından bir kolaylaştırıcı görevlendirir,  

g. Meclis kurma talebinin Genel Kurulda oylanarak kabul edilmesinin ardından, Kent 

Konseyi Yürütme Kurulu;  ilgili kurum ve kişilere (ilgili tüm STK ve kamu kurum, kuruluşları 

ile konusunda tanınmış uzmanlara) Meclisin faaliyete geçebilmesi adına davet gönderir ve 

toplantı düzenler, 

h. Meclislerin yürütme kurulu 7 (yedi) kişiden oluşur. Her Meclisin konusuyla ilgili kurum, 

kuruluş temsilcileri o meclisin doğal üyesidir. Her kurum kuruluş, ilgili meclisin Genel 

Kurulunda en fazla 2 (iki) üye ile temsil edilir, Yürütme Kurulunda ise en fazla 1 (bir) üye ile 

temsil edilebilir. Meclisler bireysel katılıma açıktır. Meclis Genel Kurul ve Yürütme 

Kurulunda yer almayan katılımcılar, toplantılarda görüş bildirebilir ancak oy kullanamaz, 

i. Genel Kurulda oylanarak kabul edilen Meclisler en fazla 1 (bir) ay içinde oluşumunu 

tamamlar, 

j. Meclisler, üye tam sayısının en az 2/3 (üçte iki) katılımı ile yaptıkları ilk Genel 

Kurullarında, Yürütme Kurulu Üyelerini ve Fethiye Kent Konseyi Yürütme Kuruluna 

katılacak Meclis Başkanlarını seçer. Meclis Başkanının, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna 

yazılı olarak bildirilmesiyle, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği başlar, 

k.  Meclisler ayda en az 2 (iki) kere toplantı yapar ve yılda en az 2 (iki) proje üretir. Ana 

yönergeye ve kendi iç yönergelerine göre çalışmayan ve proje üretmeyen Meclisler; Kent 

Konseyi Yürütme Kurulu talebiyle, Genel Kurulda görüşülmek üzere askıya alınır ve Meclis, 

Genel Kurul kararıyla ya yeniden yapılanır ve yeni temsilcisini seçer ya da iptal edilir,  
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l. Meclisler, konusuyla ilgili tespit ettikleri sorunları ve çözüm önerilerini raporlar halinde 

ve/veya hazırladıkları projelerini dosya halinde, ilk Genel Kurulda görüşülmek üzere Kent 

Konseyi Yürütme Kuruluna iletir. Kent Konseyi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen 

kararlar kamuoyu ile paylaşılır,  ilgili olanlar Belediye Meclisine sunulur. 

m. Meclislere katılmak ve görev almak isteyenler ilgili Meclisin Yürütme Kuruluna yazılı 

olarak başvurur. 

n. Meclis toplantı tutanaklarının yazılı olması esastır, 

o. Kurulmuş ve yönergesine uygun çalışan Meclisler yerel seçimlerden bağımsız olarak 2 

yılda bir Seçimli Genel Kurul ile yeniden yapılanır. 

 

ÇALIŞMA GRUPLARI 

Madde 19:  Kent konseyleri, görev alanına giren konularda Çalışma Grubu ve Geçici 

Çalışma Grupları oluşturabilir. Çalışma Grupları konu odaklı kurulur. 

a. Çalışma Grupları, gönüllülük temelinde oluşan, kent ve ülke sorunlarına duyarlı ve bu 

konularda söylenecek sözü, verilecek zamanı ve enerjisi olan, iddia sahibi bireylerden 

oluşan, kente yönelik iş ve proje üreten birimlerdir, 

b. Sivil toplum örgütlerinin yöneticisi ve üyeleri, herhangi bir sivil toplum örgütüne bağlı 

olmayan ancak konularla ilgili olan resmi ve özel kurum çalışanları ile ilçe sınırları içerisinde 

yaşayan ve kent sorunlarına duyarlı olan kişi ve kurumlar Çalışma Gruplarında yer alabilir, 

c. Çalışma Grupları kendi alanları ile ilgili olarak Kent Konseyi Genel Kurulunun veya Kent 

Konseyi Yürütme Kurulunun verdiği görevleri yapar, Kent Konseyi Yürütme Kurulu 

tarafından belirlenen konularda görüş bildirir, Kent Konseyi Genel Kurul kararlarına göre 

çalışmalarını yaparlar ve alınan kararları uygulayabilmek için gerekli etkinlikleri düzenlerler, 
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d. Kent Konseyi Yürütme Kurulu;  acil ve öncelikli konularda  Çalışma Gruplarının 

kurulması ve faaliyete geçebilmesi adına ilgili kurum ve kişilere davet gönderebilir, 

toplantılar yapabilir,  

e. Çalışma Grupları, Kent Konseyi Yürütme Kurulunca ya da Meclisler tarafından 

önerilebileceği gibi, Olağan Genel Kurul gündemine getirilen önerilerle ya da Kent Konseyi 

Yürütme Kuruluna yazılı olarak yapılan başvurular üzerine; takip eden ilk Genel Kurulda 

oylanır. Genel Kurulda kabul edilen Çalışma Grupları kurulur, 

f. Çalışma Grubu kurmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar; Kent Konseyi Yürütme 

Kuruluna, gerekçeli ve yazılı olarak başvurur. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, başvuruyu 

inceler ve takip eden ilk Genel Kurulda görüşülmek üzere kayda alır, 

g. Kurulmuş ve kurulma sürecinde olan her Çalışma Grubu için, Kent Konseyi Yürütme 

Kurulu, üyeleri arasından bir kolaylaştırıcı görevlendirir,  

h. Çalışma Grubu kurma talebinin Genel Kurulda oylanarak kabul edilmesinin ardından, 

Kent Konseyi Yürütme Kurulu;  ilgili kurum ve kişilere (ilgili tüm STK ve kamu kurum, 

kuruluşları ile konusunda tanınmış uzmanlara) Çalışma Grubunun faaliyete geçebilmesi 

adına davet gönderir ve toplantı düzenler, 

i. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu 5 (beş) kişiden oluşur. Her Çalışma Grubunun konusuyla 

ilgili kurum, kuruluş temsilcileri o Çalışma Grubunun doğal üyesidir. Her kurum kuruluş ilgili 

Çalışma Grubu Genel Kurulunda en fazla 2 (iki) üye ile temsil edilir, Yürütme Kurulunda ise 

en fazla 1 (bir) üye ile temsil edilebilir. Çalışma Grupları bireysel katılıma açıktır.  Çalışma 

Grubu Genel Kurul ve Yürütme Kurulunda yer almayan katılımcılar, toplantılarda görüş 

bildirebilir ancak oy kullanamaz, 

j. Genel Kurulda oylanarak kabul edilen Çalışma Grupları en fazla 1 (bir) ay içinde 

oluşumunu tamamlar, 
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k. Çalışma Grupları,  üye tam sayısının en az 2/3(üçte iki) katılımı ile yaptıkları ilk Genel 

Kurulda grup üyeleri arasından, Yürütme Kurulu Üyelerini ve Kent Konseyi Genel 

Kurulunda Çalışma Grubu’nu temsil edecek en az 1 (bir) temsilci seçer. Temsilci sayısı 1 

(bir)den çok ise dönüşümlü temsiliyet sağlayacak kişilerin temsiliyet zaman ve sürelerini 

içerir bilgiler, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletilir.  

l. Çalışma Grubu Temsicisinin ve/veya Temsilcilerinin, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna 

yazılı olarak bildirilmesiyle Genel Kurul Üyeliği başlar. 

m. Çalışma Grubu Temsilci ve/veya Temsilciler Çalışma Grubu toplantılarını yönetir ve 

Grubun sözcülüğünü yapar,  

n. Çalışma Grupları ayda en az 2 (iki) kere toplantı yapar ve yılda en az 1 (bir) proje üretir. 

Ana yönergeye ve kendi iç yönergelerine göre çalışmayan ve proje üretmeyen Çalışma 

Grupları; Kent Konseyi Yürütme Kurulu talebiyle, Genel Kurulda görüşülmek üzere askıya 

alınır ve Çalışma Grubu, Genel Kurul kararıyla ya yeniden yapılanır ve yeni temsilcisini seçer 

ya da iptal edilir.  

o. Kurulmuş ve yönergesine uygun çalışan Çalışma Grupları yerel seçimlerden bağımsız 

olarak 2 yılda bir Seçimli Genel Kurul ile yeniden yapılanır 

p. Çalışma grupları, konularıyla ilgili tespit ettikleri sorunları ve çözüm önerilerini raporlar 

halinde ve/veya hazırladıkları projelerini dosya halinde Kent Konseyi Genel Kuruluna 

sunulması için Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletir. Çalışma Gruplarında oluşturulan 

görüşler ve projeler Yürütme Kurulu’nda değerlendirildikten ve Kent Konseyi Genel 

Kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra ilgili olanlar Belediye Meclisine sunulur. 

q. Çalışma gruplarında görev almak isteyenler ilgili Çalışma gruplarının Yürütme Kuruluna 

yazılı olarak başvurur. 

r. Çalışma grubu toplantı tutanaklarının yazılı olması esastır. 
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GEÇİCİ ÇALIŞMA GRUBU 

Madde 20: Geçici Çalışma Grupları, Kent Konseyi Yürütme Kurulunca ya da Meclisler 

tarafından önerilebileceği gibi, Olağan Genel Kurul gündemine getirilen önerilerle ya da 

Kent Konseyi Yürütme Kuruluna yazılı olarak yapılan başvurular üzerine kurulur. Geçici 

Çalışma Gruplarının kurulmasında Kent Konseyi Genel Kurul onayı aranmaz, 

a. Geçici Çalışma Grupları, sorun odaklı kurulur ve belirli süre içinde çalışmalarını 

tamamlar, raporunu Kent Konseyi Genel Kuruluna iletmek üzere Kent Konseyi Yürütme 

Kuruluna sunar ve raporun Genel Kurulda görüşülmesinin ardından dağılır,  

b. Geçici Çalışma Gruplarının üye sayı sınırı yoktur,  

c. Geçici Çalışma Grupları temsilci seçmez, Yürütme Kurulu ve Genel Kururlu yoktur. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÇEŞİTLİ ve SON HÜKÜMLER 

 

TOPLANTI ve GÖRÜŞME USULÜ 

Madde 21: Kent Konseyi organları, 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; Yürütme Kurulunda Kent Konseyi Başkanının,  

 Meclislerde Meclis Başkanının, Çalışma Gruplarında Temsilcinin bulunduğu taraf çoğunluk 

sayılır. 

 

GENEL SEKRETER 

Madde 22: 

a. Yürütme Kurulu, ilk gündemli toplantısında Kent Konseyi Genel Sekreterini, Fethiye 

Belediye Başkanı tarafından önerilen üç aday arasından seçer. Seçilen Genel Sekreterin 

görev süresi yürütme kurulunun madde 17/b‘de belirtilen görev süresi ile aynıdır. 

b. Genel Sekreter, yürütme kurulu toplantılarına katılır, görüş bildirebilir ancak oy 

kullanamaz. 

c. Kent Konseyi Genel Sekreteri, 5.  maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini 

koordine eder. Meclisler, Çalışma Grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu 

ve koordinasyonu sağlar. 

d. Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur. 
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SEKRETERYA İŞLERİ 

 Madde 23: 

a. Kent Konseyinin sekreterya hizmetleri, Fethiye Belediyesi tarafından önerilen ve 

Yürütme Kurulu tarafından kabul edilen görevliler tarafından yerine getirilir, 

b. Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında Genel Sekretere karşı 

sorumludur. 

 

 KENT KONSEYİNİN MALİ YAPISI 

 Madde 24:  Fethiye Belediyesi, Fethiye Kent Konseyine, bütçesinde ödenek ayırmak 

suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar. 

 

YÖNERGENİN UYGULANMASI 

Madde 25: Bu yönerge, 24.10.2019 tarihli Genel Kurul’da kabul edildikten sonra yürürlüğe 

girer ve Fethiye Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.  


