TURGUTLU KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, HukukB Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu yönergen*n amacı, Turgutlu kent yaşamında kent k*ml*ğ*n*, kent v*zyonunu ve
hemşer*l*k b*l*nc*n* gel*şt*rmek, kent*n hak ve hukukunu korumak, sürdürüleb*l*r kalkınma, çevreye
duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma, hesap verme, b*rl*kte yönet*m
*lkeler*n* hayata geç*rmek, yer*nden yönet*m *lkeler*ne ve demokrat*k, la*k ve sosyal hukuk devlet*
anlayışına katkıda bulunmak, kadın erkek eş*tl*ğ* b*l*nc*n* gel*şt*rmek üzere kurulan “Turgutlu Kent
Konsey*”n*n çalışma, yöntem ve *lkeler*n* bel*rlemekt*r.
Bu yönerge Turgutlu Kent Konsey*’n*n oluşumunu, yönet*m *lkeler*n*, organlarını, organların
görev yetk*ler* *le çalışma usul ve esaslarını kapsar.

HukukB Dayanak
Madde 2- Bu yönerge; İç*şler* Bakanlığı tarafından, 08/10/2006 tar*h ve 26313 sayılı Resm*
Gazetede yayınlanmış kent konsey* yönetmel*ğ* ve anılan yönetmel*ktek* 06/06/2009 tar*h ve 27250
sayılı Resm* Gazetede yayınlanmış, yapılan değ*ş*kl*klere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3- Bu Yönergede geçen;
a) BeledBye: Turgutlu Beled*yes*’n*
b) YönetBşBm: Saydamlık, hesap vereb*l*rl*k, katılım, çalışma uyumu, yer*ndel*k ve
etk*nl*k g*b* ölçütler temel*nde, çok aktörlü ve toplumsal ortaklılara dayalı yönet*m*,
c) Yerel Gündem 21 Programı (YG21): B*rleşm*ş M*lletler R*o Yeryüzü Z*rves*’nde
(1992) kabul ed*len ve 21’*nc* yüzyılın gündem*n* bel*rleyen “Gündem 21” başlıklı Eylem
Planının 28 *nc* bölümü uyarınca, yerel yönet*mler*n öncülüğünde, s*v*l toplumun ve d*ğer
paydaşların, b*rl*kte kend* sorunlarını ve öncel*kler*n* saptayarak, kentler* *ç*n “Yerel Gündem
21” olarak adlandırılan katılımcı eylem planlaması sürec*n* gerçekleşt*rmeler* kararına dayalı
olarak, Bakanlar Kurulu’nun desteğ*yle, 1997 yılından bu yana sürdürülen Türk*ye Yerel
Gündem 21 Programını,
d) Kent KonseyB: merkez* yönet*m*, yerel yönet*m* ve s*v*l toplumu ortaklık anlayışıyla
ve hemşer*l*k hukuku çerçeves*nde buluşturan yönet*ş*m mekan*zmalarıdır. Konseyler kent*n
kalkınma öncel*kler*n*n, sorunlarının ve v*zyonlarının sürdürüleb*l*rl*k *lkeler* temel*nde
bel*rlend*ğ*, tartışıldığı ve çözümler*n gel*şt*r*ld*ğ* demokrat*k yapıdır.
e) Katılımcı kuruluş ve kBşBler: Kent Konsey* oluşumuna katılma kararı alan kamu
kurumu n*tel*ğ*ndek* meslek kuruluşlarının ve mahalle Muhtarlarının tems*lc*ler* ve b*reysel
katılımcıları,
f) Kadın MeclBsB: Kadınların toplumsal yaşamın her alanına ve kent yönet*m*ne “temel
ve eş*t ortaklar” olarak katılmalarını, söz sah*b* olmalarını ve yapab*l*r kılınmalarını
hedefleyen, kenttek* tüm kadınları ve *lg*l* kuruluşları kapsayan ortak yapıyı,
g) Genç MeclBsB: Yönet*ş*m anlayışına dayalı sürdürüleb*l*r kalkınma *ç*nde gençler*n
yapab*l*r kılınmasını, kal*tel* ve yaşanab*l*r b*r kent*n yönet*m*nde gençler*n akt*f rol almasını
hedefleyen, gönüllülük temel*nde oluşmuş ortak yapıyı,
h) Çalışma Grupları: Kenttek* her sektörün kent konsey*nde tems*l ed*lmes*n* ve çok
ortaklı proje uygulamalarına ve faal*yetlere katılımı sağlayan kent konsey* çalışma gruplarını,
i) Kent KonseyB MeclBslerB: Kenttek* özel *lg* gruplarının ve mahalle düzey*nde halkın
kent konsey*nde tems*l ed*lmes*n* ve çok ortaklı proje uygulamalarına ve faal*yetlere katılımı
sağlayan kent konsey* mecl*sler*n*,

j) Genel Kurul: Kent Konsey* Genel Kurulunu.
k) Yürütme Kurulu: Kent Konsey* Yürütme Kurulunu.
l) DBvan Başkanlığı: Kent Konsey* Genel Kurulu tarafından seç*len Kent Konsey*
Başkanı ve 2 kat*p üyey*.
m) Genel SekreterlBk: Kent Konsey* Genel Sekreterl*ğ*n* *fade eder.
n) BBreysel Katılım: Çalışma Gruplarına; Konsey Üyes* olmayanlar katılab*l*rler, b*rb*r*n*
*zleyen üç toplantıya katılanlar grup üyes* olurlar.(Ancak bu üyeler grupça seç*lecek beş üyen*n
b*r*s* olarak seç*l*rse Konsey üyes* olab*l*rler.) Üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler*n
üyel*kler* düşer.
o) EngellB MeclBsB: Yönet*ş*m anlayışına dayalı ve sürdürüleb*l*r kalkınma *ç*nde
Turgutlu İlçes*’nde yaşayan engell* b*reyler*n, yakınlarının ve engell* b*reyler*n hakları
konusunda duyarlı tems*lc*ler*n kent yönet*m*ne katılmalarını, kal*tel* ve yaşanab*l*r
b*r kent*n yönet*m*nde akt*f rol almalarını, hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş
ortak yapıyı,
p) Mahalle Forumları: Yönet*ş*m anlayışına dayalı ve sürdürüleb*l*r kalkınma *ç*nde
Turgutlu İlçes*’nde bulunan her b*r mahallede yaşayanların kend* mahalleler*nde kent
yönet*m*ne katılmalarını, kal*tel* ve yaşanab*l*r b*r kent*n yönet*m*nde akt*f rol
almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıyı,

İKİNCİ BÖLÜM
Kent KonseyBnBn ÜyelBğB ve Oluşumu, GörevlerB, Çalışma İlkelerB

Kent KonseyBnBn Oluşumu
Madde 4- Turgutlu Kent konsey*; merkez* yönet*m*, yerel yönet*m*, kamu kurumu
n*tel*ğ*ndek* meslek kuruluşlarını ve s*v*l toplumu ortaklık anlayışı *le buluşturmak üzere
aşağıda bel*rt*len k*ş*, kurum ve kuruluş tems*lc*ler*nden oluşur:
a) Turgutlu Kaymakamı veya tems*lc*s*,
b) Turgutlu Beled*ye Başkanı veya tems*lc*s*,
c) Sayısı 10’u geçmemek üzere Turgutlu Kaymakamı tarafından bel*rlenecek kamu kurum ve
kuruluşlarının tems*lc*ler*,
d) Turgutlu Belediye Başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam
muhtar sayısının yüzde 30'unu geçmemek ve 20'den az olmamak üzere kendi aralarında
seçecekleri ve resmi yazıyla bildirilen temsilcileri,
e) Turgutlu *lçes*nde teşk*latını kurmuş olan s*yas* part*ler*n tems*lc*ler*,
f) Ün*vers*telerden *k*den fazla olmamak üzere en az b*r tems*lc*, ün*vers*te sayısının b*rden
fazla olması durumunda her ün*vers*teden b*rer tems*lc*,
g) Kamu kurumu n*tel*ğ*ndek* meslek kuruluşlarının, send*kaların, noterler*n, baroların ve
*lg*l* dernekler *le vakıfların tems*lc*ler*,
h) Kent konsey*nce kurulan mecl*s ve çalışma gruplarının b*rer tems*lc*s*.
ı) Mahalle Mecl*sler*n*n 2’şer tems*lc*s*
B) Turgutlu Beled*ye Mecl*s üyeler*n*n %30’u kadar tüm gruplar tems*l ed*lecek şek*lde
tems*lc*ler*
Ayrıca bunların dışında Turgutlu’da görev yapmış esk* Beled*ye Başkanları Kent Konsey*
doğal üyes*d*r.

YenB Katılımlar
Turgutlu Kent Konsey* yen* katılımlara açıktır. Turgutlu Kent Konsey* Genel Kurulunda
görev almak *steyen ve yukarıda tanımlanmış kamu kurum ve kuruluşlarının tems*lc*ler*
başvurularını yazılı olarak Kent Konsey* Genel Sekreter*ne yaparlar, başvurular yürütme
kurulu tarafından değerlend*r*lerek *lk genel kurul toplantısında karara bağlanır.
Kent Konseyi Üyeliğinin Bitimi
a) Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin istifaları veya başka bir yere atanmaları
durumunda, bu temsilcilerin yerine Kaymakamlık tarafından yeniden görevlendirme yapılır.
b) Kent konseyi üyesinin, üyelikten ayrılmak istemesi ve bu durumu kent konseyi genel
sekreterliğine yazılı olarak iletmesi durumunda, üyeliği kendiliğinden biter.
c) Kent konsey üyesinin, üyeliğe yakışmayacak derecede yüz kızartıcı bir suç işlemesi ve bu
durumun yargıda kanıtlanması durumunda üyeliği kendiliğinden düşer.
d) Kent konseyi olağan ve olağanüstü toplantılarına üst üste 2 kez veya yıl içerisinde
toplamda 4 kez ve daha fazla yazılı mazeret bildirmeden katılmayan üyenin, kent konseyi
üyeliği düşer. Bu üye için bir yıldan önce yeniden üyelik başvurusu yapılamaz.
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri haricinde üyelikleri düşenlerin yerine temsil ettiği
kurum ve kuruluş tarafından, genel kurula katılmak için yeni bir üye belirlenir.

Kent KonseyBnBn GörevlerB:
Madde 5a) Yerel düzeyde demokrat*k katılım katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşer*l*k hukuku
b*l*nc*n*n gel*şt*r*lmes*n*, çok ortaklı ve çok aktörlü yönet*ş*m anlayışının ben*msenmes*n*
sağlamak,
b) Kente *l*şk*n temel stratej*ler ve eylem planlarının bel*rlenmes*, uygulama ve *zleme
süreçler*nde tüm kent* kapsayan b*r ortak akıl oluşturmak,
c) İnsan Hakları ve hukukun üstünlüğü temel prens*pler*ne dayanarak, katılımcı demokras*
ve uzlaşma kültürünü gel*şt*rmek,
d) Kent*n k*ml*ğ*ne *l*şk*n tar*hsel, kültürel, doğal ve benzer* tüm değerler* sah*p çıkmak ve
gel*şt*rmek,
e) Kent kaynaklarının daha etk*n ver*ml* ve ad*l kullanımına katkıda bulunmak,
f) Sürdürüleb*l*r kalkınma anlayışına dayalı kent*n yaşam kal*tes*n* gel*şt*ren çevreye
duyarlı ve yoksulluğu g*der*c* programları desteklemek,
g) Demokras*n*n vazgeç*lmez temel öğeler*nden olan s*v*l toplumun gel*şmes*ne ve
kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
h) Kadınların ve gençler*n toplumsal yaşamlarındak* etk*nl*kler*n* arttırmak ve yerel karar
alma mekan*zmalarından akt*f rol almalarını sağlamak,
i) Kent yönet*m*nde, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme yol ve yöntemler*n*n
uygulanmasına katkıda bulunmak,
j) Kent Konsey*nde oluşturulan görüşler*n beled*ye mecl*s*n*n *lk toplantısında gündeme
alınarak değerlend*r*lmes*n* sağlamaktır.
k) Sürdürüleb*l*r gel*şmen*n sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne
yönel*k planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak

Çalışma İlkelerB
Madde 6-Kent konsey*, aşağıdak* *lkeler temel*nde çalışmalarını sürdürür.
a)Yerel Gündem 21 sürec* bağlamında, “kent*ne sah*p çıkma”, “akt*f katılım ve çözümde
ortaklık” *lkeler*n*n bütünlüğünde, kentler* sürdürüleb*l*r geleceğe taşıyan b*r “ortaklık
model*” oluşturmak,
b)Demokrat*k gönüllülük zem*n*nde, toplumun her kes*m*nden etk*n katılım *le hemşer*l*k
b*l*nc*n*n gel*şt*r*lmes* amacı *le çalışmak,
c)Evrensel değerler, *nsan hak ve hukukunun korunması, açıklık ve saydamlık, demokrat*k
katılım, *şb*rl*ğ* ve dayanışma, eş*tl*k, özerkl*k, b*l*msell*k, sosyal sorumluluk g*b* *lkeler*n ön
planda tutulmasını sağlamak,
d)Kadınlar, gençler, çocuklar, yaşlılar ve engell*ler*n toplumsal yaşamın her alanında
katılmalarını ve söz sah*b* olmalarına öncülük etmek,
e)İnsanlığın ortak varlığı olan doğal kaynakların, çevren*n su, toprak, orman ve b*tk*ler*n ve
canlıların en *y* şek*lde kullanılması, korunması ve *y*leşt*r*lmes*n* sağlamak,
f)Sağlık, spor ve sosyal yardımlaşmanın gel*şt*r*lmes*n* sağlamak,
g)Ekonom*k ve sosyal kalkınma *le kent*n yaşam düzey*n*n gel*şt*r*lmes* *ç*n stratej*k planlar
hazırlamak,
ğ)Kent*n sürdüreb*l*r gel*şmes*n*n temel*n* oluşturacak pol*t*kalar arasında öncel*kl* olanların
bel*rlenmes* ve çözüm öner*ler* üret*lmes*n* *mkan tanıyacak b*r ortak akıl ortamı oluşturmak,
h)Kent*n öncel*kl* sorunlarını tesp*t ederek, yerel sürdürüleb*l*r kalkınma ve gel*şme
planlarının hazırlanması, sorunların çözümüne yönel*k stratej*k eylem planı hazırlamak ve
hayata geç*r*lmes*n* sağlamak,
ı)Bel*rlenen bu *lkeler çerçeves*nde, kent ve tems*lc*ler*n*n, yerel kurum-kuruluş ve *dareler*n
b*rl*kte çalışmasını, tüm güçler*n*n ortak akıl etrafında b*r araya gelmes*n* sağlamak ve
uygulamasını tak*p etmekt*r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KENT KONSEYİ ORGANLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI
Organlar
Madde 7-Kent Konsey* aşağıdak* organlardan oluşur;
a) Genel Kurul
b) Yürütme Kurulu
c) Kent Konsey* Başkanı
d) Genel Sekreterl*k
e) Mecl*sler
f) Çalışma Grupları

Genel Kurul
Madde 8a) Kent konsey*n*n en yetk*l* organı olup, 4.maddede bel*rt*len üyelerden oluşur.
b) Genel kurula, kent konsey* başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması hal*nde
yürütme kurulunun en yaşlı üyes* toplantıya başkanlık yapar.
c) Genel kurul; yürütme kurulunun, mecl*sler*n ve çalışma gruplarının seç*m ve çalışma
esaslarını, *lg*l* yönetmel*k hükümler*ne aykırı olmamak kaydıyla bel*rler. Hazırlanan
mecl*s ve çalışma grubu yönergeler*n*n veya yönerge değ*ş*kl*kler*n*n yasal mevzuata ve
kent konsey* yönerges*ne uygunluğunu onaylar.
d) Bu yönergen*n amaç ve *lkeler* doğrultusunda çalışmalar yapar ve gerekl* çalışmaları
yapmak ve kararları almak amacıyla yürütme kuruluna yetk* ver*r.
e) Yasal mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, kent konsey* yönerges* *le *lg*l* olarak
yapılacak değ*ş*kl*kler* görüşüp, karara bağlar. Yönerge değ*ş*kl*ğ*, kent konsey*
başkanının tekl*f* *le veya genel kurul üyeler*n*n 1/3'*n*n *mzalı önerge vermes* ve tüm
delegeler*n salt çoğunluğunun oyu *le gerçekleş*r.
f) Yürütme kurulu tarafından hazırlanan gündem maddeler*n* ve genel kurul üyeler*nce
ver*len önergeler* görüşür.
g) Çalışma gruplarından ve mecl*slerden gelen öner*ler* görüşerek karara bağlar.
Genel Kurul Toplantısı
Kent konsey* genel kurul toplantıları basına ve halka açık olarak yapılır. D*nley*c*ler genel
kurulda aday olamaz ve oy kullanamaz.
Genel kurul toplantıları, üye tam sayısının 1/3'ünün katılımı *le gerçekleşt*r*l*r ve kararlar
oy çokluğuyla alınır
Genel kurul toplantısı *ç*n yeterl* çoğunluk sağlanamadığı takd*rde, 15 gün *ç*nde
gerçekleşt*r*lmek üzere toplantı ertelen*r. Bu toplantıda yeterl* çoğunluk aranmaz ve
katılan üyeler*n oy çokluğuyla karar alınır.
Kent konsey* genel kurulunda söz alacak üyeler*n konuşma süreler*, kent konsey* başkanı
tarafından sınırlandırılab*l*r.
Olağan Genel Kurul Toplantısı:
Kent Konsey*, yılda en az *k* kere olmak üzere, Yürütme Kurulunun kararıyla gerekl*
görüldüğü takd*rde daha fazlada toplanır. Yapılan *lk seç*ml* genel kuruldan başlayarak *lk
dönem *ç*n 2 yıl, *k*nc* dönem *ç*n 3 yıllık dönemler*n sonunda olağan seç*ml* genel kurul
toplantısı yapılır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:
Genel kurul, kent konsey* başkanı tarafından doğrudan veya genel kurul üyeler*n*n 1/3'*n*n
yazılı *steğ* *le gündeml* olarak olağanüstü toplantıya çağrılab*l*r. Olağanüstü toplantıda ek
gündem maddes* önerges* ver*lemez.

Genel Kurul Çalışma YöntemB
Toplantı gündem*, tar*h*, yer* ve saat*, yürütme kurulu tarafından hazırlanır ve üyelere en
az 3 gün önce duyurulur.
Gündeme eklenmes* *stenen maddelere *l*şk*n talepler yürütme kurulu tarafından
değerlend*r*l*r ve uygun görülen maddeler gündeme eklen*r. Genel kurulda, açılıştan
sonra okunan gündeme ek yapılması veya gündem maddeler*n*n değ*şt*r*lmes*; genel
kurul üyeler*n*n yazılı yada sözlü taleb* *le lehte ve aleyhte yapılacak b*rer konuşmadan
sonra, genel kurul salt çoğunluğu kararıyla olur.
Kent konsey* genel kurul toplantısının gündem*, günü, saat* ve yer* uygun *let*ş*m
araçlarından; gazete, mektup, faks, elektron*k posta, telefon, mesaj, beled*ye anonsu g*b*
herhang* b*r* veya b*rkaçı *le üyelere duyurulur.
Kent konsey*n*n her b*rleş*m* *ç*n ayrı katılım l*stes* hazırlanır ve delegeler bu l*steler*
*mzalayarak b*rleş*me katılır. Gerekl* hallerde delegelerden k*ml*k göstermeler*
*steneb*l*r.

Genel Kurul Görev ve YetkBlerB
Madde 9- Genel Kurul Görev ve Yetk*ler* şunlardır:
a) Bu yönetmel*ğe uygun olarak kent konsey* tüzüğünü düzenlemek ve değ*şt*rmek,
çalışma grupları ve mecl*sler*n oluşumuna karar vermek ve yen*den düzenlemek.
b) Her Mahall* İdareler seç*m* sonuçlarının *lanını tak*p eden en geç üç ay *nde yapılacak
*lk Genel Kurul toplantısında en çok alan Genel Kurul üyeler* arasından; genel kurul

başkan ve başkan vek*l* ve *k* kat*p üyes*n*, genel sekreter ve genel sekreter
yardımcısını tek derecel* seçmek.
Yürütme Kurulu
Madde 10- Yürütme kurulu, b*r*nc* dönem *ç*n *k*, *k*nc* dönem *ç*n üç yıl görev yapmak
üzere, genel kurul tarafından kadın ve gençl*k mecl*s başkanlarının da yer aldığı meslek* ve
kurumsal tems*l esasına göre seç*m yada görevlend*rme *le bel*rlenen en az yed* k*ş*den
oluşur. Yürütme kuruluna kent konsey* başkanı, bulunmaması hal*nde yürütme kurulunun
en yaşlı üyes* başkanlık eder. Yürütme kurulu, genel kurulun gündem*n* tesp*t eder ve genel
kurul tarafından oluşturulan görüşler* *lg*l* beled*yeye sunar ve uygulamayı *zler.
Yürütme kurulu *lk toplantısında Başkan ve *k* Başkan Yardımcısını çoğunluk *le seçer.
Genel Sekreter yürütme kurulunun doğal üyes*d*r.
Kent konseyB başkanı
MADDE 10/A –
(a) Kent konsey* başkanı genel kurul tarafından seç*l*r. Kent konsey* başkanının görev süres*,
yürütme kurulunun görev süres*yle paralel olmak üzere *lk dönem *ç*n *k* yıl, *k*nc* dönem *ç*n
üç yıldır.
(b) Kent konsey* başkanının seç*m* *ç*n *lk oylamada üye tamsayısının üçte *k* ve *k*nc*
oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İk*nc* oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa,
bu oylamada en çok oy alan *k* aday *ç*n üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla
oyu alan aday, başkan seç*lm*ş olur.
(c) Kent konsey* başkanının seç*m*, kent konsey*n*n *lk toplantısının b*r*nc* b*rleş*mde
tamamlanır.
(d) Kent konsey* başkanının *z*n, hastalık veya başka b*r sebeple görev* başında bulunmadığı
hallerde, bu süre *ç*nde kend*s*ne yürütme kurulunun en yaşlı üyes* vekalet eder.

Çalışma Grupları
MeclBsler ve çalışma grupları
MADDE 11 –
(a) Kent konseyler*, görev alanına g*ren konularda mecl*s ve çalışma gurupları oluşturab*l*r.
(b) Mecl*sler*n ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları yürütme kurulunca bel*rlen*r.
(c) Mecl*slerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, kent konsey* genel kurulunda
görüşülerek kabul ed*ld*kten sonra değerlend*r*lmek üzere *lg*l* beled*ye mecl*s*ne sunulur.

Genel SekreterlBk
Madde 12- Genel Sekreterl*k, kent konsey* çalışmalarının *şb*rl*ğ* ve eşgüdüm *ç*nde
kolaylaştırılması, sürekl* hale get*r*lmes* ve *zlenmes*, kurumsal *let*ş*m*n sağlanması ve
katılımcı bütçen*n uygulanmasından sorumludur. Genel sekreterl*k, 7 nc* madden*n (b) bend*ne
göre her mahall* *dareler seç*m*n sonrasında yapılan *lk genel kurul toplantısında seç*len genel
sekreter ve genel sekreter yardımcısı *le beled*yen*n ve katılımcı kuruluşların görevlend*rd*ğ*
büro personel*nden oluşur.
Madde 12/A – Kent konsey* genel sekreter*, beled*ye başkanı tarafından öner*len üç aday
arasından yürütme kurulu tarafından seç*l*r.
Kent konsey* genel sekreter*, 6 ncı maddede bel*rt*len görevler*n yer*ne get*r*lmes*n* koord*ne
eder. Mecl*sler, çalışma grupları ve benzer* yapılar arasındak* çalışma uyumunu ve
koord*nasyonu sağlar.Genel sekreter, kent konsey* başkanına ve yürütme kuruluna karşı
sorumludur.
Genel SekreterlBğBn görev ve YetkBlerB
Madde 13-Genel Sekreterl*ğ*n görev ve yetk*ler şunlardır:
a) Bu yönetmel*ğe uygun olarak sorumlulukları kapsamında kent konsey* tüzüğü, stratej*k
plan, yıllık program ve bütçe, koord*nasyon kurulu yönergeler* çerçeves*nde genel
sekreterl*ğ* *lg*lend*ren çok ortaklı proje yönet*m* uygulamaları ve faal*yetler hakkında
mevcut durum anal*z*, görüş ve öner*ler hazırlamak ve bunların koord*nasyon
kurulunda değerlend*rmes*n* sağlamak. Bu bağlamda, kent*n öncel*kl* sorunları ve
çözüm öner*ler* hakkında hazırladığı görüş ve öner*ler* *lg*l*lere *letmek
b) Kent konsey* başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur ve kent konsey* genel
kurulunun ve yürütme kurulunun doğal üyes*d*r.
c) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının gündem*n*, gününü, saat*n* ve yer*n*
uygun *let*ş*m araçlarından; gazete, mektup, faks, elektron*k posta, telefon, mesaj,
beled*ye anonsu g*b* herhang* b*r* veya b*rkaçı *le en az 3 gün önces*nden üyelere
duyurulmasını sağlar.
d) Genel kurul tarafından alınan kararları uygular, her yıl yapılan faal*yetlerle *lg*l*
raporları kent konsey* başkanı ve yürütme kuruluna takd*m eder.
e) Mecl*s ve çalışma gruplarının faal*yetler*n* tak*p eder ve gerekt*ğ*nde danışmanlık
h*zmetler*n* yer*ne get*r*r.
f) Genel kurul ve yürütme kurulu toplantı tutanaklarını hazırlar ve arş*vler.
g) İht*yaç durumuna göre sekreterya h*zmetler* *le *lg*l* olarak, personel *ht*yacını yürütme
kuruluna b*ld*r*r. Kent konsey* sekreterya h*zmetler*, *lg*l* beled*ye tarafından öner*lecek ve
yürütme kurulu tarafından kabul ed*lecek görevl*ler tarafından yer*ne get*r*l*r.

h) Kent konsey*n*n sekreteryasında görev alan personel kent konsey*n*n üyel*k *şlemler*n*
ve kent konsey*n*n yazışmalarını yer*ne get*r*r. Sekretarya h*zmetler*n* yürüten personel
çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.
ı) Kent Konsey* çalışmalarının dokümanlarının hazırlanması, yayınlanması ve *lg*l*ler
dağıtılması ve evrak tak*b*n* sağlamak.
j) Çalışma Grupları ve mecl*sler*n çalışmalarına katılmak *steyen *lg*l* kuruluşların ve
k*ş*ler*n ön başvurularını kabul etmek ve bu Yönetmel*ğe uygun olarak *lg*l* çalışma grupları
ve mecl*slerde görev almalarını sağlamak.
k) B*reysel katılımcı üyel*ğ*n* kaybedenler*n* tesp*t ederek çalışma grupları ve kent konsey*
mecl*sler* l*steler*nden çıkarmak.
Madde 14- Bu Yönetmel*k hükümler*ne uygun olarak, kent konsey*n* tems*l etmeye Kent
Konsey* Başkanı, Başkan Vek*l* veya Genel Sekreter yetk*l*d*r. Kent Konsey*n*n Beled*ye ve
katılımcı kuruluşlarla *l*şk*ler*n* yürütmeye genel sekreter ve görevlend*receğ* genel sekreter
yardımcısı yetk*l*d*r.
YÖNERGE ÇIKARMA
Madde 15- Kent konsey* genel kurulu, bu yönergeye aykırı olmamak kaydıyla çeş*tl* uygulama
yönergeler* çıkarab*l*r.
KENT KONSEYİNİN MALİ YAPISI
Madde 16a) Turgutlu beled*ye mecl*s*, Turgutlu kent konsey*ne, bütçes*nde ödenek ayırmak suret*yle
ayn* ve nakd* yardım yapar ve destek sağlar.
b) Turgutlu kent konsey* yasa, yönetmel*k ve *lkeler*ne uygun olarak ulusal ve uluslararası
kuruluşların kaynak ve fonlarından yararlanab*l*r, mevzuat çerçeves*nde ortak faal*yet ve
projeler yapab*l*r.

Yürürlük
Madde 17- Bu Yönetmel*k yayımı tar*h*nde yürürlüğe g*rer.
Yürütme
Madde 18- Bu Yönetmel*k hükümler*n* Turgutlu Beled*ye Başkanı yürütür.

