kent konseyi:
Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve
hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun
korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal
yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap
verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye
çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin,
ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve
kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer
ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili
ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.
Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk
toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent
konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca
hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
(Belediye Kanunu, Madde 76)

hemşehri hukuku:
Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin
hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine
katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye
idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır.
Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda
sunulması zorunludur. Belediye, hemşehriler arasında sosyal
ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin
korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu
çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve
uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır. Belediye
sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs,
belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve
duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve
katılma paylarını ödemekle yükümlüdür.
(Belediye Kanunu, Madde 13)

gönüllülük:
Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım,
kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın
ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik
hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı
sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak
amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar
uygular. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usûl
ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir.
(Belediye Kanunu, Madde 77)

yerel katılıma dair:
"Kent konseylerinin, meclisleri aracılığıyla aynı kentsel
mekânda yaşayanların birbirine sahip çıkarak, maruz kalınan
ortak sorunlara karşı dayanışma duygularının güçlendirilmesi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirerek
bu amaca hizmet eden faaliyetlerin çoğaltılması
beklenmektedir.
Kent konseyi bünyesindeki meclisler ve çalışma grupları;
katılımcılığı özendiren, bilgi akışını hızlandıran, saydamlığı
amaçlayan, yer yer karar alma süreçlerini de içeren, ilgili
tarafların bir araya gelip görüş alışverişinde bulundukları ve
belli konularda düşünce açıklamalarının yapıldığı platformlar
olarak işlev görür."
(Yönetişim ve Katılım Rehberi, Stratejik Yerel Yönetişim Projesi, İçişleri
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü.
Mayıs 2014. Sayfa 15 ve Sayfa 37)

yerel katılıma dair:
"(Kent Konseyine ait) Meclisler aynı zamanda dezavantajlı
grupların (kadınlar, yaşlılar, çocuklar, gençler ve engelliler)
kent yaşamında karşılaştıkları sorunların daha katılımcı
platformlarda tartışılması ve çözüm önerilerinin
geliştirilmesini sağlar.
Vatandaşlar açısından bakıldığında kent konseyleri gönüllü
olan vatandaşların örgütlenmelerine, tepkilerini ortaya
koymalarına, uzmanlıklarını kent yararına kullanmalarına,
ihtiyaç ve öncelikleri ile bu konularda geliştirdikleri projelerini
ve şikâyetlerini duyurabilmelerine ve eylem
geliştirebilmelerine fırsat tanır.”

(Yönetişim ve Katılım Rehberi, Stratejik Yerel Yönetişim Projesi, İçişleri
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü.
Mayıs 2014. Sayfa 15 ve Sayfa 37)

