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KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 
 
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 

 
GENEL HÜKÜMLER 
 
AMAÇ 
 
MADDE 1: 
 
Bu yönerge Süleymanpaşa İlçesinde yaşayan kadınların toplumsal yaşamın, üretim, iş, siyaset, kültür, 
sanat vb. alanlarında söz sahibi olması kent ve kadın sorunları, sorumlulukları konusunda 
bilinçlenmesi, politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının 
geliştirilmesi,kadınların ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve 
projeler üretilmesinde aktif rol almalarının sağlanması ve projelerin yetkili birimlere ulaştırılmasında 
etkili çoğunluk olarak temsil edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

  
KAPSAM  
 
MADDE 2: 
Kadın Meclisi; kent için de yaşayan kadınların din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı 
gözetmeksizin; her türlü kurum temsilcisi kadını temsil etmek üzere, bireysel katılımı da ön gören; 
kadının özgür, demokratik ve doğrudan katılımına dayanan bir yapıdır. Bu yönerge kadın meclisinin 
kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. 

 
DAYANAK 
 
MADDE 3: 
Bu yönerge,5393 sayılı Belediye Kanunun 76.maddesi gereğince,  8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı 
Resmi gazete de yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliğinin 16 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
  
TANIMLAR 
 
MADDE 4: 
Bu yönergede geçen ; 
a) Meclis: Süleymanpaşa Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi. 
b) Konsey: Süleymanpaşa Belediyesi Kent Konseyini. 
c) Başkan: Kadın Meclisi Başkanı 
d )Başkan yardımcısı; Kadın Meclisi Başkanına yardım eder, başkan olmadığı zaman vekalet eder. 
e) Genel Kurul: Kadın Meclisi Genel Kurulunu 
f) Çalışma Grupları: Kadın Meclisi alt çalışma grupları, 
g) Sözcü: Çalışma gruplarını temsil eden kişi, 
h) Sekreter: Yürütme kurulu ve genel kurul toplantılarında yazman kişi. 
i) Salt çoğunluk: Toplantıya katılan aktif üyelerin, yarıdan bir fazlası. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 
İLKELERİ, OLUŞUMU VE ORGANLARI 
 
İLKELER 
MADDE 5: 

a) Meclis çalışmalarına ve toplantılarına, üyelik esaslarına uyan, Süleymanpaşa kent merkezinde 
yaşayan tüm kadınlar katılabilir. 

b) Meclis, cinsiyet ayrımcılığına dayalı eğitim, hukuk, sağlık, çevre, ekonomik, siyasal, kültürel ve 
toplumsal alanlardaki tüm uygulamalara karşı mücadele eder. 

c) Meclis hiçbir siyasi parti ile dikey ilişki içinde olamaz. Kadın meclisi siyasi bir oluşum değildir. 
d) Kadın Meclisi, her türlü şiddete karşıdır. 
e) Çalışmalara katılımda devamlılık ve gönüllülük esastır. 
f) Tartışmaların niteliği ve kapsamı genel hedef ve amaçlara yönelik olmalı. 
g) Meclis  toplantıları,  kamuya ve basına açık yapılır. İstisnai hallerde Meclis gizlilik yetkisine 

sahiptir. Toplantıda oylama ile gizliliğe karar verilir. 
h) Mecliste alınan  kararlar ve görevlerin getirmiş olduğu ayrıcalıklar özel çıkarlar 

doğrultusunda kullanılamaz  
i) Kadın Meclisi siyasi partilerden aday olan herhangi bir kişiyi destekleyemeyeceği gibi, bir 

adayın leh ve aleyhinde toplantılar yapamaz ve beyanat veremez 
j) Kamu kurumları, dernek ve vakıflar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları  kadın meclisinde 

kadın üyelerle temsil edilir. 
k) Kadın Meclisi, bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz ve eşit olarak yapar. Şeffaf ve paylaşımcıdır. 

 
OLUŞUMU 
MADDE 6: 

Süleymanpaşa Kadın Meclisi aşağıda belirtilen kişi ve kurum temsilcilerinden oluşur. 

 Resmi protokole dahil olan eşler, 

 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi kadın üyeler, 

 T.B.M. Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin kadın kollarından 1’er temsilci, 

 Kadın çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşlarından 1’er kadın temsilci, 

 Üniversite Rektörünün belirlediği kadın çalışmalarıyla ilgili 1 kadın temsilci, 

 Kadın muhtarlar ve kadın kooperatiflerinden 1’er temsilci 

 Meslek odaları  ve sendikalardan 1’er kadın temsilci, 

 Gönüllü  bireysel kadın katılımcılar. 
 
ORGANLAR 
MADDE 7: 

A-GENEL KURUL  
a) Kadın Meclisinin en yetkili üst kuruludur. Yılda en az 2 kez toplanır. Gerek görüldüğünde, 

yürütme kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 
b) Genel kurul aktif üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Kararlar salt çoğunluk ile 

alınır,ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, 1 hafta sonra yapılan toplantıda çoğunluk 
aranmaz. 

c) Genel Kurul üç kişilik bir divan tarafından yönetilir. Divan, kadın meclisi başkanı,  başkan 
yardımcısı ve sekreterden oluşur. Başkanın olmadığı durumlarda, başkan yardımcısı 
başkanlık eder.  

d) Kadın Meclisi başkanı Kent Konseyinin doğal üyesidir. Kent Konseyinde kadın meclisini 
temsil eder. 
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GENEL KURULUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 

a) Kente ve kadınlara özgü projeler kapsamında; organizasyon ve etkinliklerde görev 
alabilecek çalışma grupları oluşturmak. 

b) Kadın  meclisi başkanını ve 4 kişilik yürütme kurulunu bir yıllığına seçmek. 
c) Genel kurulda, meclis başkanı ve yürütme kurulunun üye seçimi kapalı oy açık sayımla; 

gündem, yönerge değişikliği, projelerin kabulü açık oylama-açık sayım  şeklinde yapılır. 
d) Yönerge değişikliği, Yürütme Kurulu kararı ile Genel Kurula sunulur. Genel Kurulda 

kararlar salt çoğunluk ile alınır. 
e) Genel Kurul Amacı dışında çalışma yapan çalışma grubunu veya üyeleri oylayarak fesih 

eder. 
f) Kadın Meclisi kararları ve projeleri Kent Konseyi projesi olabilmesi için Kent Konseyi 

Yürütme Kurulu veya Kent Konseyince kabul edilmesi zorunludur.   
 
B.YÜRÜTME KURULU 
    
- Kadın Meclisi Yürütme Kurulu; Kadın Meclisi Başkanı, başkan yardımcısı, 2 sekreter ve 1 üyeden 
oluşur. Kadın Meclisi Başkanı, Yürütme Kurulu başkanıdır. 
-Yürütme Kurulu üyeliği seçiminde, aday olacak aktif üyeler, Kent Konseyi Genel Sekreterliğine 
dilekçeyle başvurur. Başvurular genel kurulda yapılan oylama ile karara bağlanır. 
- Yürütme Kurulu toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın 3 defa katılmayan Yürütme Kurulu 
üyesinin üyeliği düşer Seçilmiş olan ilk yedek üye, Yürütme Kurulunun yazılı daveti ile Yürütme 
Kurulu üyesi olur 
- Yürütme Kurulunun görev süresi bir yıldır. 

      
 YÜRÜTME KURULU’NUN  GÖREV VE SORUMLULUKLARI  
 

a) Meclisin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak. 
b) Genel  Kurulda alınan kararların yürütülmesini sağlamak.(Kararların hayata geçmesi için 

gerektiğinde kamuoyu oluşturur.) 
c) İlgili tüm kurum ve kuruluşlarda Meclisin temsil edilmesini sağlamak. Katılımcıların sunduğu 

raporları, Genel Kurula duyurmak ve arşivlemek. 
d) Kadın Meclisine katılımı artıracak çalışmalar yapmak. 
e) Diğer illerde Kadın Meclisleri ve kadın kuruluşları ile bağlantıya geçmek. 
f) Süleymanpaşa Belediyesi Kent Konseyi çalışma gruplarına, Kadın Meclisi çalışma gruplarının 

görüşlerini almak ve aktarmak kaydı ile temsilciler göndermek. 
g) Yıllık ve 6 aylık faaliyet raporları hazırlamak ve Genel Kurula sunmak. 
h) Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile birlikte, Genel Kurul toplantılarının belirlenen gün, saat ve 

yerde en geniş üye katılımını sağlamak. 
i) Kadınların ve kentin ihtiyaçlarından yola çıkarak çalışma gruplarının hazırladıkları projelerin 

uygulanmasında, yetkili mercilere iletiminde  ve takibinde çalışma gruplarına yardımcı olmak. 
j) Çalışma gruplarının faaliyetlerini izlemek, faaliyetini aksatan grup sözcüsünü uyarmak, 

durumu Genel Kurula aktarmak. 
k) Bir sonraki toplantının gündemini belirlemek. 
l) Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile ilişkileri yürütmek. 
m) Yürütme Kurulu, her ay grup sözcüleriyle toplandıktan sonra en az ayda bir kez de yürütme 

kurulu olarak toplanır. 
n) Ulusal ve uluslararası toplantılara gidecek kişileri; kadın meclisi aktif üyelerinin, katılımcılığını 

esas alarak, katılacak temsilciyi, sorumluluk sahibi, katılımcı profiline uygunluğuna göre 
belirlemek. 

o) Kent Konseyi çalışma gruplarında görev alacak temsilcileri uygunluğuna göre seçmek. 
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p) Çalışma gruplarında alınan kararlar, olağanüstü durumlarda  yürütme kurulu kararı ile       
uygulamaya geçer, yapılacak ilk genel kurulun bilgisine sunulur. Diğer kararlar Genel Kurul 
onayından sonra uygulamaya geçer. 

q) Her yıl  mayıs ayı sonunda aktif üyeleri ve pasif üyeleri  güncelleştirerek genel kurula sunar. 
 
 
 

KADIN MECLİSİ BAŞKANI 
 

    Kadın Meclisi Başkanlığına aday olmak isteyen aktif üyeler bir dilekçe ile Kent Konseyi Genel 
Sekreterliğine başvurmalıdır.    
    Kadın Meclisi Başkanını,   Genel Kurul kapalı oylama, açık sayımla seçer. 
Kadın Meclisi Başkanının görev süresi bir (1) yıldır. En çok iki (2) dönem üst üste seçilebilir. Bir dönem 
ara verdikten sonra tekrar meclis başkanlığı için aday olabilir 

  
 
 KADIN MECLİSİ BAŞKANININ GÖREVLERİ 

 Meclis Başkanı, Genel Kurula ve Yürütme Kuruluna başkanlık eder. 

 Süleymanpaşa Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisini;  yerelde, ulusalda ve uluslararasında 
temsil eder. 

 Kent Konseyinde, Kadın Meclisini temsil eder.     
 
 
 BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ 

 Başkana her türlü çalışmada yardımcı olmak. 

 Başkanın olmadığı durumlarda, başkanın görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle 
sorumludur. 

 Başkanın olmadığı hallerde Genel Kurula ve Yürütme kuruluna başkanlık eder. 
      
  
SEKRETER 

 Kadın Meclisince alınan kararları; kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve 
uygulamaya konulmasını takip etmek. 

 Toplantı tutanaklarını arşivlemek. 

 Üyelerle ilgili her türlü yazışma ve devam takip işlerini yapmak.  
     
 
ÇALIŞMA GRUPLARI 
MADDE 8: 
Kent sınırları içinde yaşayan kadınlara yönelik projeler üretmek üzere, çalışma grupları oluşturulur. 
İhtiyaç halinde, Genel Kurul onayını almak kaydı ile; yeni çalışma grupları kurulabilir, görev birlikteliği 
uygun olan çalışma grupları birleştirilebilir. 
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ÇALIŞMA GRUPLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 

 Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının saptanmasını sağlamak.  
 Bu ihtiyaçlar doğrultusunda projeler oluşturmak ve projelerin hayata geçmesi için gerekli 

çalışmaları yapmak.  
 Çalışma grubu toplantılarına devamlılık esastır. Bir yıllık çalışma döneminde grup toplantıların  

yarıdan bir fazlasına (1/2 +1) fiilen katılamayan üyenin üyeliği dondurulur. Bu üyeler pasif üye 
konumuna geçerler. .  

 Çalışma grupları Genel kurul üyesi olsun veya olmasın tüm kadınlara açıktır. Ancak çalışmaları 
engelleyici tavır gösteren izleyiciler veya grup üyeleri   çalışma grubu kararı ile toplantılara 
alınmayabilir.  

 Kadınların; kent sorunlarına sahip çıkmasını ve söz sahibi olmasını sağlar.  
 Her çalışma grubu enaz ayda bir kez  toplanmak zorundadır.  
 Çalışma grubu aktif üyeleri,  bir yıl süre ile HAZİRAN ayının ilk haftası sözcüsünü, yardımcısını  

ve sekreterini seçer.  
. Seçilen sözcüler; grupla ilgili her türlü çalışmayı takip eder. Toplantı tutanaklarının yazımından ve 
arşivlenmesinden, gündem tespitinden sorumludur. Toplantı devam çizelgesini toplantı bitiminde 
kapatıp, kaç üyenin katıldığını belirleyerek paraf eder.  
      .  Grupta tartışılan konuları doğru ve eksiksiz biçimde ve yazılı olarak Yürütme Kuruluna iletir. 
Yürütme Kurulunda tartışılıp karara bağlanan konuları da yine eksiksiz ve doğru olarak çalışma 
grubuna ulaştırır.          Sözcü grup kararı olmadan hiçbir karar alamaz. 
     .  Sözcülerin katılamadığı toplantılara yardımcıları katılarak, sözcünün tüm görevlerini üstlenir. 
Sözcü, grubun hazırladığı ve uygulama kararı aldığı projeleri Genel Kurula sunar ve savunur. 
    .  Sözcüler grup kararını meclis başkanına ve yürütme kuruluna onaylatmadan  uygulayamaz. 
      .    Gruplar diğer gruplarla işbirliği ve uyum içinde çalışmalıdır. 

 Görevlerini yerine getiremeyen sözcü veya yardımcıları yıl içerisinde grup tarafından 
değiştirilebilir.  

 Katılımcı üye sayısı, beşten az olan toplantı yapılmamış sayılır.  
 
MADDE 9: 
ÜYELİK VE ÜYELİK KOŞULLARI  

 Kadın olmak.  
 Süleymanpaşa’da sürekli yaşıyor olmak.  
 Bireysel katılım için: İkametgah belgesi ile birlikte Kent Konseyi Genel Sekreterliğine 

başvurarak bir grupta yedek üye olarak yer almak.( Bir çalışma dönemi sonunda 
değerlendirilir,  kriterlere uyan üyeler yürütme kurulunun kararı ile aktif üye olur.)  

 Kurum temsiliyetinde; kurumun, bir asil bir yedek temsilciyi yazılı bildirmesi. Toplantılara asil 
üyenin katılamayacağı durumlarda yedek temsilcinin katılması zorunludur. Kurum temsilcisi, 
bir grupta yer almazsa, aktif üye özelliklerini yerine getirmezse, pasif üye konumunda devam 
eder. 

 Kurumlar her çalışma dönemi sonunda (Mayıs ayı sonu), isterlerse temsilcilerini 
değiştirebilirler. Yeni temsilci aktif  üye olarak değerlendirilir.Yeni temsilcinin üyeliği Haziran 
seçiminden sonra  başlar. Önceki temsilci aktif üye konumunda ise, isterse bireysel katılımcı, 
aktif üye olarak devam edebilir. 

 Kurumlar kapandığında kurum temsiliyeti biter. 
 
Üyeler aktif ve pasif olmak üzere iki gruptan oluşur.  
Aktif Üyeler : Bir yıllık çalışma döneminde;grup  toplantılarının yarısından bir fazlasına (1/2 +1) fiilen 
katılmış olan üyelerdir. Genel Kurulda oy kullanma ve aday olma hakkına sahiptirler.  
Pasif Üyeler : Çalışma gruplarında üyeliği dondurulmuş üyelerdir. Genel Kurula katılabilir, söz alabilir, 
ancak oy kullanamazlar, aday olamazlar. Çalışmalara, toplantılara yeniden katılırsa çalışma dönemi 
sonunda(mayıs ayı sonu) yürütme kurulu kararı ile aktif üye statüsünü alırlar.  
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MADDE 10 : 
Hal ve hareketleriyle, kişisel çıkarlarıyla Kadın Meclisinin amaçlarına aykırı davranan üyeler, Kadın 
Meclisi Yürütm Kurulu Kararı ile üyeliği fesh edilir 
 
YÜRÜRLÜLÜK 
MADDE 11: Bu yönerge Süleymanpaşa Belediyesi Kent Konseyi Genel Kurulunda onaylandıktan sonra 
yürürlüğe girer. 
 
YÜRÜTME 
MADDE 12: Bu yönergenin hükümlerini Süleymanpaşa Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme 
Kurulu uygular. 


