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8 Ekim 2006  PAZAR                              Resmi Gazete         Sayı:26313 

6 Haziran 2009 CUMARTESİ         Resmi Gazete (Değişiklik)       Sayı:27250 

İçişleri Bakanlığından ; 

KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  
Madde 1 : (1) Bu yönetmeliğin amacı ; 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. 

Kapsam  
Madde 2 : (1)Bu yönetmelik; kent konseylerinin oluşumunu, yönetim 
ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

Dayanak 
Madde 3 : (1) Bu yönetmelik 3/7/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 
76ncı maddesine dayanarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  
Madde 4 : (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında  

a) Belediye Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi, 

b) Kent Konseyi : Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, 
hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, 
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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 
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, 

ç) Yerel Günden 21 Programı : Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 
yılında kabul edilen ve 21.yy’ın gündemini belirleyen Günden 21 Başlıklı Eylem 
Planı’nın 28.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 verilebilirlik, katılım, çalışma uyumu, 
yerindenlik  ve etkinlik gibi kriterlere dayanan çok aktörlü ve toplumsal 
ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını, 

e) YG21 : Yerel Gündem 21’i, ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kent Konseylerinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri 

Kent Konseylerinin Oluşumu  
Madde 5 : (Değişik Madde:06/06/2009 – 27250 S.R.G Yön./1 Mad.)   

(1) Kent Konseyleri Belediye Teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler seçim 
sonuçlarının izleyen ilk üç ay içinde, 8 maddede belirtilen üyelerden oluşur. 

(2) Kent Konseyi Genel Kurulu ilk toplantısını yapmak üzere Belediye 
Başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye Başkanı’nın başkanlığında toplanan 
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Genel Kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden 
oluşan Divan Kurulunu seçer. 

(3) Divan Kurulu’nun oluşturulmasından sonra, Kent Konseyi Yürütme Kurulu 
ve Kent Konseyi Başkanı seçilir. 

 

Kent Konseyi’nin Görevleri  
Madde 6 :  (1) Kent Konseylerinin Görevleri ; 

(a)Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik 
hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü 
yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak. 

(b) (Değişken bend:06/06/2009-27250 S.R.G Yön./2.mad.)Sürdürülebilir 
gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne 
yönelik planların hazırlanması ve uygulamasını sağlamak. 

(c ) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, 
uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın 
oluşturmasına katkıda bulunmak, 

(ç)Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiye uzlaşma kültürünü 
geliştirmek, 

d)Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip 
çıkmak ve geliştirmek, 

e)Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, 

f)Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, 
çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, 

g)Sivil Toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, 
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ğ)Çocukların ,gençlerin , kadınların ve engellilerin  toplumsal yaşamdaki 
etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol 
almalarını sağlamak, 

h)Kent Yönetiminde saydamlık ,katılım , hesap verilebilirlik ,öngörülebilirlik  
ilkelerinin uygulanmasında katkıda bulunmak, 

ı)Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili 
belediyeye gönderilmesini sağlamaktır. 

Çalışma İlkeleri  
Madde 7 : (1)Kent Konseyi aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür. 

a)YG21 süreci kapsamında , kentine sahip çıkma , aktif katılım ve çözümde 
ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde , kentlerin yaşanabilir bir geleceğe 
taşınmasına katkıda bulunmak, 

b)Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler 
Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik 
temel ilkeleri hayata geçirmek, 

c)Kent Vizyonu’nun ve hemşerilik 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 ön planda tutmak. 

ç)Kent Konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız 
bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak, 

d)Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşıyı esas almak, 

e)Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü 
benimsemektir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kent Konseyi’nin Üyeliği ve Organları 

Kent Konseyi Üyeliği  
Madde 8 : (Değişken Madde : 06/06/2009-27250 S.R.G Yön./3.Mad.) 

(1)Kent Konseyi; Merkez Yönetimi, Yerel Yönetimi, Kamu Kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışıyla buluşturmak üzere 
aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur. 

a)Mahallin en büyük Mükli İdare 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 20’ye kadar olan Belediyelerde bütün mahalle muhtarları, 
diğer Belediyelerde toplam Muhtar sayısının %30’unu geçmemek ve 20’den 
az olmak üzere kendi aralarında seçecekleri temsilcileri, 

d)Belde Teşkilatlarını kurmuş olan Siyasi Partilerin temsilcileri, 

e)Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az 1 temsilci, üniversite 
sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden 1’er temsilci. 

f)Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterin, 
Baroların ve ilgili dernekleri ile Vakıfların temsilcileri, 

g)Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcileri, 

Organları  
Madde 9 : (1) Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur; 

a)Genel Kurul  
b)Yürütme Kurulu  
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c)Meclisler ve Çalışma Grupları  
ç)Kent Konseyi Başkanı (Ek bend: 06/06/2009 – 27250 S.R.G Yön./4 

Genel Kurul  
Madde 10 : (Değişken Madde : 06/06/2009 – 27250 S.R.G Yön./4 

(1)Genel Kurul, Kent Konseyi’nin en yetkili organı olup 8. Maddede sayılan 
üyelerden oluşur. Genel Kurul, her yıl Ocak ve Eylül aylarında yapacağı iki 
toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. 

(2) Genel Kurul’a Kent Konseyi Başkanı Başkanlık eder. Başkanın bulunmaması 
halinde Yürütme Kurulu’nun en yaşlı üyesi toplantıya Başkanlık eder. 

(3)Genel Kurul; Yürütme Kurulu’nun, Meclislerin ve Çalışma Grupları’nın 
seçim ve Çalışma esaslarını, bu Yönetmelik hükmünde aykırı olmamak 
kaydıyla, çalışma yönergesiyle belirler. 

Yürütme Kurulu  
Madde 11 :  (1)Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından birinci dönem için 2, 
ikinci dönem için 3 yıl görev yapmak üzere seçilen Kadın ve Gençlik Meclisi 
Başkanları’nın da yer aldığı en az 7 kişiden oluşur. Yürütme Kurulu’na Kent 
Konseyi Başkanı, bulunmaması halinde en yaşlı üyesi Başkanlık eder. 

(2)Yürütme Kurulu, Genel Kurulun gündemini tespit eder ve Genel Kurul 
tarafından oluşturulan görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler. 

 

Kent Konseyi Başkanı  
Madde11/A : (Ek Madde :06/06/2009 – 27250 Yön. / .7.Mad.) 

(1)Kent Konseyi Başkanı Genel Kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi’nin 
Başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak 
üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. 
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(2)Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki 
ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır ikinci oylamada salt 
çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oyu alan aday Başkan seçilir. 

(3)Kent Konseyi Başkanının seçimi, Kent Konseyi’nin ilk toplantısının birinci 
birleşiminde tamamlanır. 

(4)Kent Konseyi Başkanının izin, hastalık veya başka sebepler görevi başında 
bulunmadığı hallerde, bu süreç, içinde kendisine Yürütme Kurulu’nun en yaşlı 
üyesi vekalet eder. 

Meclisler ve Çalışma Grupları  
Madde 12 : 

(1) Kent Konseyleri, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma 
gruplarını oluşturabilir. 

(2) Meclislerin ve Çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Genel Kurulca 
belirlenir. 

(3) Meclislerde ve Çalışma gruplarında oluşturulan görüşler, Kent Konseyi 
Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek 
üzere ilgili Belediye Meclisi’ne sunulur. 

DÖRDÜNCÜ   BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Toplantı ve Görüşme Usulü  
Madde 13 :  

(1)Kent Konseyi Organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve 
zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve 
katılanların salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt 
çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde Başkanın bulunduğu 
taraf çoğunluk sayılır. 
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(2)Genel Kurul, Yürütme Kurulu Başkanı tarafından doğrudan veya 
8.Madde’de öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine 
olağanüstü toplantıya çağırılabilir. 

Görüşlerin İlanı  
Madde 14 :  

(1)Kent Konseyi Genel Kurulunca oluşturulan görüşler, Belediye Meclisi’nin ilk 
toplantısında değerlendirildikten sonra Belediye tarafından Kent Konseyi’ne 
bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur. 

Genel Sekreterlik  
Madde 14/ A : (Ek Madde : 06/06/2009 – 27250 S.R.G Yön. / 8.Mad.) 

(1)Kent Konseyi Genel Sekreteri, Belediye Başkanı tarafından önerilen üç aday 
arasından Yürütme Kurulu tarafından seçilir. 

(2)Kent Konseyi Genel Sekreteri, 6.Maddede belirtilen görevlerine 
getirilmesini koordine eder. Meclisler, Çalışma Grupları ve benzeri yapılar 
arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar. 

(3)Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kurulu’na karşı 
sorumludur. 

Sekreterya Hizmetleri  
Madde 15 :  

(1)Kent Konseyi’nin sekreterya hizmetleri, ilgili Belediye tarafından önerilecek 
ve Yürütme Kurulu tarafından kabul edilecek, görevliler tarafından yerine 
getirilir. 

(2) (Değişik fıkra : 06/06/2009 – 27250 S.R.G Yön. / 10.Mad.) Sekreterya 
Hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında Genel Sekreter’e karşı 
sorumludur. 
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Yönerge Çıkarma  
Madde 16 : 

(1)Kent Konseyi Genel Kurulu bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla uygun 
yönergeleri çıkartabilir. 

Kent Konseyi’nin Mali Yapısı : 
Madde 16/A : (Ek Madde : 06/06/2009 – 27250 S.R.G Yön./10.Mad.) 

Geçici Madde : (1) YG21 Programının uygulandığı yerlerde, Kent Konseyi veya 
benzeri adlarla oluşturulmuş bu yapılanmalar bu Yönetmelik hükümlerine 
uygun hale getirilir. Kent Konseyi bulunmayan Belediyelerde ilk toplantı, 
Belediye Başkanı’nın çağrısı ile yapılır. 

(2) Kent Konseyi ve benzeri adlarla oluşturulmuş mevcut yapılanmalara ve ilk 
toplantıya ilişkin işlemler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
en geç bir yıl içinde tamamlanır. 

(3) Kent Konseyi ilk toplantısını, Belediye Başkanı’nın çağrı yazısında bildirilen 
gündemle, ilan edilen yer ve tarihte yapar. Bu toplantıda Yürütme Kurulu 
oluşturulur. 

Yürürlük  
Madde 17 :   (1)Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme  
Madde 18 :  (1)Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.  
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SÜLEYMANPAŞA KENT KONSEYİ YÖNERGESİ 
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

Amaç 
Madde 1 : Bu yönergenin amacı ; Kent yaşamında, kent vizyonunun ve 
hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi ,kentin hak ve hukukunun korunması, 
sürdürülebilir kalkınma , çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, 
saydamlık ve hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden 
yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan Kent Konseylerinin çalışma , usul 
ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam  
Madde 2 : Bu yönerge ; Süleymanpaşa Kent Konseyi’nin oluşumunu , yönetim 
ilkelerini organlarını görev ve yetkileriyle çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

Dayanak  
Madde 3 :  

a)5393 Sayılı Belediye Kanunu (76.Madde) 

b)5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu  

c)8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı 
değişiklik.) 

d)YG21:Yerel Gündem 21 

e)Süleymanpaşa Kent Konseyi Yönergesi  

Tanımlar 
Madde 4 : (1) Bu Yönerge’nin Uygulanmasında ; 

a)Belediye : Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan 
Süleymanpaşa Belediyesi’ne 

b)Kent Konseyi : Merkezi Yönetim, Yerel Yönetimin Kamu Kurum niteliğindeki 
meslek kuruluşlarını, sivil toplumun ve vatandaşların ortak anlayışıyla, dil, din, 
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ırk, sınıf, cinsiyet ayrımı gözetmeden, hemşerilik hukuku çerçevesinde 
buluştuğu, yaşanılan şehre sahip çıkmayı , halkın yönetime katılımını kendi 
sorunlarına sahip çıkmasını sağlayan, şehrin denetimini sağlayacak 
mekanizmalarını geliştirmeyi özendiren; kaynaklarının en etkin verimli ve adil 
kullanımına katkı sağlamayı, daha katılımcı, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 
belirlendiği çözümlerin geliştirildiği ortak aklın esas olduğu, sivil toplumu 
önceleyen Süleymanpaşa Kent Konseyi’ni  

c)Meclisler ve Çalışma Grupları : Kadın, Gençlik ve Engelli Meclisleri ile Kent 
Konseyinin görev alanlarında yönetişim anlayışına dayalı, toplumun çeşitli 
kesimlerinin şehir yönetimine ve sivil topluma katkıda bulunmalarını, aktif rol 
almalarını hedefleyen Süleymanpaşa Kent Konseyi Meclisleri, 

d)Genel Kurul : Süleymanpaşa Kent Konseyi Genel Kurulu’nu, 

e)Yürütme Kurulu : Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nu, 

f)Bireysel Üye : Toplumsal Sorumluluk anlayışıyla, bilgi, zaman ve beceri 
deneyimini Süleymanpaşa Kent Konseyi bünyesinde oluşturmuş meclisler 
çalışma gruplarında yer alan bireyi, 

g)Kurumsal Üye : Merkezi yönetim, Yerel Yönetim, Üniversite, Siyasi Partiler, 
Muhtarlar, Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Odaları ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarını, 

h) YG 21 Yerel Gündem 21 :  Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 
yılında kabul edilen ve 21.yy’ın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı 
eylem planının 28.Bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde Sivil 
Toplum ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini 
belirleyerek , Kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından 
itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 programının, 

ı) Başkan : Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanını,  

j) Genel Sekreter : Süleymanpaşa Kent Konseyi Genel Sekreterini 
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k) Yönetişim : Saydamlık, hesap verilebilirlik, katılım, çalışma uyumu, 
yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan yönetim anlayışını ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri 

Kent Konseyi’nin Oluşumu : 
Madde 5 :  

a )Kent Konseyi Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarını izleyen ilk 3 ay 
içerisinde, 8. Maddede belirtilen üyelerle toparlanarak, seçimli ilk Genel Kurul 
Toplantısını yapar. 

b)Kent Konseyi Genel Kurulu’nu, Kent Konseyi kurulmamış yerlerde Belediye 
Başkanı’nın, Kent Konseyi’nin ver olduğu yerlerde ise Kent Konseyi 
Başkanı’nın çağrısı ile toplanır. 

c)Genel Kurulda Divan : Genel Kurulun seçtiği üyelerden oluşur. 

d)Divan Kurulu’nun oluşmasından sonra, Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme 
Kurulu üyeleri seçilir. 

e)İlk 2 yılın sonunda yapılan ikinci dönem seçimli Genel Kurul toplantısı 
mevcut Kent Konseyi Başkanı’nın çağrısı ile toplanır. 

f)Kent Konseyi Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu’nun toplanmaması nedeniyle 
çalışamaz hale geldiği durumlarda Belediye Başkanı Seçimli Genel Kurul çağrısı 
yapabilir. 

Kent Konseyi’nin Görevleri  
Madde 6 :  

a)Kent Yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik 
ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak  
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b)Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, 
uygulama ve izleme sürecinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın 
oluşturulmasına katkıda bulunmak, 

c)İnsan Hakları ve Hukukun üstünlüğü temel prensiplerine katılarak, katılımcı 
demokrasi ve uzlaşma kültürünü benimsemek 

d)Süleymanpaşa siyasetinin farklı toplumsal kesimlerin talepleri ve bakış 
açılarıyla geliştirerek, Kadınla, Engelliler, Gençler vb. kesimlerin taleplerini 
Kamu alanında ifade edebilmelerine olanak sağlamak, toplumsal yaşamda 
etkinlikleri arttırarak yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını 
sağlamak  

e) Yerel düzeyde  gönüllülük zemininde yaşanılan Süleymanpaşa’ya  sahip 
çıkmak , yerel yönetimlerin karar alma sürecinde daha fazla kesimin katılımını 
sağlamak , çalışmalarını denetleyebilmek 

f) Süleymanpaşa’nın kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal vb. değerlerine 
sahip çıkmak ve geliştirmek. Süleymanpaşa’nın doğası, tarihi kültürel mirası ve 
sosyo-ekonomik yaşantısı ile bütünleşecek stratejileri belirlemek. 

g)Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı Süleymanpaşa’nın yaşam kalitesini 
geliştiren, sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli 
planlar hazırlamak, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları 
desteklemek ve bu programların uygulanmasını sağlamak. 

h)Süleymanpaşa halkı ile birlikte eylem planı hazırlamak, uygulamak ve 
geliştirmek. 

I)Süleymanpaşa Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek 
üzere Yürütme Kurulu tarafından Süleymanpaşa Belediyesi’ne gönderilmesini 
sağlamak 

i)Bölgesel ve Ulusal sorunların çözümü için diğer Kent Konseyleri ile ve Sivil 
Toplum Örgütleri ile işbirliği yapmak 
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j)Başka şehirlerde kurulmuş Kent Konseyleri ile, ülkemizde Kent Konseylerinin 
gelişmesine  ve sürdürülebilmesine katkı sağlamak amacı ile ortak çalışmalar 
yapmak. 

Çalışma İlkeleri 
Madde 7 : Kent Konseyi , aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür. 

a) YG21 süreci kapsamında kentinin, sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde 
ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde kentin yaşanılabilir bir geleceğe 
taşınmasına katkıda bulunmak, 

b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş 
Milletler zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent 
yaşamına yönelik temel ilkleri hayata geçirmek  

c) Kent vizyonunun ve hemşerilik 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 ön planda tutmak 

d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak  
e) Süleymanpaşa Kent Konseyi’nin uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını 

gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerileri oluşturmak 
f) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma 

kültürünü benimsemektir. 

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM 
Kent Konseyi Üyeliği, Organları, Çalışma Usul ve Esasları 

Kent Konseyi Üyeliği  
Madde 8 : Kent Konseyi ; Merkezi Yönetimi, Yerel Yönetimi, Kamu Kurumu 
niteliğindeki Meslek Kuruluşlarını ve Sivil Toplumu ortaklık anlayışı içerisinde 
buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden 
oluşur. 

a)Mahallin en büyük Mülki İdare Amiri veya temsilcisi  
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b)Belediye Başkanı veya Temsilcisi  

c)Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde Valiler, ilçelerde Kaymakamlar 
tarafından belirlenecek Kamu Kurum ve kuruluşların birer temsilcisi  

d)Mahalle sayısı 20’ye kadar olan Belediyelerde bütün mahalle muhtarları, 
mahalle sayısı  20’den fazla olan Belediyelerde mahalle muhtarlarının toplam 
sayısının %30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarında 
seçecekleri temsilcileri, 

e)Belde teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri, 

f)Üniversitelerde 2’den fazla olmamak üzere en az 1 temsilci, Üniversite 
sayısının 1’den fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci. 

g)Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının temsilcisi  

h)Sendika, Konfederasyon temsilcisi veya görevlendireceği kişi, 

ı) Noter Birliği’nin bir temsilcisi 

j)Baro’nun bir temsilcisi 

k)İlgili dernekler ve vakıfların temsilcileri  

k)Ket Konseyince Kurulan Çalışma gruplarının başkanları  

 

Kent Konseyi Üyeliğinin Başlaması  

Madde 9 : Kent Konseyi Üyeliği ; 

a) Kent Konseyi üyesi olmak isteyen sivil toplum kuruluşlarını, Kent Konseyi 
üyesi olmak istediklerine dair yönetim kurulu kararı ve doldurulacak olan 
kurumsal bilgi formu ile birlikte Kent Konseyine başvuruda bulunurlar. 

b) Kent Konseyi üyesi olmak isteyen Kurum ve Kuruluşların usulüne uygun 
olan başvuruları, Kent Konseyi tarafından değerlendirilir ve Yürütme 
Kurulunca karara bağlanır. 
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c) Kent Konseyi’nin toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini takiben üç kez 
katılmayanların üyelikleri, Genel Sekreterce yapılan incelemeden sonra 
Yürütme Kurulu’nun kararı ile üyelikleri düşürülebilir 

d) Kent Konseyi Üyelerinin Genel Kurullarda  temsil edilebilmesi için, Bilgi 
güncellemesinin yapılması ve temsil formunun doldurularak  Kent Konseyi 
Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekir. Adres ve iletişim bilgilerinde de 
değişiklik olanların bildirim yapmamaları halinde bildirim yapmayan 
üyelere oy kullandırılmaz. 

Kent Konseyi Üyeliği’nin Sona Ermesi  
Madde 10 : 

Mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından belirlenen Kamu Kurum ve 
kuruluşları temsilcilerinin, mahalle muhtarlarının, beldede teşkilatını kurmuş 
olan siyasi parti temsilcilerinin, üniversite temsilcilerinin, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili 
dernekler ile vakıflar temsilcilerinin, temsilcilerinin üyelikleri, istifaları ve 
ölümler halinde veya Yürütme Kurulu’nun üyelikten çıkarma kararı ile sona 
erer. 

b)Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcilerinin üyelikleri emekli olmaları veya 
bir başka yere atanmaları gibi nedenlerle sona erer. Böyle bir durumda 
Mahallin makamınca boşalan üyenin yerine başka bir üye seçilir. 

c)Üniversite temsilcilerinin üyelikleri, emekli olmaları veya başka bir yere 
atanmaları gibi nedenlerle sona erer. Bu durumda üniversiteler, boşalan 
üyenin yerine başka birini seçebilir. 

d)Kamu Hizmetinden ceza almış olanlar, yüz kızartıcı suçlar nedeniyle 
mahkum olanlar affa uğramış olsalar dahi Kent Konseyi üyesi olamazlar. Bu 
durumları sonradan ortaya çıkması halinde üyelerin üyelikleri kendiliğinden 
sona erer. 

e)Genel Kurul’un işleyişini engelleyecek ve aksatacak olan tarzda tutum ve 
davranış içinde olanlardan Yürütme Kurulu’nun 2/3 çoğunluğu ile üyelikten 
çıkartılırlar. Karar bir sonraki toplantıda kendilerine tebliğ edilir. 
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Kent Konseyi üyeliği sona ermesinde uygulanacak bu hükümler Yürütme 
Kurulu, Meclisler, Çalışma Grupları içinde ‘de uygulanır. 

Kent Konseyi Organları  
Madde 11 : 

Kent Konseyi Aşağıdaki Organlardan oluşur 

a)Genel Kurul  

b)Yürütme Kurulu  

c)Meclisler ve Çalışma Grupları  

d)Kent Konseyi Başkanı  

Genel Kurulun Oluşumu Çalışma İlkeleri ve Görevleri  
Madde 12 : 

a)Genel Kurul, Süleymanpaşa Kent Konseyi’nin en yetkili organıdır. 
8.Madde’de belirtilen üyelerden oluşur. 

b)Süleymanpaşa Kent Konseyi Genel Kurulu’nda kurum ve kuruluşları temsil 
edecek kişiler, birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl görev yaparlar. 
Kurum ve Kuruluşlarca ilk kez belirlenen ya da herhangi bir nedenle 
değiştirilen temsilcilerin isimleri,  kent konseyinin gündemindeki ilk Genel 
Kurul toplantısından en az 15 gün önce Kent Konseyi Yürütme Kurulu 
Başkanlığı’na bildirilir. Kurumsal yapılardan gelen Genel Kurul üyelerinin 
Kurumsal üyelikleri bittiğinde Kent Konseyindeki görevleri sona erer. 

c) Süleymanpaşa Kent Konseyi’nin üyesi olan Kurum ve Kuruluşlar, yetkili 
organlarının kararlarıyla Kurul Üyeliğinden çekilebilirler. Kurumsal 
katılımcıların herhangi bir nedenle değiştirdiği temsilcilerin isimleri Genel 
Kurul Toplantısından 7 gün önce Kent Konseyi Başkanlığı’na bildirilir. 

d)Genel Kurul’a Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder, Başkanın bulunmaması 
halinde Yürütme Kurulu’nun en yaşlı üyesi Genel Kurul’a başkanlık eder. 



22

e)Süleymanpaşa Kent Konseyi, Süleymanpaşa merkez ilçesindeki tüm 
derneklerin kurumsal başvurularına açıktır. Başvurular Kent Konseyi’nin web 
sitesi ya da Kent Konseyimizden yazılı form doldurmak suretiyle yapılacaktır. 
Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilecek üyelikler ilk Genel Kurul’da 
karara bağlanır. 

f)Seçimli Genel Kurullar ilk dönem iki yıl, ikinci dönem için üç yılda bir yapılır. 
Seçimli veya seçimsiz Genel Kurulların tarihi, Yürütme Kurulu tarafından 
belirlenir. Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı doğrudan veya 8. maddede 
öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya 
çağrılabilir. Bu Genel kurulların saati, yeri ve gündemi en az 7 gün önceden 
katılımcılara yazı veya Kurumsal Bilgi formunda belirtilen mail adreslerine 
elektronik posta ile bildirilir. Ayrıca mahalli araçlarla Kamuoyuna duyurulur. 
Üyeler Süleymanpaşa Kent Konseyinin hazırladığı Hazirun listesini imzalayarak 
Genel Kurul toplantısına katılırlar. 

g) Süleymanpaşa Kent Konseyi Seçimli Genel Kurulun açılışı Kent Konseyi 
Başkanı veya görevlendireceği Yürütme Kurulu üyesi tarafından yapılır. Seçimli 
Genel Kurul dışındaki diğer toplantılara Kent Konseyi Başkanı Başkanlık eder.  
Başkanın bulunmayacağı toplantılarda Kent Konseyi Başkanı kendi yerine 
Yürütme Kurulundan bir üye görevlendirir. 

h)Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kararlar alınır. Oylamada eşitlik 
çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Oylamalarda bir 
kişi ancak bir oy kullanabilir. 

I)Genel Kurul; Yürütme Kurulu ; Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin amaç ve 
ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekli kararları almak amacıyla 
Yürütme Kurulu’na yetki verebilir. 

i)Süleymanpaşa Kent Konseyi’nin Başkanlık seçimi için ilk oylamada 
tamsayının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının çoğunluğu aranır. 
İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanmazsa bu oylamada en çok oy alan iki 
aday için 3.Tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan başkan 
seçilir. 
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j)Genel Kurul Yürütme Kurulu’nun belirlediği gündemle toplanır. Ancak 
Gündem maddelerine geçmeden önce en az 15 üyenin yazılı önerisi ve Genel 
Kurul’un kabulü halinde gündeme eklenebilir. 

Yürütme Kurulu’nun Oluşumu ve Çalışma İlkeleri  
Madde 13 : 

a)Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu; İlgili mahalli idareler seçim 
dönemini takiben, Genel Kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem 
için üç yıl görev yapmak üzere seçilen 9 asil üye, 9 yedek üyeden oluşur. Genel 
Kurul tarafından ayrıca seçilen Kent Konseyi Başkanı ile Kadın, Gençlik ve 
Engelli Meclisi Başkanlarının yer aldığı toplam 21 kişiden oluşur. 

b) Yürütme Kurulu ve Başkanı seçimleri gizli oy açık sayım esasına göre yapılır. 

c)Yürütme Kurulu ayda bir olağan toplanır. Bu toplantılara mazeretsiz üst üste 
3 veya yılda 5 defa katılmayan üyelerin yürütme kurulu üyeliği düşer. 

Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun Görevleri  
Madde 14 : 

a)Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından birinci dönem içim iki, ikinci dönem 
için üç yıl görev yapmak üzere seçilir. 

b)Yürütme Kurulu Genel Kurula karşı sorumludur. 

c)Kent Konseyi Başkanı Yürütme kuruluna başkanlık eder, başkanın 
bulunmadığı durumda en yaşlı yürütme kurulu üyesi başkanlık eder. Yürütme 
kurulu kararları salt çoğunlukla alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde 
Başkan’ın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 

d)Süleymanpaşa Kent Konseyi’nin organları arasında kolaylaştırıcılık işleri 
görmek ve koordinasyonu sağlamak, Meclis veya Çalışma grupları kurmak 
çalışmalarına destek vermek. 

e)Yıllık çalışma raporu taslağı hazırlamak ve her yıl yapılacak olan ilk Genel 
Kurul’a sunmak. 
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f)Yürütme Kurulu üye listesini günceller yeni üye kaydetmekte ve mevcut 
üyelerin çıkarılması hususunda yetkilidir. 

Kent Konseyi Başkanı  
Madde 15 : 

Kent Konseyi Başkanı Genel Kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi Başkanının 
görev süresi, Yürütme Kurulu’nun görev süresi ile paralel olmak üzere ilk 
dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi 
için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam 
sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada en çok oy alan iki aday için 
üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday başkan 
seçilmiş olur. Kent Konseyi Başkanının seçimi, Kent Konseyi’nin ilk 
toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır. 

Meclisler ve Çalışma Gruplarının oluşumu ve Çalışma ilkeleri 
Madde 16 : 

a )Genel Kurulları, ilgili meclisin amaçları ile ilgili bu Yönergenin 8.Maddesinde 
sayılan kurumsal üyelerin temsilcilerinden ve bireysel üyelerden oluşur. 

b )Meclislerin görev süreleri, Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu görev süreleri ile paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci 
dönem için üç yıldır. 

c) Çalışmalarda katılımın ve gönüllülüğün esas olması,  

d)Çalışmalarda bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar 
gözetilmemesi 

e)Din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet ve düşünce ayrımcılığı yapılmaması  

f) İşbirliği yapılan kişi ve kurumların; görüşlerine, farklılığına saygı duyulması 
ve eşit düzeyde ilişki yürütülmesine dikkat edilmesi 

g)Kurumlar ve bireyler arasında işbirliği platformları oluşturulması 
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h)Çalışmaya katılan kişi kurum ve kuruluşlarla ilişkilerde şeffaflık ve paylaşım 
içinde olunması  

ı)Bilgilerin paylaşımlarının tarafsız ve eşit ağırlıkla yapılması  

i)Farklı Meclis ve Çalışma gruplarınla koordinasyon sağlanması  

j)Çalışma süreçlerine kişi ya da kurumların adlarının onay alınarak kullanılması  

k)Bilginin tam ve doğru olarak paylaşılması, doğruluğuna inanılmayan bilgi ve 
belgelerin çalışmalarda kullanılmaması 

Meclislerin Amacı   
Madde 17: Meclisler, Süleymanpaşa Kent Konseyi bünyesinde Yerel Gündem 
21 uygulamasının hedefi yararlanıcıları olan Engelliler, Kadınlar, Gençler gibi 
özel ilgi gerektiren toplum kesimlerinin Kent Konseyinde temsil edilmesini 
amaçlayan, kendi kesimlerine ilişkin çalışmaları yürütmek ,uygulanabilir 
projeler üretmek, kendi alanlarına ilişkin özel ilgi ve desteği güçlendirici 
çalışmalar yapmak  üzere gönüllülük esasına dayalı olarak kurulan 
platformlardır. 

Meclisler  
Madde 18 : Süleymanpaşa Kent Konseyi Meclisleri ; 

1.Kadın Meclisi  

2.Geçlik Meclisi  

3.Engelli Meclisi 

Meclislerin Görevleri  
Madde 19 : 

Meclisler Kent Konseyi Yönetmeliği, Süleymanpaşa Kent Konseyi, stratejik 
plan çerçevesinde meclisleri ilgilendiren çok ortaklı proje uygulamalarına 
katkıda bulunmak, Süleymanpaşa’nın öncelikli sorunları ve çözüm önerilerini 
Meclis Başkanları kanalıyla Yürütme Kuruluna iletmekle mükelleftirler. 
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Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Esasları  
Madde 20 : 

Çalışma grupları Süleymanpaşa’daki farklı STK’lardan ve farklı birikimlere 
sahip gönüllülerin Kent Konseyinde temsil edilmesi ve çalışma konusunda 
göre bu kişi ve kuruluşların katkıda bulunmalarını hedefleyen, kendi çalışma 
alanlarıyla ilgili düşüncelerin geliştirildiği, özel ilgi ve uzmanlığı bulunan ihtisas 
komisyonlarıdır. 

Çalışma Grupları en az 3 kişiden oluşur. Çalışma Gruplarına katılım, yürütme 
kuruluna yapılan yazılı başvurunun kabulü ile başlar. Çalışma Grupları 
yaptıkları çalışmaları 3 ayda bir yönetim kuruluna sunarlar. Çalışma 
gruplarının süreleri Yürütme Kurulu ve Meclislerin süreleriyle eşittir. 

Meclisler Çalışma Gruplarının Çalışma usul ve esasları  
Madde 21 :  

Meclisler ve Çalışma Grupları, çalışma konusu ile ilgili yöntemleri ve faaliyet 
programını birey içerisinde oluşturur ve Yürütme Kuruluna verir. 

Toplantılar gündemli olarak yapılır. Gündemin 1.maddesi bir önceki toplantı 
kararlarının değerlendirilmesi , son gündem maddesi de bir sonraki 
toplantının tarihi ve yerinin belirlenmesidir. 

Meclis ve çalışma grupları çalışmalarında gerektiğinde uzman danışmanlardan 
da yararlanabilirler. 

 

Dördüncü Bölüm 
Geçici Maddeler   

Süleymanpaşa Kent Konseyi Mali Yapısı  
Madde 22 :  

a)Süleymanpaşa Belediyesi bütçesinde Kent Konseyine ödenek ayırmak 
suretiyle ayni ve nakdi yardımı yapar ve destek sağlar. 
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b)Süleymanpaşa Kent Konseyi amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje 
başvurusunda bulunabilir, ortaklıklar kurabilir, projelere iştirakçi olabilir. 

Toplantı ve Görüşme Usulü  
Madde 23 : 

Süleymanpaşa Kent Konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer 
ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve 
katılanların salt çoğunluğu ile kararlar alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde 
Başkanın yer aldığı taraf çoğunluk sayılır. 

Genel Sekreterlik  
Madde 24 : 

a)Süleymanpaşa Kent Konseyi Genel Sekreteri, Süleymanpaşa Belediye 
Başkanı tarafından belirlenecek olan üç aday arasından Yürütme Kurulu 
tarafından seçilir. 

b)Süleymanpaşa Kent Konseyi Genel Sekreteri, ilgili yönetmelikte ve bu 
yönergede Kent Konseyi’nin görevleri olarak belirtilen çalışmaların yerine 
getirilmesini koordine eder. Meclisler ve Çalışma grupları arasındaki çalışma 
uyumunu ve koordinasyonu sağlar. 

Yürütme  
Madde 25 :  

Bu yönergenin hükümlerini Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu 
uygular 

Yürürlük  
Madde 25 : 

Bu Yönerge hükümleri, Kent Konseyi Genel Kurulu’nun kabulünü takiben 
yürürlüğe girer. 



28



29

SÜLEYMANPAŞA
KENT KONSEYİ
KADIN MECLİSİ
YÖNERGESİ



30
 

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 
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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. 
 
 
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. 
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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. 

 
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. 
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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. 
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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. 

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. 
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 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. 
 
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. 
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 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 en az 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, 
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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.  
 
MADDE 10 : 
Hal ve hareketleriyle, kişisel çıkarlarıyla Kadın Meclisinin amaçlarına aykırı 
davranan üyeler, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Kararı ile üyeliği fesih 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. 
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SÜLEYMANPAŞA KENT KONSEYİ 
ENGELLİ MECLİSİ YÖNERGESİ 

 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Kapsam, Amaç, Dayanak, Tanımlar 
 
Kapsam 
Madde 1:  
Bu yönerge Süleymanpaşa Kent Konseyi Engelli Meclisi’nin oluşumunu, 
yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını 
kapsar. 
 
Amaç 
Madde 2:  
Engellilerin toplumsal yaşama tam, etkin ve eşit katılımı, eğitim, sağlık, ulaşım, 
rehabilitasyon, habilitasyon ve istihdam ile kendi işini kurma ihtiyaçlarının 
karşılanması, toplumsal yaşamın her alanında daha fazla yer almasının 
sağlanması, kent yönetimine aktif olarak katılmaları ve engellilerin yaşamış 
olduğu sorunlara çözüm üretilmesi, engellilerin yaşamının kolaylaştırılması ve 
engellilerin toplumsal faydada ve ekonomik üretimde aktif rol almaları 
amacıyla, engellilerle ilgili karar alma süreçlerinde hizmet veren kamu 
kurumları, engelliler alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, yerel 
yönetimler, akademik kurum ve kuruluşlar, gönüllüler ve engellilerin 
oluşturduğu demokratik yapının altında, engellilerin temel hak ve 
özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip 
oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit 
koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici 
tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak. 
Engelli Meclisi; Engellilerin meclis çatısı altında din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim 
ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, kentimizin ve diğer kentlilerin aktif katılımıyla 
birlikte, engellilerin toplumsal yaşama katılması önündeki engellerin 
kaldırılmasını, engellilerin toplumsal, kültürel ve ekonomik alanda üretkenlik 
açısından daha aktif rol almasını sağlamayı amaçlamaktadır. 
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Dayanak 
Madde 3:  
a) 5393 sayılı Belediye Kanunu (76.madde) 
b) 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe 
giren Kent Konseyi Yönetmeliği 
c) YG 21 (Yerel Gündem 21) 
d) Süleymanpaşa Kent Konseyi Yönergesi 
e) Süleymanpaşa Kent Konseyi Engelli Meclisi Yönergesi 
 
Tanımlar 
Madde 4: 
a) Belediye: Süleymanpaşa Kent Konseyi oluşumuna destek sağlayan 
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı’nı 
b) Kent Konseyi: Süleymanpaşa Kent Konseyi’ni 
c) Yürütme Kurulu: Engelli Meclisi Yürütme Kurulu’nu 
d) Engelli Meclisi: Süleymanpaşa Kent Konseyi Engelli Meclisi’ni 
e) Meclis Başkanı: Engelli Meclisi Başkanı’nı 
f) Meclis Başkan Yardımcısı: Engelli Meclisi Başkan Yardımcısını 
g) Komisyonlar: Engelli Meclisi Çalışma Komisyonlarını 
h) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik 
ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı 
yönetim anlayışını, 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Oluşumu, Görevleri, Çalışma İlkeleri 
 
Oluşumu 
Madde 5:  
Süleymanpaşa Kent Konseyi Genel Kurulu neticesinde; seçilen Kent Konseyi 
Başkanı’nın listesinde yer alan Engelli Meclisi Başkanı, resmi kurum ve kuruluş 
temsilcileri, yerel yönetimler temsilcileri, akademik kurum ve kuruluş 
temsilcileri, engelliler alanında faaliyet gösteren STK temsilcileri veya 
gönüllüler arasından Engelli Meclisinin faaliyet alanlarında aktif çalışma 
yapabilecek kişilerden belirler. Engelli Meclisi, Başkan ve Başkan Yardımcısı 
dahil olmak üzere en az 11 kişiden oluşur. Süleymanpaşa Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu’nun onayı ile göreve başlar. 
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Görevleri 
Madde 6: 
a) Engellilerin Kent yönetimine aktif olarak katılmalarını, kendileri ve kentle 
ilgili sorunların çözümünde doğrudan rol almalarını sağlamak, 
b) Engellilerin, Süleymanpaşa İlçesi için “Sürdürülebilir Kalkınma” hedefleri 
dahilinde çalışmalar yürütmelerini sağlamak, 
c) Engellileri yerel, ulusal, uluslararası ve İlçe düzeyinde temsil etmek ve bu 
amaca uygun katılımcı aktiviteler düzenlemek, 
d) Engellilerin, kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek, 
e) Engellilerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, 
okuyan, çalışan, üreten, şehrine, ülkesine ve topluma değer katan bireyler 
olmalarını desteklemek ve bireysel insiyatiflerini geliştirmek, 
f) Dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerini “ortaklık” bilinci içinde 
geliştirmek ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak, 
g) Kent yaşamı içinde yapılı ve fiziksel çevrede, (tüm binalar ve açık mekanlar) 
ulaşım, eğitim, sağlık, ticaret, sanat, kültür, spor ve iş alanlarında yapılacak 
uygulamaların engellilerin gereksinimlerine cevap verecek şekilde kanun, 
yönetmelik ve standartlara uygun düzenlenmesini sağlamak, 
h) Ticari, idari, kamu ve mesken binaların tasarımında, bütünleştirici 
(ulaşılabilir ve yaşanabilir) ayrımsız bir işleyiş sağlamak, toplumun tümünü 
kapsayacak şekilde erişilebilir mekanlar oluşturulmasına destek vermek, 
ı) Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve 
iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak 
ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını sağlamak, 
i) Mevcut fiziki çevrenin yeniden ele alınması, kanun, yönetmelik ve 
standartlara adapte edilmesi ya da yeni yapılacak uygulamaların engelliler 
hakkındaki mevzuata göre tasarlanması ve uygulanması, bu konudaki 
hedeflerin belirlenmesini ve stratejilerin saptanmasını ve bu konuda 
çalışmalar yapılmasını sağlamak, 
j) Engellilerin toplum içinde öncelikle eğitim ve üretim kapasitelerinin 
geliştirilmesi ve toplumsal yaşam içinde daha fazla yer almalarını sağlamak, 
k) Engellilerin iş, eğitim, siyaset, kültür, sanat, spor vs. alanlarda söz sahibi 
olması, engellilerin ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin 
belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almaları ve 
projelerinin yetkili birimlere ulaştırılmasını sağlamak, 
l) Yurt içinde ve yurt dışında aynı amaçla kurulmuş diğer engelli meclisleri, 
engelli vakıf ve dernekleri, engelli spor kulüpleri, federasyon, 
konfederasyonlar, rehabilitasyon ve habilitasyon merkezleri ile iletişimi ve 
koordinasyonu sağlayarak engellilerin sorunlarının tespit edilmesi, çözüm için 
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ortak öneriler getirilmesi ve bu amaçla projeler üretilerek gerekli çalışmaların 
yapılması amacıyla STK’larla, resmi ve özel kurum ve kuruluşları bir araya 
getirmek ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarına destek olmak, 
m) Engellinin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmesini ve yaşamını 
bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan fiziksel, sosyal, 
zihinsel ve mesleki beceriler kazandırmaya yönelik habilitasyon çalışmalarının 
yapılmasını sağlamak ve desteklemek, 
n) Herhangi bir nedenle oluşan engelin etkilerini mümkün olan en az düzeye 
indirmeyi ve engellinin hayatını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini 
sağlamayı amaçlayan fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler geliştirmeye 
yönelik rehabilitasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve desteklemek, 
o) Engellilere ilişkin temel stratejiler ve faaliyet plânlarının belirlenmesinde, 
uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın 
oluşturulmasına katkıda bulunmak, 
p) Süleymanpaşa İlçesinde, engellilerle ilgili çalışma yapan taraflar arasında 
eşgüdümü sağlamaktır. 
 
Çalışma İlkeleri 
Madde 7:  
Aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalar sürdürür. 
a) Yerel Gündem 21 süreci kapsamında, kendine sahip çıkma, aktif katılım ve 
çözüm ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde kentin yaşanabilir bir geleceğe 
taşınmasına ve engelli haklarının korunmasına ve gelişimine katkıda 
bulunmak, 
b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler 
sözleşmeleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent yaşamında engellilere 
yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek, 
c) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak, 
d) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü 
benimsemektir. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Organları 
 
Engelli Meclisi’nin Organları 
Madde 8: 
a) Engelli Meclisi Yürütme Kurulu 
b) Engelli Meclisi Başkanı 
c) Engelli Meclisi Başkan Yardımcısı 
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d) Engelli Meclisi Çalışma Komisyonları 
 
A. Engelli Meclisi Yürütme Kurulu 
a) Yürütme Kurulu, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve Yürütme Kurulu 
üyelerinden oluşur. Başkan, Başkan Yardımcısı ve 9 (ve üzeri) Yürütme Kurulu 
üyesi olmak üzere en az 11 kişiden oluşur. 
b) Engelli Meclisi Başkanı Meclis Yürütme Kurulu’nun Başkanıdır. Engelli 
Meclisi Başkanı’nın bulunmadığı toplantılarda Başkan Yardımcısı Başkan’ın 
bütün yetkilerine haizdir. 
c) Süleymanpaşa Kent Konseyi Genel Kurulu neticesinde; seçilen Kent Konseyi 
Başkanı’nın listesinde yer alan Engelli Meclisi Başkanı, Genel Kurulu izleyen 10 
gün içerisinde Engelli Meclisi Yürütme Kurulu listesini Süleymanpaşa Kent 
Konseyi Yürütme Kurulu’na sunar. Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu’nun onayı ile göreve başlar. 
d) Yürütme Kurulunun görev süresi birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için 
üç yıldır. En az ayda bir toplantı yapar. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına 
işler ve üyelere Engelli Meclisi Başkan Yardımcısı tarafından duyurulur. 
Toplantı imza föyü ve toplantı tutanakları Meclis Başkan tarafından Genel 
Sekretere iletilir.  
e) Engelli Meclisi başkanının istifası veya ölümü halinde ya da tüm Yürütme 
Kurulu üyelerinin yarısının ayrılması halinde Kent Konseyi Başkanı tarafından 
yeni Başkan atanır. Atanan Başkan yeni Yürütme Kurulu listesini hazırlar ve 
Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na sunar. Onay sonrasında yeni 
Engelli Meclisi Yürütme Kurulu göreve başlar. 
f) Yürütme Kurulu toplantısında yapılan oylamada eşitlik olması halinde 
Engelli Meclisi Başkanı’nın oyu iki oy sayılır. 
g) Meclis Yürütme Kurulu tarafından yapılacak faaliyetleri, aylık, üç aylık ve 
altı aylık planlanır. Planlanan etkinliklerin bütçe karşılıkları oluşturulduktan 
sonra uygulamaya geçer. Bütçe karşılığı olmayan ve Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu tarafından onaylanmayan faaliyetler yürürlüğe konulmaz. 
h) Engelli Meclisi Yürütme Kurulu gerekli gördüğü konularda “geçici süreli” 
komisyonlar kurabilir. Komisyonlar Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu onayı ile yürürlüğe girer, belirlenen süre sonunda komisyonlar 
yürürlükten kalkar.  
 
B. Engelli Meclisi Başkanı 
a) Engelli Meclisi Yürütme Kurulu’na Başkanlık eder. Süleymanpaşa Kent 
Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir. 
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b) Engelli Meclisinin toplantı gündemini Yürütme Kurulu üyeleri ile birlikte 
belirler. Engelli Meclisi'nin yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda ilgili çalışma 
grup/grupları, temsilcileri ile istişare halinde temsil eder. 
c) Engelli Meclisi Yürütme Kurulu'nun, Engelli Meclisi ile temas halindeki ilgili 
birimler ile işbirliği içinde çalışmasını sağlar. 
d) Meclis Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı 
sorumludur, eylem ve işlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır. 
e) Engelli Meclisi çalışmalarının Kent Konseyine düzenli rapor halinde 
iletilmesinden, uyumlu çalışmaların yürütülmesinden, Kent Konseyi ofisinde 
bulundurmasından ve sonuçlarından sorumludur.  
f) Engelli Meclisi’nin, yerelde gelişen durum ve olaylar karşısında karar alınan 
duruş ve görüşünü Kent Konseyi Genel Sekreteri ile birlikte kamuoyuna 
açıklar. 
g) Engelli Meclisi’nin, ulusal alanda gelişen durum ve olaylar karşısında aldığı 
tavır ve görüşlerini, Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı ile birlikte 
kamuoyuna açıklar. 
h) Engelli Meclisi Çalışma Komisyonları, Engelli Meclisi Başkanına karşı 
sorumludur.  
ı) Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı ile koordineli çalışır ve Kent Konseyi 
Başkanı’na karşı sorumludur. 
 
C. Engelli Meclisi Başkan Yardımcısı 
a) Engelli Meclisi Başkanı’nın verdiği görevleri icra eder. 
b) Engelli Meclisi Başkanı ile birlikte iş bölümünde bulunarak, Yürütme Kurulu 
üyelerine her Yürütme Kurulu toplantısında görev alanları ve sorumlulukları 
hakkında bilgi verir. 
c) Engelli Meclisi Çalışma Komisyonlarının faaliyet ve programlarında 
koordinasyonu sağlar ve çalışmalarını kolaylaştırıcı destek verir. 
d) Toplantı tutanaklarının tutulmasını sağlar, proje çalışmaları ve 
programlarını, Kent Konseyi ofisinde bulundurulması gereken yazılı tüm 
belgelerin arşivleme işlemlerini diğer Engelli Meclisi Yürütme Kurulu 
üyeleriyle işbirliği halinde sağlar. 
e) Aktif üyelerin, görevlerinde faal olup olmadığını kontrol eder. 
f) Engelli Meclisi Başkanı’nın olmadığı durumlarda Başkanın görev ve 
sorumluluklarını yerine getirir. Sonuçları hakkında Meclis Başkanını 
bilgilendirir. 
g) Engelli Meclisi Başkanı’na karşı sorumludur. 
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D. Engelli Meclisi Çalışma Komisyonları 
a) Çalışma Komisyonları, Engelli Meclisinin amaçlarına uygun olacak şekilde, 
görevleri doğrultusunda yapılacak iş ve işlemleri “katılımcılık ve paylaşımcılık 
anlayışıyla” daha aktif ve verimli şekilde icra etmek üzere Başkanın teklifi ve 
Yürütme Kurulu onayı ile teşekkül eder. 
Çalışma Komisyonları 4 ana Komisyondan oluşur. 
1) Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplumla İlişkiler Komisyonu 
2) Halkla İlişkiler Komisyonu 
3) Kültür, Sanat ve Edebiyat Komisyonu 
4) Plan ve Projeler Komisyonu 
b) Çalışma Komisyonları en az 3 Yürütme Kurulu üyesinden oluşur ve Engelli 
Meclisi Başkan ve Başkan Yardımcısı tüm komisyonlarda doğal görevleriyle yer 
alır. 
c) Yürütme Kurulu üyeleri 2 ayrı Çalışma Komisyonunda görev alabilir.  
d) Her komisyon, görev alanı içerisinde kalan sorumlulukları dahilinde 
yapılacak faaliyet, etkinlik ve programlara hazırlık amacıyla Engelli Meclisi 
Başkanı’nın talimatları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler 
yapar, sonuçları hakkında Engelli Meclisi Başkanı’nı sürekli bilgilendirir,  
e) Çalışma Komisyonları üyeleri, Engelli Meclisi Yürütme Kurulu kararları 
doğrultusunda yapılacak faaliyet, etkinlik ve programların sunumunda 
doğrudan görev alırlar, 
f) Çalışma Komisyonları üyeleri verilen görevleri yerine getirmede Engelli 
Meclisi Başkanı’na karşı sorumludur. 
g) Engelli Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı 
rol almayan, toplantılar yapmayan, verilen görevleri yerine getirmeyen 
Çalışma Komisyonları, Engelli Meclisi Yürütme Kurulu kararı ile sonlandırılır. 
 
Madde 9: 
Engelli Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili teknik, akademik ve 
kurumsal destek almak üzere konusunda uzman ve yetkili, kişi, kurum ve 
kuruluş temsilcilerini toplantılara davet edebilir. 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Toplantı Usulü ve Karar Alma Yeter Sayısı  
Madde 10: 
a) İlk toplantıda toplantı düzeni karara bağlanır. Yürütme kurulunun ay da bir, 
olağan toplantısını yapması zorunludur. Toplantının yeri, zamanı ve gündemi 
toplantı tarihinden en az beş gün önce üyelere bildirilir. Olağanüstü 
toplantılar için bu süre, iki gündür. 
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b) Olağanüstü toplantılar; Meclis Başkanı’nın veya yürütme kurulu 
üyelerinden ikisinin yazılı istemi üzerine, 4 günlük süre içerisinde, Meclis 
Başkanı’nın çağrısıyla yapılır. 
c) Olağanüstü yürütme kurulu toplantılarında, sadece gündemdeki maddeler 
görüşülür. 
d) Asıl üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır.  
e) Hazır bulunanların salt çoğunluğuyla karar alır. 
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Engelli Meclisi Üyelik Hak ve Yükümlülükleri 
 
Engelli Meclisi Üyeliği 
Madde 11: 
Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun onayı ile tescil edilenlerin, 
engelli meclisi üyeliği başlar, faaliyet, etkinlik, program ve toplantılarına 
katılma hakkına sahip olurlar. Yönerge ve organlarca alınacak kararlara 
uyarlar. 
 
Üyeliğin Sona Ermesi 
Madde 12: 
Faaliyet alanı veya ikameti ilçe dışına taşınan veya sona eren üyelerin üyeliği 
sona erer. 
 
 
Üyelikten Ayrılma 
Madde 13: 
Engelli Meclisi üyeliği, üyenin kendi rızasıyla ayrılma isteği sonrasında, Engelli 
Meclisi Başkanlığı’na yazılı müracaatı ile sonlandırılır. 

Üyelikten Çıkarılma 
Madde 14: 
Süleymanpaşa Kent Konseyi ve Engelli Meclisi Yönergeleri hükümlerine aykırı 
davranmak, Kent Konseyi ve Engelli Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum 
ve davranışlarda bulunmak, verilen görev ve sorumlulukları mazeretsiz olarak 
aksatmak ve yerine getirmemek, üst üste 3 yürütme kurulu toplantısına 
katılmamak, Meclis Başkanı ve Yürütme Kuruluna karşı ödev ve 
sorumluluklarını yerine getirmemek üyelikten çıkarılma nedenlerindendir. 
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Engelli Meclisi üyeliğinden çıkarılma kararı, ilgili üyenin yazılı savunması 
alındıktan sonra Engelli Meclisi Yürütme Kurulu kararı ve bu kararın 
Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu onaylaması neticesinde 
yürürlüğe girer ve üyelik sona erer. 
 
ALTINCI BÖLÜM 
Yürütme 
Madde 15: 
Bu Yönergeyi, Süleymanpaşa Kent Konseyi ve Engelli Meclisi Yürütme Kurulları 
yürütür. 
 
YEDİNCİ BÖLÜM 
Yürürlük 
Madde 16: 
Bu Yönerge, Süleymanpaşa Kent Konseyi Genel Kurul’unda kabul edilerek 
yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
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SÜLEYMANPAŞA
KENT KONSEYİ
GENÇLİK MECLİSİ
YÖNERGESİ
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TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KENT KONSEYİ GENÇLİK 
MECLİSİ 

BİRİNCİ BÖLÜM  
Kapsam 

Madde 1: Bu yönerge Süleymanpaşa Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin 
oluşumunu yönetim ilkelerini, organlarını görev ve yetkileri ile çalışma usul ve 
esaslarını kapsar. 

Madde 2: Süleymanpaşa ilçesi gençlerimizin, kent yönetiminde karar alma 
mekanizmalarına katılmalar, gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde 
sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almaları, sürdürülebilir kalkınma 
anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerine katkıda 
bulunulması, kentin bilimsel teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel 
etkinliklerinde rol almaları, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını 
arttırmaları, dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerinin ‘ortaklık’ bilinci 
içinde geliştirilmesi ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırması gençlik 
alanında politikalar üretmesi amacıyla, gençlerin ve gençlerle ilgili kamu 
kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve lise temsilcilerinin 
oluşturduğu demokratik bir yapıdır. 

Dayanak 

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu (76.Madde) 
b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu  
c) 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı 

değişiklik) Kent Konseyi Yönetmeliği 
d) YG21:Yerel Gündem 21 
e) Tekirdağ Süleymanpaşa Kent Konseyi Yönergesi 
f) Tekirdağ Süleymanpaşa Gençlik Meclisi Yönergesi 
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Tanımlar  
Madde 4: 

a) Belediye: Tekirdağ Süleymanpaşa Kent Konseyi oluşumuna destek 
sağlayan Süleymanpaşa Belediyesi’ni  

b) Kent Konseyi: Süleymanpaşa Kent Konseyi’ni 
c) Genel Kurul: Gençlik Meclisi Genel Kurulu’nu  
d) Yürütme Kurulu: Süleymanpaşa Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nu  
e) Danışma Kurulu: Süleymanpaşa Kent Konseyi Dayanışma Kurulu’nu  
f) Gençlik Meclisi: Süleymanpaşa Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ni  
g) Başkan: Süleymanpaşa Gençlik Meclisi Başkanı’nı  
h) Başkan Yardımcısı: Süleymanpaşa Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı’nı  
i) Kulüpler: Gençlik Meclisi Kulüplerini 
j) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlik, katılı, çalışma uyumu, yerindelik 

ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara 
dayalı yönetişim anlayışını  

 

İKİNCİ BÖLÜM 
Oluşumu, Görevleri Ve Çalışma İlkeleri 

Oluşumu 
Madde 5: 

a) Süleymanpaşa Kent Konseyi Gençlik Meclisi; Süleymanpaşa ilçe sınırında 
yaşayan bütün gençlerin katılabileceği demokratik bir yapıdır. 

b) Üniversitelerin öğrenci konsey temsilcileri  
c) Üniversite topluluk/kulüp temsilcileri 
d) Lise öğrenci temsilcileri 
e) Sivil toplum kuruluşları gençlik temsilcileri 
f) Odaların gençlik temsilcileri 
g) Bireysel gönüllüler  
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h) Kamu kurumlarının gençlik temsilcilerinin (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 
SHÇEK, Gençlik Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Halk Eğitim 
Merkezleri) 

i) Gençlik Meclisi Kulüpleri 

Görevleri 
Madde 6-1:  

a) Gençlerin, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, 
gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı 
içerisinde aktif rol almalarını sağlamak. 

b) Sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde aktif rol almalarını sağlamak 
c) Kent gençliğini, uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşların düzenleyeceği 

faaliyet ve aktivitelerde temsil etmek ve bu amaçlara uygun aktiviteler 
düzenlemek 

d) Ulusal ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde gençlik 
haklarını korumak ve geliştirmek  

e) Gençlerin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek 
f) Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkaracak, araştıran, 

üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını 
desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek 

g) Gençlerin kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel 
etkinliklerde rol almalarını sağlamak insan hakları ve çevre konusunda 
duyarlılıklarını arttırmak 

h) Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerini ‘ortaklık’ bilinci 
içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak 

i) Gençlerin, dinamizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları 
yaratmak ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler 
gerçekleştirmek  
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Madde 6-2: 
Süleymanpaşa Gençlik Meclisi çalışmalarını şu ilkler çerçevesinde yürütür. 

Şeffaflık  
Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır.  Yapacağı bütün 
etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını 
sağlar. Bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz eşit yapar. 

Temsil 

 Gençlik Meclisi yerel yönetim sürecinde başta kent konseyi olmak üzere 
karar alma mekanizmalarında kent gençliği adına söz sahibi olan temsili 
yapıdır ve cinsiyet eşitliğini esas alır. 

Gönüllülük  

 Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülük esastır .Kar amacı 
güden herhangi bir çalışma içerisine giremez. Kent içerisinde gençlerde 
gönüllüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder. 

Bireysel Kapasite Gelişimi 

 Gençlerin bireysel kapasite gelişimi sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli 
çalışmalar kent gençliğinin sesini yükseltecek her türlü politika oluşturma 
sürecinde gençlik boyutunda dikkate alınmasını sağlar. 

Sosyal Sorumluluk  

 Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde geçlerin 
çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama 
süreçlerine ve sonuçların takibine etki katılımı sosyal sorumluluk 
duygularının gelişimini sağlar. 
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Kentin yaşam kalitesinin arttırılması 

 Gençlik Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına gençlik bakış açısı 
kazandıran öneriler geliştirir ve görüşlerini yerel yönetim birimlerine 
sunar. 

Sürdürülebilirlik  

 Gençlik Meclisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir 
zorunluluktur. Diğer yerel gençlik meclisleri ve UGP ile iletişimini kurar 
ortaklık geliştirir ve güçlendirir. Gençlik meclisleri yeni katılımlara açıktır. 

Yönetişim 

 Gençlik meclisi iyi yönetişim doğrultusunda, yerel ortaklarla iş birliği 
içerisinde kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde 
kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur. 

Çözümde Ortaklık  

 Gençlik Meclisi çalışmalarının tümü başta Süleymanpaşa Kent Konseyi 
olmak üzere konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde 
gerçekleştirir. Kurumlar ve bireyler arasında verimli çalışmayı 
engellemeyen ve iktidar mücadelesine yol açmayan iş birliği platformları 
oluşturur. 

Aktif Katılım  

 Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde gençliğin karar alma aşamasında 
sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılımı bir zorunluktur. 

ÇALIŞMA İLKELERİ 

Madde 7: Aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür. 

a) YG 21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma aktif katılım ve çözüm 
ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde kentin yaşanabilir bir geleceğe 
taşınmasına ve gençlik haklarının gelişimine katkıda bulunmak, 
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b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler 
zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent yaşamında gençlere 
yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek 

c) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak 
d) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü 

benimsemektir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Organları  

Madde 8: Gençlik Meclisinin organları şunlardır: 

a) Gençlik Meclisi Genel Kurulu 
b) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu  
c) Gençlik Meclisi Danışma Kurulu 
d) Gençlik Meclisi Başkanı 
e) Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı 
f) Gençlik Meclisi Kulüpleri 

Gençlik Meclisi Genel Kurulu 

a) Aktif üyelerden oluşur. Meclisin en yetkili organıdır. Görevi, Meclis 
Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, 
değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemektir. Yönerge 
değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır. 

b) Seçimli genel kurullar birinci dönem için iki yıl ikinci dönem için üç yıl 
görev yapabilirler. 

c) Gençlik Meclisi Genel Kurulu’nda kurum ve kuruluşları temsil edecek 
kişiler birinci dönem için iki yıl ikinci dönem içim üç yıl görev yapar. 

d) Seçimsiz genel kurullar yılda ikiden az olmamak üzere toplanır. 
e) Genel Kurur kararları alındıktan sonra Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun 

onayı ile uygulanır. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, doğrudan veya meclis 
üye sayısının % 10’nun yazılı önerisi üzerine genel kurur kararı alabilir. 
Gündeme madde ekleyebilir. 
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f) Genel Kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır. 
g) Gençlik Meclisi Başkanı ve yürütme kurulu seçimi liste usulü olur. Her 

başkan adayı Yürütme Kurulu listesini hazırlar ve aday olur. 
h) Gençlik Meclisi Başkanı’nın seçimi için ilk oylamada üye tam sayısının üçte 

iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci 
oylamada salt çoğunluk sağlanmazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday 
için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, 
başkan seçilir. 

i) Kurumsal üyelerin herhangi bir nedenle değiştirilmesi genel kurul 
toplantısından en az 15 gün önce yazılı olarak Kent Konseyi Başkanlığına 
bildirilmesi ile uygulanır. 

j) Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Genel Kurul’un tabii 
üyeleridir. Oy Kullanma hakları vardır. 

k) Gençlik Meclisi Genel Kurulu Süleymanpaşa Genel Sekreteri tarafından 
yürütülür ve Genel Sekreter Kongreye başkanlık eder. 

l) Seçimli Kongrede divan, dört kişiden oluşur. 1 Genel Sekreter, 1 Yürütme 
Kurulu üyesi ve kongrede seçilen 2 üyeden oluşur. 

m) Seçimsiz Genel Kurula Gençlik Meclisi Başkanı başkanlık eder. 
n) Genel Kurul, Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun belirlediği gündemle 

toplanır. Ancak gündem maddelerine geçmeden önce en az 15 üyenin 
yazılı önerisi ve Genel Kurul’un kabulü halinde gündeme madde 
eklenebilir. 

Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu 

a) Yürütme Kurulu 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve Yürütme Kurulu 
üyelerinden oluşur ve 30 kişiyi geçmemeleri önerilir. 

b) Gençlik Meclisi Başkanı, Yürütme Kurulunun başkanıdır. Başkan yoksa en 
yaşlı üye oturuma başkanlık eder. En yaşlı üyenin bulunmadığı 
toplantılarda Başkan yardımcısı Başkanın tüm yetkilerine haizdir. 

c) Gençlik Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu seçimi liste usulü olur. Her 
başkan adayı Yürütme Kurulu listesini hazırlar ve aday olur. En çok oyu 
alan başkan listesindeki kişi ise Yürütme Kurulu üyesi olur. 
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d) Yürütme Kurulunun görev süresi birinci dönem için iki yıl ikinci dönem için 
üç yıldır. En az ayda bir toplantı yapar. Aldığı kararları toplantı 
tutanaklarına işler ve üyelere Gençlik Meclis Başkan yardımcısı tarafından 
duyurulur. Toplantı imza föyü ve toplantı tutanakları Meclis Başkanı Genel 
Sekretere iletilir. 

e) Gençlik Meclisi Başkanının istifası veya ölümü halinde ya da tüm Yürütme 
Kurulu üyelerinin yarısının ayrılması halinde Genel Sekreter tarafından 
yeni başkan ve yeni yürütme kurulu atanır. Atanan yeni üye bir yıl 
içerisinde kongreye gider. 

f) Yürütme kurulu toplantısında yapılan oylamada eşitlik olması halinde 
Gençlik Meclisi Başkanının oyu iki oy sayılır. 

g) Meclis Yürütme Kurulu tarafından yapılacak faaliyetleri; aylık, üç aylık ve 
altı aylık planlanır. Planlanan etkinliklerin bütçe karşılıkları 
oluşturulduktan sonra uygulamaya geçer. Bütçe karşılığı olmayan ve Kent 
Konseyi Yürütme Kurulu tarafından onaylanmayan faaliyetler yürürlüğe 
konulmaz. 

h) Gençlik Meclisi Başkanı Süleymanpaşa Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi 
Yürütme Kurulu üyesidir. 

i) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu gerekli gördüğü konularda geçici süreli 
veya daimi kulüpler kurabilir. Kulüpler Süleymanpaşa Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu onayı ile yürürlüğe girer geçici süreli belirlenen kulüpler 
süre sonunda yürürlükten kalkar. 

j) Kulüp Başkanları Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu doğal üyesidir. 

Gençlik Meclisi Danışma Kurulu  
Madde 9: 

a) Gençlik Meclisi danışmanlığını yürütür. Gençlik Meclisi’nin ihtiyaç 
duyduğu uzmanlardan oluşur. 

b) Danışma Kurulu üyeleri; Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin önerisi 
ve Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayı ile belirlenir.  
(Eğitimci, Sosyolog, Psikolog, Hukukçu, Çevreci, Ekonomist, Basın yayıncı, 
vb.) 
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c) Vali, Rektör, Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı, İl Milli Eğitim Müdürü, İl 
Emniyet Müdürü, Kent Konseyi Başkanı, Genel Sekreteri ve geçmiş dönem 
Gençlik Meclisi Başkanı danışmanlar Kurulunun doğal üyeleridir. 

d) Danışma Kurulu üyeleri, Gençlik Meclisinin Yürütme Kurulu toplantılarına 
gerektiğinde katılabilirler. Toplantılarda söz hakları vardır ancak oy verme 
hakları yoktur. 

e) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu, Genel Kurul toplantı gündemlerini 
Danışma Kurulu ile birlikte belirleyebilir. Gençlik Meclisi Danışma Kurulu 
toplantısı Gençlik Meclisi yürütme kurulu talebi doğrultusunda ve 
Süleymanpaşa Kent Konseyi Genel sekreterinin gerekli gördüğü 
durumlarda yapılır. 

Madde 10: 

Gençlik Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun 
gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder. 

Gençlik Meclisi Kulüpleri 
Madde 11: 

a) Gençlik Meclisi Kulüpleri, Gençlik Meclisinin amaçlarına uygun olacak 
şekilde gençlerin talepleri doğrultusunda Yürütme Kurulu kararı ve 
Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayı ile oluşur. 

b) Her kulüp kendi içerisinde seçimle 1 Kulüp Başkanı 1 Kulüp Başkan 
Yardımcısı belirler. Seçilen kişiler, görevlerini aksatır yada gruptan ayrılırsa 
görevinden yönetim kurulu çoğunluğu ile alınır, Gençlik Meclisi Yürütme 
Kurulunun bilgisi dahilinde kulüp toplantısında yeni kişiler seçilir. 

c) Kulüp temsilcileri; yaptığı toplantı, proje ve etkinlikleri ile ilgili Gençlik 
Meclisini sürekli olarak bilgilendirir. 

d) Kulüplerin temsilcileri, kulüplerin faaliyetlerini organize eder. Kulüp 
üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri Yürütme 
Kurulunun onayına sunar. Ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli 
sorumlulukları alır. Meclis Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı 
sorumludur. 
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e) Kulüp temsilcileri Yürütme Kurulunun doğal üyesidir. Oy kullanma hakları 
vardır. 

f) Kulüp Başkan Yardımcıları Kulüp sekretaryasını yürütür. Toplantı 
tutanakları ve raporlarını hazırlar. Toplantılara mazeret bildirmeden 3 kez 
katılmayan Kulüp üyelerini tespit eder, kulüp temsilcisine bildirir. 

g) Gençlik Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve ya 
paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan komisyonlar ve üyeleri, 
Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu kararı ve Süleymanpaşa Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu onayı ile kapatılır. 

Gençlik Meclisi Başkanı    

Görev ve Yetkileri: 

a) Süleymanpaşa Genel Sekreterine karşı sorumludur. 
b) Çalışmalarını koordine halinde gerçekleştirir. 
c) Gençlik Meclisi Yürütme Kuruluna Başkanlık eder. Süleymanpaşa Kent 

Konseyi Yürütme Kurulunun doğal üyesidir. 
d) Gençlik Meclisi toplantı gündemini Yürütme Kurulu ile birlikte belirler. 

Gençlik Meclisini yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda ilgili kulüp 
temsilcileri ile istişare halinde temsil eder. 

e) Gençlik Meclisi yürütme kurulunun; Gençlik Meclisi ile temas halinde, ilgili 
birimler ile iş birliği içinde çalışmasını sağlar. 

f) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyelerini ve aktif üyeleri, genel işleyişi 
çerçevesinde; Kent Konseyi ilke ve amaçları doğrultusunda, önerilerini 
dikkate alarak ve bunları karara yansıtarak yerine getirilir. 

g) Başkan, görev yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem 
ve işlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.  

h) Çalışmaların Kent Konseyine düzenli rapor halinde iletilmesinden, uyumlu 
çalışmaların yürütülmesinden, kayıtların Kent Konseyi ofisinde 
bulundurulmasından ve sonuçlarından sorumludur. Gelişen durum ve 
olaylar karşısında karar alınan meclisin duruş ve görüşünü Kent Konseyi 
Genel Sekreteri ile birlikte kamuoyuna açıklar. 

i) Seçimli genel kurul dışında genel kurula başkanlık eder. 
j) Gençlik Meclisi Kulüpleri Gençlik Meclisi Başkanına karşı sorumludur. 
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Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı: 
Görev ve Sorumlulukları: 

a) Başkan Yardımcısı; Yürütme Kurulunun ve Meclis Başkanının verdiği 
görevleri icra eder. 

b) Başkan Yardımcısı, başkanla beraber iş bölümünde bulunarak Gençlik 
Meclisi Yürütme Kurulu üyelerine ve Yürütme Kurulu toplantısında görev 
alanlarıyla ilgili konularda bilgi verir. 

c) Gençlik Meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylaştırıcılık 
yapar. 

d) Gençlik meclisi toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını ve arşiv 
işlemlerini komisyonlar ile iş birliği halinde sağlar. 

e) Aktif üyelerin faal olup olmadığını kontrol eder. 
f) Başkanın olmadığı durumlarda Gençlik Meclisi Başkanının görev ve 

sorumluluklarını yerine getirir. 
g) Yürütme Kurulu Başkanının ve en yaşlı üyesinin bulunmadığı durumlarda 

Yürütme Kuruluna başkanlık eder. 

Gençlik Meclisi Kulüpleri şunlardır: 

1. SİYASET BİLİMİ 
2. BİLİM VE TEKNOLOJİ 
3. İSTİHDAM VE KARİYER 
4. İNSAN HAKLARI VE HUKUK 
5. ARAŞTIRMA VEGELİŞTİRME 
6. EĞİTİM VE ÖĞRENCİ SORUNLARI 
7. GENÇLİK VE SPOR 
8. TANITIM VE SOSYAL MEDYA 
9. KENT SOSYOLOJİSİ 
10. FOTOĞRAFÇILIK 
11. SİVİL TOPLUM  
12. EKONOMİ 
13. SAĞLIK  
14. KİŞİSEL GELİŞİM 
15. TİYATRO 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Gençlik Meclisi Üyeliği ve Çeşitli Hükümler 

Gençlik Meclisi Üyeliği  
Madde 12: 

Gençlik Meclisi; 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) Gençlik Meclisi üyeleri ( Seçimli genel kuruldan önce belirlenir.) 
b) Üniversitelerin öğrenci konsey temsilcileri, 
c) Üniversite öğrenci topluluk / kulüpleri, 
d) Lise öğrenci temsilcileri, 
e) Sivil toplum kuruluşları gençlik temsilcileri, 
f) Odaların gençlik temsilcileri, 
g) Gençlik Meclisi kulüpleri, 
h) Kamu Kurumlarının Gençlik temsilcileri (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 

SHÇEK, Gençlik Merkezleri, Mesleki eğitim Merkezleri ve Halk Eğitim 
Merkezleri) 

Üyelik Sorumluluğu  
Madde 13: 

Tüm Gençlik Meclis Üyelerinin Gençlik Meclisi üyelik formunu doldurma 
zorunluluğu vardır. Üye formları seçimli Genel Kuruldan önceki 1 ay içerisinde 
güncellenir. 

Üyelikten Ayrılma 
Madde 14: 

Gençlik Meclisi Üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye 
dilediği anda yürütme Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini 
belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır. 
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Üyelikten Çıkarılma 
Madde 15: 

Süleymanpaşa Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 
hükümlerine aykırı davranmak, Gençlik Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen 
tutum ve davranışlarında bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları 
sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenlerindendir. Gençlik 
Meclisinde üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra 
Yürütme Kurulu kararı ve bu kararın Süleymanpaşa Kent Konseyi Genel 
Sekreterliği tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer. Olağan genel yönetim 
toplantılarına 2’den fazla mazeretsiz katılım sağlanmadığı takdirde diğer 
yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun oylarıyla üyelikten çıkarılır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
YÜRÜTME 

Madde 16: Bu Yönerge Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve 
Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. 

 

ALTINCI BÖLÜM  
YÜRÜRLÜK  

Madde 17: Bu yönerge hükümleri, Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu ve Süleymanpaşa Kent Konseyi Genel Kurul onayı ile yürürlüğe 
girmiştir. 


