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Edirne Kent Konseyi Çalışma Gurubu Çalışma Usul ve Esasları 

Madde–1: Tanım:  
Çalışma Gurupları; Kent Konseyi’nin görev alanında, var olan bir sorun veya yerel geliştirme halinin 
kendine özgü taleplerini oluşturmak ve ortaklaştırmak üzere çözüme yönelik eylem ve önceliklerin 
oluşturulduğu, kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında Kent Konseyi ve 
Meclislerin içerisinde oluşmuş ortak yapılardır. 
Madde–2: Görevleri 
Çalışma Gurupları; kuruldukları konu, alan ya da sorun ile ilgili eylem planı yapar. Buna göre çalışma 
programı hazırlar. İlgili kurumlara iletmek üzere Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na sunar, uygulanmasını ve 
sonuçlarını takip eder, gerektiğinde uygulanma sürecine katkı sunar. 
Madde–3: Kuruluşu  
Kent Konseyi’nin amaç ve hedeflerine uygun, Edirne gerçeklerini ve gereksinimlerini göz önüne alan, 
Madde 1’deki tanıma uygun amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmaya gönüllü olan bireylerden en az 5 
kişinin bir araya gelerek yapacakları çalışmaları ve ilkelerini karara bağlayıp Yürütme Kurulu’na 
başvurması ile kurulmuş olur.  
Madde-4: Genel Kurulda temsil edilme 
Çalışma Gurupları; Kent Konseyi seçimli Genel Kurulu öncesinde Genel Kurulda temsil edilmek üzere 
kendi aralarında yapacakları toplantıda en az biri kadın olmak üzere 3 (üç) delege seçerek Kent Konseyi 
Yürütme Kuruluna bildirirler. Çalışmaları durdurulan Çalışma Gurubunun Kent Konseyi üyeliği düşer. 
 
Meclisler de alt birim olarak Çalışma Gurupları kurabilirler ancak Kent Konseyi Genel Kurulu’nda temsil 
edilmezler. 
Madde–5:Görev Dağılımı 
Çalışma Gurupları; oluştuktan sonraki ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman 
seçerler.  
Madde–6:Çalışma Esasları 
Çalışma Gurupları; çalışma konusu ile ilgili yöntemleri ve programını bir ay içerisinde oluşturur ve Kent 
Konseyi Yürütme Kurulu’na verir. Gereklerini yerine getirmeyen çalışma grupları Yürütme Kurulu 
tarafından askıya alınarak çalışmaları durdurulur. Ancak askıya alınan Çalışma Gurubundan iki kişiye 
isterlerse ilk genel kurulda konuya ilişkin olarak söz verilir.  
 
Meclisler de gerekli hallerde çalışma grupları oluşturabilirler. Meclise bağlı olarak kurulan Çalışma 
Gurupları Meclis Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur. 
Madde–7: Çalışma Raporları 
Çalışma Gurupları çalışmaları ile ilgili bilgileri üç ayda bir Yürütme Kurulu’na rapor olarak sunar. 
Çalışma Gurupları; Yürütme Kurulu’nun talebi halinde, belirtilen sürede istenen konu hakkında rapor 
hazırlar.  
Madde- 8: Görev Süresi 
Çalışma Gurupları; Edirne Kent Konseyi’nin seçimli olağan genel kurulundan sonra bir ay içerisinde 
yaptıkları toplantıda görev dağılımını yeniler ve delegelerini seçer. Kent Konseyi Yönetmeliği, Edirne Kent 
Konseyi Yönergesi ve Çalışma Gurupları Çalışma Usul ve Esasları doğrultusunda çalışma yapmayan 
Çalışma Gurupları Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılır, ihtar edilir ve devamında 
görevine son verilir.  
 
Sorun odaklı kurulan Çalışma Gurupları sorun çözüldüğünde Yürütme Kuruluna son raporunu sunarak 
görevini bitirir.  
Madde–9: Yürürlülük 
İş bu “Edirne Kent Konseyi Çalışma Gurupları Çalışma Usul ve Esasları”, Edirne Kent Konseyi Genel 
Kurulu’nda kabul edildikten sonra Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. 
Madde-10: Geçici Madde: Genel Kurulda kabul edilen bu belge ile daha önce Edirne Kent Konseyi Genel 
Kurullarında kabul edilen “Edirne Kent Konseyi Meclisler ve Çalışma Gurupları Yönergesi” yok 
hükmündedir. 


