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24.05.2014 
Edirne Kent Konseyi Meclisler Çalışma Usul ve Esasları 

Madde–1: Tanım:  
Meclisler; Kent Konseyi’nin görev alanında, var olan toplumsal kesimlerin kendine özgü sorun 
ve taleplerini oluşturmak ve ortaklaştırmak üzere çözüme yönelik eylem ve önceliklerin 
oluşturulduğu, kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında 
Kent Konseyi içersinde oluşmuş ortak yapılardır. 
 
Madde–2: Görevleri 
Meclisler; 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 15 kişinin bir araya gelerek yapacakları çalışmaları ve ilkelerini karara 
bağlayıp Yürütme Kurulu’na başvurur ve genel kurulun onayı ile kurulmuş olur. 
 
Meclisler; kurulduktan sonra 3 ay içersinde genel kurullarını yaparlar. Genel kurullarını 
yapamayan meclisler Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından askıya alınarak çalışmaları 
durdurulur. 
 
Madde-4:Üyeliğin kabulü 
Meclislerde çalışma yapmak isteyen gönüllülerin üyeliği; katılım formlarını doldurarak Meclis 
veya Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunmasıyla başlar. 
 
Madde-5: Seçimler  
Meclisler; Kent Konseyi seçimli Genel Kurulundan sonra bir ay içinde üyelerin katılımıyla 
olağan seçimli genel kurullarını yaparlar. Seçime katılacak üyelerin genel kuruldan en az bir 
ay önce üyeliği Meclis Yürütme Kurulunca kabul edilmiş olmalıdır. Seçimli genel kurul hazırun 
listeleri ve genel kurul gündemi Kent Konseyi Yürütme Kurulunca 15 gün önceden 
onaylanmış olmalıdır. Seçimli genel kurullarda en az beş (5) kişilik yürütme kurulu ve 4 
kişiden oluşan Kent Konseyi Genel Kurul üyelerini seçerler. 
 
Madde–6:Görev Dağılımı 
Meclisler; genel kurullarında seçilen yürütme kurulu üyelerini ilk toplantılarında belirlenen; 
başkan, başkan yardımcısı, yazman, mali işler sorumlusu ve diğer görevlilerini ve Genel 
kurullarında belirlenen Kent Konseyi üyelerini; Kent Konseyi yürütme kuruluna yazılı olarak 
bildirir. 
 
Madde–7:Çalışma Esasları 
Meclisler, çalışma konusu ile ilgili yöntemleri ve programını bir ay içerisinde oluşturur ve 
Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na verir. Meclisler gerekli hallerde çalışma grupları 
oluşturabilirler. Çalışma grubu, çalışma yöntem ve programını bildirmek zorundadır. 
Gereklerini yerine getirmeyen çalışma grupları Meclis Yürütme Kurulu tarafından askıya 
alınarak durdurulur. Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda onaylanır. 
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Meclis Yürütme (koordinasyon) kurulu toplantıları gündemli olarak yapılır. Gündemin birinci 
maddesi bir önceki toplantı kararlarının değerlendirilmesi, son gündem maddesi de bir 
sonraki toplantının tarihi ve yerinin belirlenmesidir. Toplantı tutanakları Kent Konseyi 
Yürütme Kuruluna verilir. Alınan eylem kararları Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun onayından 
sonra uygulanır.  
 
Meclisler; yıl içersinde iki kereden az olmamak kaydıyla olağan Genel Kurul toplantısı yapar.  
 
Meclis yürütme kurulu toplantılarına geçerli özrü olmaksızın üst üste üç kez katılmayan veya 
6 ay içinde yapılan toplantıların yarısından fazlasına katılmayan meclis yürütme kurulu 
üyesinin üyeliği Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayı ile düşer. Düşen üyeliğin yerine 
yedek üye çağrılır. 
 
Madde–8: Çalışma Raporları 
Meclisler çalışmaları ile ilgili bilgileri üç ayda bir Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na rapor olarak 
sunar. 
Meclisler; Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun talebi halinde, belirtilen sürede istenen konu 
hakkında rapor hazırlar.  
 
Madde–9: Temsil Etme 
Meclisler; Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından temsil görevi ve yetkisi verilmesi 
dışında Edirne Kent Konseyi’ni temsil edemez. Meclislerin kurumsal yazışmaları ilgili Meclis 
ve Kent Konseyi Başkanının birlikte imzaları ile yapılır.  
 
Madde- 10: Görev Süresi 
Edirne Kent Konseyi’nin seçimli olağan genel kurulundan sonra bir ay içerisinde seçimli genel 
kurulunu yapar. Yürütme Kurullarının görev süreleri Kent Konseyi yönergesi doğrultusunda 
seçimlerle belirlenir. 
 
Kent Konseyi Yönetmeliği, Edirne Kent Konseyi Yönergesi ve Meclisler Çalışma Usul ve 
Esasları doğrultusunda çalışma yapmayan Meclisler Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından 
yazılı olarak uyarılır, ihtar edilir ve devamında ilk olağan genel kurula kadar çalışmaları askıya 
alınarak durdurulur. 
 
Madde- 11: Bütçe 
Meclisler bir yıl sonrasına ait yapacakları tahmini harcamaları, en geç Eylül ayı sonuna kadar 
Kent Konseyi Mali İşler Usul ve Esaslarına uygun olarak Kent Konseyi Sayman’ına verirler.  
 
Madde–12: Yürürlülük 
İş bu “Edirne Kent Konseyi Meclisler Çalışma Usul ve Esasları”, Edirne Kent Konseyi Genel 
Kurulu’nda kabul edildikten sonra Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. 
 
Geçici Madde: Genel Kurulda kabul edilen bu belge ile daha önce Edirne Kent Konseyi Genel 
Kurullarında kabul edilen Meclis Yönergeleri; “Kadın Meclisi Yönergesi” ve “Gençlik Meclisi 
Yönergesi” ile “Edirne Kent Konseyi Meclisler ve Çalışma Gurupları Yönergesi” yok 
hükmündedir. 


