YALOVA KENT KONSEYİ
KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
TANIMI
Madde 1
: Kadın Meclisi, yönetişim anlayışı içinde din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce
farkı gözetmeksizin kent içinde yaşayan tüm kadınların kent yönetiminde ve karar alma
süreçlerinde daha aktif rol almalarını, demokratik katılımın ve katılımcı yapının güçlendirilmesini
hedefleyen Yalova Kent Konseyi çatısı altında gönüllülük esasına dayalı olarak kurulmuş bir
yapıdır.
OLUŞUMU
Madde 2
: Kadın Meclisi, Kent Konseyi’nde yer alan toplumsal kesimlerin temsilcileri ve
gönüllü kadın katılımcılardan oluşur.
İKİNCİ BÖLÜM
AMAÇ
Madde 3
: Kadın Meclisi’nin amacı, kadınların, toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür,
sanat vb. alanlarda söz sahibi olması, kent ve kadın sorunları ve sorumlulukları konusunda
bilinçlenmesi, politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının
geliştirilmesi, kadınların ihtiyaç ve sorumluluklarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi,
çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarının sağlanması ve projelerinin yetkili birimlere
ulaştırılmasında etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamaktır.
İLKELER
Madde 4

: Kadın Meclisi aşağıdaki ilkeler doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

a. Kadın Meclisi çalışmalarına ve toplantılarına Yalova’da yaşayan tüm kadınlar katılabilir.
b. Kadın Meclisi cinsiyet ayrımcılığına dayalı eğitim, hukuk, sağlık, ekonomik, siyasal, kültürel
ve toplumsal, alandaki tüm uygulamalara karşı mücadele eder.
c. Kadın Meclisi, Kent Konseyi ile işbirliği içinde çalışır.
d. Kadın Meclisi siyasi bir oluşum değildir. Siyasi amaçla faaliyet gösteremez ve hiçbir siyasi
parti ile dikey ilişki kuramaz.
e. Çalışmalara katılımda devamlılık esastır.
f. Tartışmaların niteliği ve kapsamı genel hedef ve amaçlara yöneliktir.
g. Kadın Meclisi, üyelerinin ortak kararı çerçevesinde ve yönergesindeki düzenlemeler
gereğince hareket eder ve uygulamalarda bulunur.
h. Kadın Meclisi, şeffaf ve paylaşımcıdır. Bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz ve eşit olarak
yapar.
i. Kurumlar ve bireyler arasında verimli çalışmayı engellemeyen, iktidar mücadelesine yol
açmayan, iş birliği platformları oluşturur.
DAYANAK

Madde 5
: Kadın Meclisi’nin yasal dayanağı, 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği’dir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORGANLAR
Madde 6
: Kadın Meclisi’nin organları Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Kadın Meclisi Başkanı ve
Çalışma Grupları’dır
GENEL KURUL
Madde 7
: Kadın Meclisi en yetkili üst kuruludur. Üyelerin tümünden oluşur. Üst üste 3 Genel
Kurula katılmayan üyenin üyeliği düşmüş sayılır.
Genel Kurulun görevleri aşağıdaki gibidir.
A.
B.
C.
D.
E.

Kadın Meclisi’nin genel politikalarını belirlemek
Kadın Meclisi Başkanını ve Yürütme Kurulu’nu belirlemek
Kent Konseyi Genel Kurulu Delegelerini seçmek
Yönerge değişikliklerini onaylamak
Çalışma Grupları oluşturulmasına karar vermek

Madde 8
: Kadın Meclisi Genel Kurulu en az yılda 3 kez (Şubat, Mayıs, Kasım) toplanarak
çalışmalarını yürütür. Üye tam sayısının 1/5‘inin yazılı talebi veya Yürütme Kurulu’nun çağrısı ile
olağanüstü de toplanabilir.
Genel Kurul, Mahalli İdare Seçimlerini müteakip Belediye Başkanının çağrısı ile yapılan ilk Kent
Konseyi Genel Kurul Toplantısından sonra Kadın Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu için seçmek
üzere toplanır.
YÜRÜTME KURULU
Madde 9
: Kadın Meclisi Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından 1. Dönem için 2 yıl, 2.
Dönem için 3 yıl görev yapmak üzere seçilen en az 7 kişilik bir kuruldur.
Yürütme Kurulu en az ayda 1 kez toplanır. Yürütme Kurulu Toplantılarına üst üste 3 kez mazeretsiz
olarak gelmeyen üyenin Yürütme Kurulu Üyeliği görevi sona erer, yerine ilk yedek üye Yürütme
Kurulu Üyesi olur.
Seçimli Genel Kurul tarihinden 1 yıl önce Kadın Meclisi Üyesi olanlar ile siyasi partilerin yönetim ve
denetim kurullarında görev alanlar, Yürütme Kurulu’nda görev alamazlar.
Madde 10
A.
B.
C.
D.
E.
F.

: Kadın Meclisi Yürütme Kurulu’nun Görevleri aşağıdaki gibidir.

Genel Kurul karalarının hayata geçirilmesini sağlamak.
Kent Konseyi ve Kadın Meclisi arasında koordinasyonu geliştirmek.
Çalışma Grupları tarafından üretilen projeleri Genel Kurula sunmak
Genel Kurul gündemini belirlemek
Kadın Meclisi’nin diğer kadın meclisleri ile ilişkiler kurulmasını sağlamak.
Çalışma Grupları kurulmasını Genel Kurula teklif etmek.

G. Çalışma Grupları tarafından saptanan sorun ve çözüm önerilerinin Kent Konseyi aracılığı ile
iletilmesini sağlamak.
KADIN MECLİSİ BAŞKANI
Madde 11

: Kadın Meclisi Başkanı genel kurul tarafından salt çoğunluk ile seçilir.

Kadın Meclisi Başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olarak 2 yıldır.
Görev süresi sona eren Kadın Meclisi Başkanı, tekrar aday olabilir.
Madde 12

: Kadın Meclisi Başkanının görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

A.
B.
C.
D.

Yürütme Kurulu toplantısının gündemini belirlemek;
Yürütme Kuruluna başkanlık etmek;
Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesi olarak, toplantılara iştirak etmek.
Kadın Meclisi bünyesindeki bütün çalışmalarının Yerel Gündem 21 İlkeleri doğrultusunda
ve düzenli bir biçimde yürütülmesine nezaret etmek ve destek olmak
E. Kadın Meclisi çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak
ÇALIŞMA GRUPLARI
Madde 13
: Yürütme Kurulu önerisi ile Genel Kurul tarafından kurulan çalışma grupları çeşitli
konularda araştırma yapmak, kadın sorunlarını saptayarak çözüm önerileri geliştirmek ve projeler
üretmek amacıyla oluşturulabilir. Çalışma grupları en az 5 kişiden oluşur ve gönüllülük esasına
dayalı olarak görev yapar. Gruplar çalışma raporlarını Yürütme Kuruluna sunmakla yükümlüdür.
KOLAYLAŞTIRICI
Madde 14 : Kent Konseyi Genel Sekreteri, Kadın Meclisi çalışmaları kapsamında, demokratik
katılımın geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma içinde kadınların yapabilir kılınması ve yaşanabilir
bir kent yönetiminde daha aktif rol almalarını kolaylaştırmak amacıyla destek sağlar ve bu
çerçevede gerektiğinde bir kolaylaştırıcı görevlendirir.
Kadın Meclisi ile kolaylaştırıcı arasında yatay ilişki mevcut olup; kolaylaştırıcı meclis çalışmalarında
yol gösterici olacaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KENT KONSEYİ DELEGELERİ
Madde 15
: Kadın Meclisi, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu tarafından seçilen 1 temsilci ile
Yalova Kent Konseyi’nde temsil edilir.
TEMSİL VE SORUMLULUK
Madde 16
: Kadın Meclisi, Yürütme Kurulu Başkanı tarafından temsil edilir. Yürütme Kurulu
yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı Kent Konseyi Genel Kurulu’na karşı sorumludur.
YÜRÜRLÜK
Madde 17
: İşbu Yönerge, Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip
yürürlüğe girer.

