
 
İZMİR GENÇLİK BELEDİYESİ KURULUŞ TÜZÜĞÜ 

 

BİRİNCİ KISIM 

Genel hükümler tarifler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlayıcılık ilişkisi 

 

İzmir Gençlik Belediyesi Çalışmalarının İzmir Büyükşehir Belediyesi yönünden bağlayıcılığı: 

Madde 1 - İzmir Gençlik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tüm komisyon çalışmalarının 

çıktıları İzmir Büyükşehir Belediyesi için tavsiye niteliğinde olup sunulan fikir tasarılarının 

bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte kente ve gençlere yönelik projeler olarak 

değerlendirilecektir.  

İzmir Gençlik Belediyesi çalışmalarını, iç kararlarında bağımsız olmakla birlikte, bütçe ve 

mevzuat yönünden Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak 

yürütür. 

 

Amaç, kapsam ve tanımlar: 

Madde 2 – Bu yönetmeliğin amacı; İzmir Gençlik Belediyesi’nin çalışma usul ve esaslarını 

düzenlemektir. Bu yönetmelikte geçen; 

Faaliyet dönemi: İzmir Gençlik Belediyesi’nin iki meclis üyesi seçimi arasındaki süredir. Bir 

faaliyet dönemi iki yıldır, 29 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona erer. 

Birleşim: Meclisin bir gün içinde yaptığı oturumların tamamıdır. 

Oturum: Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her biridir. 

 

Üye tamsayısı: 

Madde 3 - İzmir Gençlik Belediyesi Meclisi’nin üye tam sayısı seksen sekizdir. İzmir Gençlik 

Belediyesi Meclisi üyeliklerinde boşalma olması üye tam sayısını değiştirmez. Meclis 

üyelerinin seçiminde belirlenecek kırk dört kişilik yedek meclis üyesi listesinden, eksilen 

meclis üyelerinin seçim sebeplerine en yakın yedek meclis üyeleri ikame edilerek süreç işletilir. 

 

İlk toplantı: 

Madde 4 - İzmir Gençlik Belediyesi Meclisi, meclis üyesi seçimi kesin sonuçlarının İzmir 

Gençlik Belediyesi yayın organlarından ilan etmesiyle birlikte meclise girecek meclis üyeleri 

29 Ekim günü saat 14.00’te çağrısız olarak toplanır.  

 

Faaliyet Döneminin başlaması: 

Madde 5 - İzmir Gençlik Belediyesi Meclisi, 4’üncü maddede yazılı olan durum dışında her 

kasım ayının birinci günü çağrısız toplanır.  

 

Tatil: 

Madde 6  - Tatil, İzmir Gençlik Belediyesi Meclisi’nin çalışmalarının belli bir süre 



 
ertelenmesidir. Bir faaliyet dönemi içinde bir aydan fazla tatil yapılamaz. 

 

Ara verme: 

Madde 7 - Ara verme, Gençlik Belediye Meclisi’nin üst üste olmamak kaydıyla en fazla iki 

Meclis Toplantısı geçmemek üzere çalışmalarını ertelemesidir. İzmir Gençlik Belediye 

Meclisi’nin ara verme kararı alması, İzmir Gençlik Belediye Başkanı’nın ara verme kararını 

Meclise sunması ve oylanması suretiyle olur. 

 

Tatilde veya ara vermede toplantı: 

Madde 8 – İzmir Gençlik Belediye Meclisi, tatil veya ara verme sırasında İzmir Gençlik 

Belediyesi Başkanı tarafından toplantıya çağrılması halinde, belirtilen gün ve saatte toplanır. 

Meclis üyelerinin beşte birinin imzasını taşıyan gerekçeli önergedeki çağrı istemini ise en geç 

yedi gün içinde yerine getirir. Bu çağrılarda, toplantı gün ve saatinin ve bu toplantıyı gerektiren 

konunun belirtilmiş olması şarttır. Birleşim yeterli çoğunlukla açılabildiği takdirde, Başkan, ilk 

önce çağrı yazısını okutur ve bu toplantıyı gerektiren konu görüşülür. Konu üzerinde gerekli 

işlemler tamamlanınca, Gençlik Belediye Meclisi çalışmalarına devama karar vermediği 

takdirde, tatile veya ara vermeye devam olunur. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa çağrı düşer. 

 

 

İKİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Başkanlık Divanı 

Geçici Başkanlık divanı: 

Madde 9 - Faaliyet Dönemi birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilinceye 

kadar en genç Meclis üyesi Geçici Başkanlık görevini yapar. İkinci en genç üye, en genç üyenin 

başkanlığa adaylığı halinde bu görevi yerine getirir. Geçici İzmir Gençlik Belediyesi 

Başkanından sonraki en genç dört meclis üyesi de, geçici olarak kâtip üyelik yaparlar. 

 

Başkanlık Divanı’nın kuruluşu: 

Madde 10 - Meclis Başkanlık Divanı, Bir Başkan; iki Başkanvekili, üç kâtip üyeden kurulur. 

İzmir Gençlik Belediyesi Başkanı, Meclis Başkanlık Divanı’nı meclis üyelerinden oluşturur. 

İzmir Gençlik Belediyesi Meclisi Başkanlık Divanına seçilen Meclis Üyelerinin, meclis üyeliği 

görevleri askıya alınır. Gerektiğinde, Meclis , İzmir Gençlik Belediye Başkanı’nın teklifi 

üzerine Kâtip üyelerin sayısını artırabilir. 

İzmir Gençlik Belediyesi Meclisi’nin kâtip üyelerini meclis toplantısında meclis üyeleri 

seçimle belirler. 



 
 

Başkan ve Yönetim Kurulu seçimi ve süresi 

Madde 11 - İzmir Gençlik Belediyesi Başkan adayları ve yönetim kurulu üyeleri, son faaliyet 

döneminde meclis üyeliği yapmış kişiler içinden seçilir. Başkan adayları gelecek faaliyet 

dönemi Başkan adaylığı için Meclis üyeliği yaptığı mevcut meclisinden, meclis üyesi tam 

sayısının en az dörtte bir oranındaki sayıda meclis üyesinden imza alması gerekir. Mükerrer 

imza tespitinde imza sahibi meclis üyesinin tüm imzaları geçersiz sayılır. Yeni faaliyet 

döneminde oluşturulan Meclis, adaylık hakkı kazanmış İzmir Gençlik Belediyesi Başkan 

adaylarından gizli oy açık sayım usulüne göre seçim yapar. Oylamada en çok oyu alan İzmir 

Gençlik Belediyesi Başkan adayı, Başkan seçilir. Seçilen başkan, en fazla iki faaliyet dönemi 

(dört yıl) başkanlık görevi yapabilir.  

  

Başkanlık Divanında boşalma: 

Madde 12 - Başkanlıkta boşalma halinde, yeni Başkan seçilinceye kadar, Başkanvekilleri, 

Geçici Başkanlık görevini yerine getirir. Bir sonraki faaliyet dönemi için yapılacak olağan 

seçime üç aydan daha kısa kalan sürelerde seçim olağan tarihinde gerçekleştirilir ve olağan 

seçime kadar başkanvekilleri meclisin ve belediyenin başkanlık görevlerini yerine getirir. 

Başkanlıkta boşalma hali olağan seçime üç aydan daha fazla zaman kala gerçekleşmişse 

olağanüstü seçime gidilir ve meclis üyeleri doğrudan aday olarak seçime katılırlar. Olağanüstü 

seçimde seçilmiş başkan olağan seçime kadar belediyenin ve meclisin başkanı olur.  

Başkanlık Divanı’nın diğer üyeliklerinde boşalma halinde, noksan üyelik tamamlanıncaya 

kadar divanın görev ve yetkisi aynen devam eder. Noksan üyelik en kısa zamanda tamamlanır. 

 

Başkanlık Divanının görevleri: 

Madde 13 - Başkanlık Divanı, İzmir Gençlik Belediyesi Çalışma Prensipleri gereğince verilen 

görevleri yerine getirir. Başkanlık Divanı’nın toplantı yeter sayısı üye tam sayısının, karar yeter 

sayısı ise hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur; Başkan veya vekil olarak görevlendirilen 

Başkanvekili hazır bulunmadan Meclis toplanamaz ve karar alamaz.  

 

Başkanın görevleri:  

Madde 14 - İzmir Gençlik Belediyesi Başkanı aynı zamanda Gençlik Meclisinin de başkanıdır. 

Başkanın görevleri şunlardır:  

1. İzmir Gençlik Belediyesini, belediye dışında temsil etmek, 

2. Meclis Toplantılarının gündemini hazırlamak ve yönetmek,  

3. Başkanlık Divanına başkanlık etmek ve kararlarını uygulamak, 

4. İzmir Gençlik Belediyesi komisyonlarını denetlemek; işlerde birikme olması halinde 

komisyon temsilcisi ve üyelerini uyarmak ve durumu Meclisin bilgisine sunmak, 



 
5. Komisyonlar tarafından alınan kararların gerçekleştirilmesini takip etmek, 

6. İzmir Gençlik Belediyesini, Meclisi ve çalışmalarını yurt dışında tanıtıcı çalışmalar 

yapılmasına teşvik etmek, 

7. Başkanvekillerinin görevlerini idareden sorumlu başkanvekili ve meclisten sorumlu 

başkanvekili olarak tayin etmek. 

8. Kendisinin mazeretli olduğu durumlarda görevlerini yerine getirmek üzere, Bir 

başkanvekilini vekil olarak tayin etmek, 

9. İzmir Gençlik Belediyesi bünyesindeki Hukuk Kurulunu oluşturmak ve takip etmek, 

10. Danışma Kuruluna ilgili kişileri davet etmek ve başkanlık etmek, 

11. Kendisine Gençlik Belediyesi Çalışma Prensipleri gereğince verilen görevleri yerine 

getirmek, 

 

Başkanvekillerinin görevleri: 

Madde 15 - Başkanvekillerinin hangi birleşim veya oturumları yöneteceğine Başkan karar verir.  

Başkanvekillerinin görevleri: 

1-Başkanın mazeretli olduğu hallerde, başkanın yerine Meclis Toplantısı ve Yönetim Kurulu 

görüşmelerini yönetmek ve yönettiği oturumlarla ilgili tutanak özetinin düzenlenmesini 

gözetmek, 

2-Meclis Başkanının işleyiş taleplerini yerine getirmek, 

3-Fikir tasarılarının esas yönünden incelenmesinde başkanın verdiği görevleri yerine getirmek, 

4-İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilişkileri yönetmek, 

5-Başkan yardımcıları tarafından iletilen gereksinimleri karşılamak, 

 

Başkan Yardımcılarının görevleri: 

Madde 16 –Başkan Yardımcılarının görevleri şunlardır: 

1. İzmir Gençlik Belediyesi Meclisi ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak; 

2. Meclis Komisyon Temsilcileriyle koordineli çalışarak komisyon ihtiyaçlarını 

Başkanvekillerine iletmek. 

 

Kâtip Üyelerin görevleri: 

Madde 17 - Kâtip Üyelerin görevleri şunlardır: 

1. Tutanak özetlerini yazmak, 

2. Meclis Toplantılarında evrak okumak, 

3. Yoklama yapmak, 

4. Oyları saymak, 

5. Seçimlerin düzen ve dürüstlük içinde geçmesini denetlemek, 

6. Söz sırasını kaydetmek, 



 
7. Fikir tasarılarına şekil incelemesi yapmak, 

8. Şekil incelemesi yapılan Fikir Tasarılarının İzmir Gençlik Belediyesi Başkanına ve İzmir 

Gençlik Belediyesi Hukuk kuruluna sevk etmek. 

 

Komisyon Temsilcilerinin görevleri: 

Madde 18 - Komisyon temsilcileri öncelikli olarak komisyon sözcüsüdür. Komisyon 

Temsilcilerinin görevleri şunlardır: 

1. Fikir tasarıları raporlarını meclise sunmak; 

2. Komisyon çalışmalarını organize etmek; 

3. Komisyon çalışmaları için gereken hususları, İzmir Gençlik Belediyesi Meclisten Sorumlu 

Başkan Yardımcısına iletmek; 

4. Komisyon çalışmalarındaki oylamalarda eşitlik halinde komisyon temsilcisinin oyu 

belirleyici olmaktadır. 

 

İzmir Gençlik Belediyesi meclis üyelerinin seçimi: 

Madde 19 - İzmir Gençlik Belediyesi Meclis üyesi seçimi bir faaliyet dönemi sonunda 

gerçekleştirilir. İzmir Gençlik Belediyesi Meclis Üyesi İzmir’de yer alan otuz ilçenin birinde 

yaşayan on sekiz yaşını doldurmuş otuz yaşına basmamış kişilerden seçilir. Kura çekimine 

İzmir Gençlik Belediyesi Kura Komisyonu ve İzmir Gençlik Belediyesi Hazirunu katılır. 

Hazirun, İzmir Gençlik Belediyesi Meclisi’ne başvuru yapıp kura çekiminde hazır bulunan 

gençlerden oluşur. İlçelere göre ve kadın-  erkek olarak bölünen torbalardan, adaylar alfabetik 

sıraya göre başvuru yaptıkları ilçe torbalarından İzmir Gençlik Belediyesi Kura 

Komisyonu’nun nezaretinde kâğıt çekerler. “Meclis üyesi” ibareli kâğıdı çeken adaylar İzmir 

Gençlik Belediyesi Meclis üyesi olurlar. Torbalardaki meclis üyesi kâğıtları başvuruya göre 

uygulanan D’Hont sistemince kararlaştırılmış sayıdadır. Meclis üyeliğine hak kazanmamış 

adaylar İzmir Gençlik Belediyesi Gönüllüsü sıfatına sahip olurlar. İzmir Gençlik Belediyesi 

yayın organlarınca yayınlanan başvuru formunu dolduran başvurucular, İzmir Gençlik 

Belediyesi Kura Komisyonu tarafından kura yöntemi ile başvurdukları ilçelerin meclisteki 

koltuk oranları da dikkate alınarak seksen sekiz kişilik İzmir Gençlik Belediyesi Meclis Üyeleri 

listesini oluştururlar.  

Buna ek olarak kırk dört kişilik yedek meclis üyeleri listesi de kura yöntemi ile oluşturulur. 

Oluşturulan asil ve yedek liste İzmir Gençlik Belediyesi yayın organlarınca yayınlanır. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli İzmir Gençlik Belediyesi’nde meclis üyesi olarak görev 

alamaz. 

İzmir Gençlik Belediyesi Meclis Üyeliği en fazla iki faaliyet dönemi (dört yıl) görev alabilir. 

İzmir Gençlik Belediyesi Kura Komisyonu, ilgili daire başkanlığının bağlı olduğu Genel 

Sekreter Yardımcısı başkanlığında Sosyal Projeler Daire Başkanı, Gençlik Çalışmaları ve 



 
Sosyal Projeler Şube Müdürü ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik 

ve Spor Komisyonu’ndan iki Meclis Üyesi ile oluşur. 

 

İzmir Gençlik Belediyesi Meclisinde İlçelere göre koltuk dağıtılması: 

Madde 20 - Başvuru formunu dolduran ve İzmir Gençlik Belediyesi Kura Komisyonu 

tarafından meclis üyeliğine kura ile seçilecek seksen sekiz kişi, ilçelerden gelen başvuru 

sonucunda koltuk dağılımını belirleyecek başvuru oranına bakılmaksızın, başvuru gelen her 

ilçeden bir kişi meclis üyesi yapılır. Kalan meclis üyelerinin hangi ilçelerden hangi sayıda 

katılacakları, ilçeden gelen başvuru sayısının genel başvuru sayısına oranlanmasına göre 

d’hondt seçim yöntemi uygulanarak kararlaştırılır. Kararlaştırılan ilçe koltuk sayılarına göre 

meclis üyeleri kura yöntemiyle meclise seçilir.  

 

İzmir Gençlik Belediyesi Meclis Üyelerinin Komisyon Tercihleri: 

Madde 21 – İlk meclis toplantısında meclis üyelerinin komisyonlara yerleştirme işlemi 

gerçekleştirilir. Meclis toplantısında sırayla komisyon talepleri alınır. Talep fazlası komisyonlar 

için kura yöntemi ile meclis üyesi yerleşir. Kontenjanı dolmayan komisyonlar sona bırakılır. 

Açıkta kalan meclis üyeleri kontenjanı dolmayan komisyonlara yine kura yöntemi ile yerleşir. 

Komisyon üyelikleri bu yöntemle yılda bir yenilenir.  

 

İzmir Gençlik Belediyesi Meclis Üyelerinin görevleri: 

Madde 22 - İzmir Gençlik Belediyesi Meclis Üyelerinin görevleri şunlardır: 

1. Komisyon çalışmalarına ve Meclis Toplantılarına katılmak;  

2. Kendi istekleri dâhilinde fikir tasarısı teklifinde bulunmak; 

3. Meclis Toplantılarında fikir tasarıları üzerine oy kullanmak. 

4. Meclis Toplantılarında çalışılması kabul görülen fikir tasarılarının hazırlanmasında 

komisyon çalışmalarına katılmak. 

5. Komisyon çalışmalarında, komisyon üyeleri tarafından kararlaştırılan teknik gezilere ve 

teknik eğitimlere katılmak.  

6. Meclis üyesi seçiminden sonra gerçekleştirilecek olan oryantasyon sürecinde bulunmak. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Komisyonlar 

 

Komisyonlar 

Komisyonların Adları: 

Madde 23 - İzmir Gençlik Belediyesi komisyonları şunlardır: 

1. Çevre ve İklim Krizi Komisyonu 



 
2. Kültür ve Sanat Komisyonu 

3. Bilim ve Teknoloji Komisyonu 

4. Eğitim Komisyonu 

5. Turizm ve Tanıtım Komisyonu 

6. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 

7. Sosyal Hizmetler Komisyonu 

8. Sağlık ve Spor Komisyonu 

9. Evrensel Haklar Komisyonu 

10.       Engelsiz İzmir Komisyonu 

11.       Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu 

Komisyon üyeliklerinde boşalma: 

Madde 24 - Bir Komisyonun üyeliklerinde boşalma olursa yenisi seçilinceye kadar komisyonun 

görev ve yetkisi devam eder. Noksan üyelik en kısa zamanda tamamlanır. 

 

Komisyonlara havale: 

Madde 25 - Tekliflerin İzmir Gençlik Belediyesi Meclisi Başkanlık Divanı fikir tasarıları 

önerilerinin hangi komisyonlarda görüşüleceği, işin komisyonlara havalesi kısmında İzmir 

Gençlik Belediyesi Başkanı tarafından tespit edilir. Başkanlıkça, esas komisyona ve diğer 

komisyonlara havale birlikte yapılır. 

 

Komisyon temsilcisi seçimi: 

Madde 26 - Üye seçimi tamamlanınca, komisyonlar, İzmir Gençlik Belediyesi Başkanı 

tarafından toplantıya çağırılırlar. Bu toplantıda komisyonlar, komisyon temsilcilerini seçerler. 

Bu seçim için toplantı yeter sayısı, komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Seçim gizli 

oyla yapılır. Seçilmek için, toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. 

 

Tatil ve ara verme sırasında komisyonların çalışması: 

Madde 27 - Hangi komisyonların tatil ve ara verme sırasında çalışacağı, Başkanın teklifi üzerine 

Meclis tarafından tespit edilir. 

 

Komisyonların toplantıya çağrılması: 

Madde 28 - Komisyonlar, kendi temsilcilerince toplantıya çağrılır. Zorunluluk olmadıkça 

komisyon toplantısı için çağrı, en az iki gün önceden yapılır. Bu çağrıda komisyon temsilcisince 

hazırlanan gündem belirtilir. Çağrı ve gündem meclis üyelerine, Gençlik Belediyesi 

Başkanlığına, diğer ilgili komisyonların temsilcilerine ve teklifleri gündemde yer alan fikir 

tasarısı sahibi İzmir Gençlik Belediyesi Meclisi üyelerinden imza sahiplerine gönderilir. 

Komisyon temsilcisi, üyeleri tarafından gündeme alınması teklif edilen işler hakkında karar 



 
verir.  

Komisyona teklif edilecek gündem üzerine de komisyonlar, temsilcilerince toplantıya çağrılır. 

 

Komisyon temsilcisi, toplantı ve karar yeter sayısı: 

Madde 29 - Komisyonlar, Komisyon Temsilcileri yönetiminde çalışır. Komisyonlar, üye tam 

sayısının en az salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar 

verir. 

 

Komisyonlara devam: 

Madde 30 - Meclis üyeleri, komisyon toplantılarına devama mecburdurlar. Komisyon 

çalışmalarında yoklama alınır ve komisyon devam cetvelleri, İzmir Gençlik Belediyesi Meclisi 

Başkanlık Divanına sunulur. İzinsiz veya özürsüz olarak üst üste üç toplantıya veya bir yıl 

içindeki toplantıların üçte birine katılmayan meclis üyesinin üyeliği düşürülür. Bu suretle 

boşalan üyelik en kısa zamanda tamamlanır. 

 

Komisyonlarda Yürütmenin temsili ve Bilirkişi Görüşü: 

Madde 31 - Komisyon toplantılarına İzmir Gençlik Belediyesi Başkanı, Başkanvekilleri ve 

Başkan Yardımcıları katılabilir. İzmir Gençlik Belediyesi Meclis komisyonlarınca gündemdeki 

konuyla ilgili meslek örgütlerinden, akademisyenlerden, sivil toplum kuruluşlarından, meclis 

üyelerinden görüş ve öneri almak amacıyla katılım göstermeleri için davet gönderilebilir. 

Gerekli hallerde yazılı görüş istenilebilir.  

Görüş alma, görüş bildirme: 

Madde 32 - Bir komisyon, kendisine havale edilen teklifi, başka bir komisyonun ihtisası 

dâhilinde görürse, gerekçeli olarak teklifin o komisyona havale edilmesini Başkandan yazılı 

olarak isteyebilir. 

Komisyonlara havale edilen tekliflerin görüşülmesine havale tarihinden itibaren başlanabilir. 

 

Komisyonlarda inceleme süresi: 

Madde 33 - Başkanlıkça komisyonlara havale edilmiş olan bir konu bu komisyonlarca bir 

sonraki meclis toplantısına kadar sonuçlandırılır. Bu süre Başkanlıkça kısaltılabileceği gibi 

komisyonun müracaatı halinde bir sonraki meclis toplantısına kadar uzatılabilir. 

 

Meclis toplantısında komisyonların temsili: 

Madde 34 - Komisyonlar, Meclis Toplantısında Komisyon Temsilcisi tarafından temsil 

olunurlar.  

 

Komisyon toplantılarının düzeni: 



 
Madde 35 - Bir komisyonda söz kesilir, şahsiyatla uğraşılır ve düzeni bozma hareketlerinden 

bulunulursa komisyon temsilcisi düzeni sağlar; gerekiyorsa toplantıya ara verir veya 

erteleyerek durumu gereği yapılmak üzere İzmir Gençlik Belediyesi Başkanvekillerine bildirir. 

 

Komisyonların Lağvedilmesi: 

Madde 36 – İşlevini yitiren komisyonlar, başkanın teklifi üzerine meclis toplantısında görüşülür 

ve meclisin salt çoğunluğuyla lağvedilir.  

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Meclis Çalışmaları 

 

Gündem: 

Madde 37 - İzmir Gençlik Belediyesi Meclis Toplantısı gündemi şu kısımlardan ibarettir: 

1. İzmir Gençlik Belediyesi Divanının Meclis Toplantısı sunuşları. 

2. Özel gündemde yer alacak işler. 

3. Seçim. 

4. Oylaması yapılacak işler. 

5. Genel görüşme ve İzmir Gençlik Belediyesi araştırması yapılmasına dair ön görüşmeler. 

6. Fikir tasarısı teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler. 

7. Gündem dışı konuşma. 

Başkan birleşimi kapatırken, gündemde bulunan hususlardan hangilerinin gelecek birleşimde 

veya birleşimlerde görüşüleceğini Meclise bildirir.  

 

Özel gündem: 

Madde 38 – İzmir Gençlik Belediyesi Meclis Başkanı belli bir sürede sonuçlanması gereken, 

muayyen bir veya birkaç konunun yer alacağı özel gündemler ve görüşme günleri tespit 

edebilir. 

 

Toplantı günleri: 

Madde 39 - Resmî tatile rastlamadığı takdirde İzmir Gençlik Belediyesi Meclisi, her ayın son 

haftasının hafta sonu toplanır. İzmir Gençlik Belediyesi vasıtasıyla yapılacak sosyal medya 

canlı yayını, önemli ve özel haller saklı kalmak kaydıyla bu fıkrada düzenlenen toplantı günleri 

ve saatleri esas alınır. Meclis, toplantı hafta, gün ve saatlerini değiştirebileceği gibi, diğer 

günlerde de toplantı yapılmasına karar verebilir.  

 

Birleşimin açılması ve kapanması: 

Madde 40 - Oturumu başkan açar ve kapatır. Oturum devam ederken başkanlık makamı ve kâtip 



 
üyelikler boş kalamaz. 

 

Yoklama ve Meclise Katılım: 

Madde 41 - Başkan birleşimi açarken tereddüde düşerse yoklama yapar. Oturumu yöneten 

Başkan ve diğer Başkanlık Divanı üyeleri toplantı yeter sayısına dâhil edilir. Yoklama 

sonucunda, üye tam sayısının salt çoğunluğunun mevcut olmadığı anlaşılırsa, oturum en fazla 

bir saat sonrasına ertelenebilir. Bu oturumda da toplantı yeter sayısı yoksa birleşim kapatılır. 

İzmir Gençlik Belediyesi Meclis üyesi bir faaliyet dönemi içinde en fazla üç Meclis Toplantısı 

üst üste iki Meclis Toplantısına mazeret bildirerek katılmayabilir. 

 

Geçen tutanak hakkında düzeltme: 

Madde 42 - Bir meclis üyesi kendisine ait olup geçen birleşim tutanağında yer alan bir beyanın 

düzeltilmesini isterse bu istemini Başkanlığa yazılı olarak verir. Bu istem birleşim tutanağına 

eklenir. 

 

Gündem dışı konuşma: 

Madde 43 - Meclise duyurulmasında zaruret görülen hallerde beşer dakikayı geçmemek üzere, 

Başkanın yönlendirmesiyle gündem dışı söz verilebilir. 

 

Söz alma, konuşmalar ve yazılı konuşmalar: 

Madde 44 - Söz, kayıt veya istem sırasına göre verilir. Adını önceden kaydettirmeyen veya 

oturum sırasında Başkandan söz almayan hiç kimse konuşamaz. Gündemde bulunan veya belli 

bir günde görüşme konusu olacağı fikir tasarısı veya Gençlik Belediyesi Çalışma Prensipleri 

gereğince bilinen konular dışında, Kâtip Üyeler söz alma istemi kaydedemezler. Konuşma, 

Başkanlığa ve Meclise hitap edilerek kürsüden yapılır. Pek kısa bir sözü olduğunu belirten 

üyeye Başkan, yerinden konuşma izni verebilir. Yazılı bir konuşmanın, kürsüden okunması 

veya Başkanın izni ile bir Kâtip Üyeye okutturulması mümkündür. 

 

Soru Sorma: 

Madde 45 - Görüşme sırasında komisyondan soru sormak isteyenler, sorularını yerlerinden 

sorarlar. Sorular, konuşmalar bittikten sonra sıra ile sorulur. 

İzmir Gençlik Belediyesi Çalışma Prensiplerinde başka bir süre belirtilmemiş veya aksi Meclis 

tarafından kararlaştırılmamışsa komisyon adına yapılan konuşmalar on, üyeler tarafından 

yapılan konuşmalar beş dakika ile sınırlıdır. İkinci defa yapılacak konuşmalarda süre bunun 

yarısı kadardır. 

 

 



 
Söz sırası ve söz sırasını değiştirme: 

Madde 46 - Meclis gerekli görürse, görüşme konusunun lehinde, aleyhinde ve üzerinde olmak 

üzere sırayla söz verilir. Başkan, görüşmeye başlamadan önce, söz sırasına göre söz alanların 

adlarını okutur. Bir meclis üyesi, söz sırasını diğerine verebilir. Söz sırasını bir başkasına veren 

meclis üyesi, bundan faydalanan meclis üyesi sırasında konuşabilir. Söz sırasını başka bir 

meclis üyesiyle değiştiren meclis üyesi, önceki sırası geldiğinde tekrar konuşamaz. 

 

Usul hakkında konuşma: 

Madde 47 - Görüşmeye yer olup olmaması, Başkanı gündeme veya İzmir Gençlik Belediyesinin 

çalışma usullerine uymaya davet gibi usule ait konular, diğer işlerden önce konuşulur. Bu yolda 

bir istemde bulunulursa, üçer dakikadan fazla sürmemek şartıyla, lehte ve aleyhte en çok ikişer 

kişiye söz verilir. Bu görüşme sonucunda oya başvurmak gerekirse oylama işaretle yapılır. 

 

Başkanın görüşme ve oylamalara katılamaması: 

Madde 48 – Meclise başkanlık eden Başkan veya Başkanvekillerine, asıl konu görüşülürken ve 

oylanırken hiçbir surette görüşünü açıklayamaz. Başkan veya Başkanvekillerine, görevlerinin 

yerine getirilmesinin gerektirdiği haller dışında tartışmalara katılamazlar; kişisel savunma 

hakları saklıdır.  

İzmir Gençlik Belediyesi Başkanı Meclis Toplantısında oy kullanamaz. 

İzmir Gençlik Belediyesi Başkanvekilleri Meclis Toplantısında oy kullanamaz. 

İzmir Gençlik Belediyesi Kâtip Üyeleri Meclis Toplantısında oy kullanamaz. 

 

Görüşmelerde genel düzen: 

Madde 49 - Mecliste söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak ve çalışma düzenini bozucu hareketlerde 

bulunmak yasaktır. 

 

Başkanın söz kesmesi: 

Madde 50 - Kürsüdeki üyenin sözü ancak Başkan tarafından, kendisini İzmir Gençlik 

Belediyesi Çalışma Prensiplerine uymaya ve konudan ayrılmamaya davet etmek için 

bölünebilir. İki defa yapılan davete rağmen, konuya gelmeyen meclis üyesinin aynı birleşimde 

o konu hakkında konuşmaktan menedilmesi, Başkan tarafından Meclise teklif olunabilir. 

Meclis, görüşmesiz işaret oyu ile karar verir. 

 

Konuşma üslubu: 

Madde 51 - Mecliste kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi Başkan derhal, temiz bir dille 

konuşmaya, buna rağmen temiz bir dil kullanmamakta ısrar ederse kürsüden ayrılmaya davet 

eder. Başkan, gerekli görürse, o kimseyi o birleşimde salondan çıkması için uyarır. 

Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözler varsa, Başkan, gereken 



 
düzeltmelerin yapılması için, o yazı veya önergeyi sahibine geri verir. 

 

Gürültü ve kavga: 

Madde 52 - Başkan, görüşmeler sırasında gürültü veya kavga çıkar ve bu nedenle çalışma 

düzenini kuramazsa, toplantıya ara vereceğini ihtar etmek suretiyle gerekli gayreti gösterir; 

buna rağmen gürültü ve kavga devam ederse oturuma en çok bir saat ara verir. Oturumun 

yeniden açılmasında gürültü veya kavgaya son verilemiyorsa, Başkan birleşimi kapatır. 

 

Açıklama hakkı: 

Madde 53 - Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine atıf 

olunan meclis üyeleri açıklama yapabilir ve cevap verebilir. Açıklama ve cevaplar için Başkan, 

aynı oturum içinde olmak üzere ilgili meclis üyesine en fazla beş dakika söz verebilir. Bu suretle 

söz almak isteyen, ne sebepten dolayı konuşmak istediğini Başkana bildirir.  

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Fikir Tasarılarının Hazırlanması 

 

Fikir tasarıları ve komisyonlara havale: 

Madde 54 - Fikir tasarısı teklifleri Gençlik Belediyesi Meclisi Başkanlık Divanı’na en az sekiz 

meclis üyesinin imzalı başvurusuyla veya Komisyonlar tarafından üyelerinin salt çoğunluğunun 

imzasıyla verilir. 

 

Fikir Tasarısı Verilmesi: 

Madde 55 - Fikir tasarıları, gerekçesi ile birlikte Başkanlığa verilir. Komisyonlar, şartlarına 

uymayan Fikir tasarılarını, sahiplerine tamamlatmaya yetkilidirler. Fikir tasarılarının, 

Başkanlıkça komisyonlara sevki Mecliste yapılacak oylamada toplantıya katılanların salt 

çoğunluğuyla sağlanır. 

 

Geri alma ve benimseme: 

Madde 56 - Fikir tasarısı sahibi komisyon, verilen fikir tasarısını gündeme alınmadan evvel 

Meclise bilgi verilmek şartıyla geri alabilir.  

 

Reddedilen fikir tasarısı tekliflerinin yeniden verilememesi: 

Madde 57 - İzmir Gençlik Belediyesi tarafından reddedilmiş olan fikir tasarısı teklifleri İzmir 

Gençlik Belediyesinin aynı faaliyet dönemi içinde altı ay geçmediği sürece tekrar verilemez. 

 

Seçimlerin yenilenmesi halinde fikir tasarılarının durumu: 



 
Madde 58 - Bir faaliyet döneminde sonuçlandırılamamış olan ve Meclis tarafından kabul 

edilmiş fikir tasarısı teklifleri bir sonraki faaliyet dönemindeki ilgili komisyon için bağlayıcı 

niteliktedir.  

 

Fikir tasarısı tekliflerinin Mecliste görüşülmesi: 

Madde 59 - Fikir tasarısı teklifleri; Mecliste, aşağıda belirtilen usule göre görüşülür: 

a) Teklifin tümü hakkında görüşme açılır. 

b) Teklifin tümünün görüşülmesinden sonra on dakika komisyonla soru ve cevap işlemi 

yapılır. 

c) Teklifin tümü oylanır. 

Aksi, Meclis tarafından kararlaştırılmamışsa; fikir tasarısı tekliflerinin tümü hakkında üyeler 

tarafından yapılan konuşmalar beşer dakikadır. 

 

Son konuşmalar: 

Madde 60 - Teklifin tümünün kesin olarak oylanmasından önce meclis üyeleri, hangi yönde oy 

kullanacaklarını kürsüden belirtmek isterlerse, Başkan lehte ve aleyhte birer kişiye söz verir. 

Bu konuşma kısa, açık ve gerekçeli yapılır. 

 

 

 

BEŞİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Disiplin Kurulu 

Disiplin Kurulu: 

Madde 61 - Disiplin Kurulu, İzmir Gençlik Belediyesi Meclisi’nin  her komisyonundan birer 

meclis üyesi seçilmesi ile oluşur. Disiplin Kurulu on bir üyeden oluşur. Her yıl yenilenen 

komisyonlar yine her yıl içlerinden bir üyeyi Disiplin Kurulunda çalışmak üzere seçerler. Bu 

kurul Gençlik Belediyesi Çalışma Prensiplerinde kendisine verilen görevleri yerine getirir. 

Disiplin kurulu kendi üyelerinden birini sözcü olarak seçer. Disiplin kurulu, sözcünün çağrısı 

üzerine 24 saat içinde toplanır. Disiplin Kurulu, disiplin cezalarından “meclisten kesin çıkarma” 

görüşmesi için toplanır ve bir karara bağlar. Disiplin Kuruluna seçilen meclis üyelerinin meclis 

üyesi görev ve yetkileri aynen devam eder. 

  

Madde 62 - Meclis Üyelerine verilebilecek disiplin cezaları şunlardır: 

1. Uyarma; 

2. Kınama; 

3. Meclisten geçici olarak çıkarma. 

4. Meclisten kesin olarak çıkarılma 



 
 

Uyarma: 

Madde 63 - Uyarma cezasını gerektiren haller şunlardır: 

1. Söz kesmek; 

2. Sükûneti ve çalışma düzenini bozmak; 

3. Şahsiyatla uğraşmak. 

 

Uyarma cezasının verilmesi: 

Madde 64 - Uyarma cezası verilmesinin gereğini takdir ve yerine getirme yetkisi, Başkana aittir. 

Uyarma cezası alan meclis üyesi kendisini savunmak için söz isterse, bu üyeye oturumun veya 

birleşimin sonunda söz verilir. Başkan, gerekirse, daha önce söz verebilir. 

Başkan, meclis üyesinin açıklamasını yeterli görmezse, uyarma cezasını kaldırmaz; yeterli 

görürse, uyarma cezasını kaldırdığını bildirir. Bir meclis üyesi aynı birleşimde iki defa uyarma 

cezası alırsa, durum, tutanak özetinde belirtilir. İki uyarma cezası alan meclis üyesini Gençlik 

Belediye Başkanı inisiyatifine göre oturumdan uzaklaştırma hakkı saklıdır. 

 

Söz söylemekten yasaklama: 

Madde 65 - Aynı birleşimde iki defa uyarma cezası alan meclis üyesinin o birleşimin sonuna 

kadar söz söylemesi İzmir Gençlik Belediye Başkanın teklifi üzerine, Meclis tarafından 

görüşmesiz ve işaret oyu ile yasaklanabilir. 

 

Kınama: 

Madde 66 - Kınama cezasını gerektiren haller şunlardır: 

1. Bir Meclis Toplantısında iki kere uyarma cezası aldığı halde bunu gerektiren hareketten 

vazgeçmemek; 

2. Mecliste gürültü ve kavgaya sebep olmak veya Meclisin görevini yerine getirmesini önlemek 

için toplu bir harekete girişilmesine önayak olmak. 

3. Meclisin çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz, pankart ve benzeri materyali getirmek 

ve kullanmak. 

 

Meclisten geçici çıkarma: 

Madde 67 - Meclisten geçici olarak çıkarma cezası aşağıdaki hallerde verilir: 

1. Aynı birleşim sırasında iki kere kınama cezasına uğramak; 

2. Bir siyasi partinin propagandasını yapmak, güncel siyasete yönelik sözler söylemek, siyasi 

bir mesaj vermek ya da bir siyasiyi hedef alan beyanlarda bulunmak. 

Birinci fıkranın ikinci bendinin tekrarı halinde ilgili meclis üyesi, aleyhinde meclisten kesin 

olarak çıkartma kararı ile disiplin kuruluna re’sen sevk olunur.  



 
 

Meclisten geçici çıkarma cezasının sonuçları: 

Madde 68 - Meclisten geçici olarak çıkarma cezası, en çok üç birleşim için verilir. 

Bu ceza, verilir verilmez derhal yerine getirilir. Bu cezaya uğrayan meclis üyesi cezasının 

yerine getirilmesine karşı gelirse, Başkan, oturumu derhal kapatarak o meclis üyesinin salondan 

çıkartılmasını talep eder. Bu cezaya çarptırılan meclis üyeleri, Gençlik Meclisi toplantıları, 

komisyon, Başkanlık Divanı çalışmalarına cezası süresince katılamaz. 

 

Meclisten kesin olarak çıkartma: 

Madde 69 - Meclisten kesin çıkarma cezası disiplin kurulunun aldığı karar ile mümkündür. Bu 

karar disiplin kurulu üyelerinin salt çoğunluğuyla alınmalıdır. Meclisten kesin olarak çıkarma 

kararı şu gerekçelerle çıkabilir: 

1. Görüşmeler sırasında, Türk Milletinin tarihine ve ortak geçmişine, Anayasanın ilk dört 

maddesinde çerçevesi çizilen Anayasal düzene Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğü esasında Anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar 

yapmak; Gençlik Meclisine, Başkanına, Başkanlık Divanına, Başkanlık görevini yerine getiren 

Başkanvekillerine, meclis üyelerine hakaret etmek ve sövmek, 

2. Görüşmeler sırasında halkı veya Devlet kuvvetlerini yahut kamu organ, kuruluş ve 

görevlilerini fikir tasarısı dışı hareketlere, ayaklanmaya veya Anayasa hükümlerini bozmaya 

teşvik veya tahrik etmek, 

3. Meclis yapıları yahut eklentileri içinde yasak bir eylemde bulunmak, 

4. Fiili saldırıda bulunmak. 

 

Meclisten kesin olarak çıkartma sonuçları: 

Madde 70- Hakkında meclisten kesin olarak çıkartma kararı alınan kişinin İzmir Gençlik 

Belediyesi ile ilişiği kesilir. Kişi hiçbir surette İzmir Gençlik Belediyesi’nin hiçbir organında 

yer alamaz. Kararın sonuçları hiçbir şekilde ortadan kalkmaz. 

 

Disiplin cezalarında savunma, özür dileme ve kesinti: 

Madde 71 - Kınama ve geçici olarak Meclisten çıkarma cezaları Başkanın teklifi üzerine Meclis 

tarafından görüşmesiz, işaret oyu ile kararlaştırılır. Böyle bir cezaya uğratılması teklif edilen 

meclis üyesinin savunmasını yapmak yahut bunu başka bir meclis üyesine yaptırmak hakkıdır. 

Kınama ve geçici olarak Meclisten çıkarma cezaları, tutanak özetine geçirilir. Geçici olarak 

Meclisten çıkarma cezasına uğrayan bir meclis üyesi izin alıp kürsüden açıkça af dilerse izleyen 

birleşimden itibaren Meclise girmek hakkını kazanır.  

 

Başkan ve başkanvekillerinin disiplin sorumluluğu: 

Madde 72: Disiplin cezaları Gençlik Meclisi Başkanı ve Başkanvekillerinin hakkında da 



 
uygulanır. Başkanın disiplin kuruluna sevk nedenlerinden herhangi birini gerçekleştirmesi 

halinde İzmir Gençlik Belediyesi meclis üyelerinin 3/4 oyuyla başkan disiplin kuruluna derhal 

sevk edilir. Disiplin kurulunun salt çoğunluğunun oyuyla hakkında gerekli disiplin cezası 

uygulanır. Bu durum başkanvekilleri için de geçerlidir. 

 

 

 

BEŞİNCİ KISIM 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hukuk Kurulu 

 

Oluşum ve Görev Süreleri: 

Madde 73 - Hukuk Kurulu, Hukuk Fakültelerinin 3. ve 4. Sınıflarında öğrenim gören üniversite 

öğrencilerinden veya Hukuk Fakültesi mezunlarından oluşur. İzmir Gençlik Belediyesi 

Yönetim kurulu, Hukuk kurulu üyelerini belirlemek için başvuru açar. Başvuru sonucunda 

şartları sağlayan adaylar arasından İzmir Gençlik Belediyesi Yönetim Kurulu tarafından kura 

yöntemi ile yedi kişi belirlenir. Hukuk Kurulu üyesi aynı zamanda İzmir Gençlik Belediyesi 

Meclisi üyesi olamaz. Hukuk kurulu üyeliği bir faaliyet dönemi (iki yıl) kadardır. Hukuk 

Kurulu Üyesi en fazla iki faaliyet dönemi (dört yıl) kadar görev alabilir.  

Kurul, Başkana bağlı olarak çalışır. 

 

Görevleri: 

Madde 74 – Mecliste kabul edilen fikir tasarılarının hukuka uygunluğunu sağlamak ve gerekçeli 

raporu Başkana sunmak,  

Meclise ve Başkanlık Divanına danışma niteliğinde görüş bildirmek, 

Başkanlık Divanından gelen ilgili diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Danışma Kurulu 

Oluşum ve Görevleri: 

Madde 75 - Danışma Kurulu Üyeleri, İzmir Gençlik Belediye Başkanının inisiyatifi ile İş 

Dünyası Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticileri, Bilim İnsanları, Belediye 

Başkanları, Belediye Meclis Üyelerinden davet edilebilir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

kurulun doğal üyesidir. İzmir Gençlik Belediye Başkanı Danışma Kurulu Toplantı Gündemini 

Belirler, kurulu toplantıya davet eder ve toplantıyı açar. Danışma Kurulu Toplantısı dışında da 

İzmir Gençlik Belediye Başkanı, Danışma Kurulu Üyeleri’ne danışabilir. Danışma Kurulu 

üyeliğinin görev süresi İzmir Gençlik Belediye Başkanı’nın görev süresi kadardır. 

 



 
Gençlik Kulüpleri 

Gençlik Kulüpleri: 

Madde 76 – İzmir Gençlik Belediyesi Gençlik Kulüpleri, İzmir Gençlik Belediyesi Meclis 

Komisyonları bünyesinde gençlerin talepleri doğrultusunda eğitim, kültür, sanat, spor (vb.) 

konularda faaliyetler gerçekleştirmek için kurulabilen gençlik oluşumlarıdır. Bu oluşumla, 

Gençlik Belediyesi meclis üyesi olmadan da Gençlik Belediyesi’nin sosyal alanında çalışmalar 

gerçekleştirilebilmek ve faaliyet ile kapsam alanını genişletebilmek amaçlanmaktadır.  Buna 

göre Gençlik Kulüpleri şunlar gibi çalışmalar gerçekleştirebilirler: 

1. E-Spor, spor çalışmalarında bulunmak için,  

2. Tiyatro, resim, müzik, fotoğrafçılık, edebiyat ve sinemaya yönelik çalışmalarda 

bulunmak için kurulur. 

Bahsedilen alanlar tavsiye niteliğinde olup farklı başlıklarda da Gençlik Kulüpleri kurulabilir. 

 

İzmir Gençlik Belediyesi Gönüllüsü 

Tanım ve Amaçları: 

Madde 77- İzmir Gençlik Belediyesi’nde faaliyet gösteren ve faaliyetlerini tamamlayan gençler 

İzmir Gençlik Belediyesi gönüllüsü sıfatını alırlar. Bu sıfat İzmir Gençlik Belediyesi kapsam 

alanının genişlemesini amaçlar. 

 

ALTINCI KISIM 

Dinleyiciler 

 

Dinleyiciler: 

Madde 78 - Dinleyiciler, birleşimin devamı süresince kendilerine ayrılan yerlerde sükûnet 

içinde ve Meclisin vakarına uygun bir şekilde oturmak zorundadırlar. 

Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret yönünde söz, alkış yahut herhangi bir hareketle kendi 

düşüncelerini ortaya koyamazlar. 

Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini korumakla görevli olanlar tarafından hemen dışarı 

çıkarılırlar. 

 

YEDİNCİ KISIM 

Çeşitli hükümler 

 

İzmir Gençlik Belediyesi Çalışma Prensiplerinin değiştirilmesi: 

Madde 79- Gençlik Belediyesi Çalışma Prensiplerinde değişiklik yapılmasını öngören teklifler, 

Meclis üyelerince yapılabilir. Bu teklifler, Mecliste görüşülür ve sonuçlandırılır. 

 

Madde 80 - İzmir Gençlik Belediyesi Başkanlık Divanı, Gençlik Belediyesi Çalışma 



 
Prensiplerinde gördüğü boşluk ve aksaklıkları ve bunların doldurulması ve düzeltilmesi için 

uygun gördüğü tedbirleri, bir rapor halinde Meclise sunar.  

 

Madde 81 - Gençlik Belediyesi Çalışma Prensipleri değişiklikleri, Gençlik Meclisi kararı olarak 

meclis üye tamsayısının 3/4 oy çokluğuyla yürürlüğe girer; kararda, ileriye ait başkaca bir 

yürürlük tarihi de gösterilebilir. 

 

İzmir Gençlik Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının periyodik görüşmesi: 

Madde 82- İzmir Gençlik Belediyesi Yönetim Kurulu ve komisyon temsilcileri ile İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı periyodik olarak görüşür. Bu görüşme İzmir Gençlik Belediyesi 

çalışmalarının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına aktarılması ve Kentin Gençlik çalışmaları 

hakkındaki karşılıklı istişareyi içerir. 

 

İzmir Gençlik Belediyesi Kurucu Meclisi: 

Madde 83 - Kurucu meclis üyeleri ve kurucu yönetim kurulu üyeleri, İzmir Gençlik 

Belediyesi’nin hayata geçirilmesi için gönüllü çalışmalar gerçekleştirmiş gençlerden oluşur. 

İzmir Gençlik Belediyesi, Kurucu Yönetim Kurulundan, İzmir Gençlik Belediye Meclisi ise 

Kurucu Meclis Üyeleri ve kura yöntemiyle belirlenen meclis üyelerinden oluşur. Kurucu 

Meclis 29 Ekim 2023’e kadar çalışmalarını yürütür. Bu madde, İzmir Gençlik Belediyesi’nin 

ilk yönetim kurulu seçiminden sonra kendiliğinden hükümsüz kalır.  


