
İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi 

Amaç 

Gençlerin kent yönetiminde, karar alma mekanizmalarında, sosyal yaşamda rol almasını ve 

temsil edilmesini, İzmir’de ve Türkiye’de gençler arasında dayanışmayı artırmayı hedefler, bu 

yöndeki çalışmaları ile yerel demokrasinin güçlenmesine katkı sağlar. Gençlerin uluslararası 

çalışmalara katılımlarını destekler, İzmir’in yeni teknolojilerle daha yüksek düzeyde 

kaynaşması ve sürdürülebilir gelişme açısından gençliğin enerjisini en iyi şekilde organize 

etmeyi amaçlar. 

Genel Yapısı Ve İşleyişi 

Gençlik Meclisi Genel Kurulu, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 8. maddesinde sıralanan kişi, 

kurum ve kuruluşların gençlik ile ilgili çalışmalar yapan 15-30 yaş arasındaki gençleri bir çatı 

altında toplar. 

Gençlik Meclisi Genel Kurulu’nda ilçe kent konseyleri gençlik meclislerinden, İzmir Kent 

Konseyi Gençlik Meclisi çalışma gruplarından, üniversitelerin öğrenci konseylerinden, 

üniversite öğrenci topluluk/kulüplerinden, lise öğrencilerinden, sivil toplum kuruluşları ve 

odaların gençlik ile ilgili gruplarından ve kamu kurumlarından (Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Halk Eğitim 

Merkezleri) gençlik ile ilgili temsilcilerin, iyi yönetişim ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkeleri 

göz önünde bulundurularak yer almasına dikkat edilir. İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin 

Genel Kurulu’nda 125 kurumdan temsilci bulunur. Bireysel olarak ise 400’ün üzerinde genç 

katkı sunar.  

Genel kurulda meclis başkanı ve meclis yürütme kurulu üyeleri seçimi ayrı ayrı yapılır. Başkan 

ayrı olmak üzere yürütme kurulunun 14 asil ve 14 yedek meclis yürütme kurulu üyesi genel 

kurul tarafından seçilir. 

Başkan bir ay içinde meclis yürütme kurulu üyelerini ilk toplantıya çağırır. Söz konusu ilk 

toplantıda 14 kişilik meclis yürütme kurulu üyeleri arasından meclisin idari işlerini yürütmek 

amacıyla 1 başkan vekili ve 1 meclis sekreterini seçimle belirler. Başkan vekili belirlenirken 

cinsiyet eşitliğinin dikkate alınması esas alınır. Ayrıca meclisin çalışmalarını yürütecek gerekli 

komisyonları da yürütme kurulu oluşturur. Mevcut durumda mecliste dört adet komisyon 

bulunur. Öğrenci Komisyonu; İzmir’de bulunan öğrencilerin iyi olma hallerini arttıracak 

çalışmalar yapmayı amaçlar. Etkinlik ve Proje Komisyonu; meclisin tek seferlik yapacakları 



etkinlikleri planlar ve organize eder bununla birlikte projelerin incelenmesi, fikirlerin projeye 

dönüştürülmesi ve meclisin başvurabileceği hibe programlarının belirlenmesi amacıyla da 

çalışmalar yürütür ve uygun olan yöntemler ile çalışır. Sosyal Medya ve Basın Komisyonu, 

meclisin sosyal medya hesaplarını yönetir ve basın ile ilişkilerini yürütür. Yerel Yönetimler 

Komisyonu, meclis ile yerel yönetimler ve yerel yönetimlerin gençlik birimleri arasındaki 

iletişimin sağlanmasını ve ortak akıl düzlemini kurgulamayı amaçlar. 

Meclis üyelerinin aldıkları oy oranına göre asil ve yedek olmak üzere 14 kişilik gençlik meclisi 

yürütme kurulu üye listesi oluşturulur. Meclis üyeliğinin istifa, devamsızlık, ölüm, uzun süreli 

hastalık, yönetmelik ve yönerge esaslarına aykırı davranma vb. nedenlerle boşalması 

durumunda yedeklerden yüksek oy alan üye asil listeye girer. 

Meclislerin seçim tarihleri ve gündemleri, kent konseyi yürütme kurulu kararı ile birlikte İzmir 

Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından en az 15 gün öncesinden bildirilmesi koşuluyla 

gerçekleştirilir. 

Çalışma Grupları 

Bireysel katılımcıların kolektif bir alanda üretimini kolaylaştırmak adına oluşan ihtiyaçlardan 

dolayı tematik çalışma alanlarını kolaylaştırmak ve daha derinleştirmek amacıyla meclis altında 

çeşitli çalışma gruplarının oluşturulması mümkündür. Bu çalışma grupları ihtiyaçlara bağlı 

olarak süreç içerisinde çeşitlilik gösterebilir. 

Mevcut durumda Bilişim Çalışma Grubu İzmir’in teknoloji politikalarına yönelik çalışmalarını 

yürütür. Bununla birlikte İzmir Kent Konseyi’nin ve Gençlik Meclisi’nin teknolojiye yönelik 

bilgi ihtiyacını karşılamayı amaçlar. 

Geleceğe Yönelik Planlamalar 

 İzmir yerelinde olan gençlik meclisleri arasında koordinasyonu ve iş birliğini 

geliştirmek amacıyla çalışmaların artırılması, 

 Ulusal Gençlik Meclisleri Buluşması Organizasyonu 

 Sürdürülebilirlik kapsamında su konusunda eğitim verilmesi, 

 Yerel yönetimlerde gençlik katılımına yönelik saha araştırmaları ve raporlama 

faaliyetleri yürüterek yerelde çalışmaların ihtiyaç temelli olmasını sağlamaya katkı 

sunulması, 

 Gençlik katılımını sağlayarak katılımcı ve kapsayıcı nitelikte etkinlik ve 

organizasyonların geliştirilmesi, 



 Gençlere yönelik kapasite geliştirme ve farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesidir. 

 


