ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Esaslar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki
ve sorumlulukları dâhilindeki konulara gençlerin demokratik katılımını sağlamak üzere Antalya
Gençlik Meclisinin kuruluşu ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Kuruluş
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikle verilen görevleri yürütmek üzere Antalya Büyükşehir
Belediyesine bağlı Antalya Gençlik Meclisi 19/07/2016 tarih ve 864 sayılı kararı ile
kurulmuştur.
Esaslar
MADDE 4- (1) Antalya Gençlik Meclisinin çalışma esasları şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının koyduğu ilkelere bağlı olarak çalışır.
b) Gönüllülük esasına göre şeffaf ve paylaşımcı olarak çalışır.
c) Yapacağı bütün faaliyetleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve
katılımlarını sağlar.
ç) Faaliyetlerinde kamu yararını gözetir.
d) Kadın-erkek eşitliğini gözetir.
e) Ayrımcılık yapmaz.
f) Kurumlar ve bireyler arasında verimli çalışmayı ve işbirliğini sağlayan platformlar
oluşturur.
g) Paydaşlarıyla tarafsız, koşulsuz ve eşit şekilde bilgi paylaşır.
ğ) Hiçbir siyasi oluşumla dikey bir ilişki içine girmez.
h) Milli mevzuat ve milletlerarası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde gençlik
haklarını korur ve geliştirir.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetkiler, Üyelik ve Tanımlar
Görev ve yetkiler
MADDE 5- (1) Antalya Gençlik Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Gençlerin Antalya Büyükşehir Belediyesinin gençlik politikası ile ekonomik ve
sosyal politikalarının oluşturulmasına katılmasını sağlamak.
b) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile gençler arasında ve gençlerin kendi aralarındaki
uzlaşma ve işbirliğini güçlendirecek çalışmalar yapmak.
c) Kent ile ilgili sorun ve ihtiyaçları ve çözüm yolları içeren Yerel Gençlik Eylem
Planları geliştirmek.
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ç) Gençlere yönelik olarak; meslek edindirme yardımı, eğitim yardımı, iş edindirme
çalışmaları, gençlik merkezleri kurulması, eğlence ve spor alanları yapılması, çeşitli
sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi, kötü alışkanlıklar ve madde bağımlılığının
önlenmesi konularında çalışmalar yapmak.
d) Gençlerin kişisel, toplumsal, siyasal, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve iletişim
gibi konularda gelişimlerine yönelik programlar ve faaliyetler geliştirmek, bunlara katılımlarını
sağlamak.
e) Gençlerin gönüllü hizmetlerine katılmalarını sağlamak üzere gönüllü çalışmak
isteyen gençler ile gönüllü çalıştırmak isteyen kurumlar arasında irtibat sağlamak.
f) Gençlerin sorun ve ihtiyaçları çözmek ve taleplerini gerçekleştirmek için projeler
geliştirmek.
g) Oluşturduğu görüş, öneri ve raporları Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna sunulmak üzere Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanlığına sunmak.
ğ) Sürekli ve geçici nitelikte Kurullar kurmak ve üyelerini belirlemek, bu Kurulların
raporlarını görüşmek.
ı) Amaçları doğrultusunda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer ve
toplantılar düzenlemek, uygun görülen toplantılara temsilci göndermek.
i) Gençlik konusunda yayınlar ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak.
j) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya’da faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının gençlere yönelik politikalarının uygulanmasını izlemek. Bu çerçevede, ilgili sivil
toplum kuruluşlarından da yararlanmak suretiyle daha etkin uygulamaları temin etmek üzere
görüş bildirmek.
k) Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin uygun bulması halinde, diğer mahalli
idareler ile ulusal ya da uluslararası düzeyde faaliyet gösteren benzeri işleve sahip kurumlarla
ikili ve çok taraflı ilişkiler kurmaya karar vermek.
l) Antalya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve ortak
faaliyetlerde bulunulmasına karar vermek.
m) Antalya Büyükşehir Belediyesinin gençliği etkileyen mevzuat çalışmalarında görüş
bildirmek.
n) Gençlik alanındaki sorunlar, gelişmeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının bu alandaki
performanslarını değerlendiren yıllık raporlar hazırlamak, bunları yayımlamak ve ilgili kişi ve
kuruluşlara dağıtmak. Düzenli yıllık raporlar dışında, gerek görüldüğünde gençlik alanına
ilişkin özel raporlar yayımlamak.
o) Kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, gençliğin
geliştirilmesini teşvik eden ve gençlerin karşılaştığı sorunların çözülmesini hedefleyen
kampanya ve programlar yürütmek.
ö) Antalya Gençlik Meclisi Kurulları tarafından gençlik alanında yapılan inceleme ve
araştırmaları, hazırlanan raporları ve benzeri çalışmaları karara bağlamak.
p) Antalya Büyükşehir Belediyesinin kardeş şehirleri ile ilişkiler kurarak karşılıklı
ziyaretlerde bulunmak, toplantılar ve geziler düzenlemek.
r) Yerel Gündem 21 çerçevesinde faaliyetler yapmak.
s) Üniversite öğrencileriyle yakın temas halinde bulunmak ve öğrencilerin kurduğu okul
kulüpleriyle ortak çalışmalar yapmak.
(2) Antalya Gençlik Meclisinin faaliyetleri, raporları ve kararları alenîdir, internet sitesi
yoluyla halka duyurulur.
(3) Antalya Gençlik Meclisince Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesini
istenen konular Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Dairesi başkanlığına
Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.07.2016 tarihli ve 864 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.

00.00.YM.78/R.00/2.8

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
sunulur. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Büyükşehir Belediye Meclisine sunar.
Büyükşehir Belediye Meclisince sunulan öneriler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonuna havale edilir. Komisyon, uygunluk veya uygunsuzluk görüşüyle birlikte bu
konuları Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine sunar.
Tanımlar
MADDE 6- Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Büyükşehir Belediyesi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku
çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği
ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmaların,
b) Gençlik Meclisi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’ni,
c) Başkan: Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı’nı
d) Başkan Yardımcısı: Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkan
Yardımcısı’nı,
e) Sekreter: Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Sekreteri’ni
f) Çalışma Grupları: Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Çalışma
Gruplarını,
g) Yürütme Kurulu: Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yürütme
Kurulu’nu,
h) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve
etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
ifade eder.
Üyelik müracaatı
MADDE 7- (1) Antalya Gençlik Meclisine Antalya il mülki sınırları içinde yaşayan 15
(dâhil) ila 28 (dâhil) yaşları arasındaki gençler üye olabilir.
(2) Antalya Gençlik Meclisi üyesi olmak isteyen gençler, internet sitesinden başvuru
formunu doldurarak müracaat eder. Müracaatlar Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca tasnif edilerek Antalya Büyükşehir Belediye Meclisine
sunulur. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna
havale eder. Komisyon, müracaat sahipleri arasından üyeleri belirleyerek görüşü ile karara
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine sunar.
(3) Üyeliğe kabul edilen kişiler aşağıdaki belgeleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Başkanlığına teslim eder:
a) Müracaat sahibi öğrenci ise öğrenci belgesi veya öğrenci değil ise yaşadığı yeri
gösterir belge.
b) Nüfus cüzdanı fotokopisi.
Üyelik
MADDE 8- (1) Antalya Gençlik Meclisinin üye sayısı, Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisinin üye sayısı kadardır. Antalya Gençlik Meclisinde her ilçe Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisindeki üye sayısı kadar temsil edilir.
(2) Antalya Gençlik Meclisi üyeleri müracaat sahipleri arasından Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisinin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından tespit edilir.
(3) Antalya Gençlik Meclisi üyelerinin seçiminde aşağıdaki kontenjanlar dikkate alınır:
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a) Meclis üye tam sayısının %15’i oranında Antalya il mülki sınırları içindeki liselerden
(özel okullar dâhil) üye alınır.
b) Meclis üye tam sayısının %25’i oranında Antalya il mülki sınırları içindeki
üniversitelerden (vakıf üniversiteleri dâhil) üye alınır.
c) Meclis üye tam sayısının %10’u oranında Antalya il mülki sınırları içindeki gençliğe
yönelik sivil toplum kuruluşlarından üye alınır.
ç) Meclis üye tam sayısının %15’i oranında Antalya il mülki sınırları içindeki siyasi
partilerin gençlik oluşumlarından üye alınır.
d) Yukarıdaki bentlerde tanımlanmayan gençlerden %35'i oranında üye alınır.
(4) Birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen kontenjanlar kadar müracaat olmaması veya
müracaat sahiplerinin gerekli şartları taşımadığının anlaşılması halinde Eğitim, Kültür, Gençlik
ve Spor Komisyonu diğer müracaat sahipleri arasından uygun gördüklerini üye olarak tespit
eder.
(5) Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, tespit ettiği üye sayısının yarısı kadar
yedek üye de tespit eder. Asil üyelerin üyeliğinin sona ermesi halinde Komisyon yedek üyeleri
üye olarak tespit eder.
Gönüllü üyelik
MADDE 9- (1) Antalya il mülki sınırları içinde yaşayan gençler gönüllü üye olmak için
Yönetim Kurulu başvurur ve üyelik şartlarını taşıması halinde gönüllü üye olabilir.
(2) Gönüllü üyeler, Antalya Gençlik Meclisi ve Antalya Gençlik Meclisi Kurullarının
çalışmalarını izleyebilir. İlgisine göre Antalya Gençlik Meclisi, Antalya Gençlik Meclisi
Kurulları veya Yönetim Kurulunun uygun görmesi üzerine bunların çalışmalarına oy hakkı
bulunmaksızın katılabilir.

Üye kartı
MADDE 10- (1) Antalya Gençlik Meclisi üyelerine ve gönüllü üyelerine, üye
olduklarını belirten kart Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak verilir.
Üyeliğin sona ermesi halinde bu kart iade edilir.
Üyeliğin sona ermesi
MADDE 11- (1) Antalya Gençlik Meclisi toplantılarına katılımın takibi için yoklama
çizelgesi düzenlenir. Bir yıl içinde dört toplantıya mazeretsiz olarak katılmayanların Meclis
üyelikleri düşer. Bu durum Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek Antalya Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bildirilir. Boşalan üyeliklere Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından bu
Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen usulle yeni üyeler seçilir.
(2) Konusu suç teşkil eden, genel ahlaka aykırı veya üyeliğe yakışmayacak her türlü fiil
ve davranışta bulunanların üyeliği Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile askıya
alınır ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu kararı üzerine düşer.
(3) İstifa ile üyeliğin sona ermesi için istifa dilekçesinin Yönetim Kuruluna sunulması
gerekir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Meclis Toplantıları, Yönetim Kurulu ve Kurullar
Meclis toplantıları
MADDE 12- (1) Antalya Gençlik Meclisi toplantıları Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanlığının göstereceği yerde yapılır. Toplantılar izleyicilere ve basına açıktır. Ancak
Yönetim Kuruluna gerek görülürse izleyicilere ve basına kapalı oturumlar da yapılabilir.
(2) Meclis toplantısı Ocak, Mart, Mayıs, Eylül ve Kasım aylarının üçüncü haftası
başlatılır ve ara verilmeden tamamlanır. Ancak üçüncü haftanın tamamının resmi tatile
rastlaması halinde takip eden ilk çalışma günü toplantı günü olarak belirlenebilir. Resmi tatile
rastlayan günlerde çalışmaya ara verilebilir.
(3) Toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden Meclis üyelerine ve gönüllü
üyelere e-posta yoluyla duyurulur ve ayrıca internet sitesinden ilan edilir.
(4) Meclis, toplantıların haftanın hangi günü yapılacağını genel olarak belirleyebileceği
gibi, her toplantının sonunda gelecek toplantının hangi gün yapılacağını da kararlaştırabilir.
Meclisin bu konuda karar almaması halinde toplantı günü Başkan tarafından tayin edilir.
(5) Toplantı süresi beş günü aşamaz.
(6) Meclis toplantıların başında Başkan ve üyeler yeni konuların gündeme alınmasını
önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır.
(7) Yönetim Kurulu, lüzum görmesi halinde Meclisi bir yılda üç defadan fazla olmamak
ve her toplantı iki günü geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı
gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.
(8) Meclis kararları tutanağa geçirilir ve Yönetim Kurulu tarafından imzalanır.
Toplantılar, Meclisin kararıyla sesli veya görüntülü cihazlarla kaydedilebilir.
Meclis kararları
MADDE 13- (1) Antalya Gençlik Meclisi amaçları doğrultusunda çeşitli proje ve
faaliyetlerin gerçekleşmesi ve ayrıca iç işleyişin devamı için kararlar alır. Alınan bu kararlar
Yönetim Kurulu tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerine öneri
mahiyetinde sunulur.
Toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 14- (1) Antalya Gençlik Meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır
ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte
birinden az olamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır.
(2) Meclisin toplanması için gerekli çoğunluğun sağlanamaması veya görüşmeler
sırasında Başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada karar yeter
sayısının bulunmadığının anlaşılması durumunda, Başkan Meclis toplantısını bitirir.
(3) Toplantı ve karar yeter sayılarının hesabında kesirli sayılar tam sayıya yükseltilir.
(4) Toplantıya ilişkin kararlar bir sonraki toplantıdan önce internet sitesinde ilan edilir.
Toplantıların yönetimi
MADDE 15- (1) Başkan yoklama yaptırır ve toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığı
takdirde Antalya Gençlik Meclisi toplantısını açar.
(2) Başkan gündeme geçilmeden önce Meclise sunulacak konular varsa bildirir, Meclis
Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçeleri kabul eder ve Meclise sunar.
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(3) Üyelerin gündem dışı konuşma isteği yazılı olarak Başkana bildirilir. Söz verip
vermemek ve söz verildiğinde süresini ve zamanını belirlemek yetkisi Başkana aittir.
(4) Gündem konusunda ve usul hakkında leh ve aleyhte olmak üzere birer üyeye söz
verilir. Yapılacak konuşmalar, Meclisçe aksine bir karar alınmadığı sürece, en fazla on dakika
ile sınırlıdır.
(5) Gündem maddeleri sırası ile okunur ve görüşülür. Gündem sırasında değişiklik
yapılmasına, Başkan veya üyeler tarafından yapılan teklifler üzerine gündeme madde ilave
edilmesine Meclisçe karar verilir.
(6) Görüşmelerde konuşmak için önceden Başkanlıktan söz istenir. Söz almada
Kurullara öncelik tanınır. Üyelere söz isteme sırasına göre söz verilir.
(7) Kurullar adına yapılacak konuşmanın yirmi dakikayı ve üyelerin konuşmalarının on
dakikayı geçmesi halinde Meclis çalışmasının aksamaması için Başkan konuşmanın
bitirilmesini isteyebilir.
Mecliste düzenin sağlanması
MADDE 16- (1) Başkan, Antalya Gençlik Meclisi çalışmalarında düzeni sağlamakla
yükümlüdür. Meclis görüşmeleri sırasında söz alan üyenin konu dışına çıkması, kişiliğe
dokunur söz söylemesi, diğer üyelerin hatibin sözünü kesmesi ve Meclisin düzenini bozacak
davranışta bulunması yasaktır. Buna aykırı davranan üyeler, Başkan tarafından uyarılır, buna
rağmen davranışlarında ısrar eden üye Başkanın talimatıyla görevliler tarafından Meclisten
çıkarılır.
(2) Meclis görüşmeleri sırasında sükûnetin bozulması durumunda Başkan tarafından
ilgililere ihtarda bulunulur. Görüşmelere devam edilemeyeceğinin anlaşılması halinde Başkan
oturuma ara verebileceği gibi görüşmeleri bir sonraki birleşime erteleyebilir.
Meclisin süresi
MADDE 17- (1) Antalya Gençlik Meclisi üyeleri iki yıl için Eğitim, Kültür, Gençlik ve
Spor Komisyonu tarafından Haziran ayında tespit edilir ve Antalya Gençlik Meclisinin Eylül
ayındaki toplantısında görevine başlar.
(2) Bulunulan yılın tek rakama tekabül ettiği yıllarda Akseki, Aksu, Alanya, Gazipaşa,
Gündoğmuş, İbradı, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerini temsil edecek üyeler seçilir.
(3) Bulunulan yılın çift rakama tekabül ettiği yıllarda Demre, Döşemealtı, Elmalı,
Finike, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli ve Kumluca ilçelerini temsil edecek üyeler
seçilir.
Meclisin feshi
MADDE 18- (1) Antalya Gençlik Meclisinin amacına yönelik faaliyetlerde
bulunamayacağı tespit edildiği takdirde aşağıdaki usullerden birisiyle Meclis feshedilir:
a) Başkanın teklifi ve Antalya Gençlik Meclisi toplantısına katılanların beşte üçünün
kabulüyle.
b) Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun teklifi ve Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisinin kararıyla.
Yönetim Kurulu
MADDE 19- (1) Yönetim Kurulu, Antalya Gençlik Meclisini sevk ve idare eder.
Yönetim Kurulu, Antalya Gençlik Meclisinin üyeleri arasından seçtiği, bir Başkan, iki Başkan
Vekili, bir Genel Sekreter ve yedi Meclis üyesinden oluşur.
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(2) Antalya Gençlik Meclisi oluştuktan sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından ve
gizli oyla Başkanı, birinci ve ikinci Başkan Vekillerini, bir Genel Sekreter, yedi Meclis üyesini
bir yıl görev yapmak üzere seçer. En çok oyu alan kişiler seçilir. Başkan Vekilleri ve diğer
Yönetim Kurulu üyeleri için yedek üyeler de seçilir. Başkan Vekilleri ve Yönetim Kurulu
üyeleri seçiminde fazladan isim yazılmış olması halinde oy pusulası geçersiz sayılır.
(3) Yönetim Kurulu seçimi üç gün içinde tamamlanır. Yönetim Kurulu seçimi bu süre
içinde tamamlanmaz ise Antalya Gençlik Meclisi üyelikleri feshedilir ve yeniden oluşturulur.
(4) Yönetim Kurulunda yedek üyeler de kullanıldıktan sonra boşalma olması
durumunda, yapılacak ilk toplantının ilk birleşiminde, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi
seçilir.
(5) Antalya Gençlik Meclisi tatilde ise Yönetim Kurulu seçimi izleyen ayın
toplantısında yapılır.
(6) Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımını yapar.

Meclis Kurulları
MADDE 20- (1) Antalya Gençlik Meclisi üyelerinden ve gönüllü üyelerden belli
konularda çalışma yapmak üzere her seçim dönemi Yönetim Kurulu seçimini müteakip en az
üç en fazla onbir kişiden müteşekkil Kurullar oluşturur. Antalya Gençlik Meclisi ikinci fıkrada
belirtilen kurulların yanı sıra hangi kurulların teşkil edileceğine karar verir. Yönetim Kurulu,
üyelerin taleplerini ve tercihlerini dikkate alarak Kurul üyelerini belirler. Kurullardaki gönüllü
üye oranı beşte biri geçemez.
(2) Kurulacak Meclis Kurullarının görevleri Meclis tarafından aşağıdaki Kurulların
oluşturulması zorunludur:
a) Eğitim Kurulu.
b) Spor Kurulu.
c) Kültür ve Sanat Kurulu.
ç) Sosyal İşler Kurulu.
(3) Kurulların çalışma alanları ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(4) Kurullar kendi üyeleri arasından Kurul Başkanı ve Raportör seçer.
(5) Kurul toplantılarına katılımın takibi için yoklama çizelgesi düzenlenir. Bir yıl içinde
üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayanların Kurul üyelikleri düşer.
(6) Kurul toplantıları Kurul Başkanının idaresinde yapılır. Yönetim Kurulu gerekli
gördüğü durumlarda Kurul toplantılarına iştirak eder.
(7) Kurullar çalışma alanlarında yaptıkları faaliyetleri ve aldıkları kararları, Yönetim
Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu, uygunluk veya uygunsuzluk görüşüyle birlikte bu raporları
Antalya Gençlik Meclisi gündemine sunar.
Kulüpler
MADDE 21- (1) Antalya Gençlik Meclisi üyelerinden ve gönüllü üyelerden belli
konularda faaliyetler yürütmek ve çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla kulüpler
açılabilir. Yönetim Kurulu, kulüpleri Meclis Kurullarıyla ilişkilendirebilir.
(2) Yönetim Kurulu, kulüplerin işleyişini sağlamak üzere kulüp üyeleri arasından
sorumlu bir tespit eder. Kulüp sorumlusu kulüp faaliyetlerini ve çalışmalarını Yönetim
Kuruluna sunar.
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(3) Kulüpler kuruluş amaçlarına uygun olarak projeler üretir, çalışma programları
hazırlar, sergi, gösteri, toplantı, şölen, yarışma, ziyaret, eğitim, sportif faaliyetler ve diğer
faaliyetleri yapar.
(4) Üçüncü fıkrada belirtilen işler Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.
(5) Kulüplerin faaliyet ve çalışmaları için gerekli maddi ve ayni yardım, Kültür ve
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı veya Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilgili diğer birimleri
tarafından karşılanabilir.
(6) Açılan kulüpler Yönetim Kurulu kararıyla kapatılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sekretarya ve bütçe
MADDE 22- (1) Antalya Gençlik Meclisi toplantı ve çalışmalarında, sekretarya
hizmetleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca
yürütülür.
(2) Antalya Gençlik Meclisinin faaliyet ve projeleri için gerekli maddi kaynak, Kültür
ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bütçesinden karşılanabilir.
(3) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının onayına dayalı olarak, Gençlik Meclisi
üyelerinin ve gönüllü üyelerinin toplantı ve çalışmaları için yevmiye, iaşe, ibate ve ulaşım
giderleri ödenebilir.
Yürürlük
MADDE 23- (1) Sayıştayca incelenmiş olan bu Yönetmelik, Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisinde kabulünün ardından ilanı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
yürütür.
GEÇİCİ MADDE
Antalya Büyükşehir Gençlik Meclisi olağan genel kurul yapılana kadar, Antalya
Büyükşehir Gençlik Meclisi Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır.

Menderes TÜREL
Büyükşehir Belediye Başkanı

Halil ÖZTÜRK
Divan Katibi

Muhammet URAL
Divan Katibi
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