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TRABZON KENT KONSEYİ 

EMEKLİ MECLİSİ 

ÇALIŞMA YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

 

 Amaç  

  MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Trabzon’da yaşayan 50 yaş üstündeki 

hemşehrilerimizle emeklilerin din, dil, ırk, kültür, cinsiyet, sınıf, eğitim ve düşünce farkı 

gözetmeksizin kentin sürdürülebilir kalkınmasına gönüllü olarak katkı sunmalarını; bilgi, beceri ve 

birikimlerini genç kuşaklara aktarmalarını mümkün kılan ve onları kent yönetimindeki karar 

organlarında rol alan aktörler konumuna getirmeyi amaçlayan bir oluşum olan Trabzon Kent Konseyi 

Emekliler Meclisinin oluşum, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.  
 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Trabzon Kent Konseyi Emekli Meclisi’nin kuruluşunu, 

amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 

2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi 

Yönetmeliği’nin 12. ve 16. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında; 

a) Belediye: Trabzon Büyükşehir Belediyesini, 

b) Kent Konseyi: Trabzon Kent Konseyini, 

c) Kent Konseyi Başkanı: Trabzon kent Konseyi Başkanını, 

ç) Genel Sekreter: Trabzon Kent Konseyi Genel Sekreterini, 

d) Emekli Meclisi: Trabzon Kent Konseyi Emekli Meclisini, 

e) Emekli Meclisi Başkanı: Trabzon Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkanını, 

f) Emekli Meclisi Başkan Yardımcısı: Trabzon Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkan 

Yardımcısını, 

g) Sekreter: Trabzon Kent Konseyi Emekli Meclisi Sekreterini, 

ğ) Çalışma Grupları: Trabzon Kent Konseyi Emekli Meclisi Çalışma Gruplarını, 

h) Yürütme Kurulu: Trabzon Kent Konseyi Emekli Meclisi Yürütme Kurulunu, 

ı) Aktif Üye: Trabzon Kent Konseyi Emekli Meclisi aktif üyesini; 

i) Gönüllü Üye : Trabzon Kent Konseyi Emekli Meclisi gönüllü üyesini, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

İlkeler ve Oluşum  

 

İlkeler 

MADDE 5- (1) Trabzon Kent Konseyi Emekli Meclisinin ilkeleri; 

a) Yönetişim anlayışı içinde, kent yönetiminde ortaklar arasında yatay ilişkilere güç 

kazandırmak, demokratik katılımı ve yapıyı güçlendirmek, sürdürülebilir kalkınma içinde 50 yaş 

üstündeki hemşehrilerimizi ve emeklileri etkin kılmak, emeklilerin toplumsal yaşamın her alanında söz 
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sahibi olmasını, kent yaşamına katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesini, kent 

yönetiminde aktif rol almalarını, emeklilerin sosyal, ekonomik, kültürel sorunlarına ilişkin politikalar, 

çözüm önerileri geliştirmelerini, emeklilerin, mali, hukuki durumlarına ilişkin dengelerin 

sağlanmasını, sağlık konularına ilişkin sorunların değerlendirilerek görüş ve önerileri üretmelerini 

sağlamak, 

b) Çalışmalara katılımda devamlılığı ve gönüllülüğü esas almak, 

c) Yerel düzeyde katılımcı yönetişim anlayışı içinde çalışmak, 

ç) Cinsiyet ayrımcılığına dayalı eğitim, hukuk, sağlık, ekonomik, siyasal, kültürel ve 

toplumsal olmak üzere her alandaki tüm uygulamalara karşı mücadele etmek, 

d) Siyasi amaçla faaliyet göstermemek, 

e) Din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet ve düşünce ayrımcılığı yapmadan faaliyetlerini tüm kent 

bileşenleri ile paylaşmak, 

f) Çalışmaya katılan kişiler, kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerde şeffaflık ve paylaşım içinde 

olmak, 

g) Bilgi paylaşımını karşılıklı, tarafsız ve eşitlik ilkesine dayandırmak, 

ğ) Meclis organlarının kendilerine sunulan olanakları başka amaçlar için kullanmamasını 

sağlamak, 

h) Yararlanılan bilginin tam ve doğru olmasına çalışmak, 

ı) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne 

yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, 

i) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme 

süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak, 

j) Katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, 

k) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve 

geliştirmek, 

l) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin 

uygulanmasına katkıda bulunmak, 

m) Trabzon’un, gelenek-görenek ve kültürünün, tamamen aslına ve adabına uygun olarak 

gelişmesi için gerekli çalışma ve desteği sağlamak. 

 

Oluşum 

MADDE 6- (1) Emekliler Meclisi 50 yaş üstü, aktif üyeler ve gönüllü üyelerden oluşur.  
a) Aktif üyeler; Büyükşehir Belediye Başkanı veya Kent Konseyi Başkanının çağrısı sonrası 

Emekli Meclisi seçimlerine katılacak kurum/kuruluş/STK temsilcilerinden oluşur.  

b)Gönüllü Üyeler; Bireysel katılımcılardır. Emekliler Meclisi çalışmalarına ve toplantılarına 

Trabzon da yaşayan tüm emekliler ve 50 yaş üstündeki hemşehriler katılabilir. Meclis toplantılarında 

söz hakları vardır, oy kullanma ve seçilme hakları yoktur. Çalışma gruplarında faaliyet gösterebilirler, 

proje ve etkinliklere katılabilirler. Bilgi amaçlı üye formu doldurmak zorundadırlar. 
 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Organlar 

Organlar 

MADDE 7- (1) Emekli Meclisi’nin organları şunlardır: 

 a) Emekli Meclisi Genel Kurulu 

 b) Emekli Meclisi Yürütme Kurulu 

 c) Emekli Meclisi Başkanı 

 ç) Emekli Meclisi Sekreteri 

 d) Emekli Meclisi Çalışma Grupları 
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Genel Kurul  

MADDE 8- (1) Emekli Meclisi Genel Kurulu ile ilgili genel kurallar; 

a) Aktif üyelerden oluşur. Emekli Meclisi’nin en yetkili organıdır. Görevi, Yürütme Kurulu 

tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek 

ve gerekli kararları almaktır.  

b) Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan Emekli Meclisinin gelecek yıldaki çalışma 

programını görüşür, onaylar veya reddeder. 

c) Kent Konseyi Yürütme Kurulunda görüşülmek üzere öneri kararları alır. 

ç) Emekli Meclisi Genel Kurulu, her takvim yılında en az 2 kez toplanır. Gerektiğinde 

olağanüstü toplantı için, Emekli Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı ile de toplanır. Emekli Meclisi Genel 

Kurulu, kararlarını toplantıya katılan aktif üyelerin oy çokluğu ile alır. Genel kurulun toplanması için 

çoğunluk aranmaz. 

d) Genel Kurulda Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine, 

toplantıya katılan Emekli Meclisi üyelerinin en az % 10’unun yazılı önerisi ve Genel Kurulun onayı ile 

madde eklenebilir. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için işaret usulü ile oylama 

yapılır.  

e) Emekli Meclisi toplantıları, Emekli Meclisi Başkanı, yoksa Emekli Meclisi Başkanı 

tarafından atanan Başkan Yardımcısı, yoksa Sekreter, hiçbiri yoksa toplantı ertelenir. Seçimli genel 

kurullarda toplantıyı Trabzon Kent Konseyi Başkanı veya vekili yönetir. 

f) Emekli Meclisi Seçimli Genel Kurulu, Kent Konseyi Başkanının belirlediği zamanda 

yapılır. 

g) Seçimli Genel Kurulda 10 kişiden oluşan Emekli Meclisi Yürütme Kurulu seçilir. 

ğ) Genel Kurul duyuruları, Trabzon Kent Konseyi resmi internet sayfası, basın, elektronik 

posta, kısa mesaj (GSM) veya yazılı tebligat yollarından herhangi biri ile yapılır. 

h) Seçimde 10 kişiden oluşan Emekli Meclisi Yürütme Kurulunun bulunduğu blok liste 

oylanır ve gizli oy açık tasnif yöntemi uygulanır. 

ı)Üzerinde nokta, çizgi veya işaret bulunan oy pusulaları geçersiz kabul edilir.  

i) Emekli Meclisi Seçimlerinde Divan; Divan başkanı Kent Konseyi Başkanı ve genel kurul 

arasından kent konseyi başkanının belirlediği 1 yazman ve 2 üyeden oluşur.  

j) Emekli Meclisi Genel Kurul kararları Kent Konseyi Yürütme Kurulu onayına tabidir. 

 

Emekli Meclisi Yürütme Kurulu 

MADDE 9- (1) Emekli Meclisi Yürütme Kurulu ile ilgili genel kurallar; 

a) Emekli Meclisi Yürütme Kurulu; Emekli Meclisi Başkanı, Emekli Meclisi Başkan 

Yardımcısı, Emekli Meclisi Sekreter ve  üyeler olmak üzere 10 kişiden oluşur.  

b)  Seçimli Genel Kurulda 10 kişiden oluşan Yürütme Kurulu seçilir. Yürütme Kurulu İlk 

toplantısında kendi içinden Emekli Meclisi Başkanı, Emekli Meclisi Başkan Yardımcısını ve 

sekreterini seçer, eksilme durumunda ilk toplantıda yeniden seçilir.  

c) Emekli Meclisi Başkanı Emekli Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı’dır. Başkanın 

bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı, o da yoksa Sekreter Emekli Meclisi Yürütme Kuruluna 

başkanlık eder. Hiçbiri yoksa yürütme kurulu toplantısı ertelenir. 

 ç) Emekli Meclisi Yürütme Kurulu’nun görev süresi, Trabzon Kent Konseyi Yürütme 

Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır. 

d) Emekli Meclisi Yürütme Kurulu, en az ayda bir, Trabzon Kent Konseyinin belirlediği 

yerde toplantılarını gerçekleştirir. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve aktif üyelere Emekli 

Meclisi Sekreteri aracılığıyla duyurur. 

e) Emekli Meclisi Yürütme Kurulu toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın üst üste 5 kez 

katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer.  

f) Yürütme kurulunda herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üye, eğer Emekli Meclisi 

Başkanı ise, yerine Başkan yardımcısı getirilir. Görevinden ayrılan üye eğer Emekli Meclisi Başkan 
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Yardımcısı veya Emekli Meclisi Sekreteri ise; ilk olarak Emekli Meclisi Yürütme Kurulu asıl üyeleri 

arasından biri yürütme kurulu tarafından seçilir.  

 g) Emekli Meclisi Yürütme Kurulunda yapılan oylamalarda eşitlik olması halinde, Emekli 

Meclisi Başkanının oyunun olduğu taraf kabul görmüş sayılır. 

ğ) Emekli Meclisi Yürütme Kurulu kararları Kent Konseyi Yürütme Kurulu onayına tabidir. 

 

Emekli Meclis Başkanı 

MADDE 10- (1) Trabzon Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkanının görev ve yetkileri;  

a) Trabzon Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.  

b) Trabzon Kent Konseyi Başkanı ve Trabzon Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli 

iletişim halinde olur, Emekli Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verir. 

c) Emekli Meclisi’ni; yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grubu temsilcileriyle 

istişare halinde temsil eder. 

ç) Emekli Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık eder. 

d) Seçimli Genel Kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetir. 

e) Trabzon Kent Konseyi yürütme kurulunun bilgisi dahilinde Emekli Meclisi toplantı 

gündemlerini Emekli Meclisi Yürütme Kurulu ile belirler. 

  

Emekli Meclisi Sekreteri 

MADDE 11- (1) Trabzon Kent Konseyi Emekli Meclisi Sekreterinin görev ve yetkileri; 

a) Emekli Meclisi ile Trabzon Kent Konseyi Genel Sekreterliği arasında iletişim ve 

koordinasyonu sağlar. 

b) Emekli Meclisi Genel Kurulu ve Emekli Meclisi Yürütme Kurulu toplantılarını Emekli 

Meclisi Başkanı ile birlikte, Trabzon Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin desteği ile organize eder.  

c) Emekli Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma 

grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini çalışma gruplarının temsilcileriyle birlikte sağlar. 

ç) Emekli Meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylaştırıcılık yapar. 

d) Ulusal alanda gerçekleştirilen, tüm çalışmaları takip ve koordine eder; Emekli Meclisi’nin 

ulusal iletişimini, yürütme kurulu üyeleriyle iş birliği içinde sağlar. 

 

Çalışma Grupları 

MADDE 12- (1) Trabzon Kent Konseyi Emekli Meclisi Sekreterinin görev ve yetkileri; 

a) Emekli Meclisi daimi ve geçici çalışma grupları, Emekli Meclisi amaçlarına uygun olacak 

şekilde, kentte yaşayan Emeklilerin talepleri doğrultusunda, Emekli Meclisi Yürütme Kurulu kararı ile 

oluşturulur. 

b) Çalışma Grupları, toplantılarını periyodik olarak Trabzon Kent Konseyinin belirlediği 

yerde gerçekleştirirler.  

c) Her çalışma grubu, kendi içerisinde 1 temsilci, 1 raportör belirler. Belirlenen kişiler, 

görevlerini aksatır ya da gruptan ayrılırsa, Emekli Meclisi Sekreterinin bilgisi dâhilinde çalışma grubu 

toplantısında yeni kişiler belirlenir.  

ç) Çalışma Grupları Temsilcileri; yaptığı toplantı, proje ve etkinlikleri ile ilgili Emekli 

Meclisi Sekreteri’ni sürekli olarak bilgilendirir. 

d) Çalışma Grupları Temsilcileri, Çalışma grubunun faaliyetlerini organize eder. Çalışma 

grubu üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri, Emekli Meclisi Yürütme 

Kurulu’nun onayına sunar. Ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır ve 

Emekli Meclisi Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur. 

 e) Çalışma Grupları Temsilcileri, Yürütme Kurulu kararı gerektiren proje ve etkinlikleri için, 

Yürütme Kurulu toplantılarına katılır. Ancak, oy kullanma yetkisi yoktur.  
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g) Çalışma Grupları raportörleri, Çalışma Gruplarının sekretaryasını yürütür. Toplantı 

tutanakları ve raporlarını hazırlar. Toplantılara mazeret bildirmeden üst üste 5 kez katılmayan çalışma 

grubu üyelerini tespit eder, Çalışma Grubu Temsilcisi ve Emekli Meclisi Sekreterine bildirir.  

ğ)  Emekli Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, 

toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan daimi veya geçici çalışma grupları, Emekli Meclisi Yürütme 

Kurulu kararı ile kapatılır. Ayrıca, görevini tamamlayan geçici çalışma grupları, yine Emekli Meclisi 

Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 

Kararlar 

MADDE 13- (1) Toplantılarda salt çoğunluk aranmaksızın toplantılar başlayabilir ve 

katılanların salt çoğunluğuyla da karar alınır. 

(2) Toplantı veya Genel Kurulda alınan kararlar, Emekli Meclisi sekreteri tarafından tutanağa 

bağlanır, Emekli Meclisi Yürütme Kurulunun kararı ile Kent Konseyinin web sayfasında ilan ettirilir. 

(3) Emekli Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. 

Siyaset içerikli karar alamaz. 

 

Seçimler 

MADDE 14- (1) Emekli Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır: 

a) Seçimler Kent Konseyi Başkanının belirleyeceği yer, zaman ve Başkanlığında yapılır.   

b) Emekli Meclisi Yürütme Kurulunu oluşturan 10 üyesi, Seçimli Emekli Meclisi Genel 

Kurul toplantısında gizli oy acık tasnif sistemi ile listeler blok halinde oy pusulalarına dönüştürülerek 

seçilir. Tek listenin aday olması durumunda oturum başkanının uygun görüşü ile açık oylama 

yapılabilir.  

c) Seçimli Genel Kurulda 10 kişiden oluşan Emekli Meclisi Yürütme Kurulu aday 

listelerinden en çok oyu alan seçilir. Seçilen Emekli Meclisi Yürütme Kurulu ilk toplantısında kendi 

içinden Emekli Meclisi Başkanı, Emekli Meclisi Başkan Yardımcısı ve Emekli Meclisi Sekreteri seçer. 

Yetkiler 

MADDE 15- (1) Trabzon Kent Konseyi Emekli Meclisinin hiçbir organının Trabzon Kent 

Konseyi organları dışında temsil ve imza yetkisi bulunmaz. Ancak, Trabzon Kent Konseyi Yürütme 

Kurulu, konusu, yetki sınırları ve şekli belirli olmak üzere her defasında ayrı ayrı olmak üzere uygun 

göreceği Trabzon Kent Konseyi Emekli Meclisini oluşturan organlara yazılı olmak kaydı ile temsil ve 

imza yetkisi verebilir. Aksi davranışlarda, sorumlular Trabzon Kent Konseyi Yürütme Kurulu 

tarafından görevinden alınır.  

Denetim 

MADDE 16- (1) Bu yönerge tüm iş ve işlemleri Trabzon Kent Konseyi Yürütme Kurulu 

tarafından denetlenir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yürütme ve Yürürlük 

 

Yürütme  

MADDE 17- (1) Bu yönerge hükümlerini Emekli Meclisi Yürütme Kurulu yürütür. 

 

Yürürlük 

MADDE 18- (1) Bu yönerge, Trabzon Kent Konseyi Genel Kurulunda kabulü ve Trabzon 

Kent Konseyi resmi internet sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.  

 


