
(6) Komisyon, görev alanı ile ilgili konıılarda Kent Konseyi, l\.4ahalle Komiteleri,

STK,dernekler, akademik odalarla işbirliği yapar, toplantı, seminer ve etkinliklere

katllabiIir,

(7) Komisyon; Teknolojik gelişmeleri izler ve belediyelerde yaygınlaşirılması

konusunda çalışmalar yürütür. Komisyonun görev alanına giren yerel hizmetlerin

geliştirjlmesi Ve kalitesinin arttlnlmasl konusunda görüş ve öneriler hazlrlar.

(8) Komisyon; çalışma konusuyla ilgili rehber dokümanlar hazıdar, eğitim

ihtiyacınbelirler ve akademik eğitici uzman havuzuna önerilerde bulunur.

(9) Komisyon çalışma konulan ile ilgili olarak Kent Konseyi, lVahalle

Komiteleri,STK, Dernekler, Akademik odalar, l\4ahalle muhtadan Vb, kurum Ve

kUruluşlar ile halktan gelen talepleri ve sorunları komisyon içerisinde görüştükten

sonra ilgili Başkan Yardımcısına iletebilir. Bu iletişim sürecinde Komisyon

başkanÜrı yeiı<iıioir, iıgiıi Başkan Yardımcısına iletilen talep Ve sorunlar ile ilgili

N4üdürlükler olumlu Veya olumsuZ sonuç ile ilgili Komisyona bilgi vermelidir.

üçüNcü BöLüM

(4) ilgili lVüdürlüklerde yapllan işleri sürekli iyileştirme mantlğl ile daha fazla

insana,daha az kaynak kullanarak daha iyi hizmet ulaştırabilmek ve Belediye

hizmetlerinin eşitlikçi,katlllmcl, demokratik, etik ilkeler çerçevesinde
gerçekleştirilmesi amacına uygun olarakyenilikçi projeler üretebilir, Kaynaklann

doğru kullanılması ve daha fazla insan odaklı hizmet üretebilmek için önlemler

alma konuSundakigörüşlerini üst yönetime Ve ilgili müdürlüklere bildirir.

(5) Komisyon, geliştirecekleri proleler için, proje konusuyla ilgili diğer ihtisas

komisyonlanyla ortak çalışma gruplan oluşturabilir.

yürürlük Hükümleri

Yürürlük

Madde 9 - Bu Yönerge yaytmı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

Madde '10 - Bu Yönerge hükümlerini Polatlı Belediye Başkanı yürütür



Madde 7 - Komisyon, Belediye l\,4eclisinCe haVale edilen işleri 5 iş günü içinde

,ffiLnO,ı.,ı. ," ı..poİunu l\,4eclise sunulmak üzere Yazı İşleri N4üdürlüğüne teslim

Komisyonun görev alanına giren işler görüşüldükten sonra Beledıye Meclisinde

ı;i.ii'J.gı;ri, ü,,'rhaııe Muitaıarı ve iıoeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki

l.., ı,urJ.u niteliğindeki meslek kuruluşlan, üniVersiteler, sendikalar Ve

oündemdeki konulaila ilgili sivil toplun örgütlerinin temsilcileri, 0y h.911|_.

Ölmaksızın kendigörev ve faaliyet alanlarlna giren konulann görüşüIdugu lnüısas

komisyonu toplanİılanna katılabilir ve görüş bildirebilir,

Komisvon üve tam saVısının salt çoğunluğu ile ıoplanır ve katılanIarın salt 
.

;;;;;l1,;;İĞr.;lİ,. İo.uvo,i çil ş.nilannda uzman kişilerden de yazılı ya da

sözlü bilgi alabilir.

Meclis Baskanı tarafından birkaç komisyona havale edilen dosyalar hakkında da

.n?-l*,İrv.rl ı..poru nu.,lun,İ,rgilim ve Kültür Komisyonu çalışmalanna konu

.i.i,lşlliijiii ırltJııtı<ıeiıe ıooroin"eıi çaılşlr, Gerekli hallerde ilgili müdürlüklerden

rapor isteyebilir.

Komisyonun çalışma alanlanna dair ihtiyaç halinde ilgili her to!Y91_1,^Ti:^y"

nuşl,.İr.l .İİçjl,ş.a gruplan oluşturjbilir,Komisyon basın açıklaması ve temsili

ğ.İ.lti* l.rrİ.İa'İ yaİacağı faaliyetleri başkanlık makamına bildirerek onay

aldlktan sonra qerçekleştirir,

Çalışma Alanları

eder.

Madde 8 -
(1) Eğitim ve Kültür Komisyonu'nun koordinelı olarak çalışacağ, lqili99ly,
İjlİİiıİjı.]"İ sülşİ.rn üüori,ıtioti insan Kaynakıan , Eğitim Müdürıüğü ve sivil

Savunma Uzmanlığıdır,

(2) Komisyon; ilgili Müdürüüklerin 5 yılltk stratejik plan düzenleme Ve yıllık revizyon

çallşmalanna katkl koyar.

üj] komisvon: iloili müdürlüklerin stratejik plan ve performans programındaki proje

i,J t^riir"tı",ini ierceklestirilmesi içın yürüttüğü çalışmalanna katkı koyaca(

e,ıiŞ]ilH;;iiili..iiv",i ri,ı vog*9 f i9i]]Ii|y,İl:: l^,:}:,.s,
Ülr lİonuOa gere1,1l gOrdüğünde yazı|ı olarak görüşünü bildirir ve bu konuOaKı

iyileştirme çalışmalannı izler,



e-iloiliMüdürlükler:EğitimVeKültürKomisyonUnUnstratejikplaniçerisinde
kooidineli çalışacağı ilgili müdürlükleri ifade eder,

iKiNci BöLüM

Eğitim ve Kültür Komisyonunun Çahşma UsulVe Esaslan

Kuruluşu:

Madde 4 - 5393 sayılı Belediye Kanununun 24, maddesi gereğince Meclis,

o*.rrii"rİOiı. vl, Ö.çr.r.İ ü..r., nispi çoğunlukla en,a, ü9: ,n,ç:k_11?^

İ;"d", ;ü;;;; ittiğr'ıo.uyonı.'., ı<uraöiıli, üecıis, komisyonlara üye seçiminden

ance l<urulaİak komisyonu ve üye sayısını belirler,

Komisyonlar, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin mec]istekiüye

sayısının meclis üye tam saylslna oranlanmaiı suretiyle olUştUrulUr, Ihtisas

knİ,,uronlur,nu ,iv.ri parti gruplan aday gösterebileceği gibi,. üyeler de o partiden

;;;ff;n,. aiı.d.n tulu ı<Ömİsyonda görev aımak mümkündür,

Komisyonların toplam üye sayısının meclis üve tam savlsından fazla

olduöUdurumlardakomisyonauyeVeremeyensiyasipartilerinüyeIeriilebağımsız
llyeİİr meclis l<aranyla komisyonlarda görev alabilirler,

Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni

iir. ..|iıil. (omisvon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katlImayan

üyenin üyeliği meclis kararı ile düşürülebilir,

Görev Bölümü

Madde 5 - Komisyon ilk toplanttsında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir

j.r[*-*lilİlniİlOİcü seçer,Eğer komisyon uye sayısı fazla olması durumunda

birİaportör ve bir üye daha seçer,

Toplantı Gün ve Sayısı

Madde 6 - Komisyon toplantılannı belirlediğigünlerde yapar, Komisyon başkanı

gerekligördüğü takdirde önceden çağn yaparak komisyonu toplantıya çağırabilir

Komisyonun Çalışma Esasları



PoLATLl BELEDiYEsi

EĞiTiM VE KüLTüR KoMisYoNUNA iLişKiN çALlşMA UsUL VE EsAsLARI

BiRiNci BöLüM

Anaç, Kapsan, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 'l - Bu yönergenin amaç ve kapsamı Demokrasi, Özgürlük, Katılımcılık,

Sosyal Belediyecilik, Etik ve Eşitlik stratejik odaklan doğrultusunda Eğitim ve

Kültür Komisyonunun çalışma usul ve esaslannı belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 -

a) Bu Yönerge, 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri,

b) Belediye Meclisi Çahşma YönetmeIiği,

c) Be|ediye Meclisinin Çahşma Görev ve Yetkileri,

d) Türkiye Belediyeler Birliği çalışma Komisyonlar Yönergesine dayan ılarak

hazlrlanmlştır,

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönergede geçen:

a-Kanun: 5393 sayıh Belediye Kanununu

b-Meclis: Polatll Belediye l\4eclisini

c-Komisyon: Polath Belediye Meclisi tarafından kurulan Eğitim ve Kültür

Komisyonunu

d-Danlşma Kurulu: Polatlı Belediye Başkanlığı taraflndan kuruIan kurullan,



KOMİSYON RAPORUDUR

KONU:. Usul ve Esaslar

r2qil8.zot9T
PoLATLI

MECLIS BAŞKANLIGINA

Komisyona lravale olunan; Eğitinı ve Kültür komisyonu ile ilgili usul ve esaslar çalışma
önergesi komisyoırumuzca oy birliği ile kabul edilerek. Ekte sunu]muştur.

Meclisimizin takdir ve tasviplerine sunulur.

EK:l- Çalışma Usul ve Esaslar

Tol GENÇ ARP
ye üy.

Seda AŞIBO

üy.

ü ye


