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K A R A R
Belediye Meclisimizin 03/04/2017 tarih ve 56 sayılı ara kararı ile Eğitim, Kültür ve Sanat
Komisyonuna havale edilen konu ile ilgili Komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA;
Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu raporunda;
"Mezitli genelinde Mezitli Belediyesi Gönüllülerinin Çalışma Yönetmeliğinin işleyişi ile
ilgili esasları, görev ve sorumlulukları ile yetkilerinin belirlenmesi, gönüllülüğü teşvik, en doğru
idari uygulamaları içeren ve aynı zamanda kendiliğinden gelişen gönüllülük uygulamalarına izin
verilmesi için Gönüllü Evleri Yönetmeliğine gereksinim duyulmuştur.
Bu Yönetmeliğin amacı; Mezitli Belediyesi Gönüllü Evlerinde, Mezitlililer için hizmete
devam etmelerine olanak sağlayarak kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin
geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve
dayanışma, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan gönüllülerin çalışma
usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu misyonla, Mezitli Gönüllüleri dil, din, ırk ve siyasal görüş
ayırımı gözetmeden kültür, sanat, eğitim, kurslar, turizm ve sosyal hizmetleriyle gönüllü katılıma
ilişkin hususları kapsar. Mezitli ve Mezitlililerin sağlık ve mutluluğu için hizmetler, projeler
üretmek gönüllülük esaslarına göre maddi kazanç beklemeksizin katılımın sağlanmasıdır.
Hazırlanan Mezitli Belediyesi Gönüllü Evleri Yönetmeliği ile ilgili teklif Komisyonumuzca
da uygun bulunmuş olup, teklifin İdare'den geldiği şekliyle Meclisimize sunulmasına oy birliği ile
karar verildi." denilmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu raporu doğrultusunda,
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince, hazırlanan Mezitli Belediyesi
Gönüllü Evleri Yönetmeliği ile ilgili teklifin kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.
MEZİTLİ BELEDİYESİ
GÖNÜLLÜ EVLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE-1 Mezitli Belediyesi Gönüllü Evlerinde, Mezitlililer için hizmete devam etmelerine
olanak sağlayarak kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin
hak ve hukukunun korunması, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, katılım ve
yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan gönüllülerin çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir. Bu misyonla, Mezitli Gönüllüleri dil, din, ırk ve siyasal görüş ayırımı gözetmeden
kültür, sanat, eğitim, kurslar, turizm ve sosyal hizmetleriyle gönüllü katılıma ilişkin hususları
kapsar. Mezitli ve Mezitlililerin sağlık ve mutluluğu için hizmetler, projeler üretmek gönüllülük
esaslarına göre maddi kazanç beklemeksizin katılımın sağlanmasıdır.
Kapsam
MADDE-2 Bu Yönetmelik, Mezitli Belediyesi Gönüllü Evlerinin yönetim ilkelerini, görev,
yetkileri ve çalışma esaslarını kapsar.
Hukuki dayanak
MADDE-3 Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 77. maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE- 4 Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Mezitli Belediye Başkanı
b) Müdürlük: Mezitli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü
c) Gönüllü: Mezitli Belediyesi Gönüllülerini
d) Sorumlu: Gönüllü Evi Grup Sorumlusunu
e) Gönüllü Merkezi: Mezitli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü
ifade eder.
Mahalle gönüllüsü
MADDE- 5 Gönüllü Evlerinde bir sorumlu denetiminde gönüllülük esasına göre çalışmak isteyen,
yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirebilecek, Mezitli’de oturan vatandaşlarımızdan oluşur.
Mahalle gönüllü sorumlusu ve yardımcısı
MADDE -6 Gönüllüler arasından başkan onayı ile gönüllü sorumlusu ve yardımcısı atanır.
Görev ve Yetkileri
a) Gönüllü Evlerinin çalışması ile ilgili planlamaları yapmak ve Müdürlüğe bildirmek.
b) Gönüllülerin çalışmalarını denetlemek ve önerilerde bulunmak.
c) Gönüllülerin sayısının artması ve başarılı olması için çalışmak.
d) Sorumlunun bulunmadığı yer ve zamanlarda, sorumlu yardımcısı sorumlunun görev ve
yetkilerine sahiptir.
Gönüllü evleri ve üyelerinin çalışma ilkeleri, görev ve yetkileri
MADDE- 7
Çalışma ilkeleri:
a) Çalışmalarda katılımın ve gönüllülüğün esas olması.
b) Çalışmalarda Atatürk İlke ve Devrimlerine dikkat edilmesi, bu yönde çalışmalarda
bulunulması.
c) Çalışmalarda bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmemesi.
d) Din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet ve düşünce ayrımcılığının yapılmaması.
e) İşbirliği yapılan kişi ve kurumların; görüşlerine, farklılığına saygı duyulması ve eşit
düzeyde ilişki yürütülmesine dikkat edilmesi.
f) Kurumlar ve bireyler arasında işbirliği platformları oluşturulması.
g) Çalışmaya katılan kişilerin, kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerde şeffaflık ve paylaşım
içinde olunması.
h) Bilgilerin paylaşımlarının tarafsız, karşılıklı ve eşit yapılması.
ı) Farklı çalışma grupları, sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon kurulması.
i) Çalışmaların, çalışma izlencesine uygun yürütülmesi.
j) Çalışma sürecinde kişi ya da kurumların adı, onay alınarak kullanılması.
k)Mezitli Belediyesinin gönüllü üyelerine sunduğu olanakların başka amaçlar için
kullanılmaması.
l) Yararlanılan bilginin tam ve doğru olmasına çalışılması.
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m) Doğruluğuna inanılmayan bilgi ve belgelerin çalışmalarda kullanılmaması.
n) Yeni katılımlara açık olunması.
o)Üstün başarı ve yararlılık gösteren gönüllülere Mezitli Belediye Başkanlığı tarafından
teşekkür belgesi verilir.
Gönüllü Evlerinde Görev Alanların Görev ve Yetkileri;
a) Gönüllü Evlerinin temizliğinden sorumludur.
b) Bilgi ve deneyimlerini, zamanını gönüllülük anlayışı içinde istenildiğinde, Başkanın da
onayı ile mahalle sakinlerine aktarır.
c) Belediye ve Gönüllü Evlerinin projelerine kendisi katıldığı gibi Mezitlililerin de
katılmalarını sağlar.
d) Mezitli Belediyesi Gönüllülerine, gönüllü üye kazandırılmasında yardımcı olur.
e) Gönüllü Evleri üyeleri geçmiş deneyimlerinin ışığında, mahallelinin gönüllü evlerinden
beklentileri, gönüllülerin mahalleliyle bütünleşmesi konularında görüşlerini yönetim ile paylaşır.
f) Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda, "çevreyi rahatsız etmemek koşuluyla"
etkinlik düzenlenebilir. (Nişan, doğum günleri, kına, taziye vb)
g) Kurslar, seminerler, bilgilendirme toplantıları vb çalışmalar yapmak
h) Kente ilişkin temel stratejiler ve eylem planlarının benimsenmesi, uygulama ve izleme
süreçlerinde tüm kenti kapsayan bir ortak akıl oluşturmak,
ı) İnsan hakları ve hukukun genel kurallarına dayanarak katılımcı demokrasi ve uzlaşma
kültürünü geliştirmek,
i) Kentin kimliğine ilişkin tarihsel, kültürel ve doğal ve benzeri tüm değerlerine sahip
çıkmak ve geliştirmek,
j) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye
duyarlı projeleri uygulamak ve desteklemek,
k) Demokrasinin vazgeçilmez temel öğelerinden sivil toplumun geliştirilmesine ve
kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
l) Kadınların ve gençlerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini artırmak,
m) Belediye sorunlarına ilişkin halkın şikayetlerini Belediye Başkanlığına bildirmek.
Yönetsel ilişkiler
MADDE-8
a) Gönüllülerin tüm hizmetleri Mezitli Belediye Başkanı ve Mezitli Belediyesi Gönüllü
Yönetim Merkezinin denetimine tabidir.
b) Mezitli Belediyesi Mahalle Gönüllüleri, Mezitli Belediye Başkanı ve Gönüllü Merkezine
bağlı bir hizmet birimidir. Yıllık programlarının ve hizmet projelerinin hazırlanma ve
uygulanmasında Mezitli Belediyesi Gönüllü Merkezi kararlarına uymak ve Mezitli Belediye
Başkanı ile uyum içinde bulunmak zorundadırlar.
c) Mahallede görev alan üyelerin sıfatı “Mezitli Belediyesi Gönüllüsü”dür. Mezitli
Belediyesi Gönüllüleri Mezitli Belediyesi Gönüllü Merkezinde, tüm Mezitli için düzenlenen
hizmet projelerinin başarısı için çaba sarf eder ve bu kararların kendi mahallelerinde uygulayıcısı ve
izleyicisi olurlar.
d) Mahalle gönüllü birimleri ile ilişkileri Mezitli Belediye Başkanı adına Mezitli Belediyesi
Gönüllü Merkezi yürütür.
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Mezitli gönüllü evlerine katılmak için aranan koşullar
MADDE- 9 Mezitli Belediyesi Gönüllü Evlerine katılabilmek için aşağıdaki koşullar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için en az 1 yıllık oturma iznine sahip
olması veya kardeş kent kapsamında kentimizi ziyaret eden ziyaretçiler, Belediye Başkanlığı Oluru
(Sözlü veya yazılı) ile Gönüllü Evlerine katılabilir.
b) 18 yaşını bitirmiş olmak. 18 yaşını doldurmamış olanlar için gönüllülük esası veli izniyle
oluşur ve alt yaş sınırı 12’dir. Bu karar Çocuk Meclislerinin Gönüllü Komitelerine katkı sağlaması
düşünülürse, Çocuk Meclisinde görev alan 12 yaşından küçük çocuklar için gereklilik taşımaz.
c) Okuryazar olmak,
d) Adli sicil bakımından Dernekler Masasında herhangi bir derneğe üye olabilecek koşullara
sahip olmak,
e) Bir Mezitli Belediyesi Gönüllüsü tarafından önerilmek,
f) Katılım formunu, taahüttname ve ortak anlayış belgesini doldurup imzalamak,
g) Verilen gönüllülük eğitimini almış bulunmak.
h) Her gönüllü kendi evinin bulunduğu mahallede hizmet eder. Ancak kendi mahallesinde
gönüllü grubu oluşmamışsa evine en yakın mahallede hizmet verebilir. İki ayrı mahallenin gönüllü
biriminde bulunamaz. Evini değiştirse de eski mahallesinden ayrılıp yeni mahallesinin gönüllü
grubuna katılır.
ı) Mezitli Belediye Başkanlığının vereceği kimlik kartına sahip olmak.
i) Mezitli’ye hizmet verebilecek zamanı bulunmak.
Üyelikten ayrılma, üyelikten çıkarılma
MADDE -10
a) Kendi istekleriyle e-posta yoluyla veya yazılı olarak başvurmaları,
b) Haklı bir gerekçe olmadan 7 ve 9. maddelere uymamaları,
c) Mezitli Belediyesinin kurumsal kimliğiyle bağdaşmayan davranışlarda bulunmaları,
d) Satranç, tavla dışındaki oyunların oynanması,
e) Alkollü her türlü içeceğin kullanılması ve satışı,
f) Siyasi parti faaliyetleri, her türlü siyasi propoganda yapılması, yayılması,
g) Kamu düzenini rahatsız edici davranışlarda bulunmaları,
h) Adli sicil bakımından Dernekler Masasında bir derneğe üye olma koşullarında aranan
şartları kaybetmeleri durumlarında,
Mezitli Belediyesi Gönüllülüğü görevi sona erer, verilmiş olan kimlik kartı geri alınır.
Mali işler
MADDE-11 Mahalle Gönüllü evlerinde paraya yönelik iş, hizmet ve programlar yapılamaz.
Gönüllü hizmetleri daha ziyade kişisel emek, zaman ve yaratıcılığa dayanan hizmetlerdir.
Elektrik, su, internet vb. kurumsal harcama gerektiren hizmetler Mezitli Belediyesi
tarafından karşılanır.
Ekler
MADDE- 12
a) Gönüllü Kayıt Formu,
b) Gönüllü Taahhütnamesi,
c) Gönüllü Ortak Anlayış Belgesi,
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Yönetmelikteki hüküm eksiklikleri
MADDE- 13 Bu Yönetmelikten doğacak hüküm eksikliklerinde ve çözüm bulunmayan durumlarda
Belediye Kanununun yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri esastır.
Yürürlük
MADDE-14 Bu Yönetmelik, Mezitli Belediye Meclisinin kararı ile yayımlandığı tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE-15 Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
yürütür.
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