MECLİSLER:
• Kadın Meclisi • Gençlik Meclisi • Engelliler Meclisi • Çocuk Meclis
KADIN MECLİSİ: Kadınların kendi sorunlarına sahip çıkmaları için karar alma süreçlerine ve kentsel
yaşamın her alanına katılımını sağlamak amacıyla; kadınların ve kadınlarla ilgili kamu kurumları, sivil
toplum kuruluşları, siyasi parti, üniversite, meslek odaları ve sendika temsilcileri, kadın muhtarlar ve
meclis üyelerinin oluşturduğu demokratik bir yapıdır.
GENÇLİK MECLİSİ: Gençlerin kent yönetimine aktif olarak katılmaları, kent sorunlarının çözümünde
rol almaları, kendi sorunlarına sahip çıkmaları ve gençlik alanında politikalar üretmeleri amacıyla;
gençlerin ve gençlerle ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti, üniversite ve lise
temsilcilerinin oluşturduğu demokratik bir yapıdır.
ENGELLİLER MECLİSİ: Engellilerin toplum içinde eğitim ve üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve
toplumsal yaşam içinde daha fazla yer almalarının sağlanması, kent yönetimine aktif olarak katılması
ve engellilere yönelik sorunlara çözüm üretilmesi amacıyla; engellilerin ve engellilerle ilgili kamu
kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin oluşturduğu demokratik bir yapıdır.
ÇOCUK MECLİSİ: Çocukların kent yönetimine aktif olarak katılmaları, kendileri ve kentle ilgili
sorunlarının çözümünde rol almaları ve çocukların yönetime katılmasında kurumsallaşmayı sağlamak
amacıyla; çocukların ve çocuklarla ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve ilköğretim okulları
temsilcilerinin oluşturduğu demokratik bir yapıdır
ÇALIŞMA GRUPLARI:
1. Kent Estetiği Çalışma Grubu:
Midyat ve çevresinin tarihini ve bu tarihe ait ipuçlarını tanımak ve tanıtmak amacıyla, zengin
kültür mirasının araştırılması ve korunması yönünde vatandaşları eğitici çalışmalar yapar.
Kentlilik bilinci kapsamında kentin tüm özelliklerini tanımaya ve tanıtmaya yönelik programlar
düzenlemek amacıyla çalışmalar yapar.
2. Spor Çalışma Grubu.
Spora ve sporcuya yönelik her çeşit etkinlikleri desteklemek için bilgilendirme ve eğitime
yönelik çalışmalar yapar.
3. Eğitim Çalışma Grubu. :
Bireysel ve toplumsal başarıların arttırılması için çalışmalar yapar.
4. Turizm Çalışma Grubu:
Kentin turizm hareketine yönelik doğa, kültür, tarih, ticaret ve sanayi, ulaşım, konaklama,
turistik alan ve mekan konularında çalışmalar yapar.

5. Yakın Tarih Çalışma Grubu:
Tarihi kültürel mirasının korunması, yaşatılması ve atalarımızdan aldığımız bu mirasın
çocuklarımıza ulaştırılması amacıyla çalışmalar yapar.
6. Sağlık Çalışma Grubu:
Kentin kültürel yapısına uygun etkinlikler gerçekleştirmek, kentte kültür, sanat ve eğitim
çalışmaları hakkında gerçekleştirilen sanatların tanıtılması, yaygınlaştırılması ve bu alana ilgi
duyan insanları bir araya getirerek, sanatın her alanında kucaklaşmasına aracı olabilmek
düşüncesiyle çalışmalar yapar.
7. Esnaf Çalışma Grubu:
İş hayatını oluşturan tarafların sorunlarının tespiti ve çözümü, sağlıklı ve güvenli çalışma
ortamlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar.
8. Madde Bağımlılığı Çalışma Grubu:
Önemli bir toplum sağlığı sorunu olan madde kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele etmek,
gençler arasında madde kullanımına başlanmamasını sağlamak için eğitim çalışmaları
düzenlemek, sağlık ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalar yapar.
9. Kültür Sanat Çalışma Grubu.
Kentin kültürel yapısına uygun etkinlikler gerçekleştirmek, kentte kültür, sanat ve eğitim
çalışmaları hakkında gerçekleştirilen sanatların tanıtılması, yaygınlaştırılması ve bu alana ilgi
duyan insanları bir araya getirerek, sanatın her alanında kucaklaşmasına aracı olabilmek
düşüncesiyle çalışmalar yapar.
10. Tarım Çalışma Grubu:
Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu Köylerimizin cazibe merkezi haline gelmesi, tarım ve
çiftçilerimizin sorunlarına çözüm bulmayı amaçlar
11. Çevre Çalışma Grubu:
Çevresel, toplumsal, ekonomik göstergeler dikkate alınarak arazinin korunması, ağaçlandırma,
erozyonla mücadele, sürdürülebilir tarım, su kaynakları ve su kalitesinin korunması, insan varlığını
tehdit eden çevresel konularda halkı bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapar
12. Ulaşım Çalışma Grubu:
Kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında yardımcı olmak amacıyla kentteki kuruluşlar ile
halkın arasında işbirliği bilincini güçlendirmek, çağdaş ve teknolojik yöntemlerle kent ulaşım
anlayışını geliştirmek için çalışmalar yapar.

