T.C.
ODUNPAZARI ĠLÇE BELEDĠYESĠ
ÇOCUK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Odunpazarı İlçe Belediyesince kurulacak Çocuk
Meclisinin kuruluşunu, çalışma esas ve usullerini belirlemektedir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Odunpazarı İlçe Belediyesi Çocuk Meclisi ve Belediyenin ilgili
birimlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5216 sayılı Kanunun 7’inci maddesinin 2’inci bendinin
(d) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
Belediye: Odunpazarı İlçe Belediyesini,
BaĢkanlık : Odunpazarı İlçe Belediye Başkanını,
Çocuk Meclisi: Odunpazarı İlçe Belediyesi 7-14 yaş grubu Çocuk Meclisini,
Çocuk Platformu: Çocuk Meclisine üye olmak için müracaat eden bütün çocukları,
Genel Kurul: Çocuk Meclisi Genel Kurulunu,
BaĢkanlık Divanı: Çocuk Meclisini sevk ve idare eden Çocuk Meclisi Organını,
Komisyon: Genel Kurul üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Çocuk Meclisi
organını,
Seçim Komisyonu: Çocuk Platformunda çocuklar arası seçimi organize eden komisyonu,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Çocuk Platformu OluĢumu, Toplanma ve Divan
Çocuk platformunun oluĢumu
MADDE 5- (1) Çocuk Platformu 7-14 yaş grubu çocuk meclisine müracaat eden çocuklardan
oluşur.
Çocuk platformunun toplanması
MADDE 6- (1) Çocuk Platformu çocuk meclisini seçmek üzere her yıl Ekim ayının son haftası
belediyece yapılacak ilan ve çağrı üzerine toplanır. Toplanan çocuklar kendi aralarından
seçecekleri bir başkan ve 5 katip üyeli divan oluştururlar.
Çocuk platformu divanının görevi
MADDE 7- (1) Çocuk platformu divanı, çocuk meclisi üyeliği için müracaat eden ve seçilme
şartlarına haiz çocuklar arasından 38 asil ve 38 yedek olmak üzere Çocuk meclisi üyelerinin gizli
oyla yapılacak seçim işlemlerini yürütür. Divan üyeleri de oy kullanabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çocuk Meclisinin Amacı, Adaylık ve Seçilme ġartları
Çocuk meclisinin amacı
MADDE 8- (1) Odunpazarı İlçe Belediyesi sınırları içinde yaşayan çocukların toplumsal duyuş
ve düşünüş birliğini sağlayan değerlerini geliştirmek, çocukların sorunlarını tespit edip, çözüm
önerileri sunmak, çevre bilincini geliştirmek, çocukların toplumsal hayatta üretim, iş, kültür,
sanat v.b.alanlarda söz sahibi olabilmesi için gerekli çalışmalara öncülük etmek, kentsel yaşama
katılma ve kente ait sorunlardan yola çıkarak taleplerin belirlenmesi, çözümler ve projeler
üretilmesinde aktif olmalarının sağlanması ve projelerin yetkili birimlere ulaştırılmasına öncülük
etmek. Çocuklarda demokrasi bilincini geliştirmek ve demokratik yaşam tarzını benimsetmek.
Adaylık ve seçilme Ģartları
MADDE 9- (1) Çocuk Meclisi üyeliğine aday olabilmek için;
a- 7 yaşına girmiş ve 14 yaşını tamamlamış olmak,
b- Odunpazarı İlçe Belediyesi sınırları içinde ikamet etmek,
c- Üyelik başvuru formunu doldurmak,
ç- Çocuk platformuna iştirak etmiş olmak,
gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çocuk Meclisinin OluĢumu, Organları, Görevleri ve Süresi
Çocuk meclisinin oluĢumu
MADDE 10- (1) Çocuk Meclisi, Odunpazarı İlçe Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan 7-14 yaş
grubu 38 asil, 38 yedek üyeden oluşur.
Çocuk meclisinin organları
MADDE 11- (1) a) Çocuk Meclisinde bir meclis başkanı, üç meclis başkan vekili meclis
divanını oluşturur ve toplantıları yönetir.
b) Yönetim kurulu yedi ya da dokuz kişiden oluşur ve meclisin aldığı kararları yürütür.
c) Gerektiği kadar ihtisas komisyonu kurulur.
Çocuk meclisinin yetki ve görevleri
MADDE 12- (1) Çocuk Meclisi, yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak üzere faaliyet ve
işleyişlerini düzenlemek üzere yönerge hazırlar. Çocuk Meclisi, çocuk meclis üyelerine yönerge
hükümlerine göre yaptırım uygulayabilir. Buna karşılık çocuk meclis üyeleri de yasal haklarını
kullanabilir.
(2) Çocuk Meclisinin Görevleri :
a) Çocuk Meclisi başkanını, başkan vekillerini, divan üyelerini seçmek,
b) Çeşitli konularda çalışmalar yapacak komisyonları seçmek,
c) Kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun toplantılar yapmak,
ç) Odunpazarı İlçesindeki çocukların kamuoyuna seslerini duyurup, problemlerini dile getirmek
için gereken her türlü çalışmayı yapmak,
d) Yönetmeliğin 8’inci maddesinde sayılan amaca uygun hizmetlerin yerine getirilmesini
sağlamak.
e) Belediyeye bağlı birimlere ve Belediye Meclisine tavsiyede bulunmak.
f) İlgili konularda veya sosyal sorumluluk gereği diğer konularda kurum, kuruluşlarla ve
STK’larla her türlü işbirliği yapmak.
g) Gerektiğinde aynı amaca yönelik birlik ve kuruluşlara üye olabilmek ve temsilciler
göndermek.
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Çocuk meclisinin süresi
MADDE 13- (1) Çocuk Meclisinin görev süresi iki yıldır.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
ÇeĢitli Hükümler
Çocuk meclisi üyeliğinin sona ermesi
MADDE 14- (1) Çocuk Meclisi üyeliği;
a) Üyenin ölümü yada istifası ile kendiliğinden,
b) Odunpazarı İlçe Belediye sınırları dışına taşınmasıyla,
c) Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmesi üzerine, meclis kararı ile sona erer.
Çocuk meclisi organlarının çalıĢması ve meclis düzeni
MADDE 15- (1) Çocuk Meclisinin çalışma düzeni, meclis organlarının seçimi, faaliyet
kollarının belirlenmesi ve meclis organlarının çalışma esasları çocuk meclisi tarafından bu
yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak üzere hazırlanacak Yönerge ile belirlenir.
Çocuk meclisi sekreteryası
MADDE 16- (1) Meclis çalışmalarında bağımsızdır. Kendi sekreteryasını kuruncaya kadar
meclisin idari ve bürokratik işlemleri Belediye Dış İlişkiler Müdürlüğünce yürütülür.
DanıĢmanlık ve rehberlik
MADDE 17- (1) Çocuk Meclisi üyelerinin çalışmalarında yardımcı olmak üzere belediyece
danışmalar ve rehberlik yapacak uzmanlar görevlendirilebileceği gibi bu amaç için hizmet alımı
yapılabilir.
Çocuk meclisinin mali yapısı
MADDE 18- (1) Belediye, Çocuk Meclisine bütçesinden ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi
yardım yapar ve destek sağlar. Her türlü ivazsız bağış kabul edilebilir.
ALTINCI BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik, meclis kararının kesinleşmesini takip eden günde yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Odunpazarı İlçe Belediye Başkanı ve Çocuk
Meclisi Komisyonu yürütür.
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