
 

ÇORLU BELEDİYESİ ÇOCUK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin Amacı; Çorlu Belediyesinin Sosyal, Kültürel ve Eğitim Faaliyeti 

Olarak, Çocuk Meclisi’nin Kuruluş ve Çalışma Esaslarını Belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- Bu Yönetmelik, Çorlu Belediyesi Çocuk Meclisi’nin faaliyetlerini kapsar. 

Dayanak 

Madde 3- Bu yönetmeliğin yasal dayanakları: 

1–T.C. Anayasası; 

a) Madde 41/2 Uyarınca “Devlet Anne Ve Çocukların Korunması İçin Gerekli Önlemleri Almak 

Ve Teşkilatı kurmak….” 

b) Madde 58/2 “… Gençleri Alkol Düşkünlüğünden, Uyuşturucu Maddelerden Suçluluk, Kumar 

ve Benzeri Kötü Alışkanlıklardan ve Cehaletten Korumak.” 

2 – ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü-International Labour Organization) Çocuk Sözleşmesi, 

3 -Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 1989 Yılında Kabul Edilen Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşmesi, 

4 – 10.07.2004 Tarihli ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/V Maddesi ve 

07.12.2004 Tarihli ve 5393sayılı Belediye Kanunu’nun 14/A, maddelerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönetmelikte Geçen; 

A) Belediye: Çorlu Belediyesi’ni, 

B) Çocuk Meclisi; Çorlu Belediyesi Çocuk Meclisi’ni, 

C) Genel Kurul; Çocuk Meclisi üyelerinin tamamını, 

D) Başkanlık Divanı; Genel Kurul üyeleri arasından seçtiği, Çocuk Meclisi’ni sevk ve idare eden 

Çocuk Meclisi organını, 

İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Çocuk Meclisinin Amacı, Oluşumu ve Organları 

Çocuk Meclisinin Amacı 

Madde 5 - Çorlu Belediyesi çocuk meclisi faaliyetinin amacı; ilköğretim çağındaki çocuklarımızın 

ailesine, çevresine ve yaşadığı şehrine ilgisini ve duyarlılığını arttırmak, öz güvenini geliştirmek 



 

ve temsil kabiliyetini artırmak; ülkemizin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde çocuklarımızın 

demokratik bilincinin gelişmesi ve evrensel kültürler ile diyalog halinde olmalarını sağlayarak; 

Çorlu’da yaşayan çocukların çeşitli problem ve talepleri ifade etmelerini ve çözüm üretiminde 

yardımcı olmalarını; çocuk gelişimi, sosyal konulara duyarlılık içinde olarak, bu konularda 

bilimsel gereklere uygun şekilde aktif rol almalarını, içinde yaşadığı ülkesinin, milletinin, milli 

ve kültürel değerlerini, örf ve adetlerini kavramalarını ve geleceklerine güvenle bakabilmelerini 

sağlayacak eğitim, kültür, sanat ve spor etkinliklerinde bulunmayı, amaçlar. 

Çocuk meclisinin oluşumu ve üye sayısı: 

Madde 6 –2020-2024 Stratejik Planı kapsamında; Şeffaf belediyecilik anlayışı ile halkın 

yönetime katılımını sağlayarak katılımcı demokrasi konusunda öncü belediye olmak, Çorlu 

belediyesinin amaçlarından birisidir. Bu kapsamda; Çocuk Meclisi; Özel Kalem Müdürlüğü ve 

Belediye Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu koordinasyonu sonucunda; 

a) Eğitim ve öğretim yılı ve tatiller göz önüne alındığında Her ay  (Ocak, Şubat, Mart, 

Nisan, Mayıs, Ekim, Kasım ve Aralık) Çorlu’da yaşayan 10 (dahil)– 14 (dâhil) yaş grubu 

çocuklardan ilçemizde faaliyet gösteren tüm okullarca Çorlu Belediyesine bildirilen 

temsilcilerden oluşur.  

b) Okul temsilcisi ve yardımcısı belirlenmesi; temsilci ve yardımcı belirlenmesi okullar 

tarafından, eğitim öğretim yılı başlangıcı olan Eylül ayı içerisinde yapılır. Tüm temsilciler için 

okullar tarafından Çocuk Meclisi Üye/Muvafakatname Formu (Ek-A) düzenlenir. Eylül ayının 

üçüncü haftasının son iş gününe kadar belirlenmiş olan okul temsilcisi ve yardımcısının bilgileri 

Çorlu Belediyesine bildirilir. (Yönergenin hazırlanış ve çocuk meclisin ilk toplanış tarihi göz 

önüne alındığında yukarıda Eylül ayı için bahsedilen okul temsilcisi ve yardımcısı belirlenmesi 

esasları ilk defaya mahsus Aralık 2019 da yapılacaktır. Müteakip yıllarda temsilci ve yardımcısı 

belirlenmesi her eğitim ve öğretim yıllarının başı olan Eylül ayında icra edilir). 

c) Çocuk Meclisi; toplanacağı ayın ilk haftası cuma günü toplanır.  

ç) Bu temsilcilerin sayısı, tüm ilköğretim okullarını (Resmi, özel) temsilen birer kişi olur. 

Söz konusu okulların birer öğrenci de yedek temsilci (temsilci yardımcısı) belirlemeleri 

gereklidir.  

d) Her eğitim öğretim yılı başlangıcında seçim yapılması gereklidir. 

Başkanlık Divanı 

Madde 7- Çocuk Meclisi; oluşumuna müteakip, 1 (bir) ÇOCUK MECLİS BAŞKANI, 2 (İki) ÇOCUK 

MECLİS BAŞKANVEKİLİ olmak üzere,  3 kişilik Başkanlık Divanı’nı (Ek-B)seçer.  

Çocuk Meclisinin Başkanlık Divanı, Çocuk Meclis üyeleri arasından seçilen Çocuk Meclis 

Başkanı, Başkanvekillerinden oluşur. 

Çocuk Meclisi Başkalık Divanı için, bir eğitim öğretim döneminde bir seçim yapılır. Meclisin 

toplanacağı eğitim öğretim yılının ilk toplantı oturumunda yapılır. Seçilenlerin görev süresi bir 

eğitim öğretim yılıdır. 

Çocuk Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, Meclisin toplanacağı günden beş gün 

önce, Çorlu Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğüne bildirilir, Başkan seçimi gizli oyla yapılır. 

İlk oylamada en çok oy alan aday başkan seçilir. Oylarda eşitlik durumunda ikici ve üçüncü tur 

oylamalar yapılır. Herhangi bir oylamada en çok oy alanlar sırasıyla Çocuk Meclis Başkanı, 1. 



 

Başkan vekili ve 2. Başkan vekili seçilir. Başkanlık divanında Eşitliğin bozulmaması durumunda 

kura çekilerek başkan ve başkan vekilleri belirlenir. 

Başkanlık Divanından herhangi bir sebeple ayrılan üyenin yerine; başka bir üye, meclis üyeleri 

arasından seçilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çocuk meclisi üyeliği şartları ve sona ermesi; 

Çocuk meclisi üyeliği şartları; 

Madde 8- Çocuk meclisi üyesi olabilmek için; 

a) 10 (dahil) – 14 (dahil) yaş arasında olması, 

b) Çorlu’da ikamet etmesi, 

c) Çocuk Meclisi Aday Üye/Muvafakatname Formu, (Okul tarafından düzenlenecek). Ek-A 

ç) Okul idaresi tarafından isminin bildirilmiş olması, gereklidir. 

Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi 

Madde- 9 

a) Çocuk meclisi üyeliği, seçildiği eğitim-öğretim yılı başından itibaren 14 yaşını doldurana 

kadar devam eder. Üyeliği, yaşı dolsa bile çocuk meclisin müteakip eğitim-öğretim yılı 

başlangıcında sona erer. 

b) Yasa dışı ve ahlaki olmayan her türlü eylem ve faaliyetlerde bulunanların üyeliği başkanlık 

divanının teklifi ve meclisin kabulü ile düşer. 

c) Divan üyeleri arasından herhangi bir sebepten dolayı istifa eden üyenin yerine çocuk meclisi 

tarafından yeni bir üye seçimi yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çocuk Meclisinin Süresi, Toplantıları ve Kararları 

Çocuk Meclisinin Süresi 

Madde-10 Çocuk Meclisi’nin süresi 4 yıllık olup (2020 Ocak ile 2023-2024 Eğitim öğretim yıllı 

bitimi arasındaki süre), Her Eğitim-Öğretim yılları içerisinde her ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, 

Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs) 1 er toplantı yapılır. Bu toplantıların haricinde, çocuk meclis 

divanının uygun gördüğü diğer günlerde de toplantı yapılabilir. 

Çocuk Meclisinin Kararları; 

Madde-11 Çocuk Meclisi’nin 5. maddede belirtilen konularda veya çeşitli faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine ilişkin aldığı kararlar tavsiye niteliğinde olup, çocuk meclisince icra edilir 

veya Çorlu Belediyesinin ilgili birimlerine sunulur. 

Madde-12 Çocuk meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt 

çoğunluğuyla karar verir. 

 



 

 

Çocuk Meclisi Üye Kartı 

Madde- 13 Çocuk meclisi üyelerine üye olduklarını belirten üye kartı, Özel Kalem 

Müdürlüğünce hazırlanarak verilir. 

Çocuk Meclisi Bütçesi 

Madde- 14 Çocuk meclisi toplantı ve çalışmalarında sekretarya ve idari işlemler Özel Kalem 

Müdürlüğü’nce yürütülür. Çorlu Belediyesi çocuk meclisinin, amacına uygun olarak 

gerçekleştireceği sosyal, kültürel, spor, eğitim vb. etkinlik ve faaliyetler için gerekli maddi 

destek Özel Kalem Müdürlüğü’nün bütçesine konan ödenekle karşılanacaktır. 

İlgili Birim 

Madde- 15 Çocuk meclisi toplantı ve çalışmalarında sekretarya ve İdari işlemler Özel Kalem 

Müdürlüğü’nce yürütülür.  Çocuk meclisi çalışmalarında görev almak üzere danışman ve rehber 

öğretmenler görevlendirilebilir. 

Belediye birimleri, Çocuk Meclisi’nin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve destek sağlayıcı her türlü 

çalışmayı Özel Kalem Müdürlüğü ile iş birliği halinde yapacaktır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Diğer Hükümler 

Madde 16 – Çocuk Meclisi görüşmeleri izleyicilere ve basına açıktır. Misafir, yerinde oturup 

görüşmeleri dinleyebilir. Kapalı oturumlarda misafir ve basından müsaade istenir. 

Madde 17 - Gündemin duyurulması yazılı ve sözlü olarak çocuk meclis üyelerine takdim edilir. 

Gündem dışı önerilere başkanlıkça, aciliyetine göre öncelik tanınır. 

Yürürlük 

Madde 18 -  Bu yönetmelik, Çorlu Belediye Meclisi’nin kabulü ve bir yerel gazetede yayımı ile 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 19 - Bu yönetmelik hükümlerini, Çorlu belediye başkanlığı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ek-A 

……/……/20.. 

ÇORLU BELEDİYESİ ….. DÖNEM ÇOCUK MECLİSİ ADAY ÜYE/MUVAFAKATNAME FORMU 

Velisi bulunduğum ………………………………………………………… ilk öğretim okulu ………….. sınıfı ……….. nolu 

…………………………………………. ‘ın Çorlu Belediyesi’nde faaliyet gösterecek/gösteren  Çocuk Meclisi çalışmalarına 

katılmasını muvafakat ederim. 

Gereğini arz ederim.       

VELİ 

AD SOYAD : 

İMZA  : 

               (*)                              

Adı Soyadı  

Doğum Tarihi ve Yeri  

Baba Adı  

Mesleği  

Anne Adı  

Mesleği  

Okulu  

Sınıfı  

Ev Adresi  

Ev Telefon Nu.  

Veli Cep Telefon Nu.  

 

Çorlu Belediyesi Çocuk Meclisine velimin yukarıda beyan etmiş olduğu izni ile üye olmak istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 

ÇORLU BELEDİYESİ ÇOCUK    

MECLİSİ ADAYININ 

Adı Soyadı: 

İmzası         

 

 

 

* Bu muvafakatname ile Öğrencilerimizin fotoğraf ve videolarını kurumumuzun (Çorlu Belediyesi) resmi web sitesi, Facebook sayfamız, Twitter sayfamız, 

Instagram sayfamız, ulusal ve yerel medyada, Kentim Çorlu dergimizde ve Çorlu’da yer alan billboard, raket ve diğer reklam panolarında paylaşılması ile ilgili izin 

velisi tarafından verilmiş kabul edilecektir. 

fotoğraf 



 

Ek-B 

 

 

ÇOCUK MECLİSİ ORGANİZASYON ŞEMASI 

    BAŞKANLIK DİVANI 

 

   Çorlu Belediyesi Çocuk Meclis Başkanı 

     

   ………………………………………………………. 

 

1. Başkan Vekili      2. Başkan Vekili 

 

       ……………………………………           …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


