
GÜZELBAHÇE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ TÜZÜĞÜ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

- Tanım, Amaç, Dayanak, Kapsam, İlkeler 

Tanım 

Madde 1: Kent içinde yaşayan çocukların din, dil, ırk, kültür, mezhep, cinsiyet, sınıf, 
eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil etmek için kurulan ve demokratik bir 
şekilde sesini duyuran bir meclistir. 

Bu çalışma yönergesinin amacı Güzelbahçe Çocuk Meclisinin çalışma usul ve 
esaslarını düzenlemektedir. 

a - Belediye: İzmir İli, Güzelbahçe Belediyesini, 

b- Kent Konseyi: Güzelbahçe Kent Konseyini,  

c- Genel Sekreter: Güzelbahçe Kent Konseyi Genel Sekreterini, 

d- Çocuk Meclisi: Güzelbahçe Kent Konseyini Çocuk Meclisini,  

e- Genel Kurul: Güzelbahçe Kent Konseyi Çocuk Meclisi Genel Kurulunu,  

f- Başkan: Güzelbahçe Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanını,  

g- Sekreter: Güzelbahçe Kent Konseyi Çocuk Meclisi Sekreterini,  

h- Yürütme Kurulu: Güzelbahçe Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulunu,  

ı- Çalışma Grupları: Çocuk Meclisinin içinde çeşitli konularda çalışma yapan organları,  

i- Kurumsal Üye: Güzelbahçe Kent Konseyi bileşen temsilcileri,  

j- Bireysel Üye: Kurumsal temsilci olmayıp meclis çalışma gruplarında, proje ve 
etkinliklerde etkin görev alan birey. 

Kapsam 

Madde 2:  

Çocuk Meclisinin amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar. 

 

 



Dayanak 

Madde 3:  

Bu yönerge, Güzelbahçe Kent Konseyi’ nin çalışma yönergesine uygun olarak 
hazırlanmıştır.   

Amaç 

Madde 4:  

Çocukların toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olmaları, kent yaşamına 
katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kaliteli ve yaşanabilir bir kent 
yönetiminde, aktif rol ve yol almaları ve çağdaş yaşamda kimliğin ön plana 
çıkartılması, sosyal - kültürel ve bilimsel gelişme içinde özgür düşünen, hak ve 
özgürlüklere saygılı, üretken bireyler olması yolunda katkı, faaliyet ve eğitimlerde 
bulunmak. 

İlkeler 

Madde 5:  

Çocuk meclisinin çalışma ilkeleri; 

- Çocuk meclisi bağımsız olarak çalışır ve hiçbir siyasi partinin propagandası ve 
savunuculuğunu yapamaz. 

- Çalışmalara katılımda devamlılık esastır. Mazeret bildirmeden üst üste üç toplantıya 
katılmayan üye pasif üye konumuna düşer, durum kendisine Yürütme Kurulunca 
bildirilir. 

- Tartışmaların niteliği ve kapsamı genel hedef ve amaçlara yönelik olmalıdır. 

- Çocuk meclisinde alınan kararlar ve görevlerin getirmiş olduğu ayrıcalıklar özel 
çıkarlar doğrultusunda kullanılamaz. 

- Çocuk meclisi kamu görevi için aday olan herhangi bir kişiyi desteklemeyeceği gibi, 
herhangi bir adayın leh ve aleyhinde toplantılar yapamaz ve beyanat veremez. 

- Çocuk meclisi, yaşamın her alanında eşitliğe önem verir. 

- Anayasanın, uluslararası sözleşmelerin ve özel kanunların toplumun bütün 
dezavantajlı kesimine, tanıdığı tüm hakların yolunda çalışmalar yürütür. 

- Çocukların çevre duyarlılıklarını arttırarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri dahilinde 
çalışmalar yürütür. 

- Çocukların çevre duyarlılıklarını artırarak "sürdürülebilir kalkınma" hedefleri 
dahilinde çalışmalar yapar. 



- Çocukların insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten, girişimci, topluma, 
ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarına yönelik çalışmalar yapar. 

- Çocukların ortaklık bilinci içinde, dayanışma ve paylaşma duygularının gelişmesini 
sağlar. 

- Çocukların da kentte söz sahibi olduğu konusunda yetişkinlerde farkındalık 
yaratmak için çalışmalar yapar. 

- Çocukların dinamizmini ve enerjisini kanalize edebileceği uğraş ve ilgi alanları 
yaratır, bu konuda çocukları da içine alan eylem planları oluşturur. 

- Çocukların öncelikli konularını kentin ortak gündemine taşır, bu konuda diğer kurum 
ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirir. 

- Çocukların bireysel inisiyatifini, kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirir.  

- Amaçları gerçekleştirmek için gerekli çalışmalara öncülük eder,  sorunlardan yola 
çıkarak talepleri belirler, çözüm önerileri ve projeler üretir. 

- Güzelbahçe çocuklarını kent düzeyinde, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eder. 

- Gerekli durumlarda Kent Konseyi Yürütme Kurulu aracılığı ile Belediye Meclisi'ne 
tavsiyede bulunur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

- Meclis Üyeliği, Organları, Görev Süreleri 

Meclis Üyeleri 

Madde 6:  

a- Çocuk Meclisi 8-14 yaş arasındaki kurumsal ve bireysel üyelerden oluşur. 

b- Çocuk Meclisi üyeleri veli/vasi iznini içeren üyelik formunu doldurmak zorundadır. 

c- Çocuk Meclisi üyeleri bireysel üyelikte Güzelbahçe ilçesinde ikamet ediyor 
olmalıdır. Kurumsal üyelikte, Güzelbahçe ilçesinde okuyor olmak zorundadır. 

Kurumsal üyeler;  

Kent Konseyi bileşenlerini oluşturan kuruluş temsilcileri. 

Güzelbahçe ilçe sınırları içindeki resmi ve özel okullardan (özel eğitim okulları, 
rehabilitasyon merkezleri, Bilsem, Mesleki eğitim merkezleri dahil) bir kız bir erkek 
temsilci. 

Çocuklara yönelik faaliyet gösteren sivil tolum kuruluşlarının bir kız bir erkek temsilci. 



Bireysel Üyeler; 

Güzelbahçe ilçemizde yaşayan, çalışma gruplarında, proje ve etkinliklerde etkin 
görev alan, katılan/katılmak isteyen  bireylerdir.  

Meclisin Organları; 

Madde 7: 

  Çocuk Meclisinin Organları  

- Çocuk Meclisi Genel Kurulu 

- Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu 

- Çocuk Meclisi Çalışma Grupları 

- Danışmanlar Kurulu 

Madde 8: 

Genel Kurul 

Kurumsal ve bireysel üyelerden oluşur. Çocuk Meclisi’nin en yetkili organıdır. 

Genel kurul yılda en az bir kez yapılır. 

Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı ile de 
toplanır. 

Görevi, Yürütme Kurulu tarafından sunulan gündemi değerlendirmek, karara 
bağlamak, gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapmak ve karar almaktır. 

Genel Kurul'da Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine, 
toplantıya katılan Çocuk Meclisi üyelerinin en az %10'unun yazılı önerisi ve Genel 
Kurul'un onayı ile madde eklenebilir. Her gündem maddesinin görüşülmesinden 
sonra karar için oylama yapılır.  

Genel Kurul kararlarını toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oy verme 
sistemini genel kurul üyeleri belirler. 

Çocuk Meclisi üyelerinin Seçimli Genel Kurul'da oy kullanabilmeleri için, Çocuk 
Meclisi üyeliği olması ve faaliyetlere etkin olarak katılmış olmaları gerekmektedir. 

Çocuk Meclisi seçimli genel kurul toplantılarında Kent Koseyi Başkanı, seçimsiz 
genel kurul toplantılarında Çocuk Meclisi Başkanı tarafından yönetilir. 

 

 



Madde 9. 

Yürütme Kurulu 

Meclis Başkanı, Meclis Sekreteri ve üyeler olmak üzere 7 kişiden oluşur.  

Çalışma Gruplarının Temsilcileri Meclis Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.   

Meclis Başkanı Meclis Yürütme Kurulu’na başkanlık eder, olmaması halinde Sekreter 
bu görevi üstlenir. Hiçbiri yoksa Yürütme Kurulu toplantısı ertelenir. 

Yürütme Kurulu en az ayda bir  gün rutin olarak toplanır. Aldığı kararları ve önerileri 
toplantı raporuna işler ve üyelere, Sekreteri aracılığıyla, duyurur.   

Yürütme Kurulu toplantılarına geçerli mazereti olmadan 3 kez katılmayan ya da 
mazereti nedeniyle bu faaliyeti sürdüremeyeceğini yazılı olarak beyan eden kişinin 
Yürütme Kurulundaki üyeliği düşer. Oy sıralamasına göre yedekteki ilk üye Yürütme 
Kuruluna girer.  

Görevden ayrılan üye Yürütme Kurulu Başkanı ise söz konusu görevi sekreter 
üstlenir. Görevinden ayrılan üye eğer Sekreter ise; ilk olarak Yürütme Kurulu asil 
üyeleri arasından biri seçilir. Eksilen Yürütme Kurulu üyesi yerine, oy sırlamasına 
göre yedek üyeler alınır. 

Asil ve Yedek tüm üyelerin ayrılması durumunda Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı 
ile Seçimli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılır. 

Yürütme kurulu üyelerinin görev süresinde yaş hadlerini aşmaları görevlerini 
engellemez. Dönem sonuna kadar görevlerine devam ederler. 

Yürütme Kurulu’nda yapılan oylamalarda eşitlik olması halinde, Meclis Başkanı’nın 
oyu 2 oy sayılır. 

Yürütme Kurulu'nun gündemi, Yürütme Kurulu üyelerinin görüşleri alınarak belirlenir. 
Yürütme Kurulu üyeleri; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun 
gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder. 

Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu Çocuk Meclisi Eylem Planı'nı oluşturur. Buna paralel 
olarak Çalışma Gruplarının oluşumuna katkıda bulunur ve çalışmalarını izler. 

Yürütme Kurulu, Çalışma Grupları'nı inceleyip öneri, görüş ve talepleri Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu'na sunar, uygulamayı izler ve sonuçları takip eder. 

Çocuk Meclisi'ni çeşitli toplantı ve etkinliklerde temsil eder.  

Çocuk Meclisine katılımı arttıracak çalışmalar yapar. 

 

 



Madde 10. 

Meclis Başkanı 

Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir. 

Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde 
olur, Çocuk Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verir. 

Çocuk  Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili Çocuk Meclisi Çalışma 
Grubu üyeleriyle birlikte temsil eder. 

Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu'na başkanlık eder. 

Seçimli Genel Kurul toplantıları dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetir.  

Çocuk Meclisi toplantı gündemlerini Yürütme Kurulu ile birlikte belirler. 

Yürütme Kurulu'nun Çocuk Meclisi ile temas halinde; ilgili birimler ile işbirliği içinde 
çalışmasını sağlar. 

Görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde 
üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.  

Kent Konseyi’nin genel amaç ve ilkelerinin oluşumuna katkıda bulunur.  

Çocuk Meclisi Başkanı en fazla 2 dönem  başkan seçilebilir. 

Çocuk Meclisinde en az bir yıl etkin olarak görev almış olmalıdır. 

Madde 11. 

Sekreter 

Çocuk Meclisi ile Kent Konseyi Genel Sekreterliği arasında iletişim ve koordinasyonu 
sağlar,  

Çocuk Meclisi Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarını Başkan ile birlikte, Kent 
Konseyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize eder.  

Çocuk Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma 
grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini çalışma gruplarının temsilcileriyle 
birlikte sağlar.  

Çalışma Gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylaştırıcı destek sağlar. Çalışma 
Gruplarında temsilci ya da üye olarak görev alabilir. 

Ulusal ve/veya uluslararası alanda gerçekleştirilen, tüm çalışmaları takip ve koordine 
eder; Çocuk Meclisi’nin diğer kurumlarla iletişimini, Yürütme Kurulu üyeleriyle işbirliği 
içinde sağlar. 



Meclis Sekreteri, üyelerin aktifliğinden sorumludur. Çalışmaya devam etmeyen 
üyelerin, üyelikten çıkarılma işlemlerini uygular. 

Yeni üyeleri Kent Konseyi ve Çocuk Meclisi hakkında bilgilendirir.  

Başkanın olmadığı durumlarda Meclis Başkanı’nın görev ve sorumluluklarını yerine 
getirir.  

Başkan ile beraber iş bölümünde bulunarak Yürütme Kurulu üyelerine görev 
alanlarıyla ilgili konularda bilgi verir, bilgi alır, yürütür. 

Madde 12. 

Çalışma Grupları 

Çocuk Meclisi çalışma grupları, Çocuk Meclisi amaçları, ilkeleri ve çocukların talepleri 
doğrultusunda, Yürütme Kurulu kararı ile oluşturulur.  

Çalışma Grupları toplantılarını periyodik olarak gerçekleştirirler.  

Her çalışma grubu, kendi içerisinde seçimle 1 temsilci ve 1 yazman belirler. Seçilen 
kişiler, görevlerini aksatır ya da gruptan ayrılırsa, çalışma grubu toplantısında 
Sekreter’in bilgisi dahilinde yeni kişiler seçilir.  

Çalışma Grubu Temsilcisi, grubun faaliyetlerini organize eder. Yürütme Kurulu kararı 
gerektiren proje ve etkinlikleri için, Yürütme Kurulu toplantılarına katılır ve 
bilgilendirme yapar. Karar yetkisi yoktur. Projelerinin işleyişi konusunda gerekli 
sorumlulukları, Yürütme Kurulu'nu temsilen yürütür.  

Temsilci; Yaptıkları toplantı, proje ve etkinlikleri ile ilgili Sekreteri sürekli olarak 
bilgilendirir. 

Yazman, Çalışma Grupları'nın sekreteryasını yürütür, toplantı tutanakları ve 
raporlarını hazırlar. Toplantılara mazeret bildirmeden üst üste 3 kez katılmayan 
Çalışma Grubu üyelerini belirler ve temsilciye bildirir.  

Temsilcinin olmadığı durumlarda grubun temsilcilik görevini yazman üstlenir. 

Çocuk Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol 
almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan daimi veya geçici çalışma grupları ve 
görevini tamamlayan geçici çalışma grupları Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır. 

Her çalışma grubunda, çalışma alanında konunun uzmanı bir kolaylaştırıcı 
bulunabilir. Bu kolaylaştırıcı danışmanlar kurulunun doğal üyesidir.  

 

 

 



Madde 13. 

Danışmanlar Kurulu 

Meclisin ilgi alanı dahilinde ihtiyaç duyduğu kişi, kurum, kuruluşlardan oluşur. (Çocuk 
Gelişim Uzmanı, Eğitimci, Sosyolog, Psikolog, Hukukçu, Çevreci, Ekonomist, İletişim 
Uzmanı, Basın Yayıncı, vb.). Çocuk Meclisi danışmanlığını yürütür.  

Danışmanlar Kurulu üyeleri; Yürütme Kurulu'nun önerisi ve onayı ile belirlenir.  

Çocuk Çalışma Grupları uzman kolaylaştırıcıları ve geçmiş dönem Çocuk Meclisi 
Başkanları Danışmanlar Kurulu'nun doğal üyeleridir.  

Danışmanlar Kurulu üyeleri, Yürütme Kurulu toplantılarına ve Genel Kurul'a 
katılabilirler. Genel kurulda oy kullanamazlar.  

Yürütme Kurulu, Genel Kurul toplantı gündemlerini Danışmanlar Kurulu ile birlikte 
belirleyebilir.  

Danışmanlar Kurulu toplantısı, Yürütme Kurulu talebi doğrultusunda ve Kent Konseyi 
Başkanlığı'nın gerekli gördüğü durumlarda yapılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

- Meclisin Oluşumu, Seçim Esas ve Usulleri 

Madde 14. 

Seçim Esas ve Usülleri 

Meclis Başkanı ve Yürütme Kurulu’nun üyeleri, Seçimli Genel Kurul toplantısında gizli 
oy sistemi ile tek oy pusulasında yazılarak seçilir.  

Meclis Başkan adayları ve Sekreter adayları, ilk Yürütme Kurulu Toplantısında ayrı 
ayrı oylanır. 

Başkan adayları içerisinde en yüksek oyu alan kişi Başkan olur.  

Çocuk Meclisi Başkanlığına aday olacak kişilerde en az 1 yıl Kent Konseyi ve çocuk 
çalışmalarında deneyimli olma şartı aranır.  

Yürütme Kurulu için en yüksek oyu alan kişilerden itibaren 7 kişi asil, 7 kişi yedek üye 
olarak seçilir. Yürütme kurulu ilk toplantısında kendi içinden sekreteri seçer.  

Seçilme kriterlerini taşıyan her üye bir sonraki dönemde tekrar Yürütme Kuruluna 
seçilebilir. 



Seçimli genel kurulda başkan ve iki yazman üyeden oluşan divan kurulur. Genel 
Kurul Divan başkanı tarafından yürütülür. 

Madde 15. 

Üye Olma 

Yeni Üyeler öncelikle Güzelbahçe Kent Konseyi ‘Üye Kayıt Formu’ nu doldurur, 
Üyeliklerin kabulü Üye Kayıt Formu’nun Çocuk Meclisi Yürütme Kurul’unca 
onaylanması ile gerçekleşir.  

Madde 16. 

Üye Sorumluluğu 

Tüm Çocuk Meclisi üyelerinin Üyelik Formunu eksiksiz doldurma zorunluluğu vardır. 
Üye Formunu yenilemeyen üyeler, Seçimli Genel kurulda oy kullanamazlar. 

Madde 17. 

Üyelikten Ayrılma 

Çocuk Meclisi Üyeliği üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda 
Yürütme Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini belirterek üyelikten 
ayrılabilir.  

Madde 18. 

Üyelikten Çıkartılma 

Çocuk Meclisine üye olma hakkını şu hallerde sona erer: 

Üye olma gerekliliklerinin yitirilmesiyle,  

Üyenin Meclis yönergesi hükümlerine aykırı hareket etmesi nedeniyle, Meclis 
kararıyla, 

Çocuk Meclisi ilke ve amaçlarını zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunması 
halinde,  

Kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatma durumunda. 

Yukarıda belirtilen hallerden birisi nedeniyle, Çocuk Meclisi Üyeliğinden çıkartılma 
kararı alınması için, öncelikle ilgilinin savunması alınır. Savunma sonrası Yürütme 
Kurulu kararı ve bu kararın Güzelbahçe Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından 
onaylanması halinde çıkartılma işlemi yürürlüğe girer.  

 

 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

- Çeşitli Hükümler 

Madde 19. 

Yönerge Değişikliği 

Çocuk Meclisi yönergesi Genel Kurul’a katılan üyelerin salt çoğunluğu ile değiştirilir. 

Madde 20. 

Yürürlük: Bu yönerge hükümleri Güzelbahçe Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun 
onayından sonra yürürlüğe girer. Uygulamadan doğacak ekleme ve düzeltme 
teklifleri, Çocuk Meclisi Genel Kurulunda yapılacak bir gündemle tartışılır, kabul 
edilirse gerekli değişiklik yapılır. 

Madde 21. 

Yürütme 

Bu Yönerge hükümlerini, Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu yürütür.  

Geçici Madde 

Madde 1. 

Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu seçilinceye kadar toplantı gündem ve tarihi 
Güzelbahçe Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve yürütülür. Genel 
Kurul hazırlıkları, Güzelbahçe Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yürütülür. 

 

 

 

 

 


