
KONAK BELEDİYESİ 

 ÇOCUK BELEDİYESİ 

ÇOCUK BELEDİYESİ NEDİR? 

Çocuk Belediyesi ‘Çocuk Dostu Kent’ algısının hayata geçirilmesini ve yerel yönetimlerde 

çocuk katılımını desteklemektedir. Çocukların fikir ve önerilerini açıkça söyleyebilmelerini, 

gerekli durumlarda çözüm üretebilmelerini ve çocuk haklarını gözeterek yönetime doğrudan 

katılmalarını hedeflemektedir. 

AMAÇ: Konak Belediyesi’nin verdiği hizmetlerden çocukların eşit şekilde faydalanmaları 

için karar alma mekanizmalarına katılımı sağlama, Konak’ta yaşayan çocukların 

problemlerini, taleplerini ifade etmeleri ve bu problemlerin çözümünde aktif rol almalarını 

sağlamak; sağlık, barınma, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılanmasına yönelik çalışmalar 

yapmak, her türlü istismara karşı çalışmalara katkı sağlama, çevre kültürel, sosyal alanlarda 

etkin katılımlarını sağlama, eşit vatandaş olarak görülmelerini sağlamak. 

ÇOCUK MECLİSİ KOMİSYONLARI: 

 Eğitim  Komisyonu 

 Kültür ve Sanat Komisyonu 

 Çevre Komisyonu  

 Sağlık Komisyonu  

 Çoçuk Hakları Komisyonu 

 Engelli Komisyonu 

 Spor Komisyonu 

 Toplumsal Cinsiyet Komisyonu 

NELER YAPAR? 

a) Meclis başkanını, Meclis İcra Kurulu’nu ve ihtisas komisyon üyelerini seçmek 

b)  Çeşitli konularda çalışmalar yapıp, Konak Belediyesi’nin çocuklara yönelik hizmetleri 

konusunda raporlar sunmak, görüş bildirmek, meclise önerge sunmak, 

 c) Kanun, tüzük, yönetmelik ve kendi çalışma yönergesinde belirtilen usullere uygun olarak 

toplanmak, 

 ç) Belediye hizmetler açısından tespit ettiği eksiklikleri rapor eder, 

 d) Çocukların bedensel ve zihinsel gelişmeler bakımından gerekli gördükleri hizmetleri 

Belediyeden talep eder,  

e) Çocuk hakları konusunda çeşitli kültürel etkinlikler, kampanyalar ve eğitimler tertip eder,  

f) Kamuoyuna seslerini duyurup, problemleri gündeme getirmek için gereken her türlü 

çalışmayı yapar,  



g) Medyanın çocuk haklarına yönelik çalışmalara ilgisini çekecek tanıtım çalışmaları yapar ve 

destekler,  

ğ) Çocuk Hakları Sözleşmesinin ilkeleri ışığında sorunları tespit eder, sorunlarla ilgili çözüm 

önerlerinde bulunur,  

h) Açık ve kapalı alanlarda çocukların güvenle oynayabilecekleri alanların oluşturulması için 

çalışmalar yapmak, 

ı) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi yılın belirli günlerinde çocuklara 

yönelik düzenlenecek olan etkinliklerde aktif rol almak projeler üretmek, 

i) Mahallelerinde çocuklara yönelik yapılması gereken çalışmalar için raporlar düzenlemek 

J) Diğer belediyeler ve ilgili STK’larla ortak çalışmalar yapmak, öneri ve çalışmalarda 

bulunmak. 

GÖREV DAĞILIMI: 

1- Çocuk Belediyesi Başkanı Meclis Kurulu Sekreteryası: Sekreterya İlçe Birim 

Sorumlularından oluşur. Ebeveyn ile kurum arasındaki koordinasyonu sağlar. 

Toplantı, dış katılım vb. planlamaları yapar, rapor ve tutanakları düzenler. 

2- Psikolog: Çocukların temsiliyet karmaşası yaşadığı durumlarda, çatışma 

çözme, problem yaşanılan ortamlarda, danışmanlık gerektiren durumlarda 

koruyucu ve önleyici çalışmalar yapar. Dış katılım toplantılarında çocuklara 

refakat eder. 

3- Çocuk Hakları Eğitmeni: Toplantılarının hak temelli ilerlemesi için ortam 

yaratır ve gözlem yapar. Gerekli durumlarda çalışmaları ‘Uluslararası Çocuk 

Hakları Sözleşmesi’ ile ilişkilendiren söylem ve farkındalık yaratır. 

 

ÇOCUK BELEDİYE BAŞKANI 

VE MECLİS ÜYELERİ SEÇİM YÖNTEMİ VE KRİTERLERİ 

 

1- Çocuk Belediye Başkanlığına ve Meclis Üyeliğine başvuracak adaylar, Ocak ayı 

itibari ile 14 yaşını doldurmuş ve 16 yaşını bitirmemiş olmaları gerekir. 

2- Çocuk Belediye Başkanlığına başvuran adaylar en az 10 kişilik ( 5 kız, 5 erkek ) 

Meclis Üyesi aday listesi ile birlikle başvuracaktır. 

3- Başvurup da başkan seçilemeyen adaylar Meclis Üyeliğine seçilirler. 

4- Başkan ve Meclis Üyeleri Her ayın ilk haftası toplanır. 

5- Mazeretsiz 3 toplantıya katılmayanların üyelikleri iptal edilir. 

6- 7-18 yaş aralığındaki tüm çocuklar oy kullanabilir. 

7- Başvuru Tarihleri: 26.09.2022 - 07.10.2022 

8- Seçim tarihi 22 Ekim 2022 



9- Seçimin Yapılacağı Salon: 1140 Sokak No:34/1-A Zeytinlik Semt Merkezi 

10- Seçim Saati: 11:00 

11- İletişim:  

1140 Sokak No:34/1-A Zeytinlik Semt Merkezi 

Telefon: 225 52 04 / 2999 

Cep: 0532 796 1870 


