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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 

Su Çocuk Meclisi Çalışma Yönergesi 

  

 BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönerge Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Su Çocuk Meclisi’nin 

oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını düzenler. 

 Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönerge Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Su Çocuk Meclisi’nin 

kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar. 

  

İKİNCİ BÖLÜM 

 Su Çocuk Meclisinin Tanımı, Amacı, Oluşumu 

Su Çocuk Meclisi’nin Tanımı 

MADDE 3- (1) Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Su Çocuk Meclisi TESKİ Yönetmelik 

ilkeleri doğrultusunda, çocukların kent yönetimindeki rolünün güçlendirilmesi ve yönetime 

aktif olarak katılabilmeleri amacıyla oluşturulmuş demokratik bir platformdur. 

 (2) Su Çocuk Meclisi 21. yüzyılda çocukların demokratik platformlarda hoşgörü, saygı ve 

uzlaşmacı bir çerçevede fikir üretmeleri ve kendi su eylem planlarını oluşturarak sosyal 

hayattaki rollerini güçlendirmelerini amaçlamaktadır. 

Su Çocuk Meclisi’nin Amacı 

MADDE 4- (1) Su Çocuk Meclisi’nin amaçları şunlardır: 

 a)   Çocukların yönetime katılmasında kurumsallaşmayı gerçekleştirmek adına Tekirdağ 

Büyükşehir çocuklarının su yönetimine aktif olarak katılmalarını, kendileri ve kentle ilgili su 

sorunlarının çözümünde rol almalarını sağlamak,  

b)  Çocukların suya olan duyarlılığını artırarak “bilinçli su kullanım” hedefleri dâhilinde 

çalışmalar yapmak, 
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c)   Tekirdağ Büyükşehir çocuklarını yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek, 

ç)   Çocuklarda tarımsal sulama bilincini geliştirmek, 

d)  İçme suyu temin edilen havzaların korunmasına yönelik gönüllük esaslı çalışmalar 

yapmak,  

e)  Çocukların bireysel inisiyatiflerini geliştirmek, 

f)  Çocukların insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten, girişimci, topluma, 

ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını sağlamak, 

h) Çocukların ortaklık bilinci içinde, dayanışma ve paylaşma duygularının gelişmesini 

sağlamak, 

ı) Çocukların dinamizmini ve enerjisini yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının bilinçli 

kullanılmasına kanalize edebileceği uğraş ve ilgi alanları yaratarak, bu konuda çocukları da 

içine alan su kullanım eylem planları düzenlemek. 

Oluşumu 

MADDE 5- (1)  Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Su Çocuk Meclisi; yerel yönetim, 

merkezi yönetim, ilköğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile iş birliği 

içinde çalışır. 

 (2) Üye alımında cinsiyet eşitliğine dikkat edilmeli, kız erkek oranı birbirine yakın olmalıdır. 

Her ilçeden en az bir engelli üye olmalıdır. Üyeler şehrin muhtelif yerlerindeki okullardan 

olmalıdır. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öğrencileri ile engelli okulu öğrencileri ve özel okul 

öğrencileri de temsil edilmelidir. 

 (3) Su Çocuk Meclisi’ni, aşağıda kriterleri yazılı olan 6 – 14 yaş aralığındaki çocuklar 

oluşturur. 

Üyeler 

a) Yukarıdaki kriterlere göre ilk etapta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilköğretim öğrencileri 

arasından belirleyeceği 40 üye; 

     b.1) Süleymanpaşa ilçesindeki okullardan 10 üye,  

     b.2) Çorlu ilçesindeki okullardan 10 üye, 
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     b.3) Ergene ilçesindeki okullardan 10 üye,  

     b.4) Malkara ilçesindeki okullardan 10 üye. 

a) Meclise diğer ilçelerden de öğrenci katılımı sonrasında, Meclisin Tekirdağ İli genelinde 

yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

      

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Su Çocuk Meclisinin Organları, Sorumlulukları 

Su Çocuk Meclisi’nin Organları 

MADDE 6- (1) Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Su Çocuk Meclisi’nin organları 

şunlardır: 

a) Su Çocuk Meclisi Genel Kurulu 

b) Su Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu 

c) Çalışma Grupları 

A. Su Çocuk Meclisi Genel Kurulu 

Su Çocuk Meclisi Genel Kurulu 5. Madde’ de belirtilen üyelerden oluşur ve meclisin en yetkili 

organıdır. 

Görevi; Meclis Yürütme Kurulu veya Meclis Danışma Kurulu tarafından hazırlanan gündemi 

görüşmek, değerlendirmek ve gerekli kararları almaktır. 

Su Çocuk Meclisi Genel Kurulu belirlenen gündemle yılda en az 3 kez toplanır. Her yılın ilk 

toplantısının gündeminde seçimler yer alır. Gerektiğinde Yürütme Kurulu’nun kararı ile 

olağanüstü toplantı yapabilir. Genel Kurul toplantılarında üyelerin en az %10’un yazılı 

önerisi ve Genel Kurul’un onayı ile ek gündem maddesi ilave edilebilir. Su Çocuk Meclisi 

Genel Kurulu kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır. 

B. Su Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu 

Meclis Yürütme Kurulu; Su Çocuk Meclisi Başkanı, 2 Başkan Yardımcısı (bir erkek bir kız) 

Genel Sekreteri ve 4 üye olmak üzere genel kurulun seçeceği 8 kişiden oluşur. Seçimler 

sırasıyla ve ayrı ayrı genel kurulun belirleyeceği usule göre (gizli veya açık oy) yapılır. 
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Başkan 1 yıl süre ile görevde kalır ve tekrar seçilemez. Yürütme Kurulu’nun görev süresi 1 

yıldır. Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi içinde yaş hadlerini aşmaları görevlerini 

etkilemez. 

Yürütme Kurulu kararı ile Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü’nün onayı ile 

10 kişiyi aşmamak üzere Su Çocuk Meclisi Danışma Kurulu oluşturulabilir. 

Yürütme Kurulu; uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet 

edebilir. 

Yürütme Kurulu ayda en az 1 kez toplanır. Kararları oy çokluğu ile alır. İki toplantıya 

mazeretsiz olarak katılmayan Yürütme Kurulu üyesi, ihtarı takiben üçüncü toplantıya 

katılmadığı takdirde Yürütme Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır, yerine ilk genel kurulda 

yeni üye seçilir. 

C. Su Çocuk Meclisi Çalışma Grupları 

Su Çocuk Meclisi Genel Kurulu ilgi alanına giren konularda yeterli sayıda çalışma grubu 

oluşturabilir. Çalışma gruplarının üye sayısı 3’ten az 7’den fazla olamaz. Çalışma gruplarının 

görev süresi 1 yıldır. Çalışma grupları ihtiyaç duyarsa fahri üye olarak konusunda uzman 

kişilerden faydalanabilir. Çalışma grupları periyodik olarak en az ayda bir kez toplanır. 

Çalışma grubu üyeleri içlerinden birini temsilci seçer. Bu temsilci çalışma grubunun 

çalışmalarını koordine eder. Yürütme kurulu ile ilişkileri yürütür, projeleri yürütme kuruluna 

sunar ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.  

Su Çocuk Meclisi Başkanı’nın Sorumlulukları 

MADDE 7- (1) Su Çocuk Meclisi Başkanı’nın sorumlulukları şunlardır: 

 a) Su Çocuk Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık eder. 

b) Meclis toplantılarını yönetir.  

c) Su Çocuk Meclisi toplantı gündemlerini Yürütme Kurulu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon 

İdaresi ile birlikte belirler. 

ç) Su Çocuk Meclisini yerel, ulusal, uluslararası alanlarda temsil eder. 

d) Su Çocuk Meclisi Başkanı ve Genel Sekreteri Meclisi temsilen Tekirdağ Su ve 

Kanalizasyon İdaresi mayıs ve kasım ayı genel kuruluna katılır. 
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Su Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısı’nın Sorumlulukları 

MADDE 8- (1) Su Çocuk Meclisi Başkanı’nın bulunmadığı hallerde yardımcıları dönüşümlü 

olarak başkanın görevlerini yerine getirirler. 

Su Çocuk Meclisi Genel Sekreteri’nin Sorumlulukları 

MADDE 9- (1) Su Çocuk Meclisi Genel Sekreteri’nin sorumlulukları şunlardır: 

 a) Su Çocuk Meclisi ile Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi arasındaki iletişim ve 

koordinasyonu sağlar. 

b) Su Çocuk Meclisi Genel Kurulu, Yürütme Kurulu ve çalışma grupları toplantılarını 

organize eder. 

c) Üyelik bilgelerini ve toplantı tutanaklarını proje çalışmalarını ve diğer dokümanları takip 

eder. Arşivlenmesini sağlar. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Üyelikten Ayrılma ve Çıkarılma 

MADDE 10- (1) Aşağıda tanımlanan şekillerde olmaktadır. 

 Ayrılma: Su Çocuk Meclisi üyeliği üyelerin istifası ile sona erer. 

Çıkarılma: Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetmelik tüzük ilkeleri ile Su çocuk 

meclisi çalışma yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Su Çocuk Meclisi ilke ve 

ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlar üyelikten çıkarılma nedenleridir. 

 (2)Su Çocuk Meclisi üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra 

Yürütme Kurulu tarafından Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün onayı 

ile verilir.  

Yürütme 

MADDE 11- (1) Bu yönerge hükümlerini Su Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu yürütür. 


