


SÜLEYMANPAŞA KENT KONSEYİ 
ENGELLİ MECLİSİ YÖNERGESİ 

 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Kapsam, Amaç, Dayanak, Tanımlar 
 
Kapsam 
Madde 1:  
Bu yönerge Süleymanpaşa Kent Konseyi Engelli Meclisi’nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, 
görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 
 
Amaç 
Madde 2:  
Engellilerin toplumsal yaşama tam, etkin ve eşit katılımı, eğitim, sağlık, ulaşım, rehabilitasyon, 
habilitasyon ve istihdam ile kendi işini kurma ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal yaşamın her 
alanında daha fazla yer almasının sağlanması, kent yönetimine aktif olarak katılmaları ve engellilerin 
yaşamış olduğu sorunlara çözüm üretilmesi, engellilerin yaşamının kolaylaştırılması ve engellilerin 
toplumsal faydada ve ekonomik üretimde aktif rol almaları amacıyla, engellilerle ilgili karar alma 
süreçlerinde hizmet veren kamu kurumları, engelliler alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, yerel 
yönetimler, akademik kurum ve kuruluşlar, gönüllüler ve engellilerin oluşturduğu demokratik yapının 
altında, engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan 
sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve 
etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin 
yapılmasını sağlamak. 
Engelli Meclisi; Engellilerin meclis çatısı altında din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı 
gözetmeksizin, kentimizin ve diğer kentlilerin aktif katılımıyla birlikte, engellilerin toplumsal yaşama 
katılması önündeki engellerin kaldırılmasını, engellilerin toplumsal, kültürel ve ekonomik alanda 
üretkenlik açısından daha aktif rol almasını sağlamayı amaçlamaktadır. 
 
Dayanak 
Madde 3:  
a) 5393 sayılı Belediye Kanunu (76.madde) 
b) 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren Kent Konseyi 
Yönetmeliği 
c) YG 21 (Yerel Gündem 21) 
d) Süleymanpaşa Kent Konseyi Yönergesi 
e) Süleymanpaşa Kent Konseyi Engelli Meclisi Yönergesi 
 
Tanımlar 
Madde 4: 
a) Belediye: Süleymanpaşa Kent Konseyi oluşumuna destek sağlayan Süleymanpaşa Belediye 
Başkanlığı’nı 
b) Kent Konseyi: Süleymanpaşa Kent Konseyi’ni 
c) Yürütme Kurulu: Engelli Meclisi Yürütme Kurulu’nu 
d) Engelli Meclisi: Süleymanpaşa Kent Konseyi Engelli Meclisi’ni 
e) Meclis Başkanı: Engelli Meclisi Başkanı’nı 
f) Meclis Başkan Yardımcısı: Engelli Meclisi Başkan Yardımcısını 
g) Komisyonlar: Engelli Meclisi Çalışma Komisyonlarını 



h) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi 
kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını, 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Oluşumu, Görevleri, Çalışma İlkeleri 
 
Oluşumu 
Madde 5:  
Süleymanpaşa Kent Konseyi Genel Kurulu neticesinde; seçilen Kent Konseyi Başkanı’nın listesinde yer 
alan Engelli Meclisi Başkanı, resmi kurum ve kuruluş temsilcileri, yerel yönetimler temsilcileri, 
akademik kurum ve kuruluş temsilcileri, engelliler alanında faaliyet gösteren STK temsilcileri veya 
gönüllüler arasından Engelli Meclisinin faaliyet alanlarında aktif çalışma yapabilecek kişilerden 
belirler. Engelli Meclisi, Başkan ve Başkan Yardımcısı dahil olmak üzere en az 11 kişiden oluşur. 
Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun onayı ile göreve başlar. 
 
Görevleri 
Madde 6: 
a) Engellilerin Kent yönetimine aktif olarak katılmalarını, kendileri ve kentle ilgili sorunların 
çözümünde doğrudan rol almalarını sağlamak, 
b) Engellilerin, Süleymanpaşa İlçesi için “Sürdürülebilir Kalkınma” hedefleri dahilinde çalışmalar 
yürütmelerini sağlamak, 
c) Engellileri yerel, ulusal, uluslararası ve İlçe düzeyinde temsil etmek ve bu amaca uygun katılımcı 
aktiviteler düzenlemek, 
d) Engellilerin, kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek, 
e) Engellilerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, okuyan, çalışan, üreten, 
şehrine, ülkesine ve topluma değer katan bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel insiyatiflerini 
geliştirmek, 
f) Dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve birlikte çalışma 
alışkanlığı kazandırmak, 
g) Kent yaşamı içinde yapılı ve fiziksel çevrede, (tüm binalar ve açık mekanlar) ulaşım, eğitim, sağlık, 
ticaret, sanat, kültür, spor ve iş alanlarında yapılacak uygulamaların engellilerin gereksinimlerine 
cevap verecek şekilde kanun, yönetmelik ve standartlara uygun düzenlenmesini sağlamak, 
h) Ticari, idari, kamu ve mesken binaların tasarımında, bütünleştirici (ulaşılabilir ve yaşanabilir) 
ayrımsız bir işleyiş sağlamak, toplumun tümünü kapsayacak şekilde erişilebilir mekanlar 
oluşturulmasına destek vermek, 
ı) Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin, 
engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını sağlamak, 
i) Mevcut fiziki çevrenin yeniden ele alınması, kanun, yönetmelik ve standartlara adapte edilmesi ya 
da yeni yapılacak uygulamaların engelliler hakkındaki mevzuata göre tasarlanması ve uygulanması, bu 
konudaki hedeflerin belirlenmesini ve stratejilerin saptanmasını ve bu konuda çalışmalar yapılmasını 
sağlamak, 
j) Engellilerin toplum içinde öncelikle eğitim ve üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve toplumsal 
yaşam içinde daha fazla yer almalarını sağlamak, 
k) Engellilerin iş, eğitim, siyaset, kültür, sanat, spor vs. alanlarda söz sahibi olması, engellilerin ihtiyaç 
ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol 
almaları ve projelerinin yetkili birimlere ulaştırılmasını sağlamak, 
l) Yurt içinde ve yurt dışında aynı amaçla kurulmuş diğer engelli meclisleri, engelli vakıf ve dernekleri, 
engelli spor kulüpleri, federasyon, konfederasyonlar, rehabilitasyon ve habilitasyon merkezleri ile 
iletişimi ve koordinasyonu sağlayarak engellilerin sorunlarının tespit edilmesi, çözüm için ortak 
öneriler getirilmesi ve bu amaçla projeler üretilerek gerekli çalışmaların yapılması amacıyla STK’larla, 
resmi ve özel kurum ve kuruluşları bir araya getirmek ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarına destek 
olmak, 



m) Engellinin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmesini ve yaşamını bağımsız bir şekilde 
sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler kazandırmaya 
yönelik habilitasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve desteklemek, 
n) Herhangi bir nedenle oluşan engelin etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmeyi ve engellinin 
hayatını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki 
beceriler geliştirmeye yönelik rehabilitasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve desteklemek, 
o) Engellilere ilişkin temel stratejiler ve faaliyet plânlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme 
süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak, 
p) Süleymanpaşa İlçesinde, engellilerle ilgili çalışma yapan taraflar arasında eşgüdümü sağlamaktır. 
 
Çalışma İlkeleri 
Madde 7:  
Aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalar sürdürür. 
a) Yerel Gündem 21 süreci kapsamında, kendine sahip çıkma, aktif katılım ve çözüm ortaklık 
ilkelerinin bütünlüğünde kentin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına ve engelli haklarının 
korunmasına ve gelişimine katkıda bulunmak, 
b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler sözleşmeleri ile diğer 
uluslararası sözleşmelerde kent yaşamında engellilere yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek, 
c) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak, 
d) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Organları 
 
Engelli Meclisi’nin Organları 
Madde 8: 
a) Engelli Meclisi Yürütme Kurulu 
b) Engelli Meclisi Başkanı 
c) Engelli Meclisi Başkan Yardımcısı 
d) Engelli Meclisi Çalışma Komisyonları 
 
A. Engelli Meclisi Yürütme Kurulu 
a) Yürütme Kurulu, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur. Başkan, 
Başkan Yardımcısı ve 9 (ve üzeri) Yürütme Kurulu üyesi olmak üzere en az 11 kişiden oluşur. 
b) Engelli Meclisi Başkanı Meclis Yürütme Kurulu’nun Başkanıdır. Engelli Meclisi Başkanı’nın 
bulunmadığı toplantılarda Başkan Yardımcısı Başkan’ın bütün yetkilerine haizdir. 
c) Süleymanpaşa Kent Konseyi Genel Kurulu neticesinde; seçilen Kent Konseyi Başkanı’nın listesinde 
yer alan Engelli Meclisi Başkanı, Genel Kurulu izleyen 10 gün içerisinde Engelli Meclisi Yürütme Kurulu 
listesini Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na sunar. Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu’nun onayı ile göreve başlar. 
d) Yürütme Kurulunun görev süresi birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. En az ayda bir 
toplantı yapar. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere Engelli Meclisi Başkan Yardımcısı 
tarafından duyurulur. Toplantı imza föyü ve toplantı tutanakları Meclis Başkan tarafından Genel 
Sekretere iletilir.  
e) Engelli Meclisi başkanının istifası veya ölümü halinde ya da tüm Yürütme Kurulu üyelerinin yarısının 
ayrılması halinde Kent Konseyi Başkanı tarafından yeni Başkan atanır. Atanan Başkan yeni Yürütme 
Kurulu listesini hazırlar ve Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na sunar. Onay sonrasında 
yeni Engelli Meclisi Yürütme Kurulu göreve başlar. 
f) Yürütme Kurulu toplantısında yapılan oylamada eşitlik olması halinde Engelli Meclisi Başkanı’nın 
oyu iki oy sayılır. 



g) Meclis Yürütme Kurulu tarafından yapılacak faaliyetleri, aylık, üç aylık ve altı aylık planlanır. 
Planlanan etkinliklerin bütçe karşılıkları oluşturulduktan sonra uygulamaya geçer. Bütçe karşılığı 
olmayan ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından onaylanmayan faaliyetler yürürlüğe konulmaz. 
h) Engelli Meclisi Yürütme Kurulu gerekli gördüğü konularda “geçici süreli” komisyonlar kurabilir. 
Komisyonlar Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu onayı ile yürürlüğe girer, belirlenen süre 
sonunda komisyonlar yürürlükten kalkar.  
 
B. Engelli Meclisi Başkanı 
a) Engelli Meclisi Yürütme Kurulu’na Başkanlık eder. Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun 
doğal üyesidir. 
b) Engelli Meclisinin toplantı gündemini Yürütme Kurulu üyeleri ile birlikte belirler. Engelli Meclisi'nin 
yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda ilgili çalışma grup/grupları, temsilcileri ile istişare halinde temsil 
eder. 
c) Engelli Meclisi Yürütme Kurulu'nun, Engelli Meclisi ile temas halindeki ilgili birimler ile işbirliği 
içinde çalışmasını sağlar. 
d) Meclis Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlerinde 
üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır. 
e) Engelli Meclisi çalışmalarının Kent Konseyine düzenli rapor halinde iletilmesinden, uyumlu 
çalışmaların yürütülmesinden, Kent Konseyi ofisinde bulundurmasından ve sonuçlarından 
sorumludur.  
f) Engelli Meclisi’nin, yerelde gelişen durum ve olaylar karşısında karar alınan duruş ve görüşünü Kent 
Konseyi Genel Sekreteri ile birlikte kamuoyuna açıklar. 
g) Engelli Meclisi’nin, ulusal alanda gelişen durum ve olaylar karşısında aldığı tavır ve görüşlerini, 
Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı ile birlikte kamuoyuna açıklar. 
h) Engelli Meclisi Çalışma Komisyonları, Engelli Meclisi Başkanına karşı sorumludur.  
ı) Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı ile koordineli çalışır ve Kent Konseyi Başkanı’na karşı 
sorumludur. 
 
C. Engelli Meclisi Başkan Yardımcısı 
a) Engelli Meclisi Başkanı’nın verdiği görevleri icra eder. 
b) Engelli Meclisi Başkanı ile birlikte iş bölümünde bulunarak, Yürütme Kurulu üyelerine her Yürütme 
Kurulu toplantısında görev alanları ve sorumlulukları hakkında bilgi verir. 
c) Engelli Meclisi Çalışma Komisyonlarının faaliyet ve programlarında koordinasyonu sağlar ve 
çalışmalarını kolaylaştırıcı destek verir. 
d) Toplantı tutanaklarının tutulmasını sağlar, proje çalışmaları ve programlarını, Kent Konseyi ofisinde 
bulundurulması gereken yazılı tüm belgelerin arşivleme işlemlerini diğer Engelli Meclisi Yürütme 
Kurulu üyeleriyle işbirliği halinde sağlar. 
e) Aktif üyelerin, görevlerinde faal olup olmadığını kontrol eder. 
f) Engelli Meclisi Başkanı’nın olmadığı durumlarda Başkanın görev ve sorumluluklarını yerine getirir. 
Sonuçları hakkında Meclis Başkanını bilgilendirir. 
g) Engelli Meclisi Başkanı’na karşı sorumludur. 
 
D. Engelli Meclisi Çalışma Komisyonları 
a) Çalışma Komisyonları, Engelli Meclisinin amaçlarına uygun olacak şekilde, görevleri doğrultusunda 
yapılacak iş ve işlemleri “katılımcılık ve paylaşımcılık anlayışıyla” daha aktif ve verimli şekilde icra 
etmek üzere Başkanın teklifi ve Yürütme Kurulu onayı ile teşekkül eder. 
Çalışma Komisyonları 4 ana Komisyondan oluşur. 
1) Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplumla İlişkiler Komisyonu 
2) Halkla İlişkiler Komisyonu 
3) Kültür, Sanat ve Edebiyat Komisyonu 
4) Plan ve Projeler Komisyonu 



b) Çalışma Komisyonları en az 3 Yürütme Kurulu üyesinden oluşur ve Engelli Meclisi Başkan ve Başkan 
Yardımcısı tüm komisyonlarda doğal görevleriyle yer alır. 
c) Yürütme Kurulu üyeleri 2 ayrı Çalışma Komisyonunda görev alabilir.  
d) Her komisyon, görev alanı içerisinde kalan sorumlulukları dahilinde yapılacak faaliyet, etkinlik ve 
programlara hazırlık amacıyla Engelli Meclisi Başkanı’nın talimatları doğrultusunda ilgili kurum ve 
kuruluşlarla görüşmeler yapar, sonuçları hakkında Engelli Meclisi Başkanı’nı sürekli bilgilendirir,  
e) Çalışma Komisyonları üyeleri, Engelli Meclisi Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda yapılacak 
faaliyet, etkinlik ve programların sunumunda doğrudan görev alırlar, 
f) Çalışma Komisyonları üyeleri verilen görevleri yerine getirmede Engelli Meclisi Başkanı’na karşı 
sorumludur. 
g) Engelli Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar 
yapmayan, verilen görevleri yerine getirmeyen Çalışma Komisyonları, Engelli Meclisi Yürütme Kurulu 
kararı ile sonlandırılır. 
 
Madde 9: 
Engelli Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili teknik, akademik ve kurumsal destek almak 
üzere konusunda uzman ve yetkili, kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet edebilir. 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Toplantı Usulü ve Karar Alma Yeter Sayısı  
Madde 10: 
a) İlk toplantıda toplantı düzeni karara bağlanır. Yürütme kurulunun ay da bir, olağan toplantısını 
yapması zorunludur. Toplantının yeri, zamanı ve gündemi toplantı tarihinden en az beş gün önce 
üyelere bildirilir. Olağanüstü toplantılar için bu süre, iki gündür. 
b) Olağanüstü toplantılar; Meclis Başkanı’nın veya yürütme kurulu üyelerinden ikisinin yazılı istemi 
üzerine, 4 günlük süre içerisinde, Meclis Başkanı’nın çağrısıyla yapılır. 
c) Olağanüstü yürütme kurulu toplantılarında, sadece gündemdeki maddeler görüşülür. 
d) Asıl üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır.  
e) Hazır bulunanların salt çoğunluğuyla karar alır. 
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Engelli Meclisi Üyelik Hak ve Yükümlülükleri 
 
Engelli Meclisi Üyeliği 
Madde 11: 
Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun onayı ile tescil edilenlerin, engelli meclisi üyeliği 
başlar, faaliyet, etkinlik, program ve toplantılarına katılma hakkına sahip olurlar. Yönerge ve 
organlarca alınacak kararlara uyarlar. 
 
Üyeliğin Sona Ermesi 
Madde 12: 
Faaliyet alanı veya ikameti ilçe dışına taşınan veya sona eren üyelerin üyeliği sona erer. 
 
 
Üyelikten Ayrılma 
Madde 13: 
Engelli Meclisi üyeliği, üyenin kendi rızasıyla ayrılma isteği sonrasında, Engelli Meclisi Başkanlığı’na 

yazılı müracaatı ile sonlandırılır. 

Üyelikten Çıkarılma 
Madde 14: 



Süleymanpaşa Kent Konseyi ve Engelli Meclisi Yönergeleri hükümlerine aykırı davranmak, Kent 
Konseyi ve Engelli Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, verilen 
görev ve sorumlulukları mazeretsiz olarak aksatmak ve yerine getirmemek, üst üste 3 yürütme kurulu 
toplantısına katılmamak, Meclis Başkanı ve Yürütme Kuruluna karşı ödev ve sorumluluklarını yerine 
getirmemek üyelikten çıkarılma nedenlerindendir. 
Engelli Meclisi üyeliğinden çıkarılma kararı, ilgili üyenin yazılı savunması alındıktan sonra Engelli 
Meclisi Yürütme Kurulu kararı ve bu kararın Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu onaylaması 
neticesinde yürürlüğe girer ve üyelik sona erer. 
 
ALTINCI BÖLÜM 
Yürütme 
Madde 15: 
Bu Yönergeyi, Süleymanpaşa Kent Konseyi ve Engelli Meclisi Yürütme Kurulları yürütür. 
 
YEDİNCİ BÖLÜM 
Yürürlük 
Madde 16: 
Bu Yönerge, Süleymanpaşa Kent Konseyi Genel Kurul’unda kabul edilerek yayımlandığı tarihte 
yürürlüğe girer. 
 
 


