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TRABZON KENT KONSEYİ 
ENGELLİLER MECLİSİ 
ÇALIŞMA YÖNERGESİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 

Amaç  
MADDE 1: 
Bu yönergenin amacı; Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclisinin 

oluşum, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. 
 
Kapsam  
MADDE 2: 
Bu yönerge, Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin oluşumunu, 

yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını 
kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3: 
Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 

Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı 
değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 12. ve 16. maddeleri ile Trabzon Kent 
Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4: 
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
(a) Belediye: Trabzon Belediyesi 
(b) Kent konseyi: Trabzon Kent Konseyini 
(c) Genel Sekreter: Trabzon Kent Konseyi Genel Sekreteri’ni 
(ç) Engelli Meclisi: Trabzon Kent Konseyi Engelli Meclisi’ni, 
(d) Başkan: Trabzon Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı’nı, 
(e) Başkan Yardımcısı: Trabzon Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkan 

Yardımcısı’nı, 
(f) Sekreter: Trabzon Kent Konseyi Engelli Meclisi Sekreteri’ni, 
(g) Çalışma Grupları: Trabzon Kent Konseyi Engelli Meclisi Çalışma 

Gruplarını, 
(ğ) Yürütme Kurulu: Trabzon Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme 
Kurulu’nu ifade eder. 
 
İlkeler 
MADDE 4: 
(a) Engellilerin uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, 

eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin 
temelini oluşturacak kararlar üretilmesine ve öncelikli sorunların 
belirlenerek, bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunmalarını sağlamak, 

(b) Kentli engellinin toplumsal yaşama doğrudan katılımını, eğitim, 
sağlık, sosyal bakım, rehabilitasyon ve istihdam ihtiyaçlarının 
karşılanmasını sağlamak ve üretim kapasitelerinin, bilgi, beceri, tecrübe ve 
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yeteneklerinin geliştirerek iş edinme becerisini artırmak; kentliler ile birlikte 
yaşayarak engelli yaşamının kolaylaştırılmasını ve engellinin toplumsal ve 
ekonomik üretiminde aktif rol almalarını sağlamak, 

(c) Engellilerin, katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel 
hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini 
açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme 
mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını 
özendiren demokratik bir platform olmasını sağlamak, 

(ç) Engellilerin, kent yönetimine aktif olarak katılmalarını, kendileri ve 
kentle ilgili sorunların çözümünde rol almalarını sağlamak, 

(d) Engellilerin, Trabzon kenti için “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri 
dâhilinde çalışmalar yürütmelerini sağlamak, 

(e) Engellileri, ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek ve 
bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek, 

(f) Engellilerin, kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek, 
(g) Engellilerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, 

araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını 
desteklemek ve bireysel inisiyatif kullanma yeteneklerini geliştirmek, 

(ğ) Dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerini “ortaklık” bilinci içinde 
geliştirmek ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak, 

(h) Kent yaşamı içinde binalarda ve açık mekânlarda, ulaşım, eğitim, 
ticaret, sanat, kültür, sağlık, spor ve iş alanlarında yapılacak uygulamaların 
“Engelli” tanımına giren toplum kesimlerinin gereksinimlerine cevap verecek 
şekilde düzenlenmesini sağlamak, 

(ı) Mevcut fiziki çevrenin yeniden ele alınması, adapte edilmesi ya da 
yeni yapılacak uygulamaların engelli ve yaşlıların özelliklerine göre 
tasarlanması ve uygulanması, bu konudaki standartların belirlenmesi ve 
stratejilerin saptanmasını ve bu konuda çalışmalar yapılmasını sağlamak, 

(i) Kamuoyunda yaygın olan engellinin tüketici olduğu imajının yok 
edilmesi ve engelli insanların konumlarına uygun işlerde istihdam 
edilmesinin sağlanması amacıyla çalışmalarda bulunmak, 

(j) Engellilerin toplum içinde eğitim ve üretim kapasitelerinin 
geliştirilmesini ve toplumsal yaşam içinde daha fazla yer almalarını 
sağlamak. 

 
 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Oluşum, Üyelik ve Gönüllüler 

Oluşum 
MADDE 5:  
Engelli Meclisi aktif üyeler ve gönüllü üyelerden oluşur. Yalnızca aktif 

üyelerin genel kurulda oy kullanma hakları vardır. 
 
(1) Aktif üyeler; 
(a) Her mahalleden o mahalle muhtarının önereceği 1’er engelli 

temsilcisi, 
(b) Engellilere yönelik çalışmalar yapan Trabzon Kent Konseyi üyesi 

dernek ve vakıfların önereceği 1’er temsilci, 
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(c) Engellilere hizmet veren; Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğüne bağlı okul, özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezlerinden 1’er temsilci, 

(ç) Trabzon’da bulunan üniversitelerden 1’er temsilci, 
(d) Meslek odaları ve sendikaların önereceği 1’er temsilciden oluşur. 
 
(2) Gönüllü Üyeler; 
Bireysel katılımcılardır. Meclis toplantılarında söz hakları vardır, oy 

kullanma ve seçilme hakları yoktur. Çalışma gruplarında faaliyet 
gösterebilirler, proje ve etkinliklere katılabilirler. Bilgi amaçlı üye formu 
doldurmak zorundadırlar. 

 
 
Üyelik 
MADDE 6: 
Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeliği aşağıdaki usullerle 

gerçekleşir. 
(a) Yeni üyeler, öncelikle üye kayıt formunu doldurmalıdır. Üyeliklerin 

kabulü, üye kayıt formu doldurulduktan ve Meclis Yürütme Kurulu’nda 
görüşüldükten sonra, Trabzon Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun onayı ile 
gerçekleşir. 

(b) Engelliler Meclisi üyelik formunu eksiksiz doldurma zorunluluğu 
vardır. Üye formları seçimli genel kuruldan önceki 2 ay içerisinde yenilenir. 
Üye formunu yenilemeyen üyeler, Seçimli Genel kurulda oy kullanamazlar. 

(c) Engelliler Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona 
erer. Üye dilediği anda Yürütme Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma 
isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ayrılmak isteyen üyenin yerine 
kendisini öneren bileşenden önceki önerilme kriterlerini taşıyacak şekilde 
yeni bir isim önermesi istenir.  

(ç) Engelliler Meclisine üye olma hakkını yitirmek, Trabzon Kent 
Konseyi ve Engelliler Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı 
davranmak, Engelliler Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve 
davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli 
şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.  

(d) Engelliler Meclisi üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması 
alındıktan sonra Yürütme Kurulu kararı ve bu kararın Trabzon Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu tarafından onaylanmasıyla olur. 

 
   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Organlar 

 
Organlar 
MADDE 7: 
Trabzon Kent Konseyi Engelli Meclisinin organları şunlardır: 
a) Engelli Meclisi Genel Kurulu 
b) Engelli Meclisi Yürütme Kurulu 
c) Engelli Meclisi Başkanı 
d) Engelli Meclisi Sekreteri 
e) Engelli Meclisi Çalışma Grupları 
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Genel Kurul  
MADDE 8: 
(a) Aktif üyelerden oluşur. Engelliler Meclisi’nin en yetkili organıdır. 

Görevi, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, 
değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek ve gerekli 
kararları almaktır.  

(b) Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan Engelliler Meclisinin gelecek 
yıldaki çalışma programını görüşür, onaylar veya reddeder. 

(c) Kent Konseyi Yürütme Kurulunda görüşülmek üzere öneri kararları 
alır. 

(ç) Engelliler Meclisi Genel Kurulu, her takvim yılında en az 2 kez 
toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Engelliler Meclisi Yürütme 
Kurulu çağrısı ile de toplanır. Engelliler Meclisi Genel Kurulu, kararlarını 
toplantıya katılan aktif üyelerin oy çokluğu ile alır. Genel kurulun 
toplanması için çoğunluk aranmaz. 

(d) Genel Kurulda Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan 
gündem maddelerine, toplantıya katılan Engelliler Meclisi üyelerinin en az % 
10’unun yazılı önerisi ve Genel Kurulun onayı ile madde eklenebilir. Her 
gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapılır.  

(e) Engelliler Meclisi toplantıları, Engelliler Meclisi Başkanı, yoksa 
Başkan Yardımcısı, yoksa Sekreter, hiçbiri yoksa kent Konseyi Genel 
sekreteri tarafından yönetilir. Seçimli genel kurullarda toplantıyı Trabzon 
Kent Konseyi Başkanı veya vekili yönetir. 

(f) Engelliler Meclisi Seçimli Genel Kurulu, Kent Konseyi Başkanının 
belirlediği zamanda yapılır. 

(g) Seçimli Genel Kurulda Meclis Başkanı ve Yürütme Kurulu seçilir. 
(h) Genel kurul duyuruları, Trabzon Kent Konseyi resmi internet 

sayfası, basın, elektronik posta, kısa mesaj (GSM) veya yazılı tebligat 
yollarından herhangi biri ile yapılır. 

 
 
Yürütme Kurulu 
MADDE 9: 
(a) Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu; Engelliler Meclisi Başkanı, 

Başkan Yardımcısı, Sekreter ve üyeler olmak üzere 11 kişiden oluşur.  
(b)  Yürütme Kurulu İlk toplantısında kendi içinden Başkan Yardımcısı 

ve sekreter seçer, eksilme durumunda ilk toplantıda yeniden seçilir.  
(c) Engelliler Meclisi Başkanı Yürütme Kurulu Başkanı’dır. Başkanın 

bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı, o da yoksa Sekreter yürütme 
kuruluna başkanlık eder. Hiçbiri yoksa yürütme kurulu toplantısı ertelenir. 

(ç) Engelliler Meclisi Başkanı en fazla 2 dönem üst üste başkan 
seçilebilir. 

(d) Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu’nun görev süresi, Trabzon Kent 
Konseyi Yürütme Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır. 

(e) Yürütme Kurulu, en az ayda bir, Trabzon Kent Konseyinin 
belirlediği yerde toplantılarını gerçekleştirir. Aldığı kararları toplantı 
tutanaklarına işler ve aktif üyelere Engelliler Meclisi Sekreteri aracılığıyla 
duyurur. 



 
TRABZON KENT KONSEYİ GENEL KURULUNUN ……/…../2012 TARİH VE ….. SAYILI KARARININ EKİDİR.  

 
Sayfa 5 / 8 

(f) Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu toplantılarına, yazılı mazereti 
olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği 
düşer. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine oy sıralamasına göre 
sıradaki ilk yedek üye alınır.  

(g) Yürütme kurulunda herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üye, 
eğer Engelliler Meclisi Başkanı ise, yerine Başkan yardımcısı getirilir. 
Görevinden ayrılan üye eğer Engelliler Meclisi Başkan Yardımcısı veya 
Sekreter ise; ilk olarak Yürütme Kurulu asıl üyeleri arasından biri yürütme 
kurulu tarafından seçilir. Eksilen Yürütme Kurulu üyesi yerine, oy 
sıralamasına göre yedek üyeler alınır. 

(ğ) Asıl ve yedek tüm yürütme kurulu üyelerinin ayrılması ve dağılması 
halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel 
Kurul toplantısı yapılır.  

(h) Yürütme Kurulunda yapılan oylamalarda eşitlik olması halinde, 
Engelliler Meclisi Başkanının oyunun olduğu taraf kabul görmüş sayılır. 

 
 
Meclis Başkanı 
MADDE 10: 
Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanının görev ve yetkileri 

aşağıdaki gibidir; 
  (a) Trabzon Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.  

(b) Trabzon Kent Konseyi Başkanı ve Trabzon Kent Konseyi Genel 
Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur, Engelliler Meclisi çalışmaları 
hakkında bilgi verir. 
  (c) Engelliler Meclisi’ni; yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili 
çalışma grubu temsilcileriyle istişare halinde temsil eder. 
  (ç) Engelliler Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık eder. 
  (d) Seçimli genel kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını 
yönetir. 
  (e) Engelliler Meclisi toplantı gündemlerini Yürütme Kurulu ile birlikte 
belirler ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile bilgi verir.  
 (f) Engelliler Meclisi yürütme kurulunun; Engelliler Meclisi ile temas 
halinde; ilgili birimler ile işbirliği içinde çalışmasını sağlar.  

(g) Engelliler Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm 
üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyelerin düşüncelerini 
dikkate alır. 

(ğ) Engelliler Meclisi Başkanı, en fazla 3 dönem üst üste başkan 
seçilebilir.  

 
Meclis Sekreteri 
MADDE 11: 
Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclisi Sekreterinin görev ve yetkileri 

aşağıdaki gibidir; 
(a)  Engelliler Meclisi ile Trabzon Kent Konseyi Genel Sekreterliği 

arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar. 
(b) Engelliler Meclisi Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarını 

başkan ile birlikte, Trabzon Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin desteği ile 
organize eder.  
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(c) Engelliler Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje 
çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini çalışma 
gruplarının temsilcileriyle birlikte sağlar. 

(ç) Engelliler Meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına 
kolaylaştırıcılık yapar. 

(d) Ulusal alanda gerçekleştirilen, tüm çalışmaları takip ve koordine 
eder; Engelliler Meclisi’nin ulusal iletişimini, yürütme kurulu üyeleriyle iş 
birliği içinde sağlar. 

(e) Sekreter, üyelerin aktif olup olmadığını takip eder, çalışmalarına 
devam etmeyen üyelerin üyelikten çıkarılma işlemlerini başlatır ve sonucunu 
takip eder. 

 
Çalışma Grupları 
MADDE 12: 
(a) Engelliler Meclisi daimi ve geçici çalışma grupları, Engelliler Meclisi 

amaçlarına uygun olacak şekilde, kentte yaşayan engellilerin talepleri 
doğrultusunda, Yürütme Kurulu kararı ile oluşturulur. 

(b) Çalışma Grupları, toplantılarını periyodik olarak Trabzon Kent 
Konseyinin belirlediği yerde gerçekleştirirler.  

(c) Her çalışma grubu, kendi içerisinde seçimle 1 temsilci, 1 temsilci 
yardımcısı ve 2 raportör belirler. Seçilen kişiler, görevlerini aksatır ya da 
gruptan ayrılırsa, Sekreter’in bilgisi dâhilinde çalışma grubu toplantısında 
yeni kişiler seçilir.  

(ç) Çalışma Grupları Temsilcileri; yaptığı toplantı, proje ve etkinlikleri 
ile ilgili Engelliler Meclisi Sekreteri’ni sürekli olarak bilgilendirir. 

(d) Çalışma Grupları Temsilcileri, Çalışma grubunun faaliyetlerini 
organize eder. Çalışma grubu üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda 
üretilen projeleri, Yürütme Kurulu’nun onayına sunar. Ayrıca projelerinin 
işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır ve Yürütme Kurulu’na karşı 
sorumludur. 

(e) Çalışma Grupları Temsilci Yardımcısı, Temsilcinin olmadığı 
durumlarda, Çalışma Grubu’na temsilcilik yapar. 

(f) Çalışma Grupları Temsilcileri, Yürütme Kurulu kararı gerektiren 
proje ve etkinlikleri için, Yürütme Kurulu toplantılarına katılır. Ancak, oy 
kullanma yetkisi yoktur.  

(g) Çalışma Grupları raportörleri, Çalışma Gruplarının sekretaryasını 
yürütür. Toplantı tutanakları ve raporlarını hazırlar. Toplantılara mazeret 
bildirmeden üst üste 3 kez katılmayan çalışma grubu üyelerini tespit eder, 
Çalışma Grubu Temsilcisi ve Sekreter’e bildirir.  

(ğ)  Engelliler Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve 
paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan daimi veya 
geçici çalışma grupları, Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır. Ayrıca, görevini 
tamamlayan geçici çalışma grupları, yine Yürütme Kurulu kararı ile 
kapatılır. 

 
 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 
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Kararlar 
MADDE 13: 
(a) Genel kurul dışında, salt çoğunluk sağlanınca toplantılar 

başlayabilir ve katılanların salt çoğunluğuyla da karar alınır. 
(b) Toplantı veya genel kurulda alınan kararlar, sekreter tarafından 

tutanağa bağlanır, yürütme kurulunun kararı ile Kent Konseyinin web 
sayfasında sekreterce ilan ettirilir. 

 (c) Engelliler Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve 
savunuculuğunu yapamaz. Siyaset içerikli karar alamaz. 

 
Seçimler 
MADDE 14: 
Engelliler Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır: 
(a) Seçimler Kent Konseyi Başkanının belirleyeceği yer, zaman ve 

başkanlığında yapılır.   
(b) Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı ve Yürütme Kurulu’nun 

10 üyesi, seçimli genel kurul toplantısında gizli oy sistemi ile oy 
pusulalarına dönüştürülerek seçilir. Tek listenin aday olması 
durumunda oturum başkanının uygun görüşü ile açık oylama 
yapılabilir.  

(c) Başkan adayları içerisinde en yüksek oyu alan kişi Başkan olur.  
(ç) Yürütme Kurulu için en yüksek oyu alan kişilerden itibaren 10 kişi 
asıl, 10 kişi yedek üye olarak seçilir. 
(d) Yürütme Kurulu ilk toplantısında kendi içinden 1 Başkan 

Yardımcısı ve 1 Sekreter seçer.  
 
 Yetkiler 
 MADDE 15: 
 Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclisinin hiçbir organının Trabzon Kent 
Konseyi organları dışında temsil ve imza yetkisi bulunmaz. Ancak, Trabzon Kent 
Konseyi Yürütme Kurulu, konusu, yetki sınırları ve şekli belirli olmak üzere her 
defasında ayrı ayrı olmak üzere uygun göreceği Trabzon Kent Konseyi Engelliler 
Meclisini oluşturan organlara yazılı olmak kaydı ile temsil ve imza yetkisi verebilir. 
Aksi davranışlarda, sorumlular hakkında Trabzon Kent Konseyi Yürütme Kurulu 
tarafından görevinden alınır.  
 
 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yürütme ve Yürürlülük 

 
Yürütme ve Denetim 
MADDE 15: 
Bu yönerge hükümlerini Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu yürütür. 

Tüm iş ve işlemler Trabzon Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından 
denetlenir. 

 
Yürürlülük 
MADDE 16: 



 
TRABZON KENT KONSEYİ GENEL KURULUNUN ……/…../2012 TARİH VE ….. SAYILI KARARININ EKİDİR.  
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Bu yönerge, Trabzon Kent Konseyi Genel Kurulunda kabulü ve 
Trabzon Kent Konseyi resmi internet sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.  

 


