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T.C. 

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR KENT KONSEYİ 

ENGELSİZ ŞEHİR BALIKESİR MECLİSİ 

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ  

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi bünyesinde kurulan 

Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 
 
Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Engelsiz Şehir Balıkesir 

Meclisi'nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve 

esaslarını kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 – Bu Yönerge; 

(1) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 

(2) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 

(3) 08/10/2006 tarih ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği, 

(4) Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Teşkil, Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin ilgili 

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen terimlerden; 

a) Valilik: Balıkesir Valiliğini, 

b) Vali: Balıkesir Valisini, 

c) Belediye: Balıkesir Büyükşehir Belediyesini, 

d) Belediye Başkanı: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanını, 

e) Kent Konseyi: Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyini, 

f) Kent Konseyi Başkanı: Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Başkanını, 

g) Genel Kurul: Kent Konseyi Genel Kurulu’nu 

h) Meclis Başkanı: Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi 

Başkanını tanımlar. 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisinin Oluşumu, Görevleri ve Organları 
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Oluşumu 

MADDE 5  

a) Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi; Balıkesir ili coğrafi 

sınırında yaşayan bütün engellilerin, engelli ailelerinin ve engelsiz şehir gönüllülerinin 

katılabileceği demokratik bir yapıdır. 

b) Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Yönergesi Madde 6’da belirtilen kişi ve kurum 

temsilcilerinin engelliler ile ilgili çalışma yapan ve engelli çalışmalarında gönüllü olanları, 

c) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü, 

ç) İl Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu temsilcisi, 

d) İlçe Kent Konseyi Engelli Meclisi başkanları ve Engelli Meclisi Çalışma Grubu Başkanları, 

e) Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinden 1 temsilci, 

f) Engellilere yönelik çalışmalar yapan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri,  

g) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin aralarında belirleyeceği 3 temsilci, 

h) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 3 temsilci, 

i) Balıkesir ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitelerinden 3er Engelli Temsilcisi, 

j) İl Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi, 

 

Görevleri 

MADDE 6–a) Engelsiz Şehir hedefine ulaşmak için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, 

b)Engelli hemşehrilerimizi ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek ve bu amaca uygun 

aktiviteler düzenlemek, 

c) Çok taraflı yönetim anlayışı içinde kent yönetiminde ortaklar arasında ilişkilerin geliştirilmesine 

katkı sağlamak, 

ç) Engelli hemşehrilerimizin, Balıkesir için "sürdürülebilir kalkınma" hedefleri kapsamında 

çalışmalar yürütmelerini sağlamak,  

d) Balıkesir şehrinin tüm ilçelerinde yer alan engelli temsilcilerinin ve dolayısıyla şehrin tüm 

engelli vatandaşlarının, kaliteli ve yaşanabilir bir kent yönetiminde aktif rol alması, yaşadıkları 

toplum sorunlarına ilişkin politikalar ve çözüm önerileri geliştirmelerine katkı sağlamak, 

e) Engellilerin sosyal, ekonomik, kültürel sorunlarına ilişkin politikalar, çözüm önerileri 

geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapmak, 

f) Sağlık konularına ilişkin sorunların değerlendirilerek görüş ve öneriler geliştirilmesini 

sağlamak, 

g) Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi üyelerinin tecrübelerinden toplumun diğer katmanlarının 

yararlanması amacıyla ortak çaba oluşturmak, 

h) Engelli vatandaşları ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek ve bu amaca uygun 

aktiviteler düzenlemek, 

i) Kent Kimliği ve aidiyet bilincinin geliştirilmesini desteklemek, 

j) Engelli hemşehrilerimizin sosyal hayata entegrasyonunu sağlayarak, üreten; topluma, ülkesine 

ve dünyaya yararlı bireyler olarak desteklenmesine ve cesaretlendirilmesine katkıda bulunmak, 

k) Engelli hakları alanında bilinç ve duyarlılığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, 

l) Engelli hemşehrilerimizin dayanışma ve paylaşıma yönelik "ortaklık" bilinci içinde yaşaması 

için ortam hazırlamak, 

m) Kent yaşamı içinde binalarda ve açık mekânlarda, ulaşım, eğitim, ticaret, sanat, kültür, sağlık, 

spor ve iş alanlarında yapılacak uygulamaların şehirde yaşayan herkesin gereksinimlerine cevap 

verecek şekilde düzenlenmesini sağlamak,  

n) Engelsiz Yaşam Merkezleri’nin yapılanması ile ilgili çalışmalar yapmak, 
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o) Engelsiz Şehir temalı çalıştay, sempozyum, kongre vb. organizasyonların düzenlenmesine katkı 

sağlamak, 

 

Organları 

MADDE 7 – (1) Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi'nin organları şunlardır; 

a) Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Genel Kurulu 

b) Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Yürütme Kurulu 

c) Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Başkanı 

 

A. Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Genel Kurulu: 

a) Aktif üyelerden oluşur. Meclisin en yetkili organıdır. Görevi, Meclis Yürütme Kurulu 

tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde 

eklemektir. Yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır. 

b) Seçimli genel kurullar birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl görev yapabilirler. 

c) Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Genel Kurulu'nda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler 

birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl görev yapar. 

ç) Seçimsiz genel kurullar yılda ikiden az olmamak üzere toplanır. 

d) Genel Kurul kararları alındıktan sonra Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun onayı ile uygulanır. 

Kent Konseyi Yürütme Kurulu, doğrudan veya meclis üye sayısının %10'nun yazılı önerisi 

üzerine genel kurul kararı alabilir. Gündeme madde ekleyebilir. 

e) Genel Kurul'da kararlar oy çokluğu ile alınır. 

f) Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Başkanı'nın seçimi için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki 

ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk 

sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü 

oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilir. 

g) Kurumsal üyelerin herhangi bir nedenle değiştirilmesi genel kurul toplantısından en az 15 gün 

önce yazılı olarak Kent Konseyi Başkanlığı'na bildirilmesi ile uygulanır. 

h) Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ve Engelsiz Şehir Balıkesir 

Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri Genel Kurul'un tabii üyeleridir, oy kullanma hakları vardır. 

i) Seçimli genel kurulda  divan, dört kişiden oluşur: 1 Genel sekreter, 1 Yürütme kurulu üyesi ve 

kongrede seçilen 2 üye. 

j) Seçimsiz Genel Kurul'a Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Başkanı başkanlık eder. 

k) Genel Kurul, Konsey Yürütme Kurulu'nun belirlediği gündemle toplanır. Ancak gündem 

maddelerine geçmeden önce en az 10 üyenin yazılı önerisi ve Genel Kurul'un kabulü halinde 

gündeme madde eklenebilir. 

l) Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Genel Kurulu’nda ilçe kent konseyleri engelli meclislerinden, 

kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından engelli çalışmaları 

ile ilgili temsilcilerinin iyi yönetişim ilkeleri göz önünde bulundurularak yer almasına dikkat 

edilir. 

m) Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Genel Kurulu hazirun listesi, belirtilen kurum ve kuruluşların 

bildirdiği kurumsal temsilciler arasından Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Yürütme Kurulunca bu 

yönergenin 5. Maddesinde yer alan kriterlere göre oluşturulur ve kent konseyi yürütme kurulu 
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tarafından karara bağlanarak ilan edilir ve ilgili yönergede belirtilen şekilde genel kurul 

düzenlenir. 

 

 

B. Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Yürütme Kurulu: 

a) Yürütme Kurulu 1 Başkan ve Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur 20 kişiyi geçmemeleri 

önerilir. 

b) Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Başkanı, Yürütme Kurulu'nun başkanıdır. Başkan yoksa en 

yaşlı üye oturuma başkanlık eder.  

c) Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu seçimi gizli oy, açık tasnif 

yöntemiyle yapılır Oylama usulü, Meclis Genel Kurulunca belirlenir. Başkan seçimi ve Yürütme 

Kurulu seçimi ayrı ayrı yapılır. 

ç) Yürütme Kurulu'nun 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 Engelsiz Şehir 

Balıkesir Meclisi Yürütme Kurulu tarafından duyurulur. Toplantı imza föyü ve toplantı tutanakları 

Meclis Başkanı tarafından Genel Sekreter'e iletilir. 

d) Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Başkanı'nın istifası veya ayrılması halinde ya da tüm yürütme 

kurulu üyelerinin yarısının ayrılması halinde Genel Sekreter tarafından yeni başkan ve yeni 

yürütme kurulu atanır.  

e) Yürütme Kurulu toplantısında yapılan oylamada eşitlik olması halinde Engelsiz Şehir Balıkesir 

Meclisi Başkanı'nın oyu iki oy sayılır. 

f) Meclis Yürütme Kurulu tarafından yapılacak faaliyetler; aylık, üç aylık ve altı aylık planlanır. 

Planlanan etkinliklerin bütçe karşılıkları oluşturulduktan sonra yürütme kurulu tarafından 

onaylanarak yürürlüğe girer.  

g) İlçe Engelli Meclisi Başkanları Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Yürütme Kurulunun doğal 

üyesidir. 

 

C. Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Başkanı Görev ve Yetkileri: 

a) Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri'ne karşı sorumludur. 

b) Çalışmalarını koordine halinde gerçekleştirir. 

c) Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Yürütme Kurulu'na başkanlık eder. Balıkesir Büyükşehir Kent 

Konseyi Yürütme Kurulu'nun doğal üyesidir. 

ç) Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi toplantı gündemini Yürütme Kurulu ile birlikte belirler. 

Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi'ni yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda ilgili çalışma 

grup/grupları temsilcileri ile istişare halinde temsil eder. 

d) Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Yürütme Kurulu'nun; Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi ile 

temas halinde; ilgili birimler ile iş birliği içinde çalışmasını sağlar. 

e) Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Yürütme Kurulu üyelerini ve aktif üyeleri, genel işleyişi 

çerçevesinde; Kent Konseyi ilke ve amaçları doğrultusunda proje ve aktif üyelerin görüş ve 

önerilerini dikkate alarak ve bunları karara yansıtarak yerine getirilir. 
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f) Başkan, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlerinde 

üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır. 

g) Çalışmaların Kent Konseyi'ne düzenli rapor halinde iletilmesinden, uyumlu çalışmaların 

yürütülmesinden, kayıtların Kent Konseyi ofisinde bulundurulmasından ve sonuçlarından 

sorumludur. Gelişen durum ve olaylar karşısında karar alınan meclisin duruş ve görüşünü Kent 

Konseyi Genel Sekreteri ile birlikte kamuoyuna açıklar. 

h) Seçimli Genel Kurul dışında Genel Kurul'a başkanlık eder. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Üyelik ve Çeşitli Hükümler 
 
Üyelik Sorumluluğu 

MADDE 8 - Meclis üyelerinin Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi üyelik formunu eksiksiz doldurma 

zorunluluğu vardır. Üye formları seçimli Genel Kuruldan önceki on beş gün içerisinde 

güncellenir. Adres ve iletişim bilgilerinde değişiklik olan üyeler, değişiklikleri on beş gün 

öncesine kadar bildirmedikleri takdirde genel kurulda oy kullanamazlar. 

Üyelikten Ayrılma 

MADDE 9 - Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona 

erer. Üye dilediği anda Yürütme Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak ayrılma isteğini belirtir. 

Üyelikten Çıkarılma 

MADDE 10 -Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi ve Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Çalışma 

Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi ilke ve ideallerini 

zedeleyen tutum ve davranışlarında bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli 

şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenlerindendir. Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi'nde 

üyelikten çıkarılma kararı, Yürütme Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11- Bu yönerge Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Engelsiz Şehir 

Balıkesir Meclisi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. 

Yürürlük 

MADDE 12- Bu yönerge hükümleri, Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve 

Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girmiştir. 

 

 


