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KARARIN ÖZÜ:
Engelli Dernekleri ile İşbirliği Protokolü İmzalamak İçin Belediye Başkanımız Sayın Gökhan YÜKSEL'e 
yetki verilmesi.

TEKLİF: 
30.12.2021 tarih, 2021/136235 sayılı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün teklifi.

                                                         BAŞKANLIK MAKAMINA

5393 Sayılı Kanunun 14 Maddesi doğrultusunda ilçemiz dahilinde yaşayan ihtiyaç sahibi ve engelli 
vatandaşlarımıza; yardımları kolay ve ulaşılabilir hale getirmek, yapılan yardımları arttırmak her kesimden 
yapılan yardımlara katkı sağlamak, yardım alanlar ile yardımda bulunmak isteyenleri ortak paydada 
buluşturmak, toplanan bağışları arttırmak, toplumun her kesimine ulaştırmak, insanların yaşam kalitesini 
yükseltmek ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamak ayrıca engelli bireylerin sosyal ve toplumsal yaşamda 
Anayasal eşitlik ve evrensel insan hakları ilkeleri doğrultusunda varlıklarını tam ve kesintisiz 
hissedebilmeleri, kendilerini toplumun ayrımcılığa maruz kalmayan bir ferdi olarak benimseyebilmeleri ve 
bağımsız birer birey olmaları yolunda kültürel ve sosyal etkinlikler planlamak, sosyal ve tıbbi 
rehabilitasyon hizmetleri geliştirmek; meslek eğitimi, bilinçlendirme ve rehberlik eğitimi faaliyetlerinde 
bulunmak; engellilere yönelik çevre, ulaşım v.b. düzenleme ve planlamaları gerçekleştirmek doğrudan veya 
değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıran, kar amacı gütmeyen dernek ve vakıfların 
oluşturduğu organizasyonlar ile amaca uygun faaliyetlerde bulunan kamu kuruluşları, sivil toplum 
kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşların desteğini almak maksadıyla 5393 sayılı Kanunun 18, 38, 75 ve 
77. Maddesi gereğince yapılabilecek işbirliği protokollerinin imzalanabilmesi için Belediye Başkanımız 
Gökhan YÜKSEL'e yetki verilmesi hususunu; Makamınızca uygun görüldüğü takdirde karar alınmak üzere 
yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

RAPORLAR : 
Hukuk Komisyonu'nun 05.01.2022 tarih, 8 Nolu raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ :Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü'nün Engelli Dernekleri ile İşbirliği Protokolü İmzalamak İçin Belediye Başkanı Gökhan 
YÜKSEL'e yetki verilmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/136235)
KOMİSYON GÖRÜŞÜ; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün Engelli Dernekleri ile İşbirliği Protokolü 
İmzalamak İçin Belediye Başkanımız Sayın Gökhan YÜKSEL'e yetki verilmesi ile ilgili teklifi 
komisyonumuzda görüşülmüş ve hukuka uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (Hukuk 
Komisyonu Başkanı ve Üyeler.) 
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Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu'nun 05.01.2022 tarih, 1 Nolu raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ : Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü'nün  Engelli Dernekleri ile İşbirliği Protokolü İmzalamak İçin Belediye Başkanımız Sayın 
Gökhan YÜKSEL'e yetki verilmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesi.(2021/136235)
KOMİSYON GÖRÜŞÜ; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün Engelli Dernekleri ile İşbirliği Protokolü 
İmzalamak İçin Belediye Başkanımız Sayın Gökhan YÜKSEL'e yetki verilmesi ile ilgili teklifi 
müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca görüşülmüş ve uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin 
Onayına Arz Olunur. (Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)  

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ ARASINDA 
İŞBİRLİĞİ ve ORTAK HİZMET PROJESİ YÜRÜTÜLMESİNE DAİR PROTOKOL

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 
 

Amaç
MADDE 1- (1) Bu protokolün amacı; engel türü ne olursa olsun her bir engelli bireyin sosyal ve toplumsal 
yaşamda Anayasal eşitlik ve evrensel insan hakları ilkeleri doğrultusunda varlıklarını tam ve kesintisiz 
hissedebilmeleri, kendilerini toplumun ayrımcılığa maruz kalmayan bir ferdi olarak benimseyebilmeleri ve 
bağımsız birer birey olmaları yolunda kültürel ve sosyal etkinlikler planlamak, sosyal ve tıbbi 
rehabilitasyon hizmetleri geliştirmek; meslek eğitimi, bilinçlendirme ve rehberlik eğitimi faaliyetlerinde 
bulunmak; engellilere yönelik çevre, ulaşım v.b. düzenleme ve planlamaları gerçekleştirmek konularında 
Kartal Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derneği arasında ortak hizmet projesi/projeleri yürütülmesine dair 
usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu protokol, Kartal Belediye Başkanlığı ve Türkiye Sakatlar Derneği işbirliğinde, engelli 
vatandaşlarımızın toplumsal yaşama bağımsız birer birey olarak katılımlarının sağlanmasına ilişkin 
yapılacak işbirliği ile ilgili usul ve esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsar. 
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Dayanak
MADDE 3- (1) Bu protokol, Anayasa'nın 10. Maddesinin 3. Fıkrası; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. 
Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi, 15. Maddesinin 1. Fıkrasının  (a) bendi, 38. Maddesinin 1. Fıkrasının 
(n) bendi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75 inci maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi; 5253 sayılı Dernekler 
Kanunu'nun 10. Maddesinin 2. Fıkrası; 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 13. Maddesinin 3. 
Fıkrasına dayanılarak ve ayrıca Türkiye Sakatlar Derneği Tüzüğü'nün 3. Maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi 
uyarınca Kartal Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu protokolde geçen; 
a) Belediye            : Kartal Belediye Başkanlığı'nı 
b) Dernek              : Türkiye Sakatlar Derneği'ni, 
c) EKPSS              : Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavını, 
d) Meclis                : Kartal Belediye Meclisini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Taraflar ve Yükümlülükleri

Taraflar
MADDE 5- (1) Bu protokolün tarafları aşağıda gösterilmiştir;
a) KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Bundan böyle "Belediye" olarak anılacaktır.)
Adres         :  Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6, Kartal/İstanbul
Tel             : 444 4 578
b) TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ (Bundan böyle "Dernek" olarak anılacaktır.) 
Adres         : Gureba Hastanesi Caddesi, No:31, Kat:4 Çapa, Fatih/İSTANBUL
Tel             : 0 (212) 521 49 12

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
MADDE 6- (1) Belediyenin hak ve yükümlülükleri:

a) Engelli bireylerin toplumsal yaşama bağımsız birer birey olarak katılımlarının sağlanmasına ilişkin 
yürütülecek dernek çalışmalarında kullanılmak üzere belediyemiz mülkiyetinde olan ilçe sınırları 
içerisindeki uygun bir yerin 2 (iki) yıl süreyle bedelsiz olarak Türkiye Sakatlar Derneği hizmetine tahsis 
edilmesi veya engellilerin ulaşımına uygun bir yerin kiralama yoluna gidilmesi. 
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b) İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan fiziksel, görme, işitme, konuşma ve zihinsel engellilerin erişim ve 
ulaşımlarını güçleştiren yapısal ve mimari engellerin düzeltilmesi için yapılacak çalışmalarda derneğin 
görüş ve önerilerinin alınması,
c) Yeni yapılan toplu konutlar, kamu binaları, sosyal alanlar, kamu alanlarının erişime uygun olup 
olmadığının kontrolünün sağlanması ve denetlenmesi,
ç) Dernek tarafından engelli bireyler yararına yapılacak etkinlik ve çalışmalarda idarenin uygun gördüğü 
ortak projelerin yürütülmesi huşularından ibarettir. 

(2) Derneğin hak ve yükümlülükleri:

a) Engelli bireylerin sosyal ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamaya yönelik etkinliklerin planlaması 
ve uygulanması, 
b) Maddi olarak yardımcı cihazlarını karşılamaktan yoksun engelli vatandaşlarımızın yaşamını 
kolaylaştıracak her türlü cihaz ve tıbbi malzemenin temin edilmesi, 
c) Maddi durumu uygun olmayan engelli birey ve ailelerinin ihtiyaçları doğrultusunda gıda, tekstil ve 
barınma gereksinimlerinin temin edilmesi, 
ç)Engelli bireylerin mevcut mevzuattan doğan her türlü hak ve imkanlardan faydalanabilecekleri alt yapı 
hizmetlerinin oluşturulması, bilgilendirme çalışmalarının yapılması, seminer, konferans vb. sosyal, 
kültürel ve bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi,
d) İlçemizde ikamet eden engelli bireylerin üretime katılmalarını sağlamak amacıyla meslek kursları 
açılması, EKPSS hazırlık kurslarının düzenlenmesi, kermes vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesi, bu 
kapsamda projeler hazırlanması ve fon sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülmesi,
e) Engelli ailelerinin zaruri hallerde, bağımlı durumdaki engellilerini belirli bir zaman diliminde 
bırakabilecekleri sosyal mekanlar oluşturulması, 
f) Yapı ile ilgili rutin bakım ve onarımların yaptırılması; yapının elektrik, su, ısınma, iletişim ve temizlik 
giderlerinin karşılanması, güvenliğinin sağlanması, 
g) Protokol kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin altışar aylık dönemler halinde Belediye'ye raporlar 
halinde sunulması,
h) Tahsis olunan yapıda iktisadi faaliyet oluşturulacak şekilde ticari faaliyette bulunulmaması, 
ı) İdare tarafından Derneğin kullanımına tahsis edilen mekanların, tahsis süresinin sona ermesi veya 
protokolün fesih edilmesi ya da protokol süresinin bitmesi hallerinde derhal tahliye edilmesi,
i) İdare tarafından Derneğin kullanımına bırakılan araç, gereç ve demirbaşların, kullanım amaçlarının 
sona ermesi veya protokolün fesih edilmesi ya da protokol süresinin bitmesi hallerinde derhal idareye 
iade edilmesi hususlarından ibarettir. 

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarih ve Sayı: 13.01.2022-E.143269



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

8.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI OCAK AYI
 TOPLANTILARI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT 

M E C L İ S  K A R A R I D I R

KARAR NO : 2022/12
KARAR TARİHİ : 06.01.2022

5

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 
 

Protokol değişiklikleri, süresi ve fesih
MADDE 7- (1)  Meclis kararına aykırı olmamak kaydıyla, tarafların karşılıklı mutabakatı ile protokol 
hükümlerinde yazılı değişiklik yapılabilir. Taraflar, Protokolün işleyişi ile ilgili Protokolle sınırlı 
hususlarda doğabilecek diğer sebeplerden dolayı karşılıklı mutabakatla ek protokol düzenleyebilir, 
protokol üzerinde değişiklik ve ekleme yapabilir.

(2) Bu Protokol, taraflar arasında mutabık kalınmış olan bütün hususları belirler ve aynı konuda önceden 
düzenlenmiş olabilecek diğer her türlü yazılı ve sözlü anlaşmayı bertaraf eder.
(3) Bu protokolün süresi, imza tarihinden itibaren 2 yıldır. Taraflar, en geç protokol sonlanmadan önceki 
15 gün içerisinde bir araya gelip, protokolün sonra ereceği tarihten itibaren geçerli olacak şekilde ek bir 
protokol imzalayarak, protokole konu olan işbirliğini kesintisiz olarak sürdürebileceklerdir. Uzatılacak 
süre protokolde açıkça belirtilecektir.

(4) Yapının protokol kapsamı dışında kullanıldığının tespiti halinde, Belediye tarafından Derneğe yazılı 
uyarı yapılır ve aykırılığın giderilmesi için uygun süre verilir. Aykırılığın giderilmemesi durumunda 
Belediye, protokolü tek taraflı fesih yetkisine sahiptir. Feshin Derneğe bildirildiği tarihten itibaren 15 gün 
içerisinde tahsis edilen yapının tahliye edilmemesi durumunda 2886 sayılı Yasanın 75. Maddesi uyarınca 
işlem yapılır ve 15. Günden tahliye edildiği tarihe kadar ecrimisil alınır.  

(5) Derneği hak ve yükümlülükleri arasında sayılan ve ödenmesi lazım gelen elektrik, su, ısınma vb. 
giderlerin ödenmediğinin tespiti halinde Belediye'nin yazılı uyarısına rağmen ödeme yapılmaması 
durumunda protokol Belediye tarafından tek taraflı olarak feshedilir. Bedellere ilişkin Belediye'den hiçbir 
hak, alacak vb. talep edilemez. Anılan bedellere ilişkin Belediyenin bir bedel ödeme durumunda kalması 
halinde, yasal faizleri ile birlikte Belediyenin icra takibi yapma hakkı saklıdır. 
(5) Taraflarca, bu protokolde düzenlenen hükümlere uyulmaması durumunda yazılı olarak tebliğ edilmek 
ve gerekçesi belirtilmek koşuluyla diğer tarafın yedi gün içinde fesih hakkı saklıdır.

(6) Tarafların yazılı mutabakatı halinde protokolün süresinden önce feshi mümkündür.

Tebligat 
MADDE 8- (1) Protokolün taraflar bölümünde yer alan adresleri, tebligat adresleri olup, değişiklikler 
karşı tarafa değişiklik tarihinden en geç 15 gün içerisinde yazılı olarak ihbar etmekle yükümlüdür.  İhbar 
yapılmadığı takdirde, protokolde beyan edilmiş olan adreslere gönderilen tebligatlar yerine ulaşmış 
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sayılacak ve yenisi yazılı olarak bildirilinceye kadar eski adrese yapılan tebligat geçerli kabul edilecektir.

Devir Yasağı 
MADDE 9- (1) Taraflar, protokolü ya da protokolden doğan hak, alacak, menfaat ve yükümlülüklerini 
diğer tarafın yazılı onayı olmadan üçüncü şahıs veya kurumlara devir ya da temlik edemez.

İhtilafların halli 
MADDE 10- (1) Bu protokolün uygulanması sırasında doğabilecek ihtilaflarda, uzlaşma esas olup, 
uzlaşma sağlanamaması durumunda İstanbul İdare Mahkemeleri, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve 
İstanbul Anadolu İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük 
MADDE 11- (1)  İşbu protokol 2 (iki) suret, 11 (on bir) madde ve 4 (dört) sayfadan ibaret olup, Belediye 
Meclisince alınacak karara istinaden taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. …/…/……

SONUÇ :
Engelli Dernekleri ile İşbirliği Protokolü İmzalamak İçin Belediye Başkanımız Sayın Gökhan YÜKSEL'e 
yetki verilmesi ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonu ve Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu Raporları 
Doğrultusunda kabulüne; Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2022/OCAK AYI TOPLANTISININ 
06.01.2022 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 

 OLCAY ÖZGÖN
 BELEDİYE MECLİSİ 

2.BAŞKAN VEKİLİ

 AYSEL YÜCEL
MECLİS KATİBİ

 METİN ŞAHİN
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2022

 GÖKHAN YÜKSEL
BELEDİYE BAŞKANI
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