
“Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi'ne aynen 
uyacağımı deklare ediyorum. 

Yarın bunun hesabını benden sorabilirsiniz… 
Katılımcılık sürecini çok önemsiyoruz.

Böyle bir sürecin olmadığı bir yönetim biçiminde de 
demokrasiden söz edemeyiz.”

                                Ülgür Gökhan-Belediye Başkanı / Artlim - Mart 2014

Çanakkale Belediyesi 2015-2019 Stratejik Plânı hazırlık çalışmalarına 
başlıyor. Plân,  kentin geleceğinin belirlendiği bir belge olup temel 

unsurlarından birisi de katılımcılıktır.
Bunun için;

Mahalleler için öncelikli hizmet neler olabilir?

Mahallede neye ve hangi yatırımlara ihtiyaç vardır?

Mahallelilerin talepleri nelerdir?

Stratejik plân hazırlama sürecinde 
Mahalle Meclisleri göreve hazır.

Hazırlanacak stratejik  plâna sahip çıkacak;
Belirlenen hedefe ulaşmada sorumluluk 

duyarak destek olacak;
Kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları

partiler, sendikalar, noterler, muhtarlar, dernekler 
ve vakıflar  ile üniversite ile  kadın, genç, engelli, 
çocuk ve çevre meclisleri ve çalışma gruplarıyla; 

“Yerel düzeyde demokratik katılımın 
yaygınlaştırılmasını, ortak yaşam bilincinin 

geliştirilmesini, 
çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının 

benimsenmesini sağlamak” göreviyle;

Stratejik plân hazırlama sürecine 
geniş katılım sağlamak için 
Kent Konseyi göreve hazır.
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2015-2019 Stratejik Plân ve  Bütçe  Çalışmaları Demokratik Yönetişim

Kent Konseyleri, kamu yönetimi  ve 
yurttaşlar arasındaki yönetim 
ilişkilerinin ve kavramının değişim 
sürecinde ortaya çıkan “yönetişim” 
kavramının bir aracı olarak toplumsal 
yaşamımıza girdi.
Klasik yönetim kavramı/anlayışı, bir 
tarafın bir tarafı yönetmesini ifade 
ederken yönetişim; tarafların 
birbirlerini etkiledikleri, özellikle 
karara yönelik yönetsel süreçlerde çok 
yönlü  ve etkileşime açık, müzakereye  
dayalı, çoğulculuğa ve olmazsa olmaz 
katılıma önem veren ilişkileri içinde 
barındıran “birlikte yönetim”in 
ifadesidir. Kavram,  sosyal ve siyasal 
boyutla etkileşim sürecinde 
“demokratik yönetişim” olarak 
kendini geliştirdi.
Toplumsal yaşantımızın yeni kavramı 
“demokratik yönetişim”; davranış ve 
düşünce kalıplarımızı, standartlarımızı 
zorluyor; tahammül, sorumluluk ve 
birlikte yönetme kapasitemizi 
değiştirip geliştirmeyi  yalnızca biz 
yurttaşlardan değil, STK'lardan, kamu 
yönetim organlarından ve özel 
sektörden  talep ediyor.  
Demokratik yönetişimin temel 
dayanağı katılımdır. Etkin 
katılımcılığın yaygınlaştırılıp 
uygulanabilmesi için gereken şartların 
başında “katılım süreçlerinin 
oluşturulması” yer alır. Etkin katılım 
için STK'lar ve yurttaşların konuyla 
ilgili gelişimine destek olacak eğitim 
programlarının uygulanması da bir 
başka adım.  Örgütlü yapıların 
katılımcılıklarını geliştirmeye yönelik, 
ilgili oldukları alanlarda katılımlarını 
sağlayacak süreçlerin oluşturulması 
katılımı güçlendirecek etkenlerdendir.
Kent Konseyimizi;   STK'lar, Özel 
Sektör, Kamu kuruluşları ve yurttaş 
katılımlarıyla gerçekleştirilmek üzere,  
Belediyemizin 2015-2019 Stratejik 
Plân hazırlama süreci beklemektedir.    
Çanakkale'nin 2015-2019 Stratejik 
Plân süreci,  kentimiz ve kentlilerin  
“demokratik yönetişim” sınavı 
olacaktır aynı zamanda.

SaimYavuz                                                                                  
Çanakkale Kent Konseyi Başkanı



Çanakkale Kent Konseyi Kadın 
Meclisi genel kuruluna çok sayıda 
davetli ve ilgili katıldı.                                                                                          
Çanakkale Kent Konseyi Kadın 
Meclisi Başkanı Sevgi Uluşal, “Kadın 
Meclisi olarak kadınlara yönelik her 
türlü ayrımcılığı ve şiddete karşı güç 
birliği yaparak hem uygulayıcı hem 
de yararlanıcı olmak için eşitlik 
ilkesiyle, kadın hak ve hukukunun 
korunması, toplumsal barış için dil, 
din, ırk, kültür ve düşünce farklılıkları 
gözetmeksizin, kentlilik bilincinin 
geliştirilmesi, kent içinde yaşayan 
tüm kadınların, sosyal yaşamda 
etkinliklerini arttırmak, yerelde karar 
alma mekanizmalarında aktif rol 
almalarını hedefleyen ve gündemde 
tutan politikalar geliştirmek için 
çalışmalarda bulunmaktır. Sosyal, 
kültürel, ekonomik yaşama kadınların 
daha etkin katılımını sağlayarak kent 
yaşamının içine çekmek için merkezi 
yönetim, yerel yönetim ve STK'larla 
birlikte katılımcı yönetişim anlayışı 
çerçevesinde hayata geçirerek kadını 
yapabilir kılmak amacıyla kentsel, 
ulusal ve uluslararası platformlarda 
kadın politikaları oluşturmaya 
çalışıyoruz.” dedi.                                                                                   
Genel kurulda ayrıca, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi Peyzaj 
Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Füsun Erduran Nemutlu “İç 
mekan süs bitkileri”  tanıtım, bakım, 
üretim ve sorunları hakkında bilgiler 
verdi.                                                                                                          
Genel Kurul, 7 Şubat-7 Mart 2014 
tarihleri arasında düzenlenen “Aile 
Eğitimi” çalışmasına katılan ve katkı 
sunanlara katılım belgelerinin 
verilmesiyle sona erdi.                                                

“Engelliler Meclisi, kentimizde 
yaşayan engellilerin sosyal yaşama 
katılabilmesi için imkânların 
yaratılması ve çoğaltılmasına yönelik 
çalışma programlarını oluşturuyor.” 
diyen Engelliler Meclisi Başkanı 
Remzi Bolaman, yakın bir zaman 
önce kurulan   “Çocuk Kalbi Engel 
Tanımaz Çalışma Grubu”nun 
çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.  
“Bir grup gönüllünün oluşturmuş 
olduğu Çocuk Kalbi Engel Tanımaz 
Çalışma Grubu, Ocak ayında kuruldu 
ve çalışmalarına başladı.  Engellilerin 
kent yaşamında fiziki engellerle 
karşılaşmadan rahatlıkla 
yaşayabileceği düzenlemelerin 
gerçekleştirilmesi hedefinde, 
ilköğretim basamağındaki çocuklara 
yönelik farkındalık yaratmak, çalışma 
grubunun amacını oluşturuyor. 
Özellikle ilköğretimin ilk 4 
basamağındaki çocuklara yönelik 
olacak farkındalık programı için, 
Üniversite, Milli Eğitim Müdürlüğü,  

ilköğretim okulları, Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi ile Engelli Meclisi 
ortaklığında çalışmalar yürütülüyor.
Engelli çocuklar,  öğretim sürecinde 
nelerle karşılaşıyor? Sorunları 
nelerdir? Okullarda fiziki engeller 
kadar çocuklar arasındaki ilişkilerde 
sorunlar var mı? Engelsiz çocuklar 
engelliler hakkında ne biliyor, ne 
düşünüyor, gibi birçok sorunun 
yanıtlarının tesbit edilmesi bu 
çalışmanın ilk adımı olacak. Bunun 
için Çalışma Grubu hazırlamış olduğu 
sorularla öğrenciler arasında geniş 
çaplı bir anket çalışmasına başlıyor.  
Bu çalışmadan elde edilecek 
sonuçlara göre “çocuklar için 
farkındalık” programı oluşturulacak. 
Hedefimiz, engelliler ve engel 
konusunda ilköğretimin birinci 
basamağında müfredat programında 
ders konulmasıdır. Çocuklarla 
yürütülecek bu eğitim programlarının, 
aileleri de etkileyebileceğini 
düşünüyoruz.”
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Çocuk Kalbi Engel Tanımaz Çalışma Grubu
 

Kemalpaşa Mahallesi Aslan Abla 
Sokak'ta “İçindeki Çocuğu Çıkart 
Minderini Kapta Gel” sloganıyla 
gerçekleştirilen etkinliğe aileleri ile 
birlikte katılan çocuklar 'Çiçek ekimi, 
taş boyama, ip atlama, yakan top' gibi 
oyunların yanı sıra sokakta çiçek 
ekimi, duvar boyama, müzik ve dans 
etkinlikleri ile güzel bir gün geçirdiler. 
Etkinlikte konuşma yapan Çocuk 
Meclisi Başkanı Gurur Erensoy; “23 
Nisan hem çocuk bayramı hem de 
Türkiye Büyük Millet Meclisini 
açılışının yapıldığı gün. Buradan 
ailelere sesleniyorum: Çocuklarımıza 

Kadın Meclisi Genel Kurulu 

Aslan Abla Sokakta Çocuk Sesleri

23 Nisan'ın sadece Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk bayramı olmadığını aynı 
zamanda Meclis'in açılış günü 
olduğunu söylemeliyiz.” dedi.



tamamen sivil anlayışla oluşan bir 
yönetmeliği  vardı. Bütçede belediye-
nin resmi katkısıyla oluyordu. Kent 
Konseyi nedir araştırması yapan 
kişilere Çanakkale Kent Konseyi 
örnek oldu, ilham kaynağı oldu. Yasal 
yönetmelik çıkmadan önceki bizim 
kendi içimizde yaptığımız yönetmelik 
ya da uyulması gereken kurallar diye-
lim çok demokratik kurallar silsilesi 
vardı ve bu Türkiye'de oluşan Kent 
Konseyleri ana yönetmeliğine ışık 
tutan yapılanma oldu. Sıkıntılarda 
elbette oldu. O sıkıntıları yürütme 
kurulu sıfatı ile bizlerde yaşadık. 
Hizmet etme anlamında dışarıdan 
alınacak destek ve yardımlarda da 
yaşadık. Şimdi artık resmi bir tabanı 
var. Resmi olarak belediyeler bütçe 
ayırabiliyor. İlk kuruluş yıllarında 
genel kurul salonuna insan toplayamı-
yorduk. Şimdi artık mahalle meclisle-
rine kadar yayılmaya başladı. Benim 
temennim şu; bu tür çalışmalar belirli 
bir anlayışın temsilcisi gibi olmasın. 
Katılımcı, her anlayıştan her insanın 
fikrini ifade edebileceği bir meclis 
gibi olsun. 

Mehmet Tutkun:  Kent Konseyi’ne 
ilk kuruluş yılında Belediye Başkanı 
başkanlık ediyordu. Daha sonra 
İçişleri bakanlığı yönetmelikte deği-
şiklik yaptı. “Kent Konseyi'ne beledi-
ye meclisi 1. başkan vekili başkanlık 
eder” dedi. O nedenle 1. Başkan vekili 
ben olduğum için 2 yıl süresinde kent 
konseyi başkanlığı yaptım. Daha son-
ra bakanlık yönetmelikte bazı değişik-
likler yaptı. Başkanlık, oluşum ve büt-
çeyle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. 
Yeni düzenlemeye göre, galiba 2009 
yılıydı, genel kurullar yapıldı ve Saim 
bey başkan seçildi. Başkanlık genel 
kurulda yapılan seçimle oluyor. 
Yönetmelikte yapılan değişiklikle 
Kent Konseyi belediyelik olan yerle-
şimlerde kurulması gerekiyor. Biz 
Çanakkale, Türkiye'de ilklerdeniz. 

Süreç nasıl ilerledi? 
Gelişmeleri nasıl buluyorsunuz?

Nurşen Albayrak: Gelişmeler 
var.“Artlim” bülteni de çok iyi bir şey. 
Kent Konseyinin daha fazla kişiye 
ulaşmasını sağlayacak. Biraz 
yenileşme gerekebilir. Sürekli aynı 
kişiler aynı yapı olmamalı diye 
düşünüyorum. Daha farklı 

Çanakkale Kent Konseyi 10. yılını 
dolduruyor. Bu sayımızda da Kent 
Konseyi yürütme kurulunda görev 
yapmış üyelerimizin süreçle ilgili 
görüşlerini almaya devam ettik. 

Kent Konseyi kuruluş süreci ile 
ilgili bilgi verir misiniz?

Nurşen Albayrak: Heyecanlı 
tartışmaların olduğu insanların 
birbirini tanımaya çalıştığı Kent 
Konseyi'nin ne olduğunu kavramaya 
çalıştığımız bir dönemdi. Ekip iyiydi. 
Eksiklikler elbette vardı. Gelecekte 
neler yapılabileceği ile ilgili Kent 
Konseyinde kaygılar vardı. Daha çok 
bunlar tartışılıyordu.  Toplantılara 
herkes katılıyordu. Oraya gerçekten 
katkı verip sadece oraya zaman 
ayıracak kişiler gerekiyordu. Belediye 
ile olan ilişkisini sorguladık. 
Belediyenin yan kolu mudur? Tabii 
değil.  Belediye'nin desteği gerekiyor. 
Özellikle maddi konular belediye 
meclisinden geçiyor. Tabiki 
siyasetinde üstünde bir olay. Dernek 
ve sendikaların çok  katkısı var. 
Özellikle çevre konusunda. Meclisler 
o dönem belliydi. Şimdi hemen 
hemen hepsi kurulmuş durumda. Bu 
arada onlara bağlı çalışan çalışma 
grupları kurulmaya başlamıştı. Maddi 
anlamda biraz daha bağımsız 
olabilmeliyiz. Projeler üretmemiz 
gerekiyor. Çanakkale özel bir kent, 
hepsinin ortak aklını simgeleyecek bir 
yer olduğunu düşünüyorum. Kentle 
ilgili her şeyin siyasi ve günlük 
anlamda da her şeyin yapılabileceğine 
inanıyorum. Katkım gerekirse çok 
fazla zaman ayıramamakla birlikte 
yardımcı da olurum. 

Ünal Ömercioğlu: İlk yürütme 
kurulunda ben de bulundum. O 
zamanki çalışmalarda yönetmelik 
resmi olarak belirlenmediği için 

kesimlerden birilerini de katmak 
gerekir. Bunu sadece Kent Konseyi 
için söylemiyorum. Bazı etkinlik ve 
eylemlere katılıyoruz. Hep aynı 100 
kişi katılıyor. Bu aslında gerçekten bir 
sıkıntı. Daha yeni yüzler ve gençleri 
çekmek lazım. Gelişimini doğru yolda 
görüyorum. İyi çalışıyorlar. Kentin 
nabzını tutabilmesi için bu kente 
uygun olması gerekiyor. Çanakkale 
Kent Konseyinin önü çok açık. Halkın 
nabzını tutacak yerdir burası.

Ünal Ömercioğlu: Kent Konseyinin 
oluşumunda kentlinin yönetime 
katılımı, desteği gibi bir takım şeyler 
algılandı. Hiçbir idarenin parasını 
verdiği bütçesini oluşturduğu, ama  
kendi anlayışına ters fikirlerin 
üretildiği topluluk hoşuna gitmez. 
Herkes “biz demokratız” dese de 
“karşıma çıkacak kişi bizim 
yaptıklarımıza ters fikirler beyan 
etmesin” gibi psikolojik tavır içerisine 
girmiş oluyor. Türkiye'de kent 
konseyleri uygulamasına 
baktığımızda her bütçesini veren 
belediye kendisinden olan insanların 
orada olmasını istemiştir. Bu 
Çanakkale'ye böyle yansımış diğer 
kentlerde de böyledir. Bu süreçlerde 
katılımcılık çok önemli.
Son gelinen noktadaki Mahalle 
Meclislerine kadar Kent Konseyinin 
yayılıp herkesin katılımının 
sağlanması çok olumlu bir gelişme. 
Hatta kent halkı buna sahip çıkmalı. 
Daha hâlâ yürütme ile ilgili 
endişelerim var. Mahalle 
Meclislerinden çıkacak sonuçla ilgili 
yürütmede bu ilin nihai olurunu 
verecek kişilerin ilim - bilimle 
uğraşan kurumların destek ve 
oluruyla, dışlanmadan ÇOMÜ idari 
kadrosunun anlayışıyla, Kent Konseyi 
yürütme kadrosunun anlayışının 
siyasi örtüşmediği bir ortamda “biz 
onları tanımıyoruz” anlayışını bırakıp 
onların bilimsel veri ve desteklerini 
alarak oluşturabilecekleri bir anlayış 
çerçevesinde yürütmenin hareket 
etmelerinin Çanakkale'ye olumlu 
katkıları olacağını düşünüyorum.

Mehmet Tutkun:  Çeşitli meclisler 
kuruldu. Şimdi mahalle meclisleri de 
kuruldu. İnsanlar kendi çevresinde 
sorunları bire bir yaşıyorlar.  
Yaşadıkları  sorunları çevre, kentlilik 
bilinciyle bunu sahiplenebiliyorlarsa   
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Nurşen Albayrak



diğer dernekler hiç kimse ortalarda 
yok.  Kent konseyi ne 
zaman ortaya çıkıyor?  Birileri 
Çanakkale için proje ortaya 
koyduğunda Kent Konseyi bunu etüd 
edip, olur veya olmaz;  doğrudur veya 
karşıdır gibi bir lâf edildiğinde  
muhalefet o noktada başlıyor. Ama 
böyle bir fikir atılmadan kent konseyi 
neden proje üretmiyor gibi kimse 
eleştirmiyor?
Kent Konseyi yerel seçimlerden önce 
seçim bildirgesi yayınladı. Bu seçim 
bildirgesinin yayınlanış biçimi ile 
söylemine ve de sahiplenilmesine 
baktığınızda sanki belirli bir anlayışa 
göre hazırlanmış bir bildirge. Kent 
Konseyinin bir anlamda bu işlere 
bulaşmak yerine kentin fiziki 
sorunları, kentin bir noktada geleceğe 
nasıl hazırlanacağını fiziki, kültürel 
olarak nasıl hazırlanacağını ortaya 
çıkarabilecek anlayışta çalışmasının 
doğru olacağını,  siyasi 
manipülasyonlara bulaşmadan “ÇTSO 
bir şey ifade etti ona karşı duralım 
ama belediyenin yaptığı işe de karşı 
durmayalım. Çünkü bizim bütçemizi 
belediye veriyor.”  Bu tehlikeli bir 
anlayış bunu bugüne kadar hiç kimse 
dile getirmemiş olabilir. 
Mesela kent konseyi yeşil binayı, 
Çanakkale belediyesini eleştirdi mi? 
Gündemine bile sokmadı. Vatandaş 
olarak söyleyebilirim, ama kent 
konseyinin pas geçmesini doğru 
bulmuyorum. Kentin farklı sorunları 
halledilmeden bu yatırım, bu paranın 
harcanması doğru mu değil mi? Kent 
Konseyi bunu tartışabilir. Oradan 
çıkacak sonuçla bu bina yapılır veya 
yapılmayabilir. Kent Konseyi, 
acımasızca, kendi bütçesini veren 
belediyeyi de eleştirebilecek.  O 
zaman bu kentte yaşayan farklı siyasi 
görüşteki farklı yaşam tarzındaki 
insanların da güveni gelecek. Ben 
bunun birinci ve çok büyük bir 
eksiklik olarak görüyorum. Kent 
konseyi kültürel faaliyetlere daha çok 
ağırlık vermelidir. Her kentin bir 
takım yöresel yemekleri ve başka 
özellikleri gibi Çanakkale'nin yöresel 
özelliklerinin neler olduğunu ortaya 
çıkarabilecek bir çalışma yaptığını 
görmedim. Bilimsel alt yapı gibi 
çalışmalara yönelebilir. Çanakkale 
kent konseyinden efor olarak fazla şey 
bekliyorum ama yapması gerekenler 

kendi meclisinde tartışıp rapor haline 
getirebiliyor. Buna dayalı olarak 
oluşturulan rapor, kent konseyi genel 
kurulunda kabul görüyorsa, üst çatıda 
belediye olduğu için belediye 
meclisinde gündeme getiriliyor ve 
oradada bir karar oluşturuluyor.   
Çanakkale'de gönüllük esasına dayalı 
duyarlı bir kentlilik bilinci toplumda 
yerleşmiş bir şekilde. Bu nedenle 
süreç bence gayet olumlu iyi gidiyor. 
Görüyorum, Çalışma grupları artıyor. 
Çalışmalar artıyor. Ben, başkanlık 
görevim bitince bir sonraki yönetimde 
de yer aldım. 3. Dönemde yer 
alamadım, katkı anlamında ne 
gerekiyorsa her zaman katkı 
sunuyorum. 

Sizce Kent Konseyinin eksik kaldığı 
yerler var mı? İlerleyen dönemle 
ilgili neler bekliyorsunuz?

Nurşen Albayrak: Daha yenileşme, 
yeni isimler konseye çekilmelidir. 
Tam bilmiyorum ama öneri olarak 
söylüyorum. Proje ağırlıklı olabiliriz. 
Projelerde pek ses duymuyorum biraz 
aksamış gibi. Onun çok güzel adım 
olabileceğini düşünüyorum. Biraz 
parasal destek olursa daha ses 
getirecektir. Mahalle meclisleri de 
açılıyor.  Bunlar da çok başarılı. O 
zaman düşünülüyordu. Bu 
uygulamalardan halkla daha iç içe 
kaynaşmış sonuçlar çıkacaktır. 
Projeler dışında bir şeye ihtiyaç yok 
gibi. İyi gidiyor. 

Ünal Ömercioğlu: Çanakkale Kent 
Konseyi Türkiye'deki kent konseyleri 
içerisinde çok iyi çalışan Kent 
Konseylerinden biri.  “Kent Konseyi 
nasılsa yapıyor işler yürüyor” diye iş 
bırakılırsa kent konseyi üretkenliğini 
kaybeder. Kent konseyi için iyi bir 
muhalefet olmadığını düşünüyorum. 
Kent Konseyini tartışan ve konseyin 
ürettiklerini eleştiren maalesef meslek 
odaları birliği, sivil toplum örgütleri 

olarak bunları düşünüyorum. Bırakın, 
marinanın nereye yapılacağına 
bilimsel olarak oranın ilgilileri karar 
versin. Çanakkale kent konseyi o 
karara karşı veya karar verilme 
sürecinde fikrini söylesin, “biz 
karşıyız” gibi bir şey yok. 
“Çanakkale'ye katkı sağlayacak her 
şeyin destekçisi ve yanında olunmalı.  
Eskiyi korumak güzel, meslek icabı 
bizde severiz, ama hep aynı kalmak 
çağa ayak uyduramamak o da bir 20-
30 sene geri kalmışlık gibi ortaya 
çıkacaktır. Çevreye duyarlı olmalıyız.  
Çevreye duyarlı olup yatırım ve 
gelişmişliğin önüne geçmemeliyiz. 

Mehmet Tutkun;  
Kent Konseyi'nin  aldığı kararlar,  
bağlayıcılık anlamında değil tavsiye 
anlamında kabul görüyor. Bir anlamda 
toplum nabzını tutma, eksik sorunları 
mercek altına alma, gün yüzüne 
çıkarma anlamında rol alıyor Kent 
Konseyi. Karar mercii ise Belediye 
Meclisi. Birliktelik çok önemli. 
“Bağlayıcılığı ne derece” denildiğinde 
orada bir sorun ortaya çıkıyor. 
Taraflı olunmamalı. Sadece sol yapı, 
sosyal demokrat veya CHP'ye yakın 
ekibin kurduğu alt birim gibi 
gösterilse de bununla ilgisi yok. İşin 
özünde gönüllük var. Herhangi rant, 
çıkar, koltuk savaşı değil hizmet 
anlamında gönüllük üzerine yapılıyor. 
Taliplisi yok eleştireni çok. İleriye 
dönük daha çok çalışma grubu ve 
meclis hangi alanda eksiklik 
hissediliyorsa tamamlanmalı. 
Çanakkale'nin turizm misyonu var. 
Tarihi binalar diyoruz. Bunlar hep 
konuşuluyor. Meclisler, çalışma 
gurupları daha çok her renk, siyasi 
görüş ve yapıdan kişilerle bir araya 
gelip ortak fikirler ortaya çıkarmalı. 
Ben, Kent Konseyi'nin daha iyi bir 
şekilde süreceğini  ve devam 
edeceğini tahmin ediyorum. 
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Çanakkale yöresi son dönemlerde 
ciddi bir çevresel tehdit altında, bir 
yandan Kazdağları'nda sürdürülen 
metalik madencilik faaliyetleri, taş 
ocakları vb.leri; diğer yandan, 
Bandırma'dan Lapseki Adatepe 
köyüne kadar olan alanda ÇED 
faaliyetleri süren toplam 17.000 MW 
gücünde termik santraller, Ayvacık 
Babadere'de halen ÇED süreci devam 
eden ve sırasını bekleyen en az iki 
tane daha termik santral, plânlama 
aşamasındaki HES'ler…
En önemli insan haklarından biri olan 
çevre hakkı ile ilgili olarak 
Çanakkale'de sürdürülen hukuk 
mücadeleleri hakkında bilgi vermeden 
önce “Çevre Nedir? Çevre Kirliliği 
Nedir? ÇED (Çevresel Etki 
Değerlendirmesi) Nedir? Çevre Hakkı 
ile ilgili mevzuat nedir?” sorularına 
kısaca açıklık getirmek istiyorum. 
Çevre; insanları, hayvanları, bitkileri, 
insan ve diğer canlılarla etkileşim 
içinde bulunan cansız varlıkları, 
bunların birbirleriyle olan ilişkilerini 
düzenleyen ekosistemi kapsar. 
Çevre kirliliği ise; çevrede meydana 
gelen ve canlıların sağlığını, çevresel 
değerleri ve ekolojik dengeyi 
bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi 
anlatır.
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) 
gerçekleştirilmesi plânlanan projelerin 
çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz 

etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz  
yöndeki etkilerin önlenmesi ya da 
çevreye zarar vermeyecek ölçüde en 
aza indirilmesi için alınacak 
önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji 
alternatiflerinin belirlenerek 
değerlendirilmesinde ve projelerin 
uygulanmasının izlenmesi ve 
kontrolünde sürdürü-lecek çalışmaları 
ifade eder. 
1982 Anayasasının 

 çevre hakkı düzenlenmiştir.
İnsanın, kaliteli bir yaşam sürmesine 
imkân sağlayan sağlıklı bir çevrede, 
onurlu bir biçimde, özgürlük, eşitlik, 
adalet içerisinde yaşama hakkına 
sahip olduğuna vurgu yapan 
Stockholm bildirisi sonrasında temel 
bir insan hakkı olduğu kabul edilen 
çevre hakkının öznesi insandır. Bu 
hak nedeniyle sorumluluk üstlenecek 
olanlar ise; insanlar, devletler, resmi 
veya özel kurum ve kuruluşlardır.
Çanakkale'de bugüne kadar yürütülen 
çevre hukukuna ilişkin mücadeleyi de 
sizlere kısaca özetlemek istiyorum. 
Bu alanda ilk dava Çanakkale Çan 
Termik Santrali için verilen ÇED 

Sağlık Hizmetleri 
ve Çevrenin Korunması başlıklı 56. 
maddesinde “Herkes, sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına 
sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre 
sağlığını korumak ve çevre 
kirlenmesini önlemek Devletin ve 
vatandaşların ödevidir.” denilmek 
suretiyle

olumlu belgesinin iptali istemiyle 
açılmıştır. Daha sonra, Biga'nın 
Kemer ve Bekirli köylerinde İÇDAŞ 
A.Ş. tarafından kurulması amaçlanan 
İÇDAŞ tersanesi ve yan tesisleri 
(İskele-Dalgakıran-enerji santrali) ile 
ilgili olarak 17.08.2007 tarihli ÇED 
olumlu kararının iptali ve yürütmenin 
durdurulması istemiyle dava açılmış, 
davada iptal kararı verilmiştir. Ancak 
firma tarafından  2. ÇED olumlu 
raporu alınmıştır. Ardından Karabiga 
beldesinde Alarko firmasınca Cenal 
Enerji Santrali, İskelesi, Kül 
Depolama Sahası ve Derin Deniz 
Deşarjı ile ilgili olarak ÇED Olumlu 
Raporu alınmış, raporun iptali için 
açılan dava iptal kararı ile 
sonuçlanmıştır. Yine Truva 
Madenciliğe ait Halilağa Altın ve 
Bakır İşletmesi'nin ÇED Olumlu 
Raporu'nun iptali için açılan dava 
iptal kararı ile sonuçlanmıştır. Halen 
Karaburun ve Kirazlıdere Termik 
Santral ÇED Olumlu Raporlarına 
karşı açılan davalar da devam 
etmektedir.
Ağı Dağı ve Kazdağları yöresinde 
yürütülen altın madenciliği faaliyetleri 
ile ilgili olarak alınan altı adet ÇED 
olumlu raporu ve bir adet Kapasite 
Artırım ÇED Olumlu Raporuna karşı 
da Çanakkale İdare Mahkemesi'nde 
“yürütmeyi durdurma” istemli olarak 
iptal davası açılmış, davalarda 
yürütmeyi durdurma kararı alınmış 
olup nihai kararların verilmesi 
beklenmektedir.
Gelecek nesiller bizleri yaşadığımız 
dönemin zorlukları ile değil. Onlara 
sağlıklı ve yaşanır bir çevre bırakıp 
bırakmadığımızla 
değerlendireceklerdir.  

Av. Ali Aydın Çalıdağ
Çevre Meclisi Başkanı
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Çanakkale Kent Konseyi Cevatpaşa 
Mahalle Meclisinin çalışma ofisi 
açıldı. 
“Sahilde kıyıya vurmuş yüzlerce 
deniz yıldızının arasına dalıp, elleriyle 
toplayabildiklerini toplayıp tekrar 
denize attıktan sonra işte bunlar 
hayata döndü düşüncesini paylaşan 
arkadaşlarımla oluşturduğumuz 
mahalle meclisi çalışma ofisimizin 
açılışını gerçekleştiriyoruz” sözleriyle 
konuşmasına başlayan Cevatpaşa 
Mahalle Meclis Başkanı Şevket Ağan; 
“Mahallemizin çağdaş, yaşanılır bir 
seviyede olması için gençlerimizin 
bilinçli, kendine güvenen bireyler, 
yaşlılarımızın mutlu, sağlıklı kişiler 
mahalle halkımızın birbirini seven, 
kişisel haklarına saygı gösteren, 
karşılıklı konuşabilen bir toplum 
olarak yaşayabilmesi amacını güden 
çalışma ofisimizin kurulmasında 
yardımı olan Kent Konseyi gönülleri 
ve çalışanları adına Kent Konseyi 
Başkanı Sayın Saim Yavuz'a, 
Çanakkale Belediyesi çalışanları adına 
sayın başkanımız Ülgür Gökhan'a 
teşekkür ederiz.” dedi. 
Belediye Başkan Vekili Celal Karakaş 
da yaptığı konuşmada; “Mahalle 
meclisleri çalışma ofisleri Kent 
Konseyi çatısı altında kuruluyorlar. 
Amacımız burada kent halkının kent 
yaşamını ve mahallesinde yaşama 
katkı sağlamaları. Mahalle muhtarları 
ile çalışacak, belediye ile iletişimlerini 
güçlendirecek, proje geliştirecek, 
yapılan yanlışları eleştirecek, yapıcı 
olacaklar. Böyle olursa katılımcı 
demokrasi ve katılımcı yönetim olur. 
Çanakkale belediyesi bu konuda son 
derece duyarlı mahalle meclislerine 
büyük önem veriyor.” dedi.
Açılış, davetlilerin çalışma ofisini 
gezmeleriyle sona erdi.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği 
Yürütme Kurulu üyeleri Çanakkale'de 
buluştu. Çanakkale Kent Konseyi'nin  
ev sahipliğinde gerçekleşen 
buluşmaya UCLG-MEWA(Dünya 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Birliği-Batı Asya ve Orta Doğu 
Teşkilatı)  Genel Sekreteri  Mehmet 
Duman, Dünya Yerel Yönetim ve 
Demokrasi Vakfı(WALD) Direktörü 
Hülya Alper, UCLG-MEWA İdari, 
Mali İşler Sorumlusu ve Kent 
Konseyleri Koordinatörü Gökhan 
Karaca, Yalova Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Hasan Soygüzel, Gaziantep 
Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati 
Binici, Gebze Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Esat Ural, Şanlıurfa Kent 
Konseyi Başkanı  Yusuf Sabri Dişli,  
Kahramanmaraş Kent Konseyi 
Başkanı  Zeynep Arıkan katıldı. 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği 
Yürütme Kurulu üyeleri ilk olarak 
UCLG-MEWA'nın da Ombudsman'ı 
olan  Çanakkale Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan'ı ziyaret ettiler. 

Ziyarette  “Uluslararası Yerel Yönetim 
Ombudsmanlığı” toplantısının Mayıs 
2015'te Çanakkale'de yapılması için 
görüş birliğine varıldı.  
Ziyarette konuşma yapan UCLG-
MEWA Genel Sekreteri Mehmet 
Duman; “Yeni döneminiz hayırlı 
olsun, çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum.  Ombudsmanlık konusu bu 
dönemde büyük önem taşıyor. 
Ombudsmanlıkla ilgili uluslararası 
toplantıyı Çanakkale'de yapmak 
istiyoruz. 

Yerel yönetim ombudsmanlığını ön 
plana çıkartarak hem ülke hem 
dünyaya öncülük etmeliyiz. Bunun 
kurulması için öncülük yapmalıyız” 
dedi. Çanakkale'de yasal olarak Kent 
Konseyleri kurulmadan sürecin 
başladığını ifade eden Çanakkale 
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan; 
“Kent Konseyini kavrayamamış, 
kurmamış olan belediyeler var. Yasal 
olarak kurmaları gerekir. Kent 
Konseyi konusu bir anlayış 
meselesidir. Katılımcı demokrasiden 
haberiniz varsa kurar, haberiniz yoksa 
uzak durursunuz. Ombudsmanlıkla 
ilgili uluslararası toplantıyı gelecek yıl 
Çanakkale'de mayıs ayında yapmamız 
uygun olur” dedi. Yönetim Kurulu 
toplantısı sonrası bilgiler veren 
Çanakkale Kent Konseyi Başkanı 
Saim Yavuz; “Gündemimizde 
seçimlerle birlikte yerel yönetimlerin 
değişmesi, yerel yönetimlerle birlikte 
de Kent Konseylerinin genel 
kurullarını yaparak yeni yönetim 
kurullarını seçme süreci konuşuldu. 
Ayrıca önümüzdeki dönemde 
yapılacak olan bölge toplantıları ve 
genel  toplantıların başlıkları ile  
UCLG-MEWA ile ortaklaşa yapılacak 
çalışmaların programları belirlendi. 
Demokrasinin yerelde gelişmesi 
geneldeki demokratik gelişmenin de 
temel belirleyicisi ve itici gücü 
olacaktır. Kent Konseylerinin 
kendilerini siyasallaştırmadan, 
taraflaştırmadan kentsel sorunların 
çözümü  ve kentli haklarının takipçisi 
olarak, kent yönetimine ve kararlarına 
halkın katılımını yükseltecek  
imkânlar yaratılması yönünde  
çalışmalar yapılması Kent Konseyleri 
Birliği'nin ortak hedefi olarak 
belirlendi.” dedi. Kent Konseyi Birliği 
üyeleri ve UCLG-MEWA heyeti 
ayrıca mahalle meclislerini ve Boreas 
Kırkyama Çalışma Grubunu ve 
Engelli Korosu’nu da ziyaret etti.
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10-16 Mayıs Engelliler Haftası 
Çanakkale Kent Konseyi Engelliler 
Meclisi kolaylaştırıcılığında 
Cumhuriyet meydanında düzenlenen 
törenle başladı. Engelliler 
Meclisi'nden  Nihal Çelebi, Engelliler 
haftasının önemini belirten bir 
konuşma yaptı:
“Engelliler haftası Birleşmiş 
Milletlere üye 156 ülkede aynı 
günlerde kutlanan özel bir haftadır. 
Günümüzde engellilik konusunun 
insan hakları meselesi olarak 
değerlendirilmesi uluslararası düzeyde 
kabul gören temel bakış açısı 
durumundadır. Bu doğrultuda 
uluslararası düzeyde ülkelerin 
engellilik politikalarını yönlendirecek 
hukuki bağlayıcılığı olan temel belge, 
Birleşmiş Milletler tarafından 13 
Aralık 2006 tarihinde kabul edilerek, 
imzalayan diğer devletler açısından da 
yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz de, 28 
Ekim 2009'da onay sürecini 
tamamlayarak bu sözleşmeye taraf 
olmuştur. Sözleşme, engellilerin tüm 
insan hak ve temel özgürlüklerinden 
tam ve eşit şekilde yararlanmasını 
teşvik etmek, korumak, sağlamak ve 
doğuştan sahip oldukları onuru ve 
saygıyı güçlendirmeyi 
amaçlamaktadır. Ayrıca insan onuruna 
ve bireysel özerkliğe saygı, ayrımcılık 
yasağı ve eşitlik, katılım, farklılıklara 
saygı, fırsat eşitliği ile erişilebilirlik 
kavramlarını esas almaktadır. 
Modern çağın gereği olan şehirleşme, 
insanları mağdur etmeye değil, daha 
mutlu ve pratik yaşamasını sağlamaya 
yönelik olmalıdır. Almanya’daki 
şehirlerde metro ve istasyonları 
engelli bireylerin kendi kendilerine 
yolculuk edebilmesine olanak 
tanıyacak biçimde yapmaktadırlar. 

Buna ek olarak engelliler için yapılan 
düzenlemeler yaşlıların, hamilelerin 
ve bebeği olan kadınların da işine 
yaramaktadır. Engelli bireylere 
ulaşılabilir kentler sağlamak, eğitim 
konusunda gerekli ortamı oluşturmak, 
sağlık koşullarını iyileştirmek, sosyal 
güvenliği devlet güvencesine almak, 
ailelere mevcut durum için destek 
programları sağlamak, topluma küçük 
yaşlardan itibaren farkındalık 
eğitimleri vererek, bunları 
uygulamalarla birlikte ele almak 
engelli ve sağlıklı bireylerin 
bütünleşmesine vesile olacak, 
ötekileştirmeyi yavaş yavaş ortadan 
kaldıracaktır. 
Son olarak engelli bireylerin 
ötekileştirilmeden, acınmadan “ biz ve 
onlar” şeklinde ayrıştırılmadan 
yaşayabilecekleri, 
çalışabilecekleri, dünyanın çeşitli 

ülkelerindeki benzerleriyle eşit 
yaşam koşullarını elde edebildikleri 
bir Türkiye talebimizi yineliyoruz.” 
Törenin ardından, meydanında 
başlayan Kordon boyunda devam 
eden farkındalık yürüyüşü, Sunset 
Duyarlılık Cafe'de sona erdi. 
Hafta içinde,  Rehberlik Araştırma 
Merkezi (RAM) ile birlikte “Özel 
Gereksinimli Çocuklarda Cinsel 
Gelişim, Cinsiyet Eğitimi ve Tacizden 
Korunma” konulu seminer 
gerçekleştirildi. Nedime Hanım Kız 
Meslek Lisesinde yapılan seminer,  
Eskişehir Anadolu Üniversitesi 
Engelliler Araştırma Enstitüsü 
Öğretim Üyesi Ayten Düzkantar 
tarafından verildi. Hafta programında 
yer alan bazı programlar Soma’da 
yaşanan maden felaketi ve  yağış 
nedeniyle ileri tarihlere ertelendi.
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Engelliler Haftası 

Çanakkale Kent Konseyi Engelliler 
Meclisi tarafından İsmetpaşa Mahalle 
Meclisi çalışma ofisinde “Engelli 
Hakları Nelerdir?” konulu seminer 
gerçekleştirildi.  
Toplantıda Sosyal Hizmet Uzmanı 
Cenk Özgür Özdemir yaptığı 
konuşmada; “Anayasal 
düzenlemelerle engelliliğin 
önlenmesi, engellilerin eğitim, sağlık, 
rehabilitasyon, istihdam, bakım ve 
sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının 
çözümüyle her yönden gelişmelerinin 

ve karşılaştıkları engelleri kaldırmayı 
sağlayacak tedbirleri almak, toplumsal 
yaşama katılmalarını sağlamak ve bu 
hizmetler için gerekli düzenlemeleri 
yapmak engelli haklarıyla 
hedeflenmiştir” dedi.
Engelliler Meclis Başkanı Remzi 
Bolaman da, “Mahalle 
Meclislerimizde, engelli hakları ile 
ilgili seminerler düzenleyerek, engelli 
sorunları ve çözümlerine ilişkin 
konuları  halkımızla paylaşmaya 
devam edeceğiz” dedi.

İsmetpaşa'da
“Engelli Hakları” 



memnuniyeti ifade ettiler. 
Salonda bulunan gerek partilerin 
destekçileri gerekse genel kurul 
temsilcileri bütün adayları alkışlarla 
karşıladılar ve desteklediler.
Adayların oturma ve konuşma sırası 
kura çekimiyle belirlendi.
Programa, konuşma sırasına göre; 
Halil Rüştü Akgün (MHP), Şehmuz 
Aslan ve Rahime Kanilgah (HDP), 
Emin Kurt (BTP), Şaban Sarı(Saadet 
Partisi), Turgut Manas(DSP), Ülgür 
Gökhan(CHP) ve Mehmet 
Daniş(AKP) katıldılar. 

MHP Belediye Başkan Adayı Halil 
Rüştü Akgün; “Demokrasinin 
mutlaka şart olduğu yönetim 
modelleri belediyelerdir. Belediyede 
katılımcı demokrasi en iyi şekilde 
yaşanmalıdır. Belediye yönetimi ve 
uygulamalarının şeffaflığı sağlanmalı 
halkın hemşehri hukukuna dayalı 
olarak belediye iş ve işlemleri ile ilgili 
bilgiye istediği zaman ulaşabileceği 
ortamın yaratılması demokrasinin 
olması açısından olmazsa olmazdır. 
Halkı temsil eden gurup ve örgütler 
belediyelerde temsil edilmeli kent 
konseyinin yapısı daha da 

güçlendirilmelidir.” dedi.

HDP Belediye Eş Başkan Adayı 
Şehmuz Aslan; “Bizim  'Şehir 
Senindir ve Kendimizi de Kentimizi 
de Biz Yöneteceğiz'  sloganlarımız ne 
düşündüğümüz ve nasıl bir yol 
izleyeceğimizi göstermektedir. 
Sokaktan başlayarak mahalle 
meclisleri ve kent, gençlik, kadın 
meclisleri ile bu katılımcılığı 
sağlamaya çalışacağız.  Kent 
meclislerinin alacağı kararlar bizim 
açımızdan bağlayıcı olacak. Sokaktan 
gelen kent meclislerinde 
kararlaştırılan her proje bizim için 
bağlayıcı olacak. Her projeyi halkla 
birlikte yapacağız”

HDP Belediye Eş Başkan Adayı 
Rahime Kanilga; “Herkesi bir çatı 
altında toplamak ve sorunlarına 
çözüm bulmak isteyen samimiyetini 
ilk kuruluşunda belli eden bir partiyiz. 
Her ilde bir erkek adayın yanı sıra 
kadın adayımızda var. Böyle bir adım 
önemli bir dönüşüm ve değişimdir. 
Projeleri diğer kurumlarla ortaklaşa 
yapacağız. 

Çanakkale Kent Konseyi'nin 5 Mart 
2014 tarihli Genel Kurul'unda, 
Belediye Başkanlığı için yarışan 11 
adaydan 7'si “Adaylar Anlatıyor” 
başlıklı gündemde soruları 
yanıtlayarak, kent yönetimine dair 
programlarını ve projelerini 
anlattılar.                                                                                                                         
AKP, CHP, MHP, HDP(Halkların 
Demokrasi Partisi), DSP, Saadet 
Partisi ve BTP (Bağımsız Türkiye 
Partisi) adayları,  Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu'nun daha önce 
belirleyerek gönderdiği 3 soruyu 
kalabalık bir topluluk önünde 
yanıtlayarak “nasıl bir yönetim” 
amaçladıklarını açıkladılar.
Toplantıya Kent Konseyi 
temsilcilerinin yanısıra, partilerden 
belediye meclis üyeliğine aday olanlar 
ve parti üyeleriyle birlikte, farklı 
kesimlerden izleyiciler katıldı. Ayrıca, 
Genel Kurul Çanakkale'deki 3 TV 
kanalından naklen yayınlandı.
2,5 saat süren “Adaylar Anlatıyor”a,  
adaylar birbirlerine şans dileyerek 
başladılar ve Kent Konseyi'nin 
kendilerini biraraya getirerek 
görüşlerini  kentli hemşehrileriyle 
paylaştırmaktan duydukları 
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hesap verebilir olmalıdır. Katılımcılık, 
şeffaflık, hesap verebilirlik içi 
doldurulması gereken kavramlardır.” 

Adaylara sorulan 3 soru

1)Yerel yönetimlerin hizmet 
sunumlarında, şeffaflık ve hesap 
verebilirlik, katılımcılık ve verimliliği 
esas alacak mısınız? Kentimizdeki 
bütün kimliklerin, inançların, 
kültürlerin özgürce yaşanabilmesini 
sağlayacak ve her türlü ayrımcılık ve 
şiddet ile mücadele edecek misiniz? 
2)Sizin yönetiminizde kaynak kullanı-
mında, bu kentte bizden sonrada yaşa-
yacak kuşakların haklarını da gözete-
rek doğal park ve ormanlarımızı,  
kıyılarımızı, su havzalarımızı, tarım 
alanlarını ve diğer tüm canlıları da 
koruyacak sürdürülebilir bir yerleşme  
ve kentleşme için uygulamalarınız ve  
temel ilkeleriniz neler olacaktır?
3) Kentte yaşayan çocuklar, yaşlılar 
ve  engelliler ile bisikletlilerin  
diledikleri yerlere kolaylıkla gitmesini 
sağlayacak güvenli ve işleyen bir 
ulaşım sistemi için uygulama 
plânlarınız nedir?  Kadınların kent 
yaşamının her alanına eşit ve adil 
imkânlarla katılabilmesi için önlem ve 
destek plânlarınız var mı ve bunları 
nasıl uygulayacaksınız? 

CHP Belediye Başkan Adayı Ülgür 
Gökhan “Çanakkale Kent Konseyi 
Seçmen Beyannamesini aynen kabul 
ediyor, uyacağım ve uygulayacağımı 
deklare ediyorum.  Kentimizde farklı 
şehir ve kültür, kesimlerden gelenler 
var. Bizim için en önemli nokta 
kültürlerin bu kentte özgürce 
yaşayabilmesin zemininin 
yaratılmasıdır.  Belediye alt yapı 
yapar, çöp toplar hizmet eder ama 
daha öncelikli olarak kentte yaşayan 
insanların ve kültürlerin bir arada 
kardeşçe yaşamanın şartlarını 
oluşturmaktır. Biz bugüne kadar 
kimlik, kültür, inanç ve siyaset 
farklıkları dikkate almaksızın herkse 
eşit hizmet ettik. Bu kentte şiddetin 
olmaması için mücadele edeceğim.”

AKP Belediye Başkan Adayı Mehmet 
Daniş “Farklı kültürlerin bir arada 
yaşayabilmesi dendiğinde 
Çanakkale'de olan hiçbir kimsenin 
hatta daha da genişlettiğimizde 1915 
ruhunu kavramış hiçbir Türk 
vatandaşının bunun dışında 
davranabileceğini, düşünebileceğini 
sanmam. Kentin kaynaklarını 
kullanıyorsunuz, size oy veren ya da 
vermeyen herkesin kaynağını 
kullanıyorsunuz. Önemli olan bu 
kaynağı kimler ve hangi usullerle 
planlıyorsunuz. Yerel yönetimler 

Kadını önemsiyoruz. Kadınların 
yaşama daha etkin katılmalarını 
sağlayacağız.”

Bağımsız Türkiye Partisi Belediye 
Başkan Adayı Emin Kurt “Yerel 
demokrasilerin güçlendirilmesi 
bakımından yerel yönetimlerin 
şeffaflık, katılımcılık, verimlilik 
olgularına göre çalışma yapmaları 
büyük önem kazanmıştır. Biz 
yönetime geldiğimizde belediye 
internet sitesinde aylık gider gelir 
tablosu yayınlanacak. Kent sakinleri 
diledikleri zaman nereye ne kadar 
harcama olduğunu ve geliri 
görebileceklerdir. İhaleler kamuoyuna 
açık internette yayınlanacaktır. Kent 
Konseyi, Sivil Toplum 
Kuruluşlarından öneri ve eleştiriler 
alacağız her mahalleye belediye 
temsilciliği açacağız. Sorunlar 
yerinden çözülecektir.”

Saadet Partisi Belediye Başkan 
Adayı Şaban Sarı “Kent Konseyi hiç 
bir ayrım yapmadan bizi de davet 
ettiği için teşekkür ediyoruz. Milli 
görüşün tek temsilcisi Saadet 
Partisidir. Milli görüş belediyeciliği 
bize göre Türkiye'de  markadır. Çok 
önemli hizmetler verdik. Hiç bir 
yolsuzluk iddiamız olmadı. Milli 
görüşçüler en başta seçildikleri gün 
“rüşvet alanda verende melundur” 
dediler. Yolsuzluğun kökünün 
kazınması için en başta gelen şarttır. 
Başkanlarımız halkıyla barışıktı 
kapımız herkese açıktı. Göreve 
gelirsek yine böyle olacak.”

DSP Belediye Başkan Adayı Turgut 
Manas “Çanakkale halkının katılımı 
ile oluşacak önce mahalle meclisinde 
başlayan projeleri bilimsel olarak 
değerlendirerek karar verdikten sonra 
belediye projeleri arasına alınacak. 
Biz parti olarak önce insan bazlı 
demokrasiyi uyguladığımız için 
bireyden başlayarak çalışmalarımızı 
yapacağız. Belediye hizmetlerinden 
herkes faydalanacaktır. Halkın onay 
vermediği bir toplumda başarı 
sağlamak mümkün değildir. Önce 
halka ineceğiz.  Belediye meclisinde 
görüşülerek bando, kültür ve gençlik 
merkezlerini yaratacağız.  Denizin 
nimetlerinden halkımın 
faydalanacağını sağlayacak 
projelerimiz mevcuttur.”
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Çanakkale Kent Konseyi Engelli 
Meclisi “Engelli Profili Çalışma 
Grubu” tarafından yürütülen 
çalışmalar kapsamında Fevzipaşa 
mahallesinde ihtiyaç sahiplerine evde 
bakım hizmeti verilmeye başlandı.   
Engelli Meclis Başkanı Remzi 
Bolaman; “Çanakkale genelinde 
başlattığımız çalışmanın ilk ayağını 
Fevzipaşa mahallesinde 
gerçekleştirdik. Engellileri tespit 
ederek yaşamlarını idame ettirmeleri 
için gerekli ihtiyaçlarını belirledik. İlk 
olarak tekerlekli ve akülü sandalyeleri 
ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. 
Çalışma kapsamında mahallede 
yaşamını sürdüren 30'a yakın 
engellimizin kayıtları alındı.  Bu 
arkadaşlarımızdan evde bakım 
hizmeti ihtiyacı olanlar için Halk 
Sağlığı Müdürlüğüyle görüştük. Halk 
Sağlığı Müdürlüğünden gelen 
görevliler mahallede tespit edilen 
vatandaşlarımızı muayene ettiler. 
Çalışma sonundan ihtiyaç sahiplerine 
evde bakım hizmeti verilmeye devam 
edecek. Engelli vatandaşlarımızın 
evde bakım hizmetinden haberleri 
yok.  Engelli kartları hakkında bilgi 
sahibi değiller. Mahalle meclislerinde 
kurulan çalışma gruplarıyla engelli 
halkımıza ulaşacağız. 21 Nisan günü 
de  İsmetpaşa Mahalle Meclisinde 
düzenleyeceğimiz  'Engelli Hakları ve 
Son Çıkan Kanunlar' isimli 
seminerimizde sosyal hizmet 
uzmanları tarafından detaylı bilgiler 
verilecek” dedi.

4 Mayıs'ta Atikhısar'daki  kır 
şenliğinde konuşma yapan Çevre 
Meclisi Başkanı Ali Çalıdağ; “Yağışlı 
havaya rağmen bizimle birlikte olup 
Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı 
olan Atikhisar Barajına sahip çıkmaya 
geldiğiniz için teşekkür ediyorum. 
Bizler geleceğine sağlığına hava 
suyuna hayatına sahip çıkmak isteyen 
insanlarız. Bizim, atalarımızdan temiz 
gelen bu doğayı korumak ve bizden 
sonra gelenlere aktarmak gibi bir 
görevimiz var.” dedi.
Etkinliğe destek veren Çocuk Meclisi 
Başkanı Gurur Erensoy ve Gaye 
Doğan; “Bizi yalnız bırakmadınız 
teşekkür ederiz. Çocuklar olarak biz 
asla ve asla doğaya zarar gelmesini 
istemiyoruz. Rüyalarımızdaki 
Çanakkale'de, gördüğümüz her yerde 
yeşil ve mutlu çocuklar olacak. 
Herkesi tasarruf önlemi almaya davet 
ediyoruz”  dediler.
Etkinlikte Can Gox ve Grup Mora 
konseri ile halat çekme ve çuval 
yarışları gibi oyunların yanısıra  
çocuklar da önce çevre gezisi 
ardından da gezide gördüklerini 
resimlediler.  Nefes Terapisti ve 
Yaşam Koçu Sezin Yetişen tarafından 
şenliğe katılanlara, diyafram 
kullanımı, enerji düzeyini yükseltme 
ve stresi azaltma bilgisi verildi. 

Çanakkale Kent Konseyi Çevre 
Meclisi, Çocuk Meclisi, Kaz Dağı ve 
Biga Yarımadası Çalışma Gurubu, 
Çanakkale Çevre Platformu 
bileşenleri ve Çanakkale 
Belediyesi'nin destekleri ile 
gerçekleşen “4. Atikhisar Kır Şenliği-
Ağaç Yeşilken, Sular Maviyken, 
Çocuk Gülerken”  etkinliği 
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 
açılış programıyla başladı. 3 Mayıs'ta 
Cumhuriyet Meydanında gerçekleşti-
rilen törende,  Çanakkale Kent 
Konseyi Çevre Meclisi başkanı avukat 
Ali Aydın Çalıdağ ile Çevre Platformu 
Dönem Sözcüsü Türker Savaş konuş-
ma yaptılar. Daha sonra  Cumhuriyet 
meydanında başlayan “farkındalık 
yürüyüşü” golf çay bahçesinde sona 
erdi. Yürüyüş sırasında vatandaşlar 
şenliğe davet edildi. 
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4. Atikhisar Kır Şenliği 

                                                                           

Çanakkale Kent Konseyi Fevzipaşa 
Mahalle Meclisi tarafından, organize 
edilen Roman Şenliği,  müzisyenler 
ve dansçıların yanısıra süslenmiş 
faytonlar ve seyyar arabalarıyla 
Fevzipaşa sakini romanlardan 
kalabalık bir grubun katıldığı,  kortej 
yürüyüşüyle başladı.  Kortej festival 
alanına geldiğinde, yakılan “Hıdırıllez 
Ateşi” ile karşılandı. 5, 6 Mayıs 
günlerinde yapılan şenliğin birinci 

gününde; Fevzipaşa Mahalle Meclisi 

Sosyal Yaşam Evi kızlar dans gurubu, 
Klarnetçi Rüştü ve Saz Gurubu, 
Gurup Hedon, Özen ve Saz Gurubu 
ile  Sinan Zorbey sevilen şarkılarını 
seslendirdi.  Şenliğin ikinci gününde 
de  Gelibolu'dan 

Yarım Dünya Hasan ve 
Edirneli Klarnetçi Göksel ve gurubu 
program yaptılar. Şenliğin kapanış 
konseri Roman Star İbo'yla yapıldı.

Dünya'ca ünlü 
klarnet ustası 

3.Roman Şenliği   

Engelliye Evde 
Sağlık Hizmeti 

Çanakkale Kent Konseyi'nin bültenidir.
Medya ve İletişim Sorumlusu

Alper Usta

Kemalpaşa Mahallesi 
Mersin Dede Sokak 23-25

Tel.: 213 71 63  Fax: 217 73 09

 canakkalekentkonseyi@gmail.com
www.canakkalekentkonseyi.org



Çanakkale Valiliği İl İnsan Hakları 
Kurulu ve İsmet Paşa Mahalle Meclisi 
tarafından “İnsan Haklarımızı Biliyor 
muyuz?” konulu konferans 
düzenlendi. Konferansa konuşmacı 
olarak katılan Avukat Hasan Sipahi ve 
Avukat Kaan Tonka, “Bu hak kişilere 
mahsustur. Başkasına devredilemez.  
Kişinin elinden alınması söz konusu 
değildir. Herkesin kişiliğine bağlı 
temel hak ve özgürlüklerdir. 
Vatandaşların bu hakkına sahip 
çıkması gerekir” dediler. 
Avukat Hasan Sipahi yaptığı 
konuşmada İnsan Haklarının geldiği 
süreci değerlendirdi; “Koruyucu 
haklar kişileri devlet ve topluma karşı 
koruyan haklardır.  İsteme hakları 
vatandaşların devletten talep ettiği 
haklardır.  Katılma,  seçme ve seçilme 
hakkı da mevcuttur. Mahalle 
muhtarlığından tutun il genel meclisi 
belediye başkanlığı milletvekilliğine 
seçilmeyi de kapsamaktadır. Herkesin 
bu hakları kullanma hakkı mevcuttur. 
Herkes inandığı siyasi partiye üye 
olabilir. İnsan hakları sözleşmesi 
önemlidir. İnsan hakları önemli bir 
hak anlayışıdır. Kişilere mahsustur, 
başkasına devri, elinden alınması söz 
konusu değildir. Herkesin kişiliğine 
bağlı temel hak ve özgürlüklerdir. 
Vatandaşlık sıfatına sahip herkesin 
haklarına sahip çıkması gerekir. ”
İnsan hakları savunucusunun temel 
özelliğinin konulara objektif bakması 
olduğunu bildiren Av. Kaan Tonka; 
“En temel hakkımız yaşam hakkıdır. 
Doğmakla bu haklara sahip oluyoruz. 
Birbirimizin özgürlüklerine müdahale 
etmeden haklarımızı savunmak 
zorundayız. Hukuk düzenimiz ideal 
değil ama umut vericidir.  İnsan 
haklarında dördüncü kuşak haklar var. 
Çevre hakkı  bunlardan bir tanesi. 
Dünya ekonomik olarak bir seviyeye 
ulaştı. Asgari yaşam düzeylerinin 
daha etkin değerlendirildiği bir 
dünyaya geldik. Sanayi, ekonomi 
gelişti. Bunlar olurken dünya bedel 
ödüyor. Çevre, yeşilin, kıyıların 
yağmalanması ozon tabakası 
delinmesi gibi örnekler verebiliriz. 
Çevrenin ihlali yaşam hakkımızı 
tehdit ediyor. Bu konuda farkındalığı 
arttırmalıyız. İnsan hakları 
gelişmesinde her politikacının emeği 
var ama yeteri kadar gelişmemesinde 

de hepsinin günahı var.  Toplantı 
gösteri yürüyüşü ile ilgili cezai 
hükümler mutlaka kaldırılmalıdır.“
İnsan Hakları Kurulu çalışmaları ile 
ilgili bir soruya yanıt veren Avukat 
Kaan Tonka; “Çanakkale'de valilik ve 
ilçelerde kurullar var. Burada İl İnsan 
Hakları Kurulunu ayıran özellik, 
içerisinde kamu görevlisini bulundur-
masıdır. Sivil Toplum kuruluşu üyeleri 
olduğu gibi kamu görevlileri de var. 
Kurula şekil şartı olmaksızın insan 
hakkı ihlal edildiğini düşünen herkes 
başvurabilir. Herhangi bir harç 
ödenmez. Kurulda komisyonlar var-

dır. İnsan hakkı ihlal iddialarını ince-
ler, rapor tanzim eder, kurulun görüşü-
ne sunar. Çıkacak karara göre ilgili 
yerlere bu ihlalin düzeltilmesi için 
başvuru yaparlar. Bir kurum insan 
hakkı ihlalini tespit ediyorsa orada 
ciddi bir durum söz konusudur. Kurul 
çok etkin niteliktedir. Bugüne kadar 
yaptığı çok görev var. Etkin düzenle-
meler gerçekleştirdik. Kentin belli 
yerlerinde şikayetlerin bırakılabileceği 
kutular var. Her türlü insan hakkı 
ihlalini yazıp atabiliyor ve biz de 
gündeme alıp değerlendiriyoruz. 
Herkes bize başvurabilir.”
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İnsan Haklarımızı Biliyor muyuz?

İl İnsan Hakları Kurulu üye yapısı
-Kurula Vali ya da valinin görevlendireceği bir vali yardımcısı başkanlık yapar.
-İl Genel Meclisinden seçilen bir üye
-TBMMM'nde grubu bulanan partilerden birer temsilci
-ÇOMÜ'den bir öğretim üyesi temsilci
-Valilik tarafından belirlenecek bir avukat veya hukuk  mezunu kamu görevlisi
-BARO temsilcisi
-Tabip Odası'ndan bir temsilci
- Ticaret ve Sanayi Odasından valilikçe belirlenecek bir temsilci
-Valilikçe belirlenecek diğer meslek odaları veya sendikalardan bir temsilci
-Yerel tv, gazete, radyo gibi kuruluşlardan başvuranlar arasında valilikçe 
belirlenecek bir temsilci
-Okul aile birliklerinden valilik tarafından belirlenecek bir temsilci
-STK'lardan başvurular arasından valilik tarafından belirlenecek en az üç temsilci

İl İnsan Hakları Kurulu'nun amaçları
-Kamuoyunda ve kamu görevlileri nezdinde insan hakları bilincini oluşturmak ve 
geliştirmek
-Kişilerin insan hak ve özgürlüklerine saygı duyulmasını sağlamak ve bu 
anlamdaki ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak
-İnsan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engelleri kaldırmak. Bu 
amaçla hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, 
araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin  önerilerde bulunmak.



Karar Süreçlerine Katılım ve Engelli STK'ları*

engelli hareketinin misyonu önemli 
bir etkendir. Son yılları saymaz isek 
ne yazık ki engelli STK'ları hak 
temelli bir sivil toplum anlayışı 
yerine, engelli bireye yardım ve 
korumaya dayalı bir yol izlemiştir. Bu 
anlayış engelli bireyin kamusal alana 
çıkmasının önündeki engellerin 
kaldırılmasına değil, yapılacak 
yardımlarla (tekerlekli sandalye 
dağıtmak gibi) günlük hayatı 
önceleyen aktivitelere önem vermiştir.  
Böylece engelli bireyin özel alana 
hapsolmasını meşrulaştırmışlardır. 
Sokakların tekerlekli sandalyeye 
uygun olup olmadığı STK'ların 
gündeminde olmamıştır. Zaten birçok 
STK'nın da yerel yönetimler ile çeşitli 
işbirlikleri içerisinde olmaları hak 
temelli bir engelli STK anlayışını 
engellemiştir. 
Son zamanlarda az da olsa hak temelli 
yaklaşım ön plâna çıkmakta ve 
tekerlekli sandalye dağıtan STK 
anlayışını kısmi de olsa yıkmaktadır. 
Bunda özellikle BM Engelli Hakları 
Sözleşmesi'nin büyük bir itici gücü 
olmasının yanısıra engelli bireyin 
internet aracılığıyla dünyayı takip 
etmesi, eğitim alanında yapılan 
çalışmalar ile engelli bireyin özellikle 
yüksek öğretimde yer alması ve buna 
bağlı olarak haklar konusunda bilgi 
sahibi olmaları, ekonomik bağımsızlık 
gibi etkenler engelli bireyin 
mücadelesini hak temelli bir alana 
doğru yöneltmektedir. Bu yönelim 
şimdilik engellilerin karar alma 
süreçlerine katılımı için yeterli 
değildir.
Engelli STK'ları siyasi partilerde 
parlamentoda, yerel yönetimlerde, 
sendikalarda, kamu ve özelde üst 
düzey yönetici pozisyonunda daha 
çok engelli bireyin görev ve yer 
bulması için sivil baskı gücünü 
kullanmalıdır. 

Hasan Kaya
Sancaktepe Engelli Meclisi Başkanı 

*Bu yazı Hasan Kaya'nın “Engelli Bireylerin 
Karar Alma Süreçlerine Etkin Katılımı” 
yazısından kısaltılarak alınmıştır.

Engellilerin siyasi partiler, yerel 
yönetimler, sendikalar, özel/kamu gibi 
kurumlarda karar verme 
mekanizmaları içerisinde etkin/yetkin 
görevlerde bulunmaları oldukça sınırlı 
ve yok denecek kadar azdır. Karar 
verme süreçlerinde yer almak aynı 
zamanda karar üzerinde söz sahibi 
olmak demektir. Engellilerin kamu 
hayatında daha geniş ölçekte temsil 
edilebilmeleri için siyasal anlamda 
güçlü ve bu gücün kullanımına eşit 
haklara sahip olması gerekmektedir.
Ne yazık ki engellilerin siyasal karar 
alma süreçlerine tam ve eşit katılım 
hakkı ve bu haktan yararlanma 
olanağı istendiği şekilde 
sağlanmamıştır. 
Engellilerin siyasi hayata dahil 
olmasına yönelik çalışmalar 
yapılmasına rağmen engellilerin 
karşılaştıkları pek çok ekonomik, 
sosyal ve kültürel engel, katılımlarını 
ciddi biçimde engellemektedir. 
Engelliler, yaşamın birçok alanından 
bazen direkt bazen ise dolaylı olarak 
dışlanmaktadır. Çevresel ve fiziki 
mekânların engelli bireyin erişimine 
uygun olmaması, toplu taşıma 
araçlarının yetersizliği ve engellilerin 
kullanımına uygun olmaması engelli 
bireyin özgür ve tek başına hareket 
etme durumunu kısıtlamaktadır. Buna 
bağlı olarak engelli birey evinden 
dışarı çıkamamakta, eğitim 
alamamakta  ve ekonomik 
bağımsızlığını kazanacak işi 
bulamamaktadır.  Paraya dayalı 
siyaset anlayışı ekonomik anlamda 
güçsüz olan engelli bireyin siyasi 
mekanizma içerisinde yer almasını 
engellemektedir. 
Demokratik bir sistem ancak 
engellilerin ve diğer dezavantajlı 
grupların siyasi karar alma süreçlerine 
engelsiz katılabildikleri zaman 
anlamlı ve güçlü olur.
Siyasi partilerin oluşturacağı 'engelli 
kolları' karar alma süreçlerine engelli 
bireyin katılımını güçlendirecektir. 
Partilerin 'ana kademe' karar organları 
olmak üzere milletvekili, belediye 
başkanlığı, meclis üyeliği 
seçimlerinde engelli bireylerin karar 
alma süreçlerine katılmaları 
sağlanmalıdır.
Engelli bireyin önündeki engelin 
kaldırılması ve engellilerin karar alma 
süreçlerine etkin katılabilmeleri için 

Çanakkale Kent Konseyi Barbaros 
Mahalle Meclis üyeleri ve Kent 
gönüllüleri Yeni Kordon sahilinde 
çevre temizliği yaptı. 
Barbaros Mahalle Meclis Başkanı 
Sami Ülkü; “Kente sahip çıkmak 
herkesin sorumluluğudur, ilkesiyle  
Mahalle Meclisimiz önderliğinde 
Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ve Kent Gönüllüleri ile 
beraber yeni kordon ve çevresinde 
çevre temizliği kampanyası başlattık. 
Birlikte yaşadığımız bu kentte  her 
birey,  kenti  evi gibi gözetmek ve 
kollamak sorumluluğu ve bilinciyle 
yaşamalıdır. Birilerinin bozduğu, 
birilerinin düzelttiği bir kent olmak 
yerine herkesin birlikte koruma 
anlayışına sahip olduğu kentli 
anlayışını yükseltmeliyiz. Bu anlayışı 
ve bilinci yaygınlaştırmak için bu tür 
çalışmaları hemşehrilerimizle birlikte 
yapacağız. Hedef, temiz bir kent, 
çevresi ve doğası korunmuş bir kent 
ve kentine her alanda, her yerde, her 
sorunda, her kararda sahip çıkan 
kentlilerdir. Denize girdiğimiz 
sahilleri, piknik yaptığımı yerleri, 
sokaklarımızı, caddelerimizi temiz 
bırakalım, temiz bulalım.” dedi.

Barbaros Mahalle Meclisi: 
“Kente sahip çık”

Kent Konseyi Boğaz TV'de
Çanakkale Kent Konseyi tarafından 
hazırlanan “Kentim İçin Kendim 
İçin” programı Boğaz TV'de  her 
Pazartesi akşamı 19.30-20.30 saatleri 
arasında devam ediyor. 

Haziran ayı programı:
9 Haziran: Engelliler Meclisi Çocuk 
Kalbi Engel Tanımaz Çalışma Grubu
16 Haziran: Çevre Meclisi
23 Haziran: Boreas Kırkyama 
Çalışma Gurubu
30 Haziran: Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu
Programı www.bogaz.tv adresinden 
de takip edebilirsiniz. 
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Birkaç dakika da kendin için 

mahallenin sorunlarına ayır...

“Kendimiz için, kentimiz için”



Selam sevgili okuyucularımız. Ben 
Gurur Erensoy bundan sonra artık bu 
köşemizde beraber olacağız bu gün 
size Çanakkale’de yaptığım 
gözlemlerden bahsetmek istiyorum. 
Görünüşe bakılırsa Çanakkale'de 
çocuk olmak çok eğlenceli sayılmaz. 
Bizim en büyük amacımız burada 
çocuk olmayı en eğlenceli hale 
getirmek. Kordonda yapılan aile veya 
arkadaş gezmeleri, oyun salonları ve 
yetersiz görülen parklar dışında 
çocuklar eğlenecek yer arıyor zaten 
şöyle bir sorunumuz daha var ki 
parklarımızın yaş kapasitesi hiç geniş 
değil 3 ve 8 yaşdaki çocuklarımız için 
yapılmıştır. Oysa ki yaş aralığının 
biraz daha genişletilmesiyle daha çok 
çocuğun gelmesi sağlanabilir. Bir 
sorunumuz daha var ki Çanakkale' 
deki hiçbir eğlence mekanı veya park 
o kadar kaliteli değil. Bu mekanların 
Çanakkale'mize yakışır şekilde 
düzenlenmesi hepimizin dileğidir. 
Çanakkale bir öğrenci ve emekli 
şehridir. Bu nedenle daha eğlenceli 
yaşanabilir bir hale gelmesi hepimizi 
mutlu eder. 

Selam ben Öykü Karakaş. Bugün 
sizlere Soma hakkında ne kadar 
üzüldüğümüzden bahsedeceğim. 
Soma'da ölen 301 işçimiz adına ve 
onun ailelerine başsağlığı diliyorum. 
Öncelikle 400'den fazla çocuğun 
babasız kaldığını üzülerek belirtmek 
isterim. Madende ölen kişiler veya 
Soma şehrini çoğu kişi bilmiyordu 
bile. Bu haber sonucu herkesin kendi 
acısı gibi üzülmesi gurur verici bir 
haber olsa bile maden işçilerimiz 
dışındaki başka şehirde de maden 
işçilerimiz vefat etti. Bu konu 19 
Mayıs Bayramı veya birçok 
eğlenceleri iptal ettirdi. Umarım 
gelecek yıl hiçbir işçimiz vefat etmez 
ve . hiçbir erteleme olmaz

Biz Çocuk Meclisi olarak, Atikhisar 
Şenliği adı verilen etkinliğe elimizden 
geldiğince yardımcı olduk. 
Çanakkale'mizin tek içilebilir su 
kaynağı olan Atikhisar Barajımız için 
biz de çalıştık.  Yapılan yürüyüşte 
büyüklerimize destek olurken, 
şenlikte kendimizde doya doya 
eğlendik. Etkinlik sahibi olan Çevre 
Meclisi dışında Kent Konseyinin her 
parçası bir görevde yer aldı. Piknik 
havasında olan bu eğlence inanılmaz 
bir sese sahip olan Can Gox ile daha 
da şenlendi. Can Gox'un hemen 
ardından sahneye çıkan Grup Mora 
herkesi eğlenceye boğdu. Çanakkale 
halkı doğaya olan sevgisini ifade 
ederken aynı zamanda eğlenceli bir 
gün geçirdi.

Aslan Abla Sokaktaki eğlencemiz 
saat 13.00'de başladı. İlk baş bir 
çember kurarak dans ettik. Biraz dans 
ettikten sonra taş boyama etkinliği 
başladı. Çocuklar taş boyadıktan 
sonra ip atlama, yakar top ve sek sek 
oynadılar. Eğlencemizde 7'den 70'e 
herkes bizimleydi. Müziğin 
başlamasıyla herkes coştu. Şarkılar 
biraz eğlenceli olduğu için bir yandan 
dans edildi bir yandanda şarkılara 
eşlik edildi. Twitter’ı olanlarla özel 
olarak selfie çekildik. Selfie'den sonra 
toplu dans ile eğlencemize devam 
ettik. Devam eden eğlencemiz toplu 
dans ile daha da hareketlendi. 
Gruplara ayrıldık. 2'ye ayrılan gurup 
halat çekmeye koştu. Ve güçlü olan 
herkes eğlenceyi kazandı. Genç, yaşlı 
herkes biraz ara verdi ve pilav servisi 
oldu. Acıkan herkes 1'er 2'şer tabak 
aldı. Dinlenen herkes balon altına 
geçti. Çözülen balonlar havadan yere 
düştü ve patlatma zevki yaşandı. Saat 
20.00'de herkes minderini kapıp ve 
patlamış mısırını alarak yerlere 
oturdu.  Büyük bir zevkle izlenen 
filmle eğlencemiz sona erdi. 
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Çocuk Meclisinden

                                                                

“Çocuklara verilen eğitim onların gelişmelerini en fazla ölçüde sağlayacak 
düzeyde olmalıdır. Eğitim, çocukların hoşgörüsünü, kendi kültürüne ve farklı 

kültürlere saygısını, ayrımcılığa karşıtlığını doğaya saygısını arttıracak 
biçimde düzenlenir. Çocuğun kendi kültürü, bulunduğu ülkedekinden 

farklıysa gelişim ve eğitim hakkının her aşamasında buna özen gösterilir.”  
Biliyoruz ki biz bir çocuğuz ve bu haklarımızla varız. 

Çocuk Hakları Madde 29-30       

Merhaba, ben ortaokuldan mezun 
olmak üzere olan biriyim. Sınav, 
yazılılar derken yaz geldi. Bu arada 
arkadaşlarımızla nasıl ayrılacağımızı 
hiç düşünmedik. İnsan  o kepi 
taktığında aklına birden okulundan, 
öğretmenlerinden en önemlisi de 
arkadaşlarından nasıl ayrılacağını 

düşünüyor. Ve birden geleceği 
düşünmekten hiç anı yaşamadığını 
fark ediyor. Sekizinci sınıftan bir 
arkadaş olarak size bir tavsiye 
vereyim, sınavlara çalışın çalışmasına 
fakat hep anı yaşayın. 

Gaye Doğan

Buruk 19 Mayıs



Yurdagül Çiçek Bir çok il gezdim. 
Çanakkale’de bayanlara daha fazla 
hak tanınıyor. Çanakkale'de bayanlar 
daha rahat yaşıyor. Emek ve haklarına 
diğer yerlere göre daha çok değer 
veriyor. Türkiye’de yeterince eğitim 
alıyorlar ama hâlâ yetersiz. %100 
olarak  düşünemeyiz. Kadın hâlâ bazı 
illerde geri kılınıyor. Çanakkale'de bu 
sorun yok. Kent konseyini isim olarak 
biliyorum. Kadın meclisi toplantılarını 
biliyorum aktif olarak katılmadım. 
Katılmak isterim ama toplantılara 
katılamıyoruz.

Nermin Tokgöz Çanakkale'de kadın 
her etkinlikte var.  Pazarda sporda 
partide sosyal hayatta Sivil Toplum 
Kuruluşlarında Çanakkale kadınları 
çok faal. Değil kadına, tabiata 
hayvanlara insanlara her türlü şiddete 
karşıyız. Eğitimle önleneceğini 
düşünüyoruz. Başka bir şehre 
gittiğimde Çanakkale kadınları çok 
kültürlü ve eğitimli deniyor. Kent 
konseyi kadın meclisinden 
haberdarım. Bazı konularda yetersiz 
kalıyorlar. Kent ve okul bahçeleri 
projelerimiz var. Eko kadın 
eğitimimiz sürüyor. 

Zeliha Afacan Kadın ve politikada 
kadınlar bir takım işlerde yer alıyor 
ama önde değiller.  Saha çalışmasını 
kadınlar yapıyor ama erkekler bundan 
yararlanıyor. Şiddet önlenemiyor. 

Selma Aydınlar Kurtel Kadınlar 
politikada gerektiği kadar yer 
almıyorlar. Erkekler daha çok ön 
plândalar kadınlar daha da aktif 
olmalı. Kadınlar iş dünyasında 
yeterince yer alıyorlar. Çanakkale 
Türkiye'ye örnek. Eğitime 
baktığımızda kadınlar eğitim alıyorlar. 
Ülke genelinde Çanakkale kadar 
yüksek değil daha iyi olabilir. Kadına 
şiddete üzülüyor ve kınıyorum. Artık 
son bulmalı. 

Gamze Yüksel Kadına yönelik şiddet 
elbette çok kötü.. Bu aşılır. Kadın ve 
politikada yeterince değiller. Kadın 
çoğunluğu erkekleri korkutuyor. Kent 
konseyi ve kadın meclisinde haberim 
var çalışmaları beğeniyorum. Kadınlar 
iş dünyasında hem işveren hem 
çalışan olarak ve esnaf olarak yeterli 
miktarda var. İş birliği içindeyiz. 
Genel olarak eğitim alıyor mu? 
Çanakkale'de yeterli ama diğer 
bölgelerde yeterli değil. Çanakkale 
belediyesi kadın eğitimi için destek 
veriyor.  

Azize Çakıroğlu Çanakkale ve kadın, 
özgürlük demek. Gece 11'de rahatça 
yürümek demek. Kadına şiddet 
denilince aklıma erkeklerin acizliği 
geliyor. Aciz erkeklerin güçlerini 
kullanarak kadınlara yaptırım 
yapmasıdır. Aciz erkek eşini kızını 

döver annesini öldürür. Kadınlar iş 
dünyasında yeterince yoklar. Kadınlar 
eğitim olarak yeterli eğitim alıyor, 
ama ülke çapında yeterli değil. Kent 
Konseyi ve kadın meclisinden 
haberdarım çalışmalarını iyi 
buluyorum. 

Beray Altınsaban Kadını 
Çanakkale'de etkin görüyorum. 
Kadınlar her yerdeler. Sosyaller. 
Kadınlar daha iyi durumda diğer illere 
göre. Daha etkinler. İş dünyasının 
içindeyim. Kadınları bu anlamda tam 
içinde buluyorum. Biraz daha mesleki 
eğitim ve desteğe ihtiyaç var. Kadınlar 
yeterince eğitim almıyor. Kent 
konseyinden haberdarız. Kadın 
meclisi biraz daha faal olmalılar. 
Diğer vatandaşları bilgilendirmek için 
eğitim almalılar ve bunu halka 
yaymalılar. Şiddet uygulayan 
erkeklere psikolojik şiddet 
uygulanmalı, karşılığı olmalı.

İlknur Evcimen Kadınlar politikada 
daha faal olmalılar yeterince yer 
almıyorlar. Erkeklere göre bir adım 
önde olmalılar. Kadına şiddet, 
kanunlarla durdurulabilir. Daha sert 
kanunlar ve yaptırım olmalı. Kent 
konseyini biliyorum. Kadın 
meclisinde yer almak isterim. Biraz 
daha faal, aktif olmalılar. İş 
dünyasında kadınlar yeterince aktif 
değiller. Bu da özgüvensizlikten 
olabilir. Ama bir  çok engelde 
olduğunu söyleyebilirim.
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Çanakkale’de Kadın Olmak

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kemalpaşa Mahalle Meclisinin 
ortaklaşa düzenlediği etkinlikle Tarla Sokak'ta kutlandı. Etkinliklere katılan kadınlarla 

“Çanakkale'de kadın olmak” konusunu konuştuk.

Şiddete Hayır!



çıkmayı çok sevdikleri aklıma geliyor. 
Çok fazla etkinlikler yapılmalı. 
Kadınlar politikada yeterince yer 
almıyorlar. Kadına şiddeti hiç kimse 
hak etmiyor sadece kadın değil şiddet 
hiç kimseye uygulanmamalıdır. 
Kınıyorum. Kent konseyi ve kadın 
meclisinden haberdarım. Etkinliklere 
katılacağım. 

Huri Özgenç Türkiye geneline 
baktığımızda kadınların başına gelen 
olayların daha azını yaşadığımız bir 
kentte ikamet ettiğimiz için şanslıyız.  
Kadınlar ikiye ayrılmış durumda. 
Birinci gurup kadınlar kendilerini çok 
iyi ifade edip işlerinde başarılı olanlar. 
Eğitime baktığımızda kadınlar yeteri 
kadar aynı haklara sahip olduğu halde 
eğitim durumu daha vasat. Kadına 
yönelik şiddet ülkemizde çok yaygın 
cezai yaptırımlar mutlaka artmalıdır. 
Kent konseyi ve kadın meclisinden 
haberdarım. Çalışmalarını olumlu 
buluyorum.   

Özlem Atıcı Çanakkale'de kadınlar 
çok üretkenler. Küçük bir şeyden bile 
çok güzel eserler çıkarabiliyorlar. 
Kadına yönelik şiddetin Çanakkale'de 
çok olduğunu sanmıyorum farklı 
illerde daha da fazla. Eğitimler, aile 
içi eğitimle bunlar azaltılabilir. 
Kadınlar, artık yeterince eğitim alıyor. 
Kime baksanız yüksek okulda olsa 
okuyor. Kent konseyi ve kadın mecli-
sinden haberdarım ama zamanım 
olmadığı için katılamıyorum. İpek 
böceği kozası yapıyoruz. 

Serpil Şahin Çanakkale ve kadın 
denilince aklıma Çanakkaleli 
kadınların çok çalışkan oldukları,  bir 
şey yapmak üretmek için ön plâna 

Ailelerin çocuk yetiştirme tarzından 
kaynaklanıyor, yaşam koşulları da 
bunu destekliyor. Kent konseyi ve 
kadın meclisinde haberdarım. 
Toplantılarına katılıyorum. Şu anki  
çalışmaları yeterli. Görünür kılıyor. 
Kadın maalesef son 10 yıldır eve 
kapatılmaya çalışılıyor. Yasalarda 
yapılan düzenlemeler de 
uygulanamıyor. 

Hale Uzelli Biz bu kentte diğer illere 
göre rahatız. Özgürüz rahatça 
yaşıyoruz. İş dünyasında bir tek kadın 
değil erkek için de çok iş imkanı yok. 
Daha çok çalışma yapılmalı. Daha çok 
yatırım yapılmalı. Hem turizm hem 
doğal güzellik açısında imkân var. 
Kadına yönelik şiddet her yerde var. 
Kırmızı fularla çocuk kadınları 
protesto ediyoruz. Her gün duyuyor 
üzülüyoruz. Çanakkale'de az oranda 
var. Kent konseyi ve kadın 
meclisinden haberdarız. Etkinliklere 
katılmaya çalışıyoruz. 

15

Çanakkale’de Kadın Olmak

“Kırkyama Müzesi” Eserlerle Zenginleşiyor  

Boreas Kırkyama çalışma grubu 
tarafından düzenlenen İlyada 
Kırkyama Çanakkale buluşmalarına 
eserleriyle katılan, eğitim çalışmaları 
için Çanakkale'ye gelerek Boreas 
Kırkyama Grubu ile ortaklaşa dersler 
veren İstanbul “Hayat Kırkyamayla 
Güzel Grubu” üyesi "Kırkyama 
&Patchwork" sanatçısı Zeynep 
Sükeyne Tulan “Achilles” isimli 
pano çalışmasını Kırkyama Müze-sine 
hediye ediyor. Zeynep Sükeyne Tulan; 
“Çanakkale gibi duyarlı şehirler, Kent 
Konseyinin başarılı çalışanları, 
çalışma gruplarının sayesinde 
düzenlenen festivaller ile kırkyama 
sanatı gündemde yerini aldı. 
Kurulacak olan "Kırkyama Müzesi" 
çok anlamlı bir çalışma. Ödül alan 
eserler ve bağışların müzede yer 
alması sayesinde günümüzde ya-pılan 
çalışmaların bizden sonraki nesillere 
aktarılacak olması bu çalışmalarımızı 

daha anlamlı hale getiriyor. Ben de 
“Achilles” isimli pano çalışmamı 
müzeye hediye ediyorum” dedi.
İstanbul, Kuzguncuk Tekstil Sa-natları 
Derneği üyesi Patchwork sanatçısı 
Neşe Yörük Kınay da, 
122cmx177cm ölçülerindeki “Troia 
Bahçelerinde Kuşların Şarkısı” isimli 
yorgan çalışmasını yapılacak olan 
Kırkyama Müzesi'ne hediye edeceğini 
bildirdi. “Çanakkale Kent Konseyi' 
nin, Türkiye Cumhuriyetinde, Misak-ı 
Milli sınırları içindeki hiçbir şehrimiz-

de bulunmayan, geleneksel el sanatı-
mızın tanıtılacağı ve yaşatılacağı, 
bizden sonraki nesillere taşınacak. 
Kırkyama Müzesi oluşumuna katkı ve 
destek için, “Troia'nın Bahçelerinde 
Kuşların Şarkısı” adını verdiğim bir 
örtüyü hazırladım. Kuzguncuk Tekstil 
Sanatları Derneği'nin 3-10 Mayıs 
2014 tarihlerinde düzenleyeceği 
sergide de tanıtılacak olan bu örtüm, 
Çanakkale Kent Konseyi Kırkyama 
Müzesine ve tüm Çanakkale’ye 
armağanım olsun dedi. 



Belediye Meclisi'ne görüşülmek üzere 
sevkedilir.  Yine yasa gereği Belediye 
Meclisi, bu görüşü mutlaka 
değerlendirir ve sonuç belediye 
tarafından Kent Konseyi'ne bildirilir. 
Bugüne kadar bu tarzda alınmış görüş 
ve kararların belediye meclisi 
tarafından değerlendirilenlerinden 
bazı örnekler vermek gerekirse: Pazar 
Yerlerinin İyileştirilmesi (pazarın tek 
yere toplanması), Ulaşım'da toplu 
taşımacılık, Seramik Müzesi, Yat 
Limanı, Fevzipaşa İyileştirme, Çocuk 
Parkları gibi.

sorunun çözümü için önerilere de 
detaylı bir şekilde; sorun nedir, nasıl 
çözülmelidir, kim-kimler çözmelidir 
gibi belirgin öneriler sunmalıdır. 
Bilimsel yöntemler kullanılarak, 
bilimsel verilerin raporda yer alması 
raporların olmazsa olmazıdır. Bilim 
insanları başta olmak üzere konuyla 
ilgili bütün kurum ve kuruluşlarının 
bilgileri alınmalı, değerlendirilerek 
kullanılmalı ve uzmanlık katkılarına 
yer verilmelidir. Bugüne kadar 
çalışmalarını bu anlayışla 
raporlandıran Kent Konseyi, 
hazırlanan raporu Kent Konseyi 
Genel Kurul üyesi olan temsilcilere 
gönderir ve onların görüşlerini de alır. 
Ve son adım olarakta Kent Konseyi 
Genel Kurul'u toplanır ve hazırlanan 
raporu görüşür. Bu görüşmenin 
sonucunda rapor oylanır. Oylanarak 
kabul edilen rapor “Çanakkale Kent 
Konseyi'nin görüşü”dür. İşte, “Kent 
Konseyi kararı” denilen şey de budur.  
Kabul edilen bu rapor, yasa gereği 

Merhaba

Sık Sorulan Sorular…

Kent Konseyi'nin yaptırım gücü 
var mı?

Kent Konseyi'nde alınan kararlar, 
Belediye Meclisi'nin ilk toplantısının 
gündemine alınır ve görüşülür.
Kent Konseyleri Yönetmeliği'nin 14. 
Maddesi bu konuyla ilgilidir:
“Madde 14. Kent Konseyi genel 
kurulunca oluşturulan görüşler, 
belediye meclisinin ilk toplantısında 
değerlendirildikten sonra belediye 
tarafından kent konseyine bildirilir ve 
uygun araçlarla kamuoyuna 
duyurulur.”

“Kent Konseyi kararı” nedir?

Kent Konseyi Çalışma Gruplarının ya 
da Meclislerinin bir konuyla, sorunla, 
durumla ilgili yaptığı çalışmalar 
mutlaka raporla sonuçlanmak 
zorundadır. Raporda konu ya da sorun 
ne ise, onunla ilgili tespitler yapılmış 
olmalıdır. Bu tek başına yeterli 
değildir aynı zamanda konunun ya da 

vatandaş, esnaf, devlet kaldırımlarda el ele!
Herkesin canının istediği gibi yaşamaya sonsuz gayret ettiği, ama sorunlarından rahatsızlık duyulmayan kentler!

“Uyar, katkı ver, izle... Gör, dokun, değiştir. Sokaklar senin kent hepimizin.”        Kaldırım ve Çöp Çalışma Grubu 
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