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Stratejik Plân Çalışmaları Devam EdiyorKim Kimle Yönetişiyor?

Demokratik bir toplum, bireyden 
bireye; bireyden kurumlara; kurumlar-
dan kurumlara olan ilişkinin demok-
ratikliğini kapsar. Bu ilişkilerin içeri-
ğinde ise haklar ve görevler ile bunları 
kapsayan bir “hukuk” vardır ve bunla-
rın tümü bir yönetim organizasyonu-
nun içindedir. “Demokratik toplum” 
kavramı belediye, valilik, hükümet ve 
vatandaşın ilişkilerinin “demokratik” 
bir şekilde işlediğini bize söyler. İç 
sayfalarda özetle süreci yazılan “Mer-
kez Ortaokulumuzu İstiyoruz”a bir 
göz atarak, demokratik toplumdaki 
demokratik ilişkiler nasıl işliyor 
bakalım. Devlet okulları: İnsanların 
çok büyük çoğunluğunun gittiği 
okullar. Bu çok büyük çoğunluğun 
yani öğrencilerin ve velilerin okullarla 
ilgili ne kadar söz ve karar  hakkı var? 
Hiç. (Yasalar böyle demiyor ama). Bütün 
söz ve karar kimde? Hükümet ve 
bürokrasisinde. Veliler ve öğrenciler 
bürokratlara bağımlı. İdare ne derse 
o'dur! (Ama yasalar öyle demiyor) Bakın 
bakalım CevatpaşaMahalle Meclisinin 
yürüttüğü “Merkez Ortaokulumuzu 
İstiyoruz”için sürdürdükleri ilişkilere! 
Ortada vatandaş bürokrasi ilişkisinde 
demokrasinin zerresi var mı? (Hakkını 
yemeyelim var: Emniyetimizi 
sağlamakla görevli müdürlük, görevli 
polisleriyle son teknolojiyle vatandaşı 
dinliyor, görüntü alıyor, her adımını 
her cümlesini kayda geçiriyor) Vatan-
daş tarafından istenen basit bir bilgi, 
“üsküdara geçildikten” sonra veriliyor 
ancak. Okulun öznesi olan, öğrenciye-
veliye “sen yoksun” deniliyor. Oradan 
oraya taşıdıkları okul sıraları gibi gö-
rünüyor öğrenciler ve velileri. Devlet 
Plânlama Teşkilatı: “Yukarıdan aşa-
ğıya hakimiyeti esas kılan klâsik hiye-
rarşik yönetim anlayışı yerine tüm 
toplumsal aktörlerin karşılıklı işbir-
liği ve uzlaşmasına dayanan, katılım-
cılığı ve sivil toplum kuruluşlarını ön 
plâna çıkaran, saydamlığı, açıklığı, 
hesap verme sorumluluğunu esas alan 
bir anlayışı anlatmak için kullanılan 
bir kavramdır Yönetişim.” diyor. İşte 
devletimizce demokratik yönetim 
ilişkisinin tarifi...İşte Çanakkale Valiliği.

SaimYavuz                                                                          
Çanakkale Kent Konseyi Başkanı

Çanakkale Belediyesi 2015-2019 
Strateji Plân çalışmalarını sürdürüyor. 
Stratejik Plân hazırlama sürecine Kent 
Konseyi  meclisleri ve çalışma 
gruplarının yanısıra, mahalle 
meclislerinin mahalleliyi de sürece 
katarak,  toplantılarda öncelikli 
hizmetler ve yatırımlar konusunda 
öneriler ve talepler belirtildi. 
Şimdi;  talep ve önerilerin dikkate 
alınarak hazırlanacak  plânın Belediye 
Meclisi'ne sunulmadan önce, mahalle 
meclisleri ve diğer katılımcı 
paydaşlara,  ilgililerce sunularak, 
plânda yer alacak/almayacak olan 
faaliyetlerin gerekçelerini 
paylaşmaları beklenmektedir.
Süreçle ilgili bilgileri, Belediye 
Strateji Geliştirme Birim Yöneticisi 
Hale Evrim Akman'a sorduk:
Stratejik plânlama çalışmaları 
kapsamında bugüne kadar neler 
yapıldı? Gelinen nokta ile ilgili bilgi 
verir misiniz?
Plânlama süreçleri mevcut yapının 
tanımlanması, buna bağlı olarak 
sorun alanlarının tespit edilmesi ile 
başlar. Bu kapsamda plân 
çalışmalarımızı kurumsal 
benimsenmeyi ve birlikte plânlama 
kültürünün gelişmesi amacıyla 
belediye içinde ekipler kurarak 
başlattık. Yasal düzenlemelerden, 
insan kaynaklarına, taşınır taşınmaz 

mal varlığından mali yapıya birçok 
ana süreçlerde analiz ve 
değerlendirmeler yaptık. Hizmet 
üretim şekillerimizi, hizmetlerin 
etkinlik, etkililik ve ekonomikliğini 
inceledik. Bu çalışmalar devam 
ederken plânlama çalışmalarının en 
önemli unsuru katılımcı planlama 
yöntemi ile kent yaşayanlarını da 
sürece dahil etmek, katkı almak, 
duyulmayan sesleri duyulur kılmak 
adına paydaş toplantıları düzenledik. 
Kentin ihtiyaç ve sorun alanlarını, 
çözüm önerilerini bu toplantılarda 
enine boyuna tartıştık. Yapılan 
çalışmalar hizmet sunum 
yöntemlerimizi, stratejilerimizi ve 
öncelikli hedeflerimizi şekillendirdi. 
Paydaş toplantılarının yanında anket 
yöntemi ile aynı sorgulamaları yaptık. 
Bugün elde ettiğimiz tüm bilgi, veri ve 
kentli görüşlerini birleştirdiğimiz, 
proje faaliyet ve hizmete 
dönüştürdüğümüz plânımızın taslağını 
hazırlıyoruz. (24 paydaş toplantısı, 
yaklaşık 750 kişi)
Bundan sonra süreç nasıl devam 
edecek?
Önümüzdeki ay (Eylül) hazırladığımız 
taslak plânı kentlinin görüş ve öneri-
lerini almak için yayımlayacağız, yine 
mahalle toplantıları düzenleyeceğiz. 
Son adım Ekim meclisinde meclise 
sunulup karara bağlanmasıdır.



Kent Konseyi Yemek Kültürü 
Çalışma Gurubu kolaylaştırıcılığında 
Çanakkale Tarih ve 
Kültür Vakfı, Human 17 Derneği, 
Çanakkale Profesyonel Aşçılar 
Derneği destekleriyle düzenlenen 
"5. Çanakkale Yemek Kültürü 
Festivali" Halk Bahçesinde 
düzenlenen yarışma ile sona erdi.
Yalı Han'ında gerçekleştirilen açılış 
kokteyliyle başlayan "5. Çanakkale 
Yemek Kültürü Festivali" Truva 
Otel'de  “En İlkel Besin; Otlar” 
konulu paneliyle devam etti.  Akın 
Baran'ın moderatörlüğünü yaptığı 
panele ÇOMÜ Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun 
Baytekin, Edirne Devlet Hastanesi 
Gastroloji Uzmanı Dr. Dilek Tucer,  
Bağımsız Araştırmacı Gıda 
Mühendisi Aybala Yentürk konuşmacı 
olarak katıldı. 
Truva Otelde akşam düzenlenen 
programda Nedime Hanım Kız 
Meslek ve Kız Teknik Lisesi giyim 
bölümü öğrencilerinin defilesi büyük 
beğeni topladı. 
Festivalin yemek yarışması 8 Haziran 
Pazar günü Halk Bahçesinde Et, 
Balık, Tavuk ve Yöresel Yemekler 
kategorilerinde yapıldı. Yarışma 
öncesi yapılan konuşmalarda 
Çanakkale yemek kültürü kitabının 
hazırlıklarına başlandığı ve Çanakkale 
Savaşlarının 100. yılında savaşa 
katılan ülkelerin aşçılarının 
katılımıyla uluslararası yemek 
yarışmasının düzenlenmesinin 
plânlandığı ifade edildi. 
“Yemek Kitabını hazırlıyoruz”
Çanakkale Tarih Kültür Vakfı Başkanı 
Kadir Kenar yaptığı konuşmada; 
“Günümüzde insanların iki sorunu 
var. Bunlardan biri obezite diğeri 
açlık. Dünya nüfusunun yarısı fazla 
ve sağlıksız yemekten yaşamını 
tehlikeye atarken diğer yarısı açlık 
sınırında yaşıyor. Yemek dediğimiz 
şey insan için önemli. Bu kültüre 
sahip çıkmak ve atalarımızdan gelen 
ne varsa yaşatmak zorundayız. 
Yemeklerimizi gençlere sevdirmek için 
uğraşıyoruz. Biz yemek kültürümüzle 
ilgili kitap hazırlıyoruz ve  evlenen 
tüm çiftlere nikah törenlerinde yemek 
kitabımızı hediye edeceğiz” dedi. 
Çanakkale Savaşlarının 100. yılında
uluslararası yemek festivali  

düzenleyeceklerini ifade eden 
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür 
Gökhan;  “Çanakkale'de bu yöreye 
özgü bir yemek kültürü oluşmuştur. 
Kültür sadece tarihi binaları 
yaşatmaktan ibaret değildir.  Kültür 
yemeklerimiz düğünlerimiz, örf, 
gelenek hepsi bir bütündür.  
Gençlerimiz çocuklarımız mutfağa 
girsinler. Yemek kültürümüzü 
öğrensinler. Onları bu konuda 
bilgilendirmeli, gelenekleri mutlaka 
öğretmeliyiz. 2015, Çanakkale 
savaşları 100. Yılı. Gelecek yıl bu 
savaşa katılmış bütün ülkelerini 
aşçıları ile uluslararası yemek 
festivali yapalım konusunda fikir 
birliğine vardık. “Savaşta değil 
yemekte buluşalım” sloganı ile bir 
araya geleceğiz. Kültürümüzle 
beraber ileriye doğru daha güzel 
günlerde buluşacağız” dedi. 
Çanakkale Profesyonel Aşşçılar 
Derneği Çanakkale Şube Başkanı 
Salih Çorbacı da “2015 yılındaki 
proje çok önemli. Bu proje için çalış-
maya başlıyoruz. Bize yakışır bir şe-
kilde üstesinden geleceğiz. Sizlerin de 
katkılarıyla bunu başaracağız” dedi.  

Festivalin yemek yarışmasında 
Kadınlar ve Öğrenciler Et, Balık, 
Tavuk ve Yöresel Yemekler 
kategorilerinde yarıştı. 
Yemek yarışması sonuçları; 
Et yemekleri kategorisinde birinci 
Esme Turan, ikinci Birsel Akçay, 
üçüncü Necmiye Şen, 
Tavuk kategorisinde birinci Gülsüm 
Bakır, ikinci Pınar Kaya, 
Tatlı kategorisinde birinci Yüksel 
Çakar, ikinci Ayten Eren, üçüncü 
Hanife Aktaş, 
Yöresel yemekler kategorisinde birinci 
Arzu Tores, ikinci Cennet Borlu, 
üçüncü Lütfiye Demir,
Balık kategorisinde üçüncü Anıl 
Can.(1. ve 2. lik ödülü verilmedi.)
Öğrenciler arası yemek yarışması 
sonuçları; 
Tavuk kategorisinde birinci Kübra 
Erol, ikinci Sefa Temel,
Balık kategorisinde birinci Yasemin 
Yılmaz, ikinci Gizem Hande Özkan, 
Et kategorisinde birinci Sevcan Erol,
Festival komitesince yapılan öğrenci-
ler arası genel değerlendirmede de 
birinci Emre Emirol, ikinci Ceyda 
Kumru, üçüncü Elif Özder oldu.   

5. Çanakkale Yemek Kültürü Festivali
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Kent Konseyi Esenler Mahalle 
Meclisi kolaylaştırıcılığında İstanbul 
Sağlıklı Yaşam Derneği Çanakkale 
temsilcileri Yoga eğitmenleri Hakan 
Yıldız ve Okşan Yıldız tarafından 
Özgürlük parkında Yoga semineri 
düzenlendi.  Gerçekleştirilen yoga 
seminerine vatandaşlar büyük ilgi 
gösterdi.  Özgürlük Parkı'na spor 
yapmaya gelen vatandaşların da 
katıldığı Yoga seminerinin 
önümüzdeki günlerde tekrar edeceği 
ifade edildi. 

Engelli Evlerinde Afetler İçin 
Küçük Önlemler

Afete hazırlıklı olmak  kapsamında, 
herkesin kolaylıkla atabileceği küçük 
adımlar çok önemlidir. 
Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
ortaklığında gerçekleştirilecek 
çalışmayla engelli ailelerine yönelik 
evlerde deprem esnasında kolaylıkla 
tahrip olacak eşyaların sabitlenmesi 
ve montajları ücretsiz olarak 
yapılacak. 
Bu konuda destek almak isteyen 
engelli yurttaşlarımız başvurularını ve 
iletişim bilgilerini Çanakkale Kent 
Konseyi Engelliler Meclisine 
iletebilirler.
Kent Konseyi adres; Kemalpaşa 
Mahallesi Mersin Dede Sokak No:21
Telefon: 213 71 63
e-posta: canakkalekentkonseyi@gmail.com  
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5 Haziran Dünya Çevre Günü Basın Açıklaması

20. ve 21. yüzyılın hızlı teknolojik  
gelişmesine, küreselleşmeye, yoğun 
nüfus artışına, kentleşmenin ve 
sanayileşmenin doğa üzerinde 
kurduğu baskıya, üretim 
ilişkilerindeki çarpıklığa, üretim 
araçlarının kullanılış biçimine, iç ve 
dış göçe, yoksulluk, barınma ve 
açlığa bağlı olarak ortaya çıkan çevre 
sorunları, sadece ulusal düzeyde 
değil, uluslararası düzeyde de 
hepimizi ve herkesi ilgilendiren en 
ciddi ve önemli insanlık sorunudur. 
Bu insanlık sorunu Çanakkale ve 
çevresini de büyük oranda 
etkilemekte olup, metalik madencilik 
ve termik santral faaliyetleri şehrimiz 
için başlıca tehditler olarak ortaya 
çıkmakla beraber son 2 ay içerisinde 
yaşanan doğal afetler tehdidin 
bunlarla sınırlı olmadığını 
göstermiştir. 
1982 Anayasasının 

 çevre hakkı düzenlenmiştir.
Devlet  doğayı mevcut haliyle 
korumak ve oluşan olumsuzlukları 
düzeltmek görevini yerine getirirken, 
insana ait yaşam alanlarının 
plânlanmasında da doğanın düzenini 
bozmamaya, çevreyi olumsuz yönde 
etkileyecek yapılaşmadan, 
düzenlemelerden uzak durmaya özen 
göstermek, bu alanlarda yaşayacak 
insanlarda merkezi devleti, yerel 
idareleri, kamu kurum ve 
kuruluşlarını olumsuz davranışta 
bulunmaya teşvik edici tavırlardan 
uzak durma konusunda dikkatli 
davranmak zorundadırlar. 
Mesela, Gökçeada ilçemizde yaşanan 
sel felaketinde, dere yatağına yapılan 
bilime ve doğaya aykırı müdahalenin, 
çarpık yapılaşmanın, plânsız 
kentleşmenin etkisi yadsınamaz bir 
gerçekliktir. Bu yönüyle bakıldığında 
çevre kavramının insanın kendi eliyle 
yarattığı yaşam alanlarını da 
kapsadığı açıktır. İnsanoğlunun aşırı 
kazanma hırsının doğal çevreyi, 
HES'ler, Termik santraller, madencilik 
faaliyetleri, nükleer santraller vb. 

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

marifetiyle tahrip ettiği gibi, yaşam 
alanlarını plânlarken rant uğruna 
bilimsellikten uzaklaşarak doğaya 
aykırı bir yapılaşma içine girmesiyle 
de oluşturulan yaşam alanlarının 
sağlıklı, güvenli bir çevrede yaşama 
hakkını ihlâl ettiği sonucuna bizi 
ulaştırmaktadır.
Dünya atalarımızın bize mirası değil, 
gelecek nesillerin bize emanetidir. 
Bugünü ve geleceği korumak zorunda 
olan bizler, kendi hırslarımıza engel 
olduğumuz gibi bizleri yönetenlerin, 
çevreyi tahrip sonucunu doğuracak 
hırslarına engel olmalı, emaneti 
koruyarak ve hatta daha da 
güzelleştirerek geleceğimiz olan 
çocuklarımıza torunlarımızın emaneti 
olarak teslim etmeliyiz.
Gelecek nesiller bizleri yaşadığımız 
dönemin zorlukları ile değil. Onlara 
sağlıklı ve yaşanır bir çevre bırakıp 
bırakmadığımızla değerlendirecekler. 
Bu vesile ile Gezi direnişinde 
kaybettiğimiz fidanları saygıyla 
anıyoruz.
Başkan Av. Ali Aydın Çalıdağ
Çevre Meclisi Yürütme Kurulu adına

Yoga Semineri 

Çanakkale Kent Konseyi'nin bültenidir.
Medya ve İletişim Sorumlusu

Alper Usta
Tasarım - Uygulama 

Çağlar Berkit

Kemalpaşa Mahallesi 
Mersin Dede Sokak No: 21

Tel.: 213 71 63  Fax: 217 73 09

 canakkalekentkonseyi@gmail.com
www.facebook.com/canakkalekentkonseyi

www.twitter.com/CkaleKentKnseyi

www.canakkalekentkonseyi.org



Esenler Mahalle Meclisi tarafından 
Özgürlük Parkı yanında yer alan 
Esenler Piknik Alanının kullanımı ile 
ilgili, mahallelilerin katılımıyla 
Özgürlük parkında forum düzenlendi. 
Forum,  Ticaret Borsası İlkokulu halk 
oyunları ekibinin gösterisi ile başladı. 
Foruma katılanlar piknik alanının 

durumu ve geleceği üzerine 
görüşlerini ifade ettiler. 
Forumların yönetime katılmanın 
çağdaş aracı olduğunu ifade eden 
Esenler Mahalle Meclis Başkanı İrfan 
Kütüklü; “Forumlar yönetime;  'her 
kararı tek başına alma, benim de 
sözüm var' demenin imkânıdır. Özelde 

Esenler piknik alanı, genelde 
kentimizdeki ortak yaşam alanlarının 
kullanımı konusunda halkımız 
görüşlerini ifade etti. Bu başlangıç 
olsun.  Esenler Mahallesinde nerede 
bir sorun varsa sorunun olduğu yerde 
'Esenler Mahalleli Buluşması' ismiyle 
toplantıları yapalım” dedi.
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Esenler Mahallelileri Forum'da Buluştu

Esenler Piknik Alanı çevresinde 
oturan ve çevreye duyarlı yurttaşların 
talepleri doğrultusunda 5 Haziran 2014 
günü Özgürlük Parkında “Genelde 
ortak yaşam alanlarının, özelde Esenler 
Piknik Alanının kullanımı” ile ilgili 
geniş katılımcı ile gerçekleştirilen 
forumda, katılımcılar ağırlıklı olarak 
aşağıdaki düşünceleri ifade etmişlerdir;
-Yerleşim alanı içerisinde mangal 
yakmanın sosyal ve doğal çevreye 
rahatsızlık verdiği,
-Mangal yakmanın beraberinde, çevre 
kirliliği, gürültü kirliliği ve içki ile bir 
araya geldiğinde asayiş sorunu 
yarattığı,
-Mangal yakılması ve mangal 
pisliklerinin bırakılması sonucu 
sivrisinek ve karasinek artışının 
gözlendiği,
-Çevre sakinlerinin mangalın ortaya 
çıkardığı koku, is ve dumandan dolayı 
evlerinin camlarını açamadıkları, 
balkonlarında oturamaz duruma 

geldikleri ve Özgürlük Parkında 
oturanların dahi olumsuz etkilendiği,
-Çevrede oturan sakinlerin zaman 
zaman gece yarısı gürültüden dolayı 
uykudan uyandıklarını,
-Ateş yakmanın toprağa ve ağaçlara 
zarar verdiğini ve yangın riski 
oluşturduğunu,
-Şehir içindeki parklarda mangal 
yakmanın doğru olmadığını,
-Evcil hayvanlar için gezi parkuru 
yapılmasının uygun olacağı,
-Mevcut alanın piknik alanı olarak 
kullanılmaya devam edecekse; asayiş 
sorununun çözülerek, “mangalsız 
piknik alanı” olarak kullanılmasının 
uygun olacağı,
-Mevcut alanın çimleri yenilenerek, 
değişik çiçekler ekilmek suretiyle, 
gençler ve çocuklar için sabit satranç 
masaları ve masa tenisleri konularak, 
seslendirilmeli hayvan maketleri 
yapılarak, alternatif enerji 
modellerinin tanıtımının yapılacağı 

maketler yapılmak sureti ile piknik 
alanının ismini “Doğa Parkı” olarak 
değiştirilmek sureti ile halkın 
kullanımına sunulmasının olumlu 
olacağı,
-Yerel yönetimce mangal taleplerinin 
karşılanması için yerleşim alanının 
dışında bir mangal alanı oluşturulması 
gerektiği ifade edildi.
Yukarıda belirtilen düşüncelerin 
dışında;
-Bazı katılımcılar piknik alanı deyince 
akla mangalın geldiğini ve onun için 
mangal yakmanın devam etmesi 
gerektiğini,
-Özgürlük Parkındaki seyir terasında 
yer alan mermer ile çevrili yükseltinin 
göze hoş gözükmediği ve seyri de 
engellediği,
-Özgürlük Parkında yer alan 
dükkânlar üzerinde bulunan alanın 
verimli bir şekilde değerlendirilmesi 
gerektiği ifade edildi.

“Genelde ortak yaşam alanlarının, Özelde Esenler piknik alanının kullanımı” forum sonuç bildirgesi; 



Kentimizde on yedi engelli derneği 
var, bunların beş ya da altısı spor 
kulübü, ayrıca bir de engelli ve 
engelsiz spor kulübü mevcut.  Bu 
derneklerden  Türkiye Sakatlar 
Derneği Çanakkale Şubesi, Türkiye 
Görme Engelliler Derneği Çanakkale 
Şubesi ve Türkiye Altınokta Körler 
Derneği Çanakkale Şubesi aynı 
zamanda “Kamu Yararına Dernek” 
statüsünü kazanmış derneklerdir. 
Kamu Yararına Dernek statüsü 
kazanmış olan bu üç dernek 
Çanakkale Belediyesi Encümeninin 
2012 yılı içerisinde aldığı  Karar 
gereği çay kenarında bulunan ve 
otopark olarak kullanılan bölgenin 
ortak  işletmeciliğini yapan dernekler. 
Yani sadece bu üç dernek düzenli bir 
gelire sahip. Ayrıca bu üç dernek yine 
Encümenin kararı gereği bu otopark 
gelirinden Çanakkale Zihinsel Engelli 
Derneğine de ayda 500 lira yardım 
yapmaktadır. Türkiye Görme 
Engelliler Derneği Çanakkale Şubesi 

de aylık bir engelli gazetesi 
çıkarmakta ve tüm kentimizde ve 
ilçelerinde bu gazeteyi tanesi 5 TL dan 
satarak gelir elde etmektedir. Bazı 
köylerde konuştuğumuz insanlar bu 
gazetelerin satışını yapan kişilerin “bu 
gazeteleri almakla engellilere yardım 
ediyorsunuz” diyerek satış yapmaya 
çalıştıklarını dile getiriyorlar. Diğer 
yerel gazetelerin satışlarını 
düşünürsek böylesi bir satış ne derece 
etik oluyor? Satış yapan kişilerin de 
hep sağlam insanlar olduğunu 
söylüyorlar. “Neden bu dernekler bu 
işlerde engelli çalıştırmıyor, 
engellilerin hepsinin işleri mevcut, hiç 
işe ihtiyacı olan engelli yok mu” diye 
de soruyorlar. 
Hakikaten istihdam çok önemli bir 
konu, engelli dernekleri bile kâr 
getirici bir faaliyet yaparken niye 
engelli insan çalıştırmaya özen 
göstermez, anlaması zor...  
Kentimizdeki diğer engelli 
derneklerini takip edebildiğimiz 

kadarı ile üye aidatları ve yapılan 
bağışların haricinde bir geliri yoktur. 
Şimdi bu geliri olan derneklerin 
kentimizde yaptıkları faaliyetlere 
şöyle bir bakalım: İktisadi bir işletme 
gibi faaliyet göstererek para kazan-
dıkları halde bir etkinlik yapacakları 
zaman bile ya halktan, ya  esnaftan, ya 
belediyeden ya valilik veya özel 
idareden parasal destek arayışına 
giriyorlar. Bu nasıl bir çelişki?  
Çanakkale'nin engelli  sivil toplum 
kuruluşlarına verdiği mali desteğin 
hemen hemen yüzde doksanı zaten bu 
üç derneğe gidiyor, daha ne istiyorlar? 
Bu derneklerin  biraz da kendi 
imkanlarıyla etkinlikler yapması 
gerekmiyor mu? Acaba bu dernekler, 
engelliye bakış açısını olumsuz yönde 
etkiliyorlar mı? Hiç düşündüler mi? 
“Engelli insan muhtaçtır” algısını 
kimler kuvvetlendiriyor? Dernekçilik 
bu mudur?
İrfan Güz
Engelli Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi
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Fevzipaşa Mahallesi Sosyal Yaşam 
Evi'nde “Doğal afetlerde zararların 
azaltılması ve deprem bilinçlendir-
me” eğitim çalışması gerçekleştirildi. 
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve 
Kızılay'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği 
eğitim çalışmasına Fevzipaşa Mahalle 
sakinleri büyük ilgi gösterdi.                                                     
Kızılay eğitmeni Mesut Demirtaş, 
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü 
Toplum Destekli Şube Müdürü Kadir 
Duman'ında katıldığı eğitim 
seminerinde katılımcılara depreme 
hazırlık, deprem anı ve sonrasında 
neler yapılması gerektiği hakkında 
bilgiler verildi.  Toplum Destekli polis 
memuru Hakan Uçbağlar deprem 
öncesi yapılacak çalışmalarla ilgili 
bilgiler verdi.  Uçbağlar şunları 
söyledi; 
“Kişisel deprem çantası hazırlanmalı 
ve kapı yakınında bulundurmalıyız. 
Deprem çantasında, su, enerji veren 
yiyecekler, yedek pilleriyle radyo, 
yedek pilleriyle fener, ilk yardım 
çantası, kişisel, reçeteli ilaçlar 
(örneğin, kalp, damar, tansiyon, şeker 
ve hormon ilaçları.), bir kat giysi, bir 

miktar para, çok amaçlı çakı, düdük, 
kalem, kâğıt, içinde önemli telefon 
numaralarının, iletişime geçilecek 
kişilerin bilgilerinin, önemli 
evrakların fotokopilerinin bulunduğu 
su geçirmeyen bir dosya, çocuklar, 
yaşlılar, engelliler ve ev hayvanları 
için özel malzemeler bulunmalıdır.”                                                                                         
Deprem esnasında 'yaşam üçgeni' 
oluşturularak korunmanın önemli 

olduğunu ifade eden Kızılay eğitmeni 
Mesut Demirtaş; “Ev eşyaları olası 
bir deprem düşünülerek monte 
edilmeli.  Ağır beyaz eşya, mobilya, 
mutfak ve kitap rafları düşmeyecek 
şekilde duvara vida yardımı ile 
sabitlenmelidir. 
Bu sayede devrilen nesnelerin zarar 
vermesi en aza indirilmiş olur” dedi.

Fevzipaşa Mahallesinde Afete Hazırlık Eğitimi 



yok. Mesela tehlikeli madde 
taşımacılığı. Tehlikeli madde 
taşımacılığı kanunlar gereği hiçbir 
şekilde köprülerden taşınmıyor. Bu 
hatta sadece Lapseki- Gelibolu 
üzerinden taşınıyor o da başka hat 
olmadığından dolayı. Onun dışında 
dediğim gibi sahil güvenlik kıyı 
emniyeti liman başkanlığı denizcilik 
acentaları veya denizcilik yüksek 
okulları gibi kurumların bir arada 
olduğu dünyada birçok örneğin var 
olduğu denizcilik lojistik üst olarak 
limanlar kullanılabilir. 
Rebiye Ünüvar: Avantajları koyarken 
siz fizibilite çalışması sırasında 
benzer şekilde dezavantajları da 
belirlediniz mi? Örneğin ekolojik 
denge, manevi değerlere etkisi gibi. 
Sizin belirlediğiniz o bölge ile ilgili 
dezavantajlar var mı?
Rıza Çetin: Bir yerde liman 
yapılacaksa önce ilgili kişi ve 
kurumlar bir ön çalışma yapar.  Ön 
çalışmada en uygun yerler neresi onlar 
belirlenir.  En uygun yerler ile ilgili 
avantaj ve dezavantajlar çıkartılır ama 
avantajlar çok ise dezavantajlara 
bakılmaz. Daha sonra onaya sunulur. 
Neticede bütün kurumlar okey 
verdikten sonra proje gerçekleşme 
aşamasına başlıyor.
Özkan Vural: Eski Çanakkale 
dediğimiz bölge bu kenti inanılmaz 
boğmaya başladı. O bölgede limanın 
olması daha da sıkıştırıyor. Daha 
önce şehir içine yat limanı yapılması 
konuşuldu kesinlikle karşı çıktık. Ben 
sonuç olarak limanın tamamen 
buradan kalkması görüşündeyim.
Sevilay Gür:  Akbaş limanı çok büyük 
taşıtların taşınabileceği büyük bir 
liman değil. Ve orası 1915 Çanakkale 
Savaşları'nda kullanılmış bir tarihi 
alan. Oraya nasıl liman yapacaksınız?

Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı  
17 Haziran'da gerçekleştirildi. 
Gündemde;  Faaliyetlerle ilgili 
bilgilendirme, 2015-2019 Çanakkale 
Belediyesi Stratejik Plân çalışmaları 
ve GESTAŞ'ın “Karacaören-Akbaş 
Deniz Ulaşım Hattı”  projesi 
bilgilendirmesi ve görüşülmesi vardı.
Kent Konseyi'nin son dönem 
faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.
2015-2019 Çanakkale Belediyesi 
Stratejik Plân hazırlık çalışmalarına 
Kent Konseyi Meclisleri yoluyla 
halkın katılımının sağlanması 
programı hakkında bilgilendirme 
yapıldıktan sonra gündemin son 
maddesinde de GESTAŞ'ın 
Karacaören-Akbaş arasında, yeni bir 
boğaz geçiş hattı  projesinin tanıtımı 
yapıldı ve katılımcılar görüşlerini 
paylaştı.
GESTAŞ'ı temsilen Rıza Çetin, 
Karacaören-Akbaş   arasında yeni bir  
hat oluşturulması düşüncesini 
gerekçeleriyle birlikte sundu. Çetin 
özetle şunları söyledi:
“Artış oranları göstermektedir ki 
şehir altyapısı artan araç 
yoğunluğunu kaldıramamaktadır.  
Boğaz hatlarındaki doluluk oranları 
geçmiş beş yıl içerisinde Çanakkale-
Eceabat-Kilitbahir hatlarının tam 
kapasite ile çalıştığını göstermektedir. 
Gelibolu-Lapseki hattı ise önümüzdeki 
beş yıl içerisinde tam kapasitesine 
ulaşmış olacak ve bu hatlar yetersiz 
kalacaktır. Gelibolu-Lapseki hattında 
araç ve yolcu taşımacılığı Gelibolu'ya 
yapılacak olan yeni feribot terminali 
ile nispeten iyileştirilerek modern bir 
tesiste ve düzenli hizmet 
verilebilecektir. Ancak; Çanakkale-
Eceabat hattında her iki iskelede 
yaşanan sıkıntılar 
düzeltilememektedir.
Bir deniz şehri olan Çanakkale'nin 
hızlı gelişimi ve büyümesi de göz 
önünde bulundurularak gelecek 

yıllarda yaşanabilecek sıkıntıların 
çözümü için Kent merkezlerinin 
dışında yeni bir deniz ulaşım hattına 
ihtiyaç duyulmaktadır.”
Çetin'in sunuşundan sonra katılımcılar 
görüşlerini söylediler:
Nihat Gökçe: Siz oraya nasıl iskele 
yapacaksınız? Niçin şehri 
boğuyorsunuz?
Evren Kızoğlu: Araçlar vasıtasıyla 
küçük esnafa para bırakan inanılmaz 
bir potansiyel var. Siz bunu merkezden 
şehir dışına taşıdığınız zaman inanın 
o insanlar zaman kaybından dolayı 
geri dönüp de o alışverişlerini 
yapmayacak. Bu küçük esnafı 
etkileyecektir. Bence bu dikkate 
alınması gereken bir şey.
Mustafa Sakarcan: Bu proje 
gerçekleştirildiğinde şu anda 
Çanakkale-Eceabat hattında 
kullanılan iskelenin işlevi ne olacak?
Rıza Çetin: Çanakkale - Eceabat ve 
Çanakkale - Kilitbahir araç 
taşımacılığı olmayacak ama yolcu 
taşımacılığı devam edecek.  
Emine Demirel: Bu liman devlet 
tarafından mı yapılacak şirketiniz 
tarafından mı yapılacak. Şirketiniz 
tarafından yapılacaksa şirket bunu ne 
kadar süre kullanacak?
Sevim Ateş:  Boğaz köprüsünün de 
yapılması planlanıyor. Gerçekleşmesi 
halinde sizin limanınız atıl mı 
kalacak? Belirttiğiniz bölgede insani 
yerleşimler var. Aynı bölgede 
okulların toplu halde yer alacağı bir 
çalışma yapıldığını biliyorum. Bu tür 
çevresel zararlar orada yaşayan 
insanlar için de geçerli olmayacak 
mı?
Rıza Çetin: Orada okullarla ilgili bir 
proje olduğunu bilmiyorum, sizden 
duydum onu inceleriz. 100. yıl 
kapsamında köprü yapılacak. Bu 
projeye yapılan maliyet 3-4 yıl içinde 
kendini çıkarıyor. Köprü yapılırsa 
yapılan liman kullanılmaz diye bir şey 
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Rıza Çetin: Akbaş'ı gidip 
gördüyseniz kıyı emniyetinin 
kullandığı bir alan var. O alan da 
yeterince büyük. O alanda yaklaşık 
olarak 3, 4 gemilik bir araç kapasitesi 
mevcut. Araç park alanı mevcut. 
Sadece o alan düzleştirilecek. Arka 
sahaya da kara yolları bağlantısı lazım 
o alan için. O yüzden sizin dediğiniz 
gibi tarihi bir dokuya yapıya zarar 
vermenin imkanı yok. Zaten 
çalışmalarda herhangi bir tarihi 
dokuya rastlanılırsa Türkiye'de ve 
Dünyada olduğu gibi proje iptal olur.
Filiz Sanay: Siz burada ulaşımı 
Çanakkale'den uzaklaştırarak iyi bir 
şey yaptığınızı düşünüyorsunuz ama 
Çanakkale transit bölge olmasından 
dolayı bir büyüme sıkıntısı yaşıyor 
yıllardır. Bu bölgenin stratejik önemi 
yapılan projelerde ne kadar dikkate 
alınıyor çok merak ediyorum? Sizin 
bu projenizde Çanakkale şehrine 
katkınız maddi ve manevi bana göre 
çok zayıf. Çünkü hem şehirden ulaşımı 
uzaklaştırıyorsunuz, hem de gerçekten 
tarihi yarımadada yapılmaması 
gereken şeyler yapıyorsunuz. Benim 
anladığım kadarıyla proje biraz 
aceleye getirilmiş.  

Kürşat Tuna: GESTAŞ'ın önerdiği 
şehrin geleceği ile ilgili bu projeyi 
pozitif olarak tartışmamız gerekiyor. 
Günümüzde hızlı bir geçiş söz konusu. 
“Esnaf ne yaparsa yapsın” 
mantığının kabul edilmesi mümkün 
değil. Ortak bir çözüm bulunmalı.  
Lakin insanlar iskelede durmuyor. 
Çanakkale'de eski çağlarda da 
limanlar olmuş. Bu anlamda proje 
olumlu. Özellikle bizim beklentimiz 
esnafın mağdur olmadığı bir proje 
olmasıdır.
Engin Balıkçı: Çanakkale'de verimli 
tarım alanları üzerinde yapılaşma 
kuruluyor, bu yapılaşmayı nasıl 
görüyorsunuz? Neticede çok hızlı bir 

biçimde kent oraya akacak ise o 
zaman aynı problemlerle orada 
karşılaşmayacak mıyız? Çanakkale'ye 
ne gibi dezavantajları var? Kentleşme 
problemi için bir öngörünüz var mı? 
Rıza Çetin: Ben mimar değilim tarım 
alancısı değilim. Dediler ki şehir 
trafiğini aksatıyor. Çanakkale'de şehir 
trafiğinden dolayı yaşanan sıkıntıları 
nereye aktarabiliriz. En az maliyet 
neresidir. En uygun yer neresidir. Biz 
bunu hesaplarız. 
Emine Demirel: Beyefendinin  
sıkıntılarına ben de katılıyorum. 
Ancak burada sizin şirketinizle ilgili 
bir sıkıntı yok. Tarım alanlarını 
yapılaşmaya devlet açtı. İkincisi Ak 
parti hükümetinin ilk dönemiydi yanlış 
hatırlamıyorsam; . Başbakanın 
ağzından televizyonda izlemiştim. 1 
milyonluk bir Çanakkale'yi 
hedefliyoruz demişti. Şimdi Türkiye'de 
her yerde olduğu gibi Çanakkale'de de 
aynı durumdayız. Yapılacak 
yatırımlarla ilgili bilgimizin olması 
gerektiğini düşünüyorum. En son, iş 
uygulamaya geldiğinde haberimiz 
oluyor. Şu an biz her şeyin çok 
dışındayız. 
Rıza Çetin: Bu bir ön çalışmadır. Siz 
dediniz ki bizim hiçbir şeyden 
haberimiz olmuyor. Bakın sunumu 
biraz dikkatli dinleseydiniz ÇED 
raporunun çıkarıldığını görürdünüz.
Emine Demirel: ÇED raporları 
çıkarılıyor onaylanıyor, ama dünyanın 
en büyük hava alanına karşı çıkılıyor 
mahkeme durduruyor, hükümet devam 
ettiriyor. Bir milyon nüfuslu 
Çanakkale için ne plânlandı 

haberimiz yok. Sadece şirketler 
bakanlıklarda oturup karar veriyor, 
sonuçlar vatandaşa bildiriliyor.
Rıza Çetin: Dediğim gibi bu bir ön 
çalışmadır. Diğer kurumlar adına ben 
burada yorum yapamam. Ben sadece 
kıyı sahil şeridinde imar yapılacak 
yerleri ve onun arka sahasıyla ilgili 
şeyler söyleyebilirim. 

Filiz Sanay: Bu toplantının ne amaçla 
düzenlendiği benim kafamda soru 
işaretlerine dönüştü. Şimdi 
beyefendiye teşekkür ediyorum, ama 
biz kent konseyi isek eğer bizim 
sözümüz bir şeyleri değiştirme gücüne 
sahip ise rica ediyorum burada 
kararlar verilebiliyorsa detayları 
bırakalım. Bu konuda yaptırım 
gücümüzü kullanalım. 
Nihat Gökçe: Kilitbahir – Çanakkale 
arası ile diğer mesafeler arasındaki 
farkı bize söyler misiniz.
Rıza Çetin: Kilitbahirdeki alan yolcu 
araç trafiği olarak yapılmış.  Sırf alan 
olarak mesafe değerlendirmiyoruz. 
Sığlık akıntı ve açık alanlarda 
değerlendirilmeli. Sizin gösterdiğiniz 
alanlara liman yapılamaz. Çünkü 
sığlık alanlar da var. Yatırım 
maliyetleri artar. 

Emine Demirel

Kürşat Tuna



Çanakkalelileri yanımızda görmek 
istiyoruz” der.
Eğitim-İş Şube Başkanı Ahmet 
Mantaş  ile Eğitim-Sen Çanakkale 
Şube Başkanı Telat Koç yaptıkları 
açıklamada  Cevatpaşalıların 
ortaokullarını geri isteyen 
çalışmaların yanında olduklarını ve 
destekleyeceklerini söyler.

                                                           

13 Ağustos: Cevatpaşa Mahalle 
Meclisi “Merkez Ortaokulumu Geri 
İstiyorum” Çalışma Grubu, okul 
bahçesinden başlayıp, valilik 
binasının önünde sona eren  
farkındalık yürüyüşünü gerçekleştirir.
Mahalle Meclisi Başkanı ve çalışma 
grubu kolaylaştırıcısı  Şevket Ağan 
yürüyüş konuşmasında “1968 yılından 
beri Çanakkale'nin en önemli 

isimlerini yetiştiren ve ilk bağımsız 
ortaokulu olan Merkez Ortaokulu 
deprem riski nedeniyle yıkılıp yerine 
iki ayrı bina yapılmıştır. Alınan yapı 
ruhsatından anlaşılacağı üzere 
Merkez İlköğretim Okulu yerine 
Merkez İlkokulu ve Merkez Ortaokulu 
yapılacağını bilen biz Cevatpaşa 
Mahallesi sakinleri, daha okulumuzu 
kaybetmenin şokunu atlatmadan bir 
başka şokla karşılaştık: İkinci binanın 
2. ve 3. katlarının “İmam Hatip 
Ortaokulu” olarak hizmet vereceğini 
öğrendik. Biz mahalle halkı olarak 
tamamen tepeden inmeci bir 
anlayışla, idarenin aldığı bu kararı 
kabul etmiyoruz. Çanakkale'nin 
toplumsal belleğinde “Merkez 
Ortaokulu” olarak yer etmiş 
okulumuzu geri istiyoruz.” dedi.
Basın açıklamasında söz alan Merkez 
Ortaokulu emekli Öğretmeni ve 
çalışma grubu üyesi Asude Bayram  
da “Ben 1984-2000 yılları arasında 
Merkez Ortaokulunda Türkçe 

2 Temmuz: Cevatpaşa Mahalle 
Meclisi; Cevatpaşa sakinleri, 
öğretmenler, Mahalle Muhtarı, Eğitim 
İş ve Eğitim Sen ile BARO'dan 
katılan temsilcilerden oluşan “Merkez 
Ortaokulumuzu Geri İstiyoruz  
Çalışma Grubu”, 'Cevatpaşa'da bir 
genel ortaokula ihtiyaç varken, Bilim 
Sanat Merkezi olarak belirlenen 
binanın İmam Hatip Ortaokul'una 
dönüştürüleceği'  duyumu üzerine 
kurularak çalışmalara başlar.
4 Ağustos: Grubun konuyla ilgili 
görüşme taleplerine  Milli Eğitim 
Müdürlüğü  ve Valilik yanıt 
vermeyince  grup, bir basın 
toplantısıyla durumu kent halkına 
duyurur ve  Mustafa Kemal 
İlköğretim okulunun karşısındaki 
Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi'ne 
yürüyüş yapar. Cevatpaşa Mahalle 
Meclis Başkanı Şevket Ağan, burada 
yaptığı konuşmada “Bizler 
mahalleliler olarak yıkılan 
ortaokulumuzu geri istiyoruz ve tüm 
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Cevatpaşalılar: “Merkez Ortaokulumuzu Geri İstiyoruz”

“Merkez Orta Okulumu 
Geri İstiyorum” 

Farkındalık Yürüyüşü                           



Öğretmenliği yaptım. Merkez 
Ortaokulu 1968'den beri öğrencileri, 
velileri ve çalışanlarıyla Cevatpaşa 
Mahallesi'nin en büyük ailesidir. Bu 
aile Çanakkale'ye birçok değerli kişi 
kazandırmıştır. Şimdi başka bir 
durumla karşı karşıyayız.” dedi. 
Mahalle sakini ve Merkez 
Ortaokulunda okuyan bir öğrencinin 
velisi olan B. Nalan Bayat, “2004 
doğumlu olan kızımı Merkez 
İlköğretim Okuluna kaydını 
yaptırdıktan sonra zorlu bir sürecin 
içine girdim. 1,5 yıllık eğitimden 
sonra Cevatpaşa İlköğretim okuluna 
yani Esenler Mahallesine, sonraki 
eğitim yılında ise 2'li öğretim olarak 
Gazi İlköğretim Okulu ile zor bir 
eğitim yılı bitirdik. Bu arada okul 
yıkıldı. Yerine iki ayrı bina yapıldı. 
Oradan oraya derken 4 yılı bitirdik. 
Şimdi ortaokul da sorun haline geldi. 
Ben veli olarak çocuğumun 960 
çocukla beraber 45 kişilik sınıflarda 
okumasını istemiyorum. Bu yüzden 
mahalle sınırlarımız içerisinde 
bulunan ortaokulumu geri istiyorum” 
açıklamasını yaptı.
Yürüyüş sonrası bir değerlendirme 
toplantısı yapan Cevatpaşa Mahalle 
Meclisi Yürütme Kurulu ile “Merkez 
Ortaokulumu Geri İstiyorum Çalışma 
Grubu”;  “Eylemin amacının siyasi 
boyutta olmadığını, sadece 
'mahallenin ortaokula ihtiyacı 
olduğunun' eylem ile Çanakkale 
halkına duyurulduğunu; siyasi afişler 
ve siyasi sloganlar ile propaganda 
yapmaya çalışanları belirleyerek daha 
sonraki eylemlere katmayacaklarını; 
eylemlerde siyasi propagandanın 
yapılmamasına dikkat edilmesini;  
Çanakkale Dayanışma Platformunun 
kitleyi kullandığı ve eylemin içerisine 
siyaseti karıştırdığı bundan dolayı  
gruba bir eleştiri yazısı yazılmasını” 
da değerlendirme toplantısında 
kararlaştırdıklarını açıkladı.

21 Ağustos: Kent Konseyi Olağan 
üstü Genel Kurul toplantısı Cevatpaşa 
Mahalle Meclisi tarafından gündeme 
getirilen “Merkez Ortaokulumu Geri 
İstiyorum” kampanyası kapsamında 
okulun durumunu ve geleceğini 

şeyler var. Merkez ortaokuluna 
baktığımızda herkesin arzu isteği 
doğrudur. Okul çevresinde kaç hane 
var. Kaç çocuk yaşıyor. Bunların 
hepsini konuşmalıyız. Sizin istekleriniz 
bizim için önemlidir. Bu benim tek 
başıma vereceğim karar değil. Bu 
kurum kararıdır. Bu düşünce ve 
isteklerinizi kurumuma ileteceğim. 
Eğer uygun görülürse heyetle beraber 
bu konuyu tekrar konuşabiliriz. Başka 
bir toplantıda daha detaylı 
konuşabiliriz.” dedi.  
Bu bilgilendirmelerden sonra Genel 
Kurulda katılımcılar, konu ile ilgili 
görüşlerini paylaştılar ve Milli Eğitim 
Müdürlüğü temsilcisine sorularını 
yönelttiler:
Asude Bayram: Mahallerinde hiç 
ortaokul olmadığı için Cevatpaşa 
Mahallesi çocuklarının kendi 
olanaklarıyla başka okullara 
taşınmaları mı doğrudur, yatılı 
taşımalı olarak eğitim verecek bir 
okulun şehirdeki herhangi bir yerde 
rahatlıkla eğitim verebilecekken kuru 
bir binadan oluşan bir yere mi 
taşınması uygundur? Cevatpaşa 
Mahallesi çocuklarından kaçı imam 
hatip okuluna kayıtlıdır ki okul bu 
mahalleye taşınmak istenmektedir? 
Mustafa Kemal İlkokulundan mezun 
olan öğrencilerin hangi ortaokullara 
kayıt yaptırdıkları izlenmekte midir? 
Anıl Görmüş: Öğrenci sayısını 
belirlerken valilik kurul kararı ile 
yazılı bir şekilde gönderilen 
öğrencileri de dikkate alıyor 
musunuz? Hesaplamaya bunu da 
katıyor musunuz?

görüşmek için 21 Ağustos'ta toplandı.
Belediye Nikah salonunda 
gerçekleştirilen genel kurul 
toplantısına temsilcilerin yanısıra 
Belediye Başkan Vekili Rebiye 
Ünüvar,  İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
Recai Keleş, Kent Konseyi 
temsilcileri, Mahalle Meclisi 
gönüllüleri, mahalle sakinleri, öğrenci 
velileri ve ilgililer katıldı.
Cevatpaşa Mahalle Meclis Başkanı 
Şevket Ağan yaptığı konuşmada  
“Ortaokul olacağı söylenen bina, 
mahallemizin ortaokula ihtiyacı 
varken bilim sanat merkezi ve milli 
eğitim müdürlüğü olarak faaliyete 
geçti.  Cevatpaşalılar çocuklarını 
başka mahallelerdeki okullar 
göndermek  zorunda kalıyor. Üstelik 
servis ve ulaşım masrafları ve zaman 
kaybı da ailelere ayrı bir yük getiriyor.  
Biz bu sorunun çözümlenerek 
mahallemizde daha önce de var olan 
ortaokulumuzu; merkez 
ortaokulumuzu istiyoruz.” dedi. 
Çalışma gurubu kolaylaştırıcısı Asude 
Bayram da “Merkez ortaokulu bu 
şehrin kültürel varlığıdır. 
Çanakkale'nin ilk ortaokuludur. 
Baktığımızda birçok okulun ismi 
değişti. Toplumsal hafızamız alt üst 
edilmeye çalışılıyor. Neden bu tür 
kararalar veriliyor. İsimler yerinde 
dursun gelecek kuşaklara aktarılsın. 
Bu değişiklikler yapılırken, kararlar 
verilirken neden katılımcılığa önem 
verilmiyor, neden sorulmuyor.” dedi. 
“Eğitim eğitimcilere bırakılmayacak 
kadar önemlidir” sözünü hatırlatarak 
konuşmasına başlayan İl Milli Eğitim 
Şube Müdürü Recai Keleş; 
“Hepimizin birbirimizden öğreneceği 
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Genel Kurul'da Merkez
 Ortaokulu Konuşuldu



görüşmede Merkez Ortaokulunun son 
durumu ele alındı.
İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf 
Memiş, “Geçen sene bu talebi dile 
getirseydiniz çok daha haklı 
olurdunuz. Ben de imza verirdim. Ben 
vefa ve geçmişe sahip çıkmayanın 
geleceği olmaz diye düşünüyorum. Bu 
karar benden önce alındı. Gazi Orta 
Okulu, İmam Hatip Orta Okulu, 
Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 
öğrenci sayısı bilgilerini aldım. Ben 
sizden Merkez Ortaokulu için bir veya 
bir buçuk yıl süre istiyorum. İMKB 
Meslek Lisesi bitince sosyal bilgiler 
okulu hazırlanınca bu kaygılar 
kalmayacak. Ben müdür olduğum 
sürece Merkez Ortaokulunu oraya 
yapacağıma söz veriyorum” dedi.
Görüşme sonrası açıklama yapan 
Cevatpaşa Mahalle Meclis Başkanı 
Şevket Ağan; “Düşüncemizi kendisine 
okulumuzu hemen istiyoruz diye 
ilettik. Ama  bir, bir buçuk sene bir 
zaman istendi. Bir buçuk sene sonra 
kendi makamında olur mu olmaz mı 
bilmediğimiz için pek olumlu 
ayrılmadık. Ayrıca, bu karar alınırken 
mahalleliyle paylaşmayan, 2 aydan 
buyana da konuyu tartışmamıza ve 
kendileriyle görüşme taleplerimize 
yanıt vermeyen Milli Eğitim, şimdi 
bize “geç kaldınız” diyor.   
Çalışmalarımız sürecek. Okulumuzu 
geri istiyoruz. İmam Hatip Okuluna 
karşı değiliz. Cevatpaşa Mahallesinde 
ortaokula ihtiyacı olan çocuklarımız 
adına mücadelemiz sürecek. Merkez 
ortaokulunun ismi ve kendi arsası 
üzerinde okulun oluşmasını istiyoruz. 
İmam Hatip okulu kendi yerinde 
olabilir. Biz mahallemizin ihtiyacı 
olan ortaokulu ismiyle beraber 
istiyoruz.”
Eğitim-İş Şube Başkanı Ahmet 
Mantaş; “Söz uçar yazı kalır. Karar 
alınmış ama değişmiyor. Cevatpaşa'da 
üç ilkokuldan mezun olan öğrenci 
sayısı 305. Ama bugün Cevatpaşa 
mahallesinde 305 öğrencinin 
gidebileceği ortaokul yok. Çocuklar, 
Esenlere gitmek zorunda kalacak. 
Milli Eğitim buna çözüm üretemiyor. 
350 kişilik okul binasını 75 kişilik 
İmam Hatip okuluna veriyorlar. 
Mahallenin kendi öğrencisine 
yardımcı olmuyorlar. Cevatpaşa 
Mahallesine ortaokulunu istiyoruz. 
Mücadelemiz sürecek.”

bağlıydı. Tamamen mi geçici süre ile 
mi verildi. Süre ne kadar? Şehrin 
göbeğinde üniversite ve kampüs!  
Öğrenciler Cevatpaşa'dan Esenler'e 
taşınıyor. Böyle mantıksız şey olur 
mu?
Gazi okulunun bulunduğu ada olarak 
çevresinde kaç yerleşim var. Hiç yok. 
Bu konu tartışılmalıdır.
Genel Kurul; “Merkez Ortaokulu 
yerindeki binanın İmam Hatip 
Ortaokulu olarak hizmet verip 
vermeyeceği konusunda bugüne 
kadar ilgililer herhangi bir açıklama 
yapmamış, Mahalle Meclisinin 
görüşme taleplerine de yanıt 
vermemişlerdir.  Vali'nin ya da Milli 
Eğitim Müdürü'nün çıkıp, bir 
açıklama yapmasını;   Cevatpaşa'nın  
genel tarzda bir ortaokula 
ihtiyacının olduğunu ve bunun  
verilerden de açıkça görüldüğünü; 
Cevatpaşa Mahalle Meclisi ve 
Çalışma Grubunun ilgili ve 
yetkililerle konuyu bir an önce 
görüşerek bir sonuca bağlanmasını” 
kararlaştırarak sona erdi. 

26 Ağustos: Çalışma Grubu, İl Milli 
Eğitim Müdürü Zülküf Memiş'le 
makamında bir araya geldi.
Çanakkale Kent Konseyi Cevatpaşa 
Mahalle Meclisi Başkanı Şevket 
Ağan, topladıkları imzaları Milli 
Eğitim Müdürlüğüne teslim etti. İl 
Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş'le 
makamında gerçekleştirilen 

Yeni bina yapılırken bina neye göre 
yapıldı? 
Neşe Kaya:  Okul yenilendi ama 
neden genel ortaokul değil de  İmam 
Hatip oldu? 
Evren Kızoğlu: Yıkımdan önce 
ortaokul olarak kullanılacağı ifade 
edilmişti. Olmayacak denen her şey 
oluyor. Mahallenin ortaokula ihtiyacı 
var. Bundan sonraki süreçte ne olacak 
kesin bilgi verir misiniz? 
İsmail Baydaş: Yönetmelikte aynı 
binada iki farklı okul olmuyor deniyor. 
İlkokul ortaokul aynı bahçeyi de 
kullanamaz deniyor. Bunun üstüne 
ortaokul sözleri verilmişken 
mahallenin ihtiyacı olan ortaokul 
gelmeyip  başka bir okul;  “yetmiyor” 
diyerek taşınması aynı binayı 
kullanması yönetmeliğe ne kadar 
uygundur? Geçici bile olsa ne kadar 
uygundur? 
Halil İbrahim Kutlu:  Bu sene 
oradaki bina hangi eğitimi verecek. 
İmam Hatip olarak mı Merkez orta 
okulu olarak mı? 
Rebiye Ünüvar: Merkezde bir tek 
Gazi ortaokulu var.  Bu okulda sınıf 
başına kaç öğrenci düşüyor. 
Cevatpaşa'da ilk ve ortaokul çağı 
nüfusu nedir?  Vali ya da Milli Eğitim 
müdürü kamuoyuna burası imam 
hatiptir ya da bilim sanat merkezi  ya 
da merkez ortaokuludur desin. Bunu 
kamuoyu duymalı en azından bu 
açıklamayı yapmalılar. 
Ekrem Güler:  Şehrin göbeğinde 
üniversite kampüsü var. Burası daha 
önce öğretmen okulu olarak açılmıştı. 
Oraya neden veriliyor. Milli Eğitime 
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Milli Eğitim
Müdürü'yle Görüşme 

Cevatpaşalılar: “Merkez Ortaokulumuzu Geri İstiyoruz”



“Altın Elma” Kırkyama Müzesinde

Çanakkale Kent Konseyi Boreas 
Çalışma Grubu tarafından bu 3.sü 
düzenlenecek olan 3.İlyada Kırkyama 
Çanakkale Buluşması 8 - 11 Eylül 
2014 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek.
“3. İlyada Kırkyama Çanakkale 
Buluşması” kapsamında Kırkyama 
sergisi,  İlyada Destanı temalı 
Kırkyama Pano, Kırkyama Yorgan ve 
Serbest Çalışma yarışmalarının yanı 
sıra kırkyama eğitmen/sanatçılarıyla 
atölye çalışmaları ve söyleşiler yer 
alacak.  Buluşma, Çanakkale başta 
olmak üzere Ankara, İstanbul, Bursa, 
İzmir, Kocaeli, Uşak, Tekirdağ, 
Antalya, Edirne, Sakarya, Muğla 
illerinden katılımlarla zenginleşiyor.
Buluşmaya katılan el emeği eserler 
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Sergi 
salonu, Cumhuriyet Ortaokulu, 
İstiklal İlköğretim Okulu, Eski 
Ermeni Kilisesinde sergilenecek. 
Çanakkalelileri Kırkyama eserlerini 
görmeye davet eden Boreas Kırkyama 
Çalışma Grubu kolaylaştırıcısı Aysun 

Aksu; “Tüm Türkiye'den kırkyamaya 
gönül vermiş dostlarımızı dört gün 
burada ağırlayacağız. Çanakkale'ye 
bir festival kazandırmanın sevincini 
yaşıyoruz. Buluşmamızda İlyada 
temalı panolar yarışacak. Proje 
bittiğinde İlyada destanı kumaşta 
tamamen tasvir edilmiş olacak. 
Dolayısı ile buluşma içerisinde 
kırkyamayı ilgilendiren yorgan, büyük 
parça yarışma eserleri, serbest küçük 
parça yarışma eserleri yer alacak. 
Çanakkale ve Türkiye'ye bir yorgan 
müzesi kazandırmayı hedefliyoruz. 
Burada seçilen eserlerden müze 
oluşturacağız. Önümüzdeki yıllarda 
buluşmayı uluslararası boyuta 
geçmeyi planlıyoruz. Tüm bu 
çalışmaların yanında köyleri 
dolaşarak eskiden kalma kırkyama 
parçalarını toplayacağız. Eski 
sandıklarda olan giysileri, yorgan, 
seccade, yastık, örtü her türlü kumaşla 
yapılan kırkyama çeşitlerinin 
müzemize bağışlanmasını 
bekliyoruz.” dedi.

İsmetpaşa Mahalle Meclisi “Sağlık, 
İlk Yardım ve Deprem” konulu panel 
düzenledi. 
Kent Konseyi İsmetpaşa Mahalle 
Meclisi Çalışma ofisinde 
gerçekleştirilen “Sağlık, İlk Yardım ve 
Deprem” konulu panele Rebiye 
Ünüvar,  Neşe Kaya ve Nuray 
Demircan konuşmacı olarak katıldılar.
Deprem anında, bulundukları yere 
göre insanların nasıl davranması 
gerektiği ve acil yardım konularında 
bilgiler verildi. Yaz aylarıyla birlikte 
güneşin yakıcı etkilerinden 
korunmanın yanı sıra kış aylarında da 
güneşten nasıl korunulacağı  ile yüz 
jimnastiği hakkında bilgiler uzmanlar 
tarafından anlatıldı. 

Kent Konseyi Esenler Mahalle 
Meclisi toplantı salonunda Afet ve 
Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 
arama kurtarma teknisyeni, Ramazan 
Dedebey ve Mustafa Yüce tarafından 
Temel Afet bilinci eğitimi, deprem 
öncesi, sırası ve sonrasında 
yapılacaklar hakkında katılımcılara 
bilgiler verildi.
Esenler Mahalle Meclis Başkanı İrfan 
Kütüklü eğitim içeren toplantıların 
önümüzdeki günlerde de devam 
edeceğini bildirdi.   
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3. İlyada Kırkyama Buluşması

8-11 Eylül 2014 tarihlerinde 3.sü 
düzenlenecek olan İlyada Kırkyama 
Çanakkale Buluşması hazırlıkları 
sürüyor. 
Kırkyama buluşmalarına katılan 
Patchwork sanatçısı Sevgi Şerbetçi 
Göksel“Altın Elma” isimli eserini  
Çanakkale'de  oluşturulacak olan 
Kırkyama müzesine hediye etti.
"Kırkyama-Patchwork" sanatının 400 
yıllık bir tarihi olduğunu belirten 

"Kırkyama-Patchwork" sanatçısı 
Sevgi Şerbetçi Göksel “Çanakkale 
Kent Konseyi Boreas Kırkyama 
Çalışma Gurubunun düzenlediği 
"İlyada Kırkyama Buluşması" bizim 
için büyük önem ifade ediyor.  Ben de 
İlyada Destanı'ndan esinlendiğim 
“Altın Elma” isimli eserimi 
Çanakkale Kent Konseyi Kırkyama 
Müzesi ve tüm Çanakkale'ye armağan 
ediyorum” dedi.

Sağlık, İlk Yardım ve Deprem 

Temel Afet Bilinci Eğitimi



İlhan Oytun(Kemalpaşa Mahalle 
Meclisi): Çok iyi geçti. Devamlı 
olmalı. Benim için en önemli sorun 
anons ve otopark sorunu. Anons çok 
önemli. Her şeyi oradan haber 
alıyoruz.

Mehmet Aksaç(Kemalpaşa Mahalle 
Meclisi):  Çok başarılı buldum 
tekrarlanmalı. İçerik yeterliydi. 
Kaldırım işgali nedeniyle  engelliler 
çok zor geçiyor. Köpek sahipleri 
hayvan dışkılarını yola bırakmasınlar. 
Emine Kıran(Kadın Meclisi):  
Çöpler, belirli bir günde geri dönüşüm 
çöpleri evlerden alınmalı. Almanya’da 
böyle. Bizde de olabilir. Sürekli 
olabilir. Küçük bahaneler olabiliyor. 
İçerik çok iyi. Derneklerin istekleri 
yerinde.  Şehir için lazım olan her şey 
dile getirildi. 

Erdem Alagök(Hayvansever 
Toplantısı): Toplantıda bir takım ortak 
konular ortaya çıktı. Halkın 
katılımının sağlanması açısından çok 
olumlu. Ama toplantıya katılan 
belediye haricindekiler biraz daha 
stratejik plâna uygun görüş ve öneriler 
ortaya koysalar çok daha yararlı 
olurdu. 
Barış Demir(Sendikalar Toplantısı): 
Sadece tek bir toplantıyla sınırlı 
kalmayıp dönem dönem bu şekilde 
toplantılar yapılırsa çok faydalı 
olacaktır. İçerik yeterli, tehditler 
fırsatlar olumlu olumsuz yanlar 
mutlaka öncelikle ortaya dökülmeli. 
Çalışma gurupları hazırlanır uygun bir 
biçimde yürütülürse olumlu sonuçlar 
alabiliriz. 

Yusuf Yıldırım(Sendikalar 
Toplantısı) :  Bu tür toplantılar her 
zaman verimlidir. Zaman zaman bu 
toplantılar yapılmalıdır. Toplantıları, 
somut işi koyarak başlangıcından 
sonucuna,  neye hizmet edeceğine 
kadar iş üzerinden tartışmalıyız. 
Başar Uymaz Tezel(Spor Toplantısı):  
Olanakların el verdiği ölçüde yeni bir 
proje yeni bir çalışma alanı 
oluşturuldu diye düşünüyorum. 
İçeriğe baktığımızda bence 
doyurucuydu herkes kendi alanı ile 
ilgili kentte olmasını istediği şeyi 
ortaya koydu.

Stratejik plânlamayla birlikte 
önümüzdeki günlerde başlanacak olan 
“katılımcı bütçe”  çalışmalarının ilk 
adımı,  Kent Konseyi yürütme kurulu 
üyeleri, mahalle meclisleri üyeleri ve 
muhtarlara; katılımcı bütçe süreciyle 
ilgili bilgilendirme yapılarak atıldı.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi ve Bilkent Üniversitesi 
İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi 
Ferhat Emil “Katılımcı bütçe” 

uygulamasıyla ilgili şunları söyledi: 
“Katılımcı bütçe modeli halka bütçe 
konuları, kamu politikasını tartışma 
ve ilgili konularda karar verme 
imkânı sağlayan, doğrudan, gönüllü 
ve evrensel demokrasi modelidir. 
Süreç, temelde dört prensip 
barındırır:
*Kaynakların en fakir bireylerin 
yararı için kullanılması;
*Belediyeler ve vatandaşlar arasında 
yeni bir ilişki kurulması;
*Sosyal bağların ve sosyal ilgilerin 
yeniden şekillenmesi;
*Yeni bir demokratik kültür 
oluşturulması ve aktif vatandaşlığın 
teşvik edilmesidir.”
Çanakkale'de geçmiş dönemde de 
uygulanan “katılımcı bütçe” 
modelinin yalnızca ülkemizde değil, 
Avrupa'da da dikkat çeken bir 
uygulama olduğunu, 2015-2019 
döneminde de daha nitelikli bir 
katılımla uygulanmasının beklediğini 
açıklayan Ferhat Emil,   “Katılımcı 
bütçe pek çok ülkede uzun zamandan 
beri denenen bir süreç. Demokrasinin 
en önde gelen hususlarından birisi 
olan vergi koyma ve harcama yapma 
hakkının vatandaşta olmasından neşet 
eden bir demokrasi süreci. Bunun en 
fazla uygulanabilir olduğu alan da 
yerel yönetimlerdir. Çanakkale 
Belediyesi uzun süredir katılımcı 
bütçe konusunda hem yurt içinde hem 
yurt dışında dikkat çeken bir belediye 
oldu. Çanakkale'nin ihtiyaçları 
konusunda 'katılımcı bütçe 
demokratikleşme sürecine ne şekilde 
katkıda bulunur?' bunun ön 
bilgilenmesini yaptık.”
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Mehmet Aksaç Emine Kıran

Erdem Alagök Barış Demir

Yusuf Yıldırım Başar Uymaz Tezel

Çanakkale 
“Katılımcı Bütçe”ye 

Hazırlanıyor



Stratejik Plânlama Çalışmalarına Katılanlar Ne Düşünüyor?

Mehmet Emin Ateş(Esenler Mahalle 
Meclisi):  Çok başarılı buldum. 
Meclis üyelerinin burada olması çok 
önemli. Bundan sonra açılacak imar 
yerlerinin daha geniş olması, parklar 
alt yapı, düzgün olması için 
Çanakkale'ye artı getirecek. Yeni 
yerleşim alanları otopark, park, çay 
bahçeleri yapılırsa daha yararlı 
olacaktır. 

Ayla Çekiç(Fevzipaşa Mahalle 
Meclisi): Mahallemizde çok sorun var 
herkes kendi sorunun dile getirdi. 
Çöp, işsizlik büyük sorun. Yeşil alan 
yok. Akşam olunca herkesin 
oturabileceği bir alan istedik. Yeşil 
alan ve oyun parkı istedik. 
Taleplerimiz gerçekleşsin toplantıların 
da devamı gelsin.
Nurullah Kalfaoğlu(İsmetpaşa 
Mahalle Meclisi): Benim talebim 
bisiklet yolları ile ilgili olandı. 
Bisikletle şehir içinde rahat 
gezilebilmeli. Burada bize belediye 
yetkilileri tarafından aktarılanlar 
mahalle sakinlerinin istek ve talepleri 
karşılıklı söyleşi içerisinde mükemmel 
bir toplantı oldu. 

Halil Başaran(İsmetpaşa Mahalle 
Meclisi): Toplantıda Çanakkale'nin 
geleceğini planlamaktan çok sanki 
bugünün şikayetleri ve 
memnuniyetleri üzerine yoğunlaştı. 
Serbest özgür bir tartışma ortamı 
vardı. Belediyenin ilgili birim 
müdürleri mahalle meclislerini 
ziyarete gelerek mahalleli ile 
görüşerek konuşup yüzleşmesini 
istiyorum. 

özürlü ve engelliler için ne yapıldı? 
Çanakkale ve çevresinde çocuğu 
otistik olduğu için çocuğuna 3-4 sene 
gün yüzü göstermeyen aileler var.  
Hamide Özen(Cevatpaşa Mahalle 
Meclisi): Rahatlıkla görüşlerimizi 
ifade ettik. Büyük bir kütüphanenin, 
okuma alışkanlığı hem de ailenin 
çocuklarla beraber okuma alışkanlığı 
kazandırılması için iyi olacağını 
düşünüyorum. Çanakkale emekli bir 
kent onlara yönelik spor sahaları 
geliştirilebilir. Gençlerin güzel şeyler 
üretmeleri sağlanmalıdır.

Hayrettin Başol(Cevatpaşa Mahalle 
Meclisi):  İlk kez katılıyoruz. 
Gerçekten güzel bir toplantı oldu. 
İçeriği de güzel. Mahallemiz diğer 
yerlere göre kültürlü ama bakımlı 
değil. Cadde ve sokaklara bakım 
gerekli… Bu toplantıların sıklıkla 
devam etmesini istiyoruz.   
Ali Yasin Zengin(Engelli Meclisi): 
Toplantı başarılıydı. Önemli olan 
sonucunun iyi olması. Bundan 
sonrada belli aralıklarla toplantıların 
yapılmasını isteriz. Şehir değişiyor o 
nedenle belli aralıklarla yapılmalı işe 
yarayıp yaramadığını sonuçları 
gördükten sonra değerlendirebiliriz.

Kadir Orhan(Esenler Mahalle 
Meclisi): STK ve diğerleri,  mahalle 
muhtarı, halk. Mahalleyle ilgili 
sorunlar dile getiriyorlar. Belediye 
bunları göz önünde bulundurup 
yapılabilecek olanların yapılmasını  
sağlamalı. Zaman alabilir ama 
bunların da bir an önce hayata 
geçirilmesi mahalle adına önemlidir.

Belediye’nin 2015-2019 Stratejik 
Plân çalışmaları paydaşlar odak 
toplantılarıyla yapıldı. Farklı sosyal 
gruplar ve kurum katılımlarıyla 
yapılan toplantılarda katılımcılar 
plân için tartışmalara katıldılar, 
öneriler oluşturdular. 
Toplantı katılımcılarından bazılarına  
stratejik plân çalışmaları hakkındaki 
görüşlerini sorduk.
 

Hüseyin Öztürk(Barbaros Mahalle 
Meclisi): Demokratik ve katılımcı bir 
uygulama.. Kendimizi iyi ifade ettik. 
Sahillerimizi korumak istiyoruz.  
Sahillerimizde rüzgarımızı kesen 
beton yığını istemiyoruz. Yat limanı 
istemiyoruz insanlar denizden 
kopmasın. Yanlış yapılanmadan 
dolayı çok dolaşmak zorunda 
kalıyorum. Stratejik plânın takipçisi 
olacağım. 
Mustafa Umut(Barbaros Mahalle 
Meclisi): Stratejik plân toplantısını 
verimli bulmadım.  Çok yüzeysel. 
Mahalle sorunları çöp işi toz toprak 
konuşulacağını düşünmüyordum. 
Kent için daha kalıcı çözümler nasıl 
olur onların konuşulacağını 
düşünüyordum.. Bu tür toplantılar 
olsun. Bu başlangıçtır. 

Banu Gezer(Barbaros Mahalle 
Meclisi): Buraya katılanlar 
Çanakkale'de ki özürlü ve engelli 
çocukların çok ciddi sıkıntıları 
olduğunu farkettiler. Toplantılar olsun 
ama burada kalmasın bunun devamı 
gelsin Barbaros'taki bina dışında 
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Hüseyin Öztürk Mustafa Umut

Banu Gezer Hamide Özen

Ali Yasin ZenginHayrettin Başol

Kadir Orhan Mehmet Emin Ateş

Ayla Çekiç Nurullah Kalfaoğlu

Halil Başaran İlhan Oytun



Onlardan çok bilgi alamadık. Bence 
mahalle meclisi mahallede alınan 
kararları mahalleye yansıtmalı halk 
benimsemeli. Mahalle meclisleri aktif 
ve katılımcı olmalı. Duyarlıyız ama 
katılım  az. İnsanlara inmenin 
yolunun nasıl olacağını 
araştırmalıyız.” 

“Kent Hakkı ve Katılım” panelinde 
konuşmacı olarak yer alan, Çanakkale 
Kent Eylem Plânı'nın genel 
direktörlüğünü yapan Prof.Dr.Korel 
Göymen de şunları söyledi: 

“Çanakkale Kent Konseyi olmak üzere 
çeşitli Kent Konseylerinin içinde, 
yanında destekçisi olarak bulundum. 
Kent Konseyleri deneyimlerinin 
başarısı bir ölçüde kentteki temel 
paydaşların bu işi ne kadar benimse-
diklerine bağlı. Çanakkale'de Kent 
Konseyinin  faaliyetlerini;  zaman 
zaman her konuda anlaşamasalar 
dahi tatlı tatlı didişseler dahi sürekli 
tartışma içinde olsalar dahi iki buçuk 
yıllık çalışma sonucunda oluşturulan,  
Çanakkale'nin bugün gayet gelişmiş 
mahalle düzeyine kadar inen bir 
stratejik plânı var, Kent Eylem Plânı 
var. İşin sırrı bir miktar bu paydaşları 
mümkün olduğu kadar bir araya geti-
rebilmekten geçiyor. Kolay iş değil. 
Kent konseyleri ile ilgili yapılması ve 
yapılmaması tavsiye edilebilecek 
şeylerden bir tanesi Kent Konseyleri 
adı üzerinde özgür aktif yurttaşların 
gönüllü çalışmalar yaptıkları 
mekanizmadır.  Bu arada belediye ve 
belediye başkanları belediye ile ilgili 
birimlerin paydaş olarak Kent 
Konseylerinin yanında olması iş 
birliği yapmaları bilgi paylaşmaları 
son derece önemli. Yapılmaması 
gereken şey;  belediye başkanlarının 
Kent Konseylerini ya kendilerini 
başkan seçtirerek veya mutemet bir 
adamlarını Kent Konseyi başına 
geçirerek siyaseten domine edilmesi 
ve denetlenmesi gereken yapılar 
olarak görme hatasıdır. 

Nilüfer Kent Konseyi tarafından 13 
Haziran'da düzenlenen  “Kent Hakkı 
ve Katılım Forumu' Türkiye'nin 
mahalle ölçeğinde örgütlenen 
meclisleri, komiteleri ve derneklerini 
bir araya getirdi. “Senin Mahallen, 
Senin Kararın” anlayışıyla düzenlenen 
foruma Çanakkale Kent Konseyi 
Mahalle Meclisleri de katıldı.
Forumda, Çanakkale Kent Konseyi 
Mahalle Meclislerinin kuruluş süreci 
ile Mahalle Meclisi çalışmaları 
hakkında  bilgiler verildi.  Fevzipaşa 
Mahalle Meclisi Yürütme Kurulu 
Üyesi Aslı Kırıkkulak, forumda 
şunları söyledi: “Kent Konseyi'nin var 
olmasını çok önemsiyoruz. Kentsel 
dönüşüm değil içinde güzelleştirmek 
için halkımızla çalıştık. İlk çalışma 
çocuklar içindi. Örf, adetlerimiz var. 
Bunları koruyoruz ve önemsiyoruz. 
Biz bir şeyleri başardığımızı 
düşünüyoruz. Nota kursunu tamamla-
yan 5 çocuğumuz güzel sanatlarda 
okuyor. Ondan sonra bayanlarımız 
için kurslar açtık. El becerilerini 
ortaya çıkarttık. Bu sayede özgüven 
kazandık. Her şeyden önce dışlanma 
olayını yendik. Kent Konseyi olmadan 
önce fazla sözümüzü dinletemiyorduk. 
Mahallemizin hayatını anlatan kitap 
yaptık. Bayanlarımız için sağlık 
söyleşileri düzenledik. Okumayan 
çocuklara eğitim verdik. Çok 
mutluyum iyi ki Mahalle Meclisi 
açıldı, sesimizi duyurabildik.” 

Forum sonrasındaki değerlendirmeler 
ise şöyleydi: 

Esenler Mahalle Meclisi Yürütme 
Kurulu üyesi Fatma Çalışkan; 

Program güzel bir ortamda 
gerçekleşti. Herkes çalışmalarını 
aktardı. İllerinde yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgiler verdiler. Biz 
Çanakkale olarak oraya katılan 
birçok kent konseyinden önde 
olduğumuzu gördük. Çanakkale'de 
halkımız bu tür toplantılara daha 
büyük ilgi gösteriyor. Çanakkale 
belediyesi stratejik plân toplantıları 
ile halkın yönetime katılmasını 
sağlıyor. Biz de mahallemizde 
yapacağımız proje ve etkinliklere her 
siteden katılımın sağlanmasını 
hedefliyoruz.” 

Cevatpaşa Mahalle Meclisi 
Yürütme Kurulu üyesi Nihat Gökçe  

“Nilüfer'de diğer şehirlerden,  
gelenlerle görüştük. 

“Mahalle Meclisleri” Forumundan
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Kemalpaşa Mahalle Meclisi 
tarafından düzenlenen kara kalem ve 
yağlı boya resim kursu 15 Temmuz-
20 Ağustos günleri arasında 
gerçekleştirildi. Resime meraklı 20 
kursiyerin katıldığı kara kalem ve 
yaplı boya kursunda katılımcılara 
resim öğretmeni Fatma M. Gezgin 
tarafından eğitim verildi.

Engelliler Meclisi Halk Müziği 
Korosu, Çanakkale Belediyesi Spor 
Merkezi'nde “moral ve motivasyon” 
yemeği düzenledi.
Engelli Halk Müziği Korosu üyeleri, 
aileleri  ve müzisyenleri ile koro şefi 
İftihar  Vanlı'nın katıldığı yemekte,  
koro üyeleri Vanlı yönetiminde bir de 
mini bir konser verdiler.

Fevzipaşa Mahalle Meclisi'nin 
çocuklar için düzenlediği rubik küp 
etkinliğe katılan çocuklara Cem 
Ünüvar  “Rubik Küp”le ilgili teknik 
ve yöntemleriyle ilgili çalışmalar 
yaptırıyor. Etkinlik bir program 
dahilinde devam ettiriliyor.
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Eğitim İçin Gönüllü 
Destek Programı

Boreas Kırkyama Çalışma gurubu 
2013-2014 eğitim dönemi eserlerini 
içeren “İğne ile Kumaşın Dansı” yıl 
sonu sergisi eski Ermeni Kilisesinde 
ziyarete açıldı.
Boreas Kırkyama Çalışma grubu 
geleneksel el sanatlarından olan 
Kırkyama'yı yaşatmak ve gelecek 
nesillere aktarabilmek amacıyla 
düzenlediği kırkyama kursunu başarı 
ile tamamlayan kursiyerlerin 
eserlerinin yer aldığı yıl sonu 
sergisinde, kursiyerlerin yorgan, masa 
örtüleri, çanta, yatak örtüsü, pano, 
yelek ve ceket gibi birçok el emeği 
ürünleri sergilendi.

Engelliler Meclisi, Engelli Profili 
Çalışma Gurubu tarafından Fevzipaşa 
Mahallesinde tespit edilen ihtiyaç 
sahibi bir engelliye manuel tekerlekli 
sandalye yardımında bulunuldu.
Engelli Meclisi tarafından yürütülen 
Engelli Profili Projesi kapsamında 
Engelli Meclisi yürütme kurulu 
üyeleri, Fevzipaşa Mahalle Meclisi 
Genel Sekreteri Süreyya Özlenir 
tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 
engelliye evinde akülü sandalye 
teslim edildi.  

“Eğitim İçin Gönüllü Destek Çalışma 
Grubu”nun gerçekleştirdiği “Eğitim 
İçin Gönüllü Destek” programı 
13 Ekim'de başlıyor. Temel eğitim 2. 
dört öğrencilerine yönelik 2014-2015 
eğitim dönemi destek programına ka-
tılım için başvurular 1 Eylül-30 Eylül 
günleri arasında  yapılıyor.  
Başvurular Esenler, Cevatpaşa, Namık 
Kemal, Barbaros ve İsmetpaşa ve 
Fevzipaşa  Mahalle Meclisi ofislerine 
yapılıyor. 
Programda Matematik, Fen, Türkçe ve 
İngilizce derslerinde ödeve destek 
ilkesiyle, bazı okullarda kullanılmaya 
başlanan bilgi teknolojilerinin kulla-
nım içeriği ve çocukların öğrenme 
tekniklerini ve anlayışlarını geliştir-
meye yönelik bir uygulama yapılıyor.
Çalışma Grubu kolaylaştırıcısı  ve 
program koordinatörü Güneş Güneysu 
programla ilgili “Geçen yıl 
başladığımız program için başlangıçta 
bazı öngörülerimiz ve endişelerimiz 
vardı. 
Program sonunda endişelerimizin 
hepsi boş çıktı. Öngörülen noktaya 
gönüllü  8 öğretmen, 15 öğrenci 
eğiticiyle ulaştık. 128 öğrenci 
programı tamamladı.   Esenler, Namık 
Kemal ve İsmetpaşa Mahalle 
Meclisleri ile Barbaros ve Esenler 
Sosyal Yaşam Evlerinde 
gerçekleştirdiğimiz programı bu yıl 
Kemalpaşa hariç diğer Mahalle 
Meclislerinin ofislerinde 
gerçekleştireceğiz. Yine bu yıl da, 
gönüllü öğretmenler ve gönüllü 
öğrenci eğiticilerimizle birlikte 
çalışacağız.  Programımız , desteğe 
ihtiyacı olan ve imkânları yeterli 
olmayan ikinci dörtte okuyan 
öğrencileri öncelikliyor. Geçen yıl ki 
tecrübelerimiz, ailelerin programa 
olan ilgi ve katkılarıyla bu yıl daha da 
etkin bir program gerçekleştirece-
ğimize inanıyoruz.” dedi.

“İğne İle Kumaşın Dansı” 
sergisi 

Engelliler Hayata Katılıyor

Resim Kursu

Engelli Korosu

Rubik Küp ve Meditasyon



Kent Konseyi'nin çalışma ilkeleri 
nelerdir?

Yönetmeliğinin  7.maddesine göre de 
çalışma ilkeleri şöyle belirlenmiştir:
a) Kentine sahip çıkma, aktif katılım 
ve çözümde ortaklık ilkelerinin 
bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir 
bir geleceğe taşınmasına katkıda 
bulunmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş 
Milletler Zirveleri ile diğer 
uluslararası sözleşmelerde kent ve 
kent yaşamına yönelik temel ilkeleri 
hayata geçirmek,
c) Kent vizyonunun ve hemşerilik 
bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve 
hukukunun korunması,  sürdürülebilir 
kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma, 
saydamlık, hesap sorma ve hesap 
verme, katılım ve yerinden yönetim 
ilkelerini ön planda tutmak,
ç) Kent konseyi, uluslararası 
gelişmeleri ve ülke koşullarını 
gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla 
görüş ve önerilerini oluşturmak,
d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan 
uzlaşmayı esas almak,
e) Değişimi ve yenilikleri önceden 
fark ederek sonuç odaklı çalışma 
kültürünü benimsemektir.

7) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına 
dayalı kentin yaşam kalitesini 
geliştiren, çevreye duyarlı ve 
yoksulluğu giderici programları 
desteklemek,
8) Sivil toplumun gelişmesine ve 
kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
9) Çocukların, gençlerin, kadınların 
ve engellilerin toplumsal yaşamdaki 
etkinliklerini arttırmak ve yerel karar 
alma mekanizmalarında aktif rol 
almalarını sağlamak,
10) Kent yönetiminde saydamlık, 
katılım, hesap verebilirlik, 
öngörülebilirlik ilkelerinin 
uygulanmasına katkıda bulunmak,
11) Kent konseyinde oluşturulan 
görüşlerin değerlendirilmek üzere 
ilgili belediyeye gönderilmesini 
sağlamaktır.

Çanakkale Kent Konseyi Temsilcilerine Çağrı

Sık Sorulan Sorular…

Kent Konseyinin görevleri 
nelerdir?

İçişleri Bakanlığı tarafından 
hazırlanarak 6 Haziran 2009'da Resmi 
Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 
yönetmeliğinde Kent Konseyi'nin 
görevleri (madde 6) şöyle 
belirlenmiştir:
1) Yerel düzeyde demokratik 
katılımın yaygınlaştırılmasını, 
hemşerilik hukuku ve ortak yaşam 
bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı 
ve çok aktörlü yönetişim anlayışının 
benimsenmesini sağlamak,
2) Sürdürülebilir gelişmenin 
sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan 
sorunların çözümüne yönelik 
planların hazırlanması ve 
uygulanmasını sağlamak,
3) Kente ilişkin temel stratejiler ve 
faaliyet planlarının belirlenmesinde, 
uygulama ve izleme süreçlerinde tüm 
kenti kapsayan ortak bir aklın 
oluşturmasına katkıda bulunmak,
4) Yerellik ilkesi çerçevesinde 
katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma 
kültürünü geliştirmek,
5) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, 
kültürel, doğal ve benzeri değerlere 
sahip çıkmak ve geliştirmek,
6) Kent kaynaklarının etkili, verimli 
ve adil kullanımına katkıda 
bulunmak,

Vali veya temsilcisi,
Belediye başkanı veya temsilcisi,

Vali tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarından 10 temsilci, 
Bütün  mahalle muhtarları - Siyasi partilerin temsilcileri,

ÇOMÜ'nün iki temsilcisi, 
Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının temsilcileri,

Sendikaların temsilcileri,
Noterler - BARO temsilcisi

Derneklerin temsilcileri - Vakıfların temsilcileri,
Kent Konseyi meclisleri ve çalışma gruplarının temsilcileri.

Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurulu
18 Ekim 2014 Cumartesi Saat 14.00

Çimenlik Kalesi Müzesi Toplantı Salonu'nda  yapılacaktır.

Gündem:
Faaliyet Raporu

Seçimler:
Seçim Divan Heyetinin Seçilmesi 
  Kent Konseyi Başkanının seçimi

  Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinin seçimi.
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