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Kent demokrasimizin güçlenmesinde bir adım dahaKatılım

Kentlerimizin yönetimini yalnızca oy 
verip seçtiklerimize bırakmak bir an-
lamda “ kent sakinleri olarak birçok  
haktan vazgeçiyoruz” demektir. Farklı 
partilerden de olsa sonuçta herkesin 
seçtiği temsilcilerden oluşan kent yö-
netimi bizim adımıza, ortak yaşam 
alanlarımızı ve çevremizi şekillendiren 
kararlara imza atıyor. Attığımız oy bizi 
yönetim iktidarından uzaklaştırırken,  
etkisiz de kılabiliyor. Yurttaş olmanın 
temel vasıflarından olan eylemliğimizi 
(söz söylemek-karara katılmak) eli-
mizden alıyor. Sorumluluğu oylarımız-
la temsilcilere verdik diye kendimizi 
sorumluluktan kurtardığımızı sanırken 
yurttaş yükümlülüklerimizden (sormak 
tartışmak-eleştirmek) ve en önemlisi 
yönetme hakkımızdan vazgeçiyoruz. 
Haklarımızı bir kâğıt parçasında sandı-
ğın içine 4-5 yılda bir atarak birilerine 
veriyoruz ve bizim elimizde hiçbir şey 
kalmıyor. Bu nasıl, kendi kendimizi 
yönettiğimiz “demokrasi” oluyor? De-
mokrasi kendi kendini yönetmekse ve 
yönetim süreçlerine  insanlar katılmı-
yorsa, o kentte insanların birey olduk-
larından da söz edilemez.Katılan birey 
birliktelik oluşturur (platform, grup, 
cemaat,vb.) ve bu birliktelik, bireyin 
toplumsal varoluşunun ve yurttaşlığı-
nın yani,“biz”in görünür olmasını sağ-
lar. Bu nedenle, oy sandığı haklarımı-
zın bittiği yer değil; haklarımızı elde 
etmenin, haklarımızı korumanın ve ge-
liştirmenin başladığı yer olmalıdır ki, o 
yer; kentin hakkını kendi hakkımızla 
birlikte, ortaklaştırarak korumanın ve 
geliştirmenin yeniden bir başlangıcı da 
olabilsin aynı zamanda. Kent Konseyi-
nin temsilcileri yalnızca seçimli genel 
kurullarda değil, kent yönetim süreçle-
rine katılabilmenin bir olanağı olan di-
ğer genel kurulları da katılarak, yurttaş 
olmanın yükümlülüklerine sahip oldu-
ğunu göstermeli, yönetim hakkından 
vazgeçmemelidir. Birey olmak kendi 
iradesini başka iradelere teslim etme-
mekten; düşünmekten, bağ kurmaktan, 
paylaşmaktan, katkıda bulunmaktan 
geçer ki, bu özellikler de  “kitle” değil, 
yurttaş olmanın göstergelerindendir.
Saim Yavuz
Çanakkale Kent Konseyi Başkanı 

Çanakkale Kent Konseyi,  yerel demokrasimizin 
güçlenmesi için bugüne kadar yaptıklarına bir yenisini 

daha ilave ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan 

Kent Konseyleri Yönetmeliği'nin  6. maddesinde  Kent Konseylerinin 

görevleri sıralanmıştır. 

Yönetmelik derki;

“Yerel düzeyde  demokratik katılımın 
yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve 
ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok 
ortaklı ve çok aktörlü yönetim anlayışının 

benimsenmesini sağlamak”
***

“Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, 
demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü 

geliştirmek”

Bu görevleri yerine getirmek anlayışıyla:

2009 ve 2014 Yerel Yönetim seçimlerinde belediye başkanı adaylarını 

kentlilerle buluşturan; ortak bir platformda görüşlerini ifade etmelerine 

imkân sağlayan Çanakkale Kent Konseyi şimdi de; 

7 Haziran Milletvekilleri Seçimi öncesinde, 

kentimizde seçime katılan bütün partilerin adaylarını 

mahalleliyle buluşturuyor.

Bir program dahilinde, hiçbir parti ayrımı yapmadan partiler, adayları 
vasıtasıyla kentimiz ve ülkemiz için nasıl bir yönetim önerdiklerini 

mahalle sakinleriyle paylaşacaklar.

10 Mayıs-4 Haziran günleri arasında 
7 mahallede, 

mahalle meclisi salonlarını 
partilerimize açıyoruz.

Kim kazanırsa kazansın, 8 Haziran'da “biz, hep birlikte Çanakkaleyiz”   
diyerek kültüründeki  barış anlayışıyla;  insanları mutlu, demokrasisi 
daha da güçlü Çanakkale için ve ülkemiz için birlikte konuşacağız, 

tartışacağız ve paylaşacağız.

Not: Programlar Nisan ayında belirlenecek ve duyurulacaktır.



avukatlık hizmeti alınmalı ya da 
Kazdağı Madran Belediyeler Birliği 
avukat istihdam etmeli,
-Gelibolu Milli Park statüsünde 
yapılan değişiklik ve yeni 
düzenlemenin sorunlarına dikkat 
çekilmeli,
-Kent Konseylerinde Çevre 
Meclisi/Çevre Çalışma Grubu 
kurulması önerilmeli,
-Eylem plânı için öncelikliler 
sıralanması yapılmalı.
Çanakkale Kent Konseyi ev 
sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya 
Çanakkale Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu, Çevre Meclisi, Çalışma 
Gurupları, Çanakkale Barosu,  Kaz 
Dağı ve Madra Dağı Belediyeler 
Birliği, Ayvalık, Bandırma, Biga, 
Bozcaada, Eceabat, Edremit, 
Küçükkuyu, Kepez, Gelibolu Kent 
Konseylerinden temsilciler katıldı. 

 Bandırma Çalıştayı 

Çanakkale'de yapılan “çevre” 
toplantısından sonra, Bandırma Kent 
Konseyi'nin ev sahipliğinde 27 
Aralık'ta  Balıkesir-Çanakkale 
1/100000 Çevre Düzeni Plânı 
görüşüldü. Çalıştayda,  Çevre 
Mühendisleri Odası Genel Başkanı 
Baran Bozoğlu ile Şehir Plancıları 
Odası Genel Başkanı Orhan Sarıaltun 
plân hakkında bilgilendirme yaparak 
plânın sorunlu yanları ve bakış açısı 
tartışıldı.  Kent Konseyleri de, 
çevreyle ilgili bölgelerinde yaşanan 
sorunlara ve tehlikelere dikkat çeken 
sunuşlar yaparak ortak eylem 
programı konusunda görüşler ifade 

Çanakkale ve Balıkesir Kent 
Konseylerinin yürütme kurulu üyeleri 
22 Kasım 2014'te Çanakkale'de 
buluştu. Kazdağı ve Madra Dağı 
yöresindeki Termik Santraller, 
Metalik Madencilik(başta altın olmak 
üzere) HESler ve diğer çevre sorunları 
konusunda Kazdağı ve Madra Dağı 
Belediyeler Birliği ile Balıkesir ve 
Çanakkale merkez ve ilçe Kent 
Konseyleri'yle Çanakkale'de 
buluşarak, çevresel  konularla ilgili 
hukuki, idari, bilimsel-ekolojik 
boyutta ortak bir eylem programı 
oluşturmanın imkânları konuşuldu.
Toplantı sonunda Aralık ayında 
Bandırma'da çevre sorunlarıyla ilgili 
sorunların tespiti ve önerilerin 
geliştirileceği bir Çalıştay 
düzenlenmesine karar verilerek şu 
öneriler ifade edildi:
-Kazdağı'nın UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Listesi'ne girmesi için 
yürütülen çalışmalara destek olmalı,
-Çanakkale Balıkesir 1/100.000 Çevre 
Düzeni Plânı'nın sorun yaratan 
düzenlemelerine karşı  çalışmalar 
yapmak; sorunları halka anlatılmalı,
-Bandırma Kent Konseyi'nin 
1/100.000 Çevre Düzeni Plânı'yla 
yürüttüğü çalışmayı bölgeye yayarak 
destek olmalı,
-Çevre sorunları ile çevre 
mücadelelerini halka yayma ve 
duyarlık yaratma çalışmaları 
yapılmalı,
-Çevre mücadelesi için Kent 
Konseyleri ortak bir birim 
oluşturmalı,
-Çevre davaları için profesyonel 

edilerek tartışıldı. Çalıştay sonunda  
Kazdağı ve Madra Dağı Belediyeler 
Birliği, Bandırma, Ayvalık, 
Çanakkale, Eceabat, Edremit, Erdek, 
Gelibolu, Kepez,  Küçükkuyu, 
Susurluk Kent Konseyleri ile Erdek 
Körfezi Dayanışma Platformu'nun 
katıldığı Çalıştay'ın sonuç bildirisinde 
Balıkesir-Çanakkale 1/100000 Çevre 
Düzeni Plânı'yla ilgili şu görüşlere yer 
verildi:
-Plânın hazırlanma tarzı sorunludur. 
İzlenmesi gereken süreçler takip 
edilmemiştir. Halkın, yerel 
yönetimlerin ve demokratik kitle 
örgütlerinin katılımı olmadan 
hazırlanan bu plânın demokratik 
meşruiyeti yoktur.
-Bu plân doğal tarihi ve kültürel 
değerlerin koruma-kullanma 
dengesini sağlamaktan çok uzaktır.
-Plânda dayanaksız nüfus hesabı 
sonucunda ayrılan sanayi enerji ve 
maden alanlarının kümülatif çevresel 
etkilerinin hesaplanmadığı 
görülmektedir.
-Bölgenin 1. Derece deprem riski 
altında olduğu gözardı edilerek 
hazırlanan bir plândır.
-Bu plânın iptal edilerek bölgenin 
tarihi, turistik, ekolojik, ekonomik, 
kültürel, tarımsal gerçeklerine uygun 
yerel oyuncuların katılımıyla yeniden 
hazırlanmasını talep ediyoruz.
-Bu talepler yerine getirilmediği 
taktirde; idari ve hukuksal alandaki 
eylemlerimize ek olarak demokratik 
katılım ve eylem hakkımızı sonuna 
kadar kullanacağımızı kamuoyuna 
beyan ederiz.
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Kent Konseyleri Çevre için buluştu



bildirilir. Dernekler buna ilave olarak 
yönetim kurulunca alınmış temsilci 
kararının fotokopisini de yazılarına 
ilave ederek bildirimde bulunmak 
zorundadırlar.”
6. İlgili dernekler ve vakıflardan, 
seçimli genel kurullar dışında bir 
dönemde en az 2 genel kurula katılmış 
olanlar seçimlerde oy kullanma 
hakkına sahip olacaklardır.” şeklinde 
düzeltmeler yapıldı.
Yapılan bu değişikliklerin dernekler 
ile vakıfların Kent Konseyi 
çalışmalarına daha aktif  katılımını 
teşvik etmenin ve genel kurulların 
niteliğinin yükseltilmesinin 
amaçlandığı açıklanmıştır. “Bunun 
için Kent Konseyi'nin seçimli genel 
kurullarının dışında bir dönemde  
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Kent Konseyi Genel Kurulu

Kent Konseyi 2015 yılı ilk genel 
kurul toplantısı Belediye nikah 
salonunda yapıldı. Kültür ve Sanat 
Meclisi ile Spor Meclisi yönergeleri 
kabul edilirken Kent Konseyi Çalışma 
Yönergesinde de değişiklikler yapıldı.
Genel kurulda 2014 yılı Faaliyet 
Raporu Yürütme Kurulu Başkanı 
Saim Yavuz,  2014 yılı bütçesi Kent 
Konseyi Genel Sekreteri Gülay 
Sarışen tarafından katılımcılara 
sunuldu.
Genel Kurul'da Kültür ve Sanat 
Meclisi ile Spor Meclisi çalışma 
gruplarının hazırladıkları yönergeler 
oy birliğiyle kabul edildi.Gündemdeki 
“Yönerge değişiklikleri” maddesi gö-
rüşüldü. Seçimli genel kurullarla ilgili 
yeni düzenleme önerileri görüşülerek 
sonuçlandırıldı. Önerilen önerge 
değişikliklerinin görüşülmesinden 
sonra yapılan oylamayla kabul edilen 
değişikliklerden sonra ilgili 
maddelerinin yeni hali şöyle oldu:

Değişiklik: Çanakkale Kent Konseyi 
Çalışma Yönergesinin Tanımlar 
maddesine (madde 4);

“İlgili Dernekler ve Vakıflar: İl 
Dernekler Müdürlüğü'nde adresi 
Çanakkale Belediyesi mücavir alan 
sınırları içerisinde  kayıtlı ve faal olan 
dernekler ile vakıfları,”  ilave edildi.
Bir başka değişiklikte, Organ 
Seçimleri maddesinde (madde 11) 
yapıldı:

“2. Genel Kurul'a katılanlar 
arasından 1 divan başkanı 2 de 
yazman üye “Seçim Divan Heyeti” 
olarak seçilir. Seçimin sağlıklı bir 
şekilde yürütülebilmesi için Seçim 
Divan Heyeti, yeteri kadar  “Seçim 
Sandığı Görevlisi” belirler ve 
seçimler sona erene kadar, Divan 
Heyeti ve Sandık Görevlileri'nin 
görevi devam eder.

5. “Seçimli genel kurullarda kurum ve 
kuruluşlar temsilci isimlerini  Genel 
Kurul tarihinden engeç 15 gün 
öncesine kadar yazılı olarak Kent 
Konseyi Sekretaryasına  bildirmek 
zorundadır, aksi halde oy 
kullanamazlar.  Temsilci bildirimleri, 
kurum ve kuruluşların antetli kâğıdına 
yazılmış (antetli kâğıtları yoksa 
mühürlenmiş olarak) ve yetkililer 
tarafından imzalanmış bir yazıyla 

gerçekleştirilen (en az) 6 genel kuruldan 
2'sine katılan dernek ve vakıfların 
seçimli genel kurullarda oy 
kullanabileceği şartı getirilmiştir.” 
denilerek“Kent Konseyi'nin hiçbir  
genel kuruluna katılmayan, ama 
yalnızca seçimli genel kurula katılarak 
“oy kullanmanın”,  ne demokrasiyle  ne 
de kent kararlarına katılımla bir ilgisi 
olmadığı” açıklanmıştır.  Yine yapılan 
açıklamalarda derneklerden ve 
vakıflardan “Kent Konseyi temsilci 
isminin dernek/vakıf  karar defterine bir 
kararla alınarak, alınan kararın 
fotokopisiyle birlikte bildirilmesi” 
şartının da, seçimli genel kurullarda 
sıkça  görülen “sahte temsilci 
bildirimlerinin” önlenmesi amacıyla 
yapıldığı açıklanmıştır. 

Kırkyama atölye çalışması 

Kent Konseyi Boreas Kırkyama 
Çalışma Grubu üyeleri Kırkyama 
eğitmeni Sükeyne Tulan'la atölye 
çalışması gerçekleştirdi.
İstanbul'da çalışmalarını sürdüren 
“Hayat Kırkyamayla Güzel Grubu” 
üyesi "Kırkyama & Patchwork" 
sanatçısı Sükeyne Tulan, Boreas 
Kırkyama Çalışma Grubunun davetlisi 
olarak Çanakkale'ye geldi.
İki gün süren eğitim hakkında bilgiler 
veren Tulan; “Patchwrok kesim 
teknikleri üzerinde çalıştık. İtalyan 
yorganlama tekniği,  meshwork gibi 
patchwork için önemli kesim 
tekniklerini anlattım. Çanakkale Kent 
Konseyi Boreas Kırkyama Çalışma 
Grubunu çok başarılı buluyorum. 

Kırkyama'ya insanları hayata bağlayan 
bir sanat, terapi de diyebiliriz. Ben bu 
sanatı çok değerli buluyorum. 
Ülkemizde fakirlik sanatı olarak görülen 
kırkyama son yıllarda revaçta ve 
geleceğinin iyi olduğunu düşünüyorum. 
Umarım,  Çanakkale'de  yapılan  “İlyada 
Kırkyama  Buluşması” festivali  daha 
uzun süre devam eder” dedi.



Kent Konseyi Esenler Mahalle 
Meclisinde düzenlenen, sitelerde 
görev yapan kapıcıların katıldığı 
bahçıvanlık kursunu başarı ile 
tamamlayan kursiyerlere belgeleri 
verildi.
Esenler Mahallesinde sitelerde 
kalorifer yakıcısı ve kapıcı olarak 
görevlendirilen kişilere yönelik 
düzenlenen bahçıvanlık kursuna 40 
kursiyer katıldı. Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve 
Sulama, Bitki Koruma bölümlerinden 
gelen öğretim üyeleri tarafından 
katılımcılara,  bahçe toprağı hazırlığı, 
ekoloji, sulama, bitki materyali, zirai 
mücadele konularında bilgiler verildi. 
4 hafta süren kursların sonunda 
Esenler Mahalle meclisinde 
düzenlenen törenle kursu başarı ile 
tamamlayanlara belgeleri takdim 
edildi.  Törende konuşma yapan 
Esenler Mahalle Meclis Başkanı İrfan 
Kütüklü; “Mahalle meclisleri halkın 
yanında olmak için var. Üniversite ile
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yapmış olduğumuz işbirliğiyle, 
kapıcıların talepleri olan bahçıvanlık 
kursunu gerçekleştirdik. Kenan 
Kaynaş hocamız başta olmak üzere 
diğer hocalarımıza teşekkür 
ediyoruz.” dedi.  Prof. Dr. Kenan 
Kaynaş yaptığı konuşmada “Mahalle 
meclislerini bu programla daha iyi 
tanıdım. Mahalle meclislerinin bu tip 
etkinliklerde rolünü daha iyi anladım. 
Kursiyer ve arkadaşlar adına teşekkür 
ederim. Üniversiteler öğrenci 
yetiştirme, bilimsel araştırma yapma 
yeridir. Bir diğer görevi de toplumu 
aydınlatmaktır. Üçüncü görevimiz 
topluma, halka hizmet görevini yerine 
getirdiğimiz için çok mutluyum” dedi. 
Kursiyerlerde yaptıkları konuşmalarda 
“Kursun bize büyük katkısı oldu. 
Hocalarımıza değerli vakitlerini bize 
ayırdıkları için teşekkür ediyoruz.  
Başta hocalarımız olmak üzere tüm 
arkadaşlar ve mahalle meclisine 
teşekkür ederiz. Bize fayda 
sağlayacak kursların devamını 
bekliyoruz” dediler.

Engelliler Haftası hazırlıkları

10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkin-
liklerinin programı için Engelliler 
Meclisi, Mahalle meclisleri, Kamu 
kurum ve kuruluşları, Engelli dernek-
leri, Engelli spor kulüpleri temsilcileri 
bir araya geldi. 10-16 Mayıs 
Engelliler Haftası etkinliklerini 
planlamak için düzenlenen ilk toplantı 
Kent Konseyi toplantı salonunda 
yapıldı. Katılımcılar 10-16 Mayıs 
Engelliler Haftasında yapmayı düşün-
dükleri etkinliklerle ilgili görüş ve

önerileri ifade ettiler. Katılımcılarla 
belirlenen gündem önümüzdeki 
günlerde düzenlenecek toplantılarda 
kesinlik kazanarak 10-16 Mayıs 
etkinlik takvimi belirlenmiş olacak.

Esenler'de Kursiyerler sertifikalarını aldı

 
Kent Konseyi İsmetpaşa Mahalle 
Meclisi öncülüğünde Belediye Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 
katkılarıyla mahalleye,  çocukların 
oynayabileceği ve mahalle 
sakinlerinin spor yapabileceği bir park 
yapıldı ve parka  Dr. Ahmet Nami 
Özdemir ismi verildi.
İsmetpaşa mahallesi Ali Aksoy Sokak 
ile Refah sokağın birleştiği yerde 
bulunan Dr. Ahmet Nami Özdemir 
parkı açılışına Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan, İsmetpaşa Mahalle 
Meclis Başkanı Mehmet Yıldırım, 
yürütme kurulu üyeleri, Ahmet Nami 
Özdemir'in eşi Müjgan Özdemir, 
ailesi, yakınları ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan 
yaptığı konuşmada; “Özdemir ailesi 
Çanakkale'nin en köklü ailelerinden 
biri. Çanakkale'nin ilk doktorlarından 
rahmetli Dr. Ahmet Nami Özdemir, 
Çanakkale'de doğru düzgün hastane 
yokken tedavi imkanı yokken uzun 
yıllar Sahil Sıhhiye doktoru olarak 
görev yaptı. Kentimize uzun yıllar 
emeği geçen hemşerimiz için Kent 
Konseyi Mahalle Meclisi önerileri, 
Belediye Meclisi kararı ile bu alanı 
park haline getirdik. Bu bölgede 
yaşayanlarımız için nefes alacakları 
bir yer oldu” dedi.
Ahmet Nami Özdemir'in eşi Müjgan 
Özdemir de yaptığı konuşmada 
“Emeği geçen herkese teşekkür 
ederim” dedi. Konuşmaların ardından 
parkın açılışı gerçekleştirildi.

Dr. Ahmet Nami Özdemir
Parkı



İşaret Dili Eğitimi 
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Kent Konseyi Engelliler Meclisi 
tarafından düzenlenen “Temel İşaret 
Dili Eğitimi” ikici ve üçüncü kuru 
Cevatpaşa Mahalle Meclisi toplantı 
salonunda yapıldı.
Kent Konseyi Engelliler Meclisi 
tarafından düzenlenen ve ilk kuru 17 – 
28 Kasım,  ikinci kuru 12-23 Ocak 
tarihlerinde tamamlanan İşaret Dili 
Eğitimi'nin üçüncü kuru 23 Şubat'ta 
Cevatpaşa Mahalle Meclisinde 
başladı. 5 Mart'ta sona erecek üçüncü 
kurdan sonra, 6 -15 Nisan 2015 
tarihlerinde yapılacak dördüncü kurun 
tamamlanmasının ardından kursiyerler 
sınava tabii tutularak başarılı olanlar 
sertifika alacaklar.  Farklı 
kurumlardan 19 kursiyerin katıldığı 
kursta işitme engelli vatandaşlarla 
iletişim kurulmasını sağlamak 
amacıyla başta işaret dili harfleri 
olmak üzere günlük hayatta kullanılan 
kelimeler, kursiyerlere uygulamalı 
olarak anlatılıyor.

 Kursiyerler diyorki

Nuray Artut: “Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Milli Parkı şehitlik gezi rehberi 
alan kılavuzu olarak görev 
yapıyorum. Alan kılavuzu olduğum 
için gelen misafirlerimiz arasında 
işitme engellilerde oluyor. Benim 
onlarla işaret dili ile konuşarak 
bilgiler aktarmam önemli. İşaret dili 
ile konuşabilmek onlara da yardımcı 
olabilmek için işaret dili kursuna 
başladım. Mesleğim dışında sokakta 
karşılaştığımız insanlara da yardımcı 
olmak isterim. Bu eğitimi çok yararlı 
buluyorum. İnsanlarla diyalog 
kurmaya başladık. İşitme engelli olan 
vatandaşlarla iletişime geçtikten sonra 
heyecana kapılıyoruz. Onlarla diyalog 
kurmaktan iyi bir şey yapmanın 
semeresini almaktan mutluluk 
duyuyoruz. Kent Konseyine teşekkür 
ederiz.”
Burcu Yapar: ÇOMÜ'de rehberlik ve 

psikolojik danışmanlık okuyorum.   
Akçakoca'da yaşıyorum. Orada işitme 
engelli bir aileyle mimiklerle 
anlaşabiliyordum.  İhtiyaçları 
olduklarında bana geliyor hastaneye 
beraber gidiyordum. Onlara faydalı 
olmak amacıyla bu kursa yazıldım. 
Kursu çok faydalı buluyorum. Bana 
ve katılanlara farkındalık kazandırdı.

Selin Karakaş: Çanakkale TV'de 
haber spikerliği yapıyorum. 
Geliştirebilirsem haberleri de bu 
şekilde sunmayı planlıyorum. Elbette 
işitme engelli vatandaşlara da 
yardımcı olmak istiyorum. 

Hedeflediğim noktaya gelebiliyorum. 
Alfabeyi öğrendik, günlük konuşma 
egzersizlerini yapıyoruz. Engelli 
arkadaşlarla iletişim kurabilecek kadar 
öğrendim.”
İşaret Dili Eğitmeni Saadet İlk 
“Eğitime iki yıl önce başladım. 
Ailemde işitme engelli olduğu için 
başladım. Bu iletişimi öğrenmek çok 
güzel. İşitme engellilere faydalı olmak 
çok önemli. İşaret dilini herkes 
bilmeli. Kamu dairelerinde 
çalışanların bunu bilmesi bence çok 
önemli. Çünkü, işitme engelliler pek 
yazarak anlaşamıyorlar. O nedenle 
herkesin işaret dili öğrenmesi çok 
önemli. Bu ücretsiz eğitim için bence 
Kent Konseyine teşekkür etmeliyiz.”  



Kent Konseyi Engelliler Meclisi Türk 
Halk Müziği Korosu 3 Aralık Dünya 
Engelliler günü etkinlikleri 
kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Süleyman Demirel 
Konferans Salonunda konser verdi.
Engelliler Meclisi tarafından 
oluşturulan aralarında spastik, görme, 
bedensel ve zihinsel engellilerin 
bulunduğu Türk Halk Müziği 
Engelliler Korosu, günün anlam ve 
önemine uygun bir konser 
gerçekleştirdi.
Şef İftihar Vanlı yönetimindeki 
engelliler korosu, saz heyeti eşliğinde 
koro ve solo olarak türkülerini 
seslendirdi. Konseri izlemeye gelenler 
koroyu alkışlarıyla destekledi.

ÇOMÜ Genç Tema Topluluğu 
tarafından düzenlenen toplantıda “Kaz 
Dağlarının Endemik Bitkileri” gönüllü 
doğa koruyucusu Şahabettin Kalfa 
tarafından katılımcılara aktarıldı.
ÇOMÜ Genç Tema Topluluğu 
“Dünyayı Kurtaran Adım” projesi 
toplantısını Çanakkale Kent 
Konseyinde gerçekleştirdi. Topluluk 
üyelerinin ve TEMA gönüllülerinin 
katıldığı toplantıda sunumu gönüllü 
doğa koruyucusu Şahabettin Kalfa 
yaptı. Kaz dağı bölgesinde endemik 
bitki türleri üzerine araştırmalar yapan 
Şahabettin Kalfa katılımcılara Kaz 
Dağlarının doğası, doğal güzellikleri, 
endemik bitki türleri hakkında bilgiler 
verdi.

Fevzipaşa Mahalle Meclisi, Çanakka-
le Belediyesinin destekleriyle, mahal-
le çocuklarıyla birlikte Sosyal Yaşam 
Evi'nde yeni yıl eğlencesi düzenledi. 
Düzenlenen etkinliğe, mahalle sakin-
leri ile birlikte Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan'ın eşi Hale Gökhan, 
Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye 
Ünüvar, Belediye Meclis üyesi Bilge 
Şimşek'te katılıp çocuklarla birlikte 
eğlendiler. Kutlama programında sah-
ne alan Fevzipaşa çocuk dans gurubu-
nun gösterisi izleyenler tarafından  
büyük beğeni topladı. Çocukların 
hazırladıkları müzik ve diğer oyun-
larla eğlenceli bir gün geçiren çocuk-
lar, daha sonra yeni yıl pastalarını 
birlikte kesip şarkı söylediler. 
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“Dünyayı Kurtaran Adım” Fevzipaşa'da Çocuklarla
Yeni Yıl'a Merhaba

Türkülerle
Engelleri Kaldırdılar

Kent Konseyi İsmetpaşa Mahalle 
Meclisi çalışma ofisinde Diş sağlığı, 
Diyet, Dengeli beslenme konulu 
konferans düzenlendi. Konferansa 
konuşmacı olarak katılan Diş Hekimi 
Bilge Şimşek ve Diyetisyen Nilgün 
Çelik katılımcılarla bilgi ve 
tecrübelerini paylaştılar. Ağız ve Diş 
sağlığını korumanın önemine dikkat 
çeken Diş Hekimi Bilge Şimşek; “Süt, 
peynir, yoğurt, sebze-meyvenin dişler 
için faydalı, asitli içecekler,  cips, 
şeker, gofret, şekerlemele dişler için 
zararlı olduğunu unutmamalıyız. Diş 
çürümelerinin önlenmesi için dişler 
düzenli olarak yemeklerden sonra 
tekniğine uygun fırçalanmalıdır. Diş 
fırçalandıktan sonra diş ipi kullanımı 
diş temizliği için büyük önem 
taşımaktadır. Yılda iki kez diş 
hekimine muayene olunmalıdır. Diş 
sağlığı için de erken teşhis ve tedavi 
büyük önem taşımaktadır” dedi. 
Diyetisyen Nilgün Çelik'te yaptığı 
konuşmada sağlıklı ve düzenli 
beslenmenin büyük önem taşıdığını, 
diyetin de kişiden kişiye farklılık 
gösterdiğini bildirdi.

Önce Sağlık

Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel 
Kurul toplantısı Kent Konseyi toplantı 
salonunda yapıldı.
Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Uluşal, 
meclisin amacı, kapsamı, mevzuattan 
doğan yapısal özellikleri, faaliyetleri 
konulu sunumu gerçekleştirdi. 
Çanakkale Kent Konseyi Kadın 
Meclisi Çalışma Gruplarının faaliyet 
raporları Leyla Doğanay tarafından 
katılımcılara aktarıldı.  Kadına 
yönelik şiddet ve Aile içi şiddetin

Kadın Meclisi Genel Kurulu
önlenmesine dair Avrupa konseyi 
sözleşmesi hususunda bilgilendirme 
yapıldı. Kadına şiddetle mücadele ve 
amacı kapsamında eğitici faaliyetler 
yapılması konusunda görüş birliğine 
varıldı.
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Çevre Meclisi “2 Şubat Dünya Sulak 
Alanlar Günü'nün” önemine dikkat 
çekmek için basın açıklaması yaptı.
“2 Şubat 1971 yılında İran'ın Ramsar 
kentinde imzalanan ve sulak alanların 
korunmasını ve akılcı kullanımını 
hedefleyen, kısaca Ramsar Sözleşmesi 
olarak anılan sözleşmeye göre, tabiî 
veya sunî, devamlı veya geçici, suları 
durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya 
tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin 
çekilme derecesinde 6 metreyi 
geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün 
sular, bataklık, sazlık ve turbiyeler 
sulak alanlardır. 
Gerek ekolojik gerekse ticari değeri 
yüksek, değişik türden binlerce 
canlının yaşamasına olanak sağlayan 
sulak alanlar, tropik ormanlarla 
birlikte yeryüzünün en fazla biyolojik 
üretim yapan ekosistemleridir ve 
başka hiçbir ekosistemle 
karşılaştırılamayacak işlev ve 
değerlere sahiptir. Bu özellikleri 
itibarıyla tüm dünyanın doğal 
zenginlik müzeleri olarak kabul 
edilmektedirler. Sulak alanlar başta su 
kuşları olmak üzere çok zengin yaban 
hayatını barındırmalarının yanı sıra 
bölgenin su rejimini düzenler, iklimini 
yumuşatır, tortu ve zehirli maddeleri 
tutarak suyun kalitesini artırırlar. 
Balıkçılık, avcılık, sazcılık ve turizm 
faaliyetleriyle bölge ve ülke 
ekonomisine katkı sağlarlar. Sulak 
alanlar, yüz binlerce yıllık doğal 
süreçler sonucu oluşmuş ve ortama 
karakterize olmuş zengin bitki ve 
hayvan türleri ile yoğun organizma 
koleksiyonuna sahip yeryüzünün en 
önemli genetik rezervuarlarıdır.
Sulak Alanlar, tropik ormanlardan 
sonra biyolojik çeşitliliğin en yüksek 
olduğu ekosistemlerdir. Pek çok tür ve 

çeşitteki canlılar için uygun beslenme, 
üreme ve barınma ortamı olan sulak 
alanlar, yalnız bulundukları ülkenin 
değil, tüm dünyanın doğal zenginlik 
müzeleri olarak kabul edilmektedir. 
Yakın çevresinde yaşayan halkın 
hayatında önemli yer tutan, bölge ve 
ülke ekonomisine katkılar sağlayan 
sulak alanlar; doğal dengenin ve 
biyolojik çeşitliliğin korunması 
yönünden de diğer ekosistemler içinde 
önemli ve farklı bir yere sahiptirler.
Sulak alanlar yeraltı suyu dengesi, 
taşkın kontrolü, taban suyu gibi 
işlemler ile bulundukları bölgenin su 
rejimine katkı sağlarlar. Bulundukları 
çevrenin nem oranını yükselterek 
başta yağış ve sıcaklık olmak üzere 
iklim elemanları üzerine olumlu etkisi 
ile sulak alanlar, atık sulardaki organik 
ve inorganik maddelerin arıtılmasında 
önemli rol oynamakla birlikte tortu ve 
zehirli maddeleri alıkoyarak ve besin 
maddelerini kullanarak suyu 
temizlerler.
Türkiye; Ramsar Sulak Alanlar 
Sözleşmesi'ne taraf olmuş ve 
Sözleşme 94/5434 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararıyla 17.05.1994 tarihi ve 
21937 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak  yürürlüğe girmiştir.
Yerkürenin en zengin ve en üretken 
ekosistemleri olan akarsularımız, 
göllerimiz, yer altı sularımız, 
denizlerimiz canlı topluluklarının  
hayatta kalmaları ve gelişmeleri için 
çok önemli ve kritik öneme sahiptir. 
Gelişen teknolojiye rağmen insanoğlu; 
canlıların yaşam kaynaklarını 
oluşturan sulak alanların  önemi bir 
kenara bırakarak, doğal kaynakları 
bilim dışı kullanmış ve yaşanan çevre 
felaketlerinin tek sorumlusu olmuştur” 
denildi.

Atikhisar Kır Şenliği hazırlıkları 
başladı. Kent Konseyi toplantı 
salonunda katılımcılarla yapılan 
toplantıların yanı sıra Şenlik alanında 
incelemelerde bulunuldu ve Kayadere 
köy muhtarı Mustafa Erol'la görüşme 
yapıldı.
Atikhisar Kır Şenliği Çalışma grubu 
kolaylaştırıcısı Aytekin Er yaptığı 
açıklamada şu bilgileri verdi; 
“Hedefimiz suya olan ihtiyacımıza 
dikkat çekecek bir şenlik 
organizasyonu ortaya çıkarmaktır. 
İçme suyumuzun ana kaynağı olan 
Atikhisar barajının ve çevresinin 
korunması için “Atikhisar Atık Hisar” 
olmasın sloganını yol haritası olarak 
belirledik. İçme suyumuzun nereden,  
nasıl geldiğini halkımıza hatırlatmak, 
suyumuza olumsuz etki eden çevresel 
etkenleri gündemde tutmak ve ortadan 
kaldırmak için çalışmalar yapmayı 
hedefliyoruz.  Yapılacak olan şenliğin 
daha etkili nasıl olacağını tartışıp 
çevre köy muhtarlarımızı ve köy 
yaşayanlarını birebir, işin sürecin 
içerisine katarak onların da sahip 
çıkmaları bizlerin mücadelesinden 
daha önemli olduğunu kendileri ile 
paylaşıyoruz. Tüm halkımızı bu 
mücadelede birlikte hareket etmeye, 
suyumuza sahip çıkmaya ve bunun 
için çalışmalar yürüten Kent Konseyi 
Çevre Meclisi'nin toplantılarına  ve 
şenliğe katılmaya davet ediyorum.”  

Dünya Sulak Alanlar Günü 5.Atikhisar Kır Şenliği 

Çanakkale Kent Konseyi'nin bültenidir.

Medya ve İletişim Sorumlusu
Alper Usta

Tasarım - Uygulama 
Berkit

Kemalpaşa Mahallesi 
Mersin Dede Sokak No: 21

Tel.: 213 71 63  Fax: 217 73 09

www.canakkalekentkonseyi.org
 canakkalekentkonseyi@gmail.com

www.facebook.com/canakkalekentkonseyi
www.twitter.com/CkaleKentKnseyi

Instagram:canakkalekentkonseyi
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Erişebilirlik Herkes İçin Haktır

Kent Konseyi “Engelsiz Kent 
Çalışma Gurubu” tarafından 
Çanakkale'nin engelli vatandaşlar için 
yaşanabilir durumu hazırlanan raporla 
gözler önüne serildi. Raporda 2012 
yılında Çanakkale Valiliği 
öncülüğünde kentteki tüm aktörlerin 
katılımıyla gerçekleştirilen toplantının 
sonuç raporundaki hedeflerin gözden 
geçirilerek günümüze uyarlanması, 
yapılabilirliğinin de göz önünde 
tutularak revize edilmesi ve “Engelsiz 
Çanakkale Acil Eylem Plânı”na 
dönüştürülmesi önerildi.
“Engelsiz Kent Çalışma Gurubu” 
kolaylaştırıcısı İrfan Güz, Engelsiz 
Kent Çanakkale raporu hakkında 
bilgiler verdi. Çanakkale'nin 
ergonomik ve ulaşılabilir bir kent 
olması için yapılması gerekenleri 
ifade eden Güz; “Kamusal binalara 
(kamunun kullanımına açık, resmi ve 
özel tüm yapılar) erişim,  açık alanlar 
(sokak, cadde ve meydanlar, parklar, 
rekreasyon alanları v.b.),  konutlar,  
toplu taşımacılık,  trafik 
düzenlemeleri konularında yerel ve 
merkezi yönetimle özel sektörün 
standartlara uygun düzenlemeler 
yapması gerekmektedir. Ancak bir o 
kadar önemlisi de, fiziki çevrenin 
istenen şartlara uygun gelişip gelişe-
mediğinin denetlenmesi ve gerekli 
yaptırımların uygulanmasıdır” dedi. 

Anayasa Madde 42/8
 “Devlet,  durumları sebebiyle 
özel eğitime ihtiyacı olanları 

topluma yararlı kılacak 
tedbirleri alır.” 

Hazırladıkları raporun öneriler 
bölümü ile ilgili bilgiler veren Güz 
şunları kaydetti ;
“1- Çanakkale Valiliğimizin 2012 
yılında kentimizdeki tüm aktörleri bir 
araya getirerek ve fikirlerini alınarak 
oluşturulan “Engelsiz Çanakkale Acil 
Eylem Plânı Sonuç Bildirgesi”nde 
belirtilen hedeflerin gerçekleştirilip 
gerçekleştirilemediği konusunda 
kentteki tüm aktörlerin yeniden bir 
araya getirilerek, söz konusu 
bildirgenin yeniden gözden 
geçirilmesini ve günümüze 
uyarlanarak, yapılabilirliğinin de göz 
önünde tutularak, revize edilmesini ve 
“Engelsiz Çanakkale Acil Eylem 
Plânı”na dönüştürülmesini 

öneriyoruz.
2- Engellileri dikkate almayan 
projeler onaylanmasın.  (Yol, 
kaldırım, durak, bina giriş ve içleri, 
asansör-koridor-kapı-wc. genişlikleri 
vb.)  Ayrıca, son günlerde gündemde 
olan kentsel dönüşüm projelerinde 
gerekirse bu hususların ek teknik 
şartname şeklinde hazırlanarak ihale 
süreçlerine dahil edilmesini 
öneriyoruz. Açık alanlarda olduğu 
kadar yapı içlerinde de engelli 
bireylerin kullanımları göz önüne 
alınarak plânlama yapılsın.
3- Kent İmar Yönetmeliğinde 
değişiklik yapılması ve 
uygulanmasının sağlanmasını 
öneriyoruz. Örnek, Kadıköy 
Belediyesi 3194 Sayılı İmar 
Kanunu'nun ilgili belediyelere ve 
Büyükşehir Belediyelerine verdiği 
yetkiye dayanılarak engelliler için 
yeniden düzenleme yapmış. Resmi ve 
umumi binalarla (kamuya açık 
binalarla) ilgili uyulması zorunlu 
kurallar zaten önceki yönetmeliklerde 
vardı. Bu defa 23.06.2007 tarihli 
İstanbul İmar Yönetmeliği'nin 20. 
Maddesinde şehirsel çevrenin resmi 
ve halka açık binalarla, halka açık 
tesis ve alanların engelliler ve yaşlılar 
için ulaşılabilir hale getirilmesine 
ilişkin kurallar yeniden düzenlenmiş. 
Ayrıca, özel binalarla ilgili İmar 
Yönetmeliği'nde düzenlenen yeni 

Anayasa Madde 49
 “Çalışma, herkesin hakkı ve 

ödevidir.”

maddede (6.-10. maddelerinde) şöyle 
deniliyor:
“Su basman katına merdivenle çıkılan 
asansörlü binaların tamamı ile 
asansörsüz binaların toplam daire 
sayısı  8  veya  toplam inşaat alanı  
800 m2 ve daha fazla olanlarına da 
engellilerin ulaşılabilmesi için uygun 
eğimde rampa yapılması veya 
merdivene bitişik 0.80x1.00 m2 lik 
engelli asansör yapılması zorunluluğu 
getirilmiştir”
4- Kent içi ulaşım alanlarında gerekli 
önlemler alınmalı ve belirtilen 
standartlar dahilinde, engelli bir 
bireyin yardım almadan bir yerden bir 
yere gidebileceği şekilde ulaşım ağı 
oluşturulmalıdır. 
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bir bakım evi yapılmasını, ayrıca 
burada ailelerinle ikamet eden 
engellilerin de günübirlikte 
kalabilmesinin sağlanmasını 
öneriyoruz. Zira bu ailelerimizin 
yükleri gerçekten çok fazla. Örneğin 
pazara gidecek, toplantıya gidecek, 
doktora gidecek veyahut önemli bir 
sağlık sorunu için il dışına gidecek 
çocuklarını gönül rahatlığıyla 
bırakabilecekleri tam teşekküllü böyle 
bir yere zaruri ihtiyaçları var. 
 

5378 sayılı Engelliler Yasası 
Madde 15: “Hiçbir gerekçeyle 

engellilerin eğitim alması 
engellenemez. Engelli 
çocuklara, gençlere ve 

yetişkinlere, özel durumları ve 
farklılıkları dikkate alınarak, 
bütünleştirilmiş ortamlarda ve 

engelli olmayanlarla eşit 
eğitim imkânı sağlanır.”

9- Belediye, hastaneler  ve engellilerle 
ilgili görevleri bulunan  kurumlarda 
işitme engelli dil bilen (Eğitim almış, 
sertifikalı) personel istihdam 
edilmesini öneriyoruz.”
İrfan Güz, çalışma grubu raporunun 
diğer detaylarla birlikte, geniş 
kapsamlı bir rapor olarak hazır hale 
getirileceğini ve Kent Konseyi'nin 
ilgili organlarında görüşüldükten 
sonra kurum ve kuruluşlara iletileceği 
bilgisini vermiştir.

Not: Bu yazı ‘Engelsiz Kent’ raporundan 
alınmıştır. Tam metin yayınlanacaktır.

Belediyenin kendi otobüslerinin yanı 
sıra Özel Halk otobüsleri de 
engellilerin kullanımına uygun hale 
getirilmelidir.
5- Çanakkale Belediyesi, Sağlık 
Kurum ve Kuruluşları, Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğü ile Sivil 
Toplum Örgütlerinin  bir araya 
gelerek kentin “Engelli Profili”ni 
çıkarmalarını ve bu bilgilerin sürekli 
güncel tutulması için ortak bir proje 
geliştirilmesini öneriyoruz.
6- Kamunun kullanımına açık tüm iş 
yerlerine engellilerin bağımsız olarak 
erişebilirliğinin sağlanmasına yönelik 
düzenlemeleri teşvik etmek,

Anayasa Madde 50/2: 
“Bedeni veya ruhi yetersizliği 

olanlar çalışma şartları 
bakımından özel olarak 

korunurlar.”

özendirmek ve farkındalığa dikkat 
çekmek amacıyla; erişebilirlikle ilgili 
olarak gerekli çalışmaları yapan 
işyerlerine Belediyece “Engelsiz 
İşyeri Sertifikası” verilmesini 
öneriyoruz.
7- Engelli araçlarının tamirinde 
kentimizde güçlükler bulunmakta, 
çoğu zaman bu araçlar ilimiz dışında 
yaptırılmaktadır. Eğer belediyemizin 
bir tamir atölyesi varsa bu 
araçlarımızın onarımlarının da bu 
atölye de yapılabilmesini öneriyoruz. 
Zira bu araçları kullanan engellilere 
büyük kolaylık getirmiş olacaktır.
8-  Zihinsel engelli ve ağır engellilerin 
ailelerinin olmaması durumunda 
yaşamlarını devam ettirebilmeleri için 

İyi örneklerden bir fotoğraf



231'de düzenlenen hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması 
müessesesine dönük teklifimiz şu 
şekildedir; Nihai cezası 5 yıla kadar 
olan suçlarda uygulanabilmeli ancak 
nihai ceza 2 ile 5 yıl arasında olan 
hallerde sanığa yükümlülük 
yüklenmesi zorunlu olmalıdır. Nihai 
ceza 2 yıla kadar olanlarda 
yükümlülük yüklenmesi mahkemenin 
takdirine bırakılmalıdır. Belirttiğimiz 
üzere İnsan hakları ihlalleri sadece 
kamu otoritesinden değil bireylerden 
ve örgütlerden de gelebilmektedir. 6-7 
Ekim olaylarında 40'a yakın insan 
hayatını kaybetmiştir. İnsan Hakları 
talebinde bulunanların bunu amacına 
uygun salt insan haklarına dönük 
kullanmaları gerekmektedir. Hakları 
kullanırken başkalarının hakları ihlal 
edilmemelidir. Sosyal meselelere 
sosyal çözümler, ekonomik 
meselelere ekonomik çözüm 
üretilmeli, İnsan haklarının siyaset 
üstü bir kavram olduğu yönündeki 
farkındalık oluşturulmalıdır. Bu tür 
söyleşileri gerçekten önemsiyorum. 
Bugüne kadar ülkemizi yönetenlerin 
insan haklarına katkıları vardır. 
Anayasa Mahkemesi olmayan bir 
ülkeden, Anayasa Mahkemesine 
bireysel başvuru yapılabilen bir 
ülkeye geldik bu bir aşamadır. 
Geleceğin aydınlık olduğunu ve 
umudumuzu yitirmeden insan hakları 
konusunda mücadele etmemiz 
gerektiğini düşünüyorum”.
Daha sonra Tonka, Anayasa 
Mahkemesine bireysel başvuru ve İl 
İnsan Hakları kurulunun görevleri ve 
başvuru yolları konusunda 
dinleyicilerden gelen soruları 
yanıtladı.

adalet, diplomasi hizmetleri dışında 
ekonomiye müdahale etmek ve sosyal 
devlet anlayışını benimsemek zorunda 
kalmıştır. Kapitalizmin yan etkisine 
çözüm olarak ortaya konan sosyal 
devlet ilkesi yanında, sanayileşmenin 
de çevreyi tehdit etmesi ile 4. kuşak 
haklar olan Çevre hakları ortaya 
çıkmıştır. Anayasamızın 90. maddesi 
gereği BM.İnsan Hakları 
Beyannamesi ve Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi de iç hukuk 
mevzuatı olarak 
değerlendirilmektedir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 
6. maddesi “adil yargılanma hakkını” 
düzenlemektedir. Türkiye 
Cumhuriyetinin en fazla Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinde mahkûm 
olduğu konular,  yargılama sürecinin 
uzunluğu ve kamulaştırmalarda 
yaşanan ihlallerdir.  2911 Sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunundaki ceza hükümlerinin ağır 
olduğu kanaatindeyiz.  Bu ceza 
hükümlerinin kaldırılması veya 
azaltılması gerekmektedir. Erteleme 
ve hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması hükümlerinin 
geliştirilmesi ve Fransa 
uygulamasında olduğu gibi, sonuç 
cezanın 5 yıla kadar olduğu hallerde 
de ertelemenin mevzuatımızda yer 
alması gerektiğini düşünüyoruz. 
Deneme süresi içinde de suç 
işlenmesi halinde yükümlülüğün 
değiştirilmesi şeklindeki 
düzenlemenin yerinde olacağı 
kanaatindeyiz. Kişilerden cezaevine 
girme korkusunun kaldırılmasının 
yerinde olmadığını düşünüyoruz. 
Ülkemizde ve Dünya'da cezaevleri 
ıslah edici mahiyette değildir. CMK 

Çanakkale Valiliği İl İnsan Hakları 
Kurulu, kurul toplantısını Vali 
Yardımcısı  Cezmi Batuk 
başkanlığında Çanakkale Kent 
Konseyi İsmet Paşa Mahalle Meclisi 
çalışma ofisinde gerçekleştirdi. 
Toplantıda kurul üyesi Avukat Kaan 
Tonka, 10 Aralık- İnsan Hakları günü 
nedeniyle  “İnsan Haklarımızı Biliyor 
muyuz?” konulu bir konferans verdi.
Avukat Kaan Tonka konuşmasında 
şunları söyledi; “İnsan Hakları insanın 
insan olmaktan kaynaklanan 
haklarının tamamıdır. İnsan Hakları 
tarihsel gelişiminde Pers İmparatoru 
Kirosun Kiros silindiri, Hindistandaki 
Asoka fermanları, Hz. Muhammed'in 
Yahudi, Pagan ve Müslümanların hak 
ve yükümlülüklerini güvence altına 
aldığı Medine Sözleşmesi, İngiltere 
Kralı ile derebeyleri arasında Kralın 
yetkilerinin sınırlandırılmasına 
yönelik 1250 yılındaki Magna Carta 
Libertatum, yine gelişen süreçte 
İngiliz Yurttaş Hakları beyannamesi, 
Amerikan Özgürlük bildirgesi ve 
1789 Fransız İhtilali ve sonrasında 
Yurttaş Hakları Bildirgesi insan 
hakları belgelerinin önemli dönüm 
noktalarıdır.
İnsan Hakları Temel Olarak 3 ana 
başlık da değerlendirilmektedir. 
Bunlar “Aktif Statü Hakları” yani 
siyasi haklar, temel hak ve hürriyetleri 
koruyan “Negatif Statü Hakları” ile 
1929 ekonomik bunalımı ve 2. Dünya 
savaşı sonrasında gelişen Ekonomik 
ve sosyal haklar olarak nitelediğimiz, 
“Pozitif Statü Hakları”dır. 
1982 Anayasası Negatif Statü 
Haklarını kişi hakları ve ödevleri 
başlığında, Pozitif Statü Haklarını 
Sosyal ve Ekonomik Haklar 
başlığında, Aktif Statü Haklarını ise 
Siyasi Haklar ve ödevler başlığı 
altında düzenlemiştir. Yine “İnsan 
Haklarına Saygılı Devlet” ilkesi 
Cumhuriyetin nitelikleri arasında 
belirtmiş bu düzenlemeyi 
değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif 
edilemez maddeler arasında 
düzenlemiştir. Bu Anayasamızın insan 
haklarına verdiği önemi ortaya 
koymaktadır.
Pozitif Statü Hakları, Kapitalizmin 
sadece kâr odaklı anlayışının ortaya 
çıkardığı sosyal patlama ve ekonomik 
bunalımlara bir çözüm olarak ortaya 
konmuştur. Devlet kendi klasik 
hizmetleri arasında yer alan güvenlik, 

10

İnsan Haklarımızı Biliyor muyuz?
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Dünya Engelliler ve Farkındalık Günü

3 Aralık Dünya Engelliler ve 
Farkındalık günü nedeniyle 
Cumhuriyet Meydanında Atatürk 
anıtına çelenk sunum töreni 
gerçekleştirildi. Törene, Çanakkale 
Kent Konseyi Engelliler Meclisi 
yürütme kurulu üyelerinin yanı sıra 
Çanakkale'de bulunan engelli 
dernekleri katıldı. Kent Konseyi 
Engelliler Meclisi yürütme kurulu 
üyesi Akif Telli yaptığı konuşmada 
şunları söyledi; “2005 yılında 
çıkarılan Özürlüler Yasası 
doğrultusunda belediyeler başta 
olmak üzere kamu kurum ve 
kuruluşlarına, yaya geçitleri, resmi 
yapılar, yeşil ve spor alanları gibi alt 
yapıların engellilerin erişilebilirliğine 
uyumu için verilen 7 yıllık sürenin 
dolmasına günler kala, 3 yıl uzatma 
geldi. Buna göre 7 Temmuz 2012 
tarihinde dolacak süre 7 Temmuz 
2015'e uzatılmıştı. Bu uzatma 
süresinin de dolmasına 6-7 ay 
kaldığını göz önünde bulundurursak 
yapılan çalışmaların hala ciddi 
eksiklikler içerdiğini görebiliriz. Bu 
arada şunu da ifade etmek gerekir 
diye düşünüyorum; yasaların 
çıkartılmasında ve resmi gazetelerde 
yayınlanması toplumun hiçbir 
kesimine fayda sağlamaz, önemli olan 
unsur çıkartılan yasaların yürütülmesi 
hususunda takibini sağlamaktır. 
Ayrıca Engellilerle ilgili kurum 
yöneticileri sizler kamusal alanda 
engellilerle ilgili çalışmaları kanunlar 
nezdinde resmi prosedürlere uygun 
yaptığınızı düşünür iken bir eksiğinde 
farkında olunuz. Eğer engellilerden 
sorumlu bir kurum iseniz engellilerin 
iş yerlerini, spor müsabakalarını, 
kültürel faaliyetlerini hatta hatta 
evlerini ziyaret ederseniz sizler daha 
farklı izlenimler edineceksiniz. 
Engellilere hizmet veren kurumların,  
kurumlarında engellilerle ilgili 
çalışmalarda engelli personelinin 
görüşünü alması veya engelli birimi 
oluşturarak daha sağlıklı bir çalışma 
yapılabileceğine inanmaktayız. Ve bu 
çalışmalarda engelli STK'ları da 
muhatap alınmasını istemekteyiz. 
Engellilerin istihdamı, eğitim ve 
rehabilite edilmesinde son yıllarda 
ciddi adımlar atılmış olsa da hâlâ 
kamuda ve özel sektörde engelli 
personel açığı devam etmektedir. 
Ümidimiz şudur ki;  kamuda ve özel 
sektörde boş olan engelli kotasının en 

kısa sürede doldurulmasıdır. Bunun 
yanı sıra engelli çocuğu bulunan 
ailelere bir çağrı yapmak gerekir: 
Sizler her ne kadar engelli 
çocuklarınızı toplumdan uzak tutup 
gizlemeye çalışsanız da aslında 
etrafınızdakilerin bunun farkı 
olduğunu biliyor musunuz? Engelli 
çocuklarınızı dört duvar arasına 
hapsederek onu toplumsal yaşamdan 
ve sosyal haklarından mahrum 
bırakma hakkınız yok.
Biz Engelliler toplumun diğer 
kesimlerine sunulan imkânlardan eşit 
bir payda istiyoruz. Erişilebilir ve 
uygun spor alanları, eğitim ve 
istihdam projelerinde daha fazla proje 
kabulü ve bütçe, engellilerle ilgili 
yapılan çalışmalarda fikir alma ve 
engellilerin yapılan çalışmaya dahil 
edilmesi sosyal ve kültürel 
faaliyetlerde başta protokol olmakla 
beraber toplumun engelliler ile daha 
çok yakın olması engellilerin 
toplumsal yaşama entegre olmasının 
önündeki engelleri kaldırabilmek için 
atılması gereken adımlardır. Dünya 
Engelliler Günü münasebetiyle her 
alanda engelli kardeşlerimizin önünde 
bulunan engellerin ortadan 
kaldırılması ye engellilik konusundaki 
toplumsal duyarlılık ve farkındalığın 
güçlenmesini temenni eder, 
engellilerimize aileleriyle birlikte tüm 
haklarını etkin şekilde kullanabilen, 
eşit, adil, sağlıklı ve mutlu bir yaşam 
dileriz.”

Yaşam için organ nakli

Kent Konseyi Yaşam Gönüllüleri 
Çalışma Grubu, Mümtaz Pirinççiler 
meydanında açtıkları stantta organ 
bağışı konusunda bilgilendirme 
yaptılar. Sağlık İl Müdürlüğü, 
Çanakkale Organ Bağışı İl 
Koordinatörlüğü, Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği  ve  gönüllü 
gençlerin ortaklığından oluşan Yaşam 
Gönüllüleri Çalışma Grubu,  organ 
nakli bilincini geliştirmek için 
bilgilendirme yapıyor, ayrıca organ 
bağışında bulunmak isteyenleri kayıt 
ederek, organ bağışı kartı veriyor. 
Yaşam Gönüllüleri Çalışma Grubu 
kolaylaştırıcısı Eren Can, 
“Kampanyamızı bütün bir yıl 
sürdürmeyi hedefliyoruz.” diyerek 
Çanakkale'de 1000 adet organ bağış 

kaydı ile kart dağıtımını hedeflediklerini 
ve bu kapsamda stant çalışmaları 
yaptıklarını, bu çalışmaların yanısıra 
konferans ve eğitim seminerleri de 
düzenleyeceklerini belirtiyor.
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Cevatpaşa  Mahalle Meclisinde 
“Çocuk İstismarı ve Kadına Şiddet” 
konulu konferans düzenledi.
Kent Konseyi Cevatpaşa Mahalle 
Meclisi çalışma ofisinde 
gerçekleştirilen konferansa konuşmacı 
olarak katılan Avukat  Güneş 
Pehlivan; “6284 sayılı ailenin 
korunması ve kadına karşı şiddetin 
önlenmesine dair kanun kolluk 
görevlilerinin yetkileri ve 
sorumlulukları” hakkında bilgiler 
verdi.  Pehlivan şunları söyledi; 
“Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine dair kanunun 
amacı, Şiddete uğrayan veya şiddete 
uğrama tehlikesi bulunan kadınların, 
çocukların, aile bireylerinin ve tek 
taraflı ısrarlı takip mağduru olan 
kişilerin korunması ve bu kişilere 
yönelik şiddetin önlenmesi, şiddete 
uğrayan veya şiddete uğrama t

Çocuklar İçin Etkinlik

İsmetpaşa Mahalle Meclisi Genel 
Kurul toplantısı mahalle meclisi 
çalışma ofisinde gerçekleştirildi. 
Çanakkale Kent Konseyi İsmetpaşa 
Mahalle Meclisi Başkanı Mehmet 
Yıldırım çalışmalarla ilgili bilgi 
vererek şunları söyledi: “10 Ocak 
2014 tarihinde İsmetpaşa Mahalle 
Meclisinin açılışını gerçekleştirdik. 
Mart ayı içerisinde İnsan Hakları 
toplantısı düzenledik. Avukat Kaan 
Tonka ve Avukat Hasan Sipahi 
tarafından İnsan Hakları konularında 
bilgilendirmeler yapıldı. 18 Mart 2014 
günü şehitlerimiz için halkımıza pilav 
ikramı yaptık. Nisan ayında Sosyal 
Hizmet Uzmanı Cenk Özgür 
Özdemir'in katılımıyla Engelli Hakları 
Paneli düzenledik. Eğitim İçin 
Gönüllü Destek programına katılan 
öğrencilerin velileri ile bir araya 
gelerek eğitim öğretim çalışmalarını 
konuştuk. Sağlık, ilk yardım ve 
deprem panelini gerçekleştirdik. 
Panelde ÇOMÜ Acil Yardım Afet 
Yönetim Bölümü Eski Öğretim Üyesi 
Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye 
Ünüvar,  İlk Yardım uzmanı Nuray 
Demircan, Güzellik Uzmanı Neşe 
Kaya tarafından katılımcılara bilgiler 
verildi.  Geri dönüşüm konusunda 
mahalle sakinlerimizi bilgilendirme 
amacıyla Troya sitesinde atık yağlarla 
ilgili, Arslancaspor tesislerinde de

yine çöp ve atıklarla ilgili 
bilgilendirme toplantıları yapıldı.  
Kadınlarımıza yönelik spor çalışması 
ve el işi kursu düzenledik. 
Kurslarımız devam ediyor. Aralık 
ayında Çanakkale Valiliği İl İnsan 
Hakları Kurulu toplantısı Vali 
Yardımcısı  Cezmi Batuk 
başkanlığında mahalle meclisimizde 
yapıldı. Toplantıda kurul üyesi Avukat 
Kaan Tonka, 10 Aralık- İnsan Hakları 
günü nedeniyle  “İnsan Haklarımızı 
Biliyor muyuz?” konulu bir konferans 
verdi. Önce Sağlık panelinde 
katılımcılara diş sağlığı ve diş bakımı 
hakkında Belediye Meclis Üyesi Diş 
Hekimi Bilge Şimşek tarafında 

bilgilendirme yapıldı.  Mahalle 
Meclisi olarak oluşmasında öncülük 
ettiğimiz Dr. Ahmet Nami Özdemir 
Parkı'nın açılışını yaptık” dedi.
Mahalle de çocuklara yönelik 
çalışmalar yapmayı plânladıklarını 
ifade eden Başkan Yıldırım; “Mahalle 
çocuklarının kenti ve tarihi alanları 
tanıması için geziler düzenleyeceğiz. 
Ailelerinden aldığımız izinle mahalle 
çocuklarını tiyatro gösterilerine 
götüreceğiz. Mahalle Meclisi çalışma 
ofisi toplantı salonunda film 
gösterimleri gerçekleştirmeyi 
plânlıyoruz” dedi Genel kurul 
toplantısı katılımcıların görüş ve 
önerilerini sunmaları ile sona erdi. 

Çocuk İstismarı ve Kadına Şiddet

ehlikesi bulunan Kadınların, 
Çocukların,  Aile bireylerinin tek 
taraflı ısrarlı takip mağduru olan 
kişilerin korunması ve bu kişilere 
yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 
alınacak tedbirlere ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir. Amaç, aile içi 
şiddetin önlenmesi, böylece ailenin 
korunmasıdır. Kanunun kapsama 
alanına baktığımızda şiddetin 
uygulandığı yerin öneminin olmadığı 
görülmektedir. Kanunun uygulanması 
çatı altına münhasır değildir. Şiddetin 
uygulandığı yerin ev veya çatılı bir 
mekan olması gerekmez.  Kimse özel 
statüsü nedeniyle kanun karşısında 
sorumluluktan kaçamaz. 
Dokunulmazlık zırhının etkisi yoktur.  
Çekirdek aile mensupları (anne-baba 
ve çocuklar) ile birarada yaşayan 
herkes  ailenin ferdidir. Tedbir kararı, 
koruyucu ve önleyici olmak üzere 

ikiye ayrılmıştır. Önleyici tedbir 
kararında toplumda şiddetin meydana 
gelmesini önlemeye yönelik hizmetler 
ile şiddetin ortaya çıkma sebepleri 
saptanıp bunlara çözüm yolları getiren 
eylemler düzenlenir. Koruyucu tedbir 
kararında ise şiddete maruz kalan 
mağdurların tedavi edilmesi ve 
korunmasına yönelik hizmetler ile 
eylemler hükme bağlanır. Kriz(şiddet) 
anı ve sonrasında alınacak önlemler 
de kanunla düzenlenmiştir.”



uzmanlardan oluşacak ekiplerce 
gerçekleştirilecek kentsel ve bölgesel 
plânlara dayandırılması.
Belgelerde vurgulandığı gibi, 
Belediye İmar Komisyonunun, kentin 
ve kentlilerin yaşamında bir tehdit 
oluşturacak kararlardan kaçınarak, 
“Özel Proje Alanı”nı bütüncül olarak 
yeniden gözden geçirmesi ve vereceği 
kararlarda yukarıdaki yerel ve 
evrensel ilkeler ışığında 
değerlendirme yapması önem arz 
etmektedir.
Yapılan değerlendirmeler ışığında, 
2007 yılında onaylanan “Özel Proje 
Alanı”yla ilgili olarak belirlenmiş;
“1. Özel proje alanında konut 
yapılmaz.
2. Hazırlanacak projelerde emsal 
0,30'u geçemez.
3. Proje alanında teklif edilen 
projelerin, vaziyet plânları yükseklik, 
cephe ve görünüşleri Belediye 
Meclisi'nce değerlendirilerek 
onaylandıktan sonra uygulamaya 
geçilebilecektir.” plân notları ile
4. Özel alan bütüncül plânlamadan 
bağımsız olmamalı.
5. Gayrımenkul rantı yerine 
sürdürülebilir  yaşantı ve çevresel 
değerlere saygıyı esas alan iş 
ortamları yaratılmalı.”

Plân notlarının, bütün özel proje 
alanı için uygulanmak üzere 
değiştirilmeyerek korunması, 
kentin ve kentlinin bugünü ve 

yarını için gerekli görülmektedir.
Çanakkale Kent Konseyi “Sahiller 

Hepimizin Çalışma Grubu”

Kent Konseyi'nin 1 Aralık 2014 tarihli 
toplantısında “Sahiller Hepimizin 
Çalışma Grubu”nun hazırladığı kısa 
adı “AKFA Raporu” olan rapor kabul 
edilmiş ve bu karar Belediye 
Meclisinde görüşülmek üzere belediye 
başkanlığına iletilmiştir.
Belediye Meclisi'nin 12 Aralık 2015'te 
yapıldığı toplantıda oybirliğiyle “Köy 
Hizmetleri alanı ile Kepez Belediyesi 
sınırındaki özel proje alanının 
bütüncül bir anlayışla plânlanması ve 
meclise sunulması için imar 
komisyonunca gerekli çalışmaların 
yapılması” kararından sonra, Kent 
Konseyi olarak bir kez daha, “Sahiller 
Hepimizin Çalışma Grubu”nun 
raporunda yer alan “öneriyi” 
yinelemek isteriz: Talebimizin 
dayanaklarını oluşturan temel ilkeler 
şöyledir:

Köy Hizmetleri Alanı ile 
Kepez belediye sınırı arasında 

kalan alanla ilgili yapılacak 
olan plân çalışmasına 

Çanakkale Kent Konseyi'nin 
önerisi

“Geleceğin kentlerinin yaşanabilir, 
uyumlu, güzel ve sağlıklı olabilmesi 
için gerekli kararların bugünden 
verilmesini bilerek;                                                                                                                                                                          
Kentli haklarını koruyarak en iyi 
yaşam koşullarını sağlayan;
Halka daha iyi yaşam biçimi sunan, 
birçok sektör ve aktiviteyi birarada 
uyum içinde barındıran bir 
Çanakkale” beklentisiyle hazırlanarak 
30 Mart Yerel Seçimler öncesinde, 
partilere ve adaylara sunulan;
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın 
“beyannameye uyacağım” sözü 
verdiği “Çanakkale Seçmen 
Beyannamesi”;
“Özel Proje Alanı”nın plânlama 
kararlarında gözönünde 
bulundurulması gereken en önemli 
yerel ve kabul edilmiş bir strateji 
belgesidir.
Kent Konseyi genel kurulunca kabul 
edilen “Çanakkale Kenti Seçmen 
Beyannamesi” derki;
*Eski sanayi alanlarındaki kimi 
köhnemiş, terkedilmiş binaların, yeni 
işlevlerle yeniden kazandırılması,
*Bütünleşik kıyı kullanımı çalışması 
yapılarak kent-kıyı etkileşiminin 

dengeli ve toplum yararına en etkin 
bir biçimde kullanılmasının 
sağlanması,
*Kentin gelişme alanlarının bilimsel 
verilerini dikkate alarak ve katılımcı 
bir anlayışla belirlenerek, kentsel 
kaynaklı sorunların oluşmadan 
önlenmesi,
*Uygulanacak tüm kararlardan halkın 
haberdar olmasını, karar 
oluşturulmadan önce Kent Konseyi 
yoluyla halkla birlikte, demokratik 
katılımcı bir anlayış ve tarafsız bir 
şekilde kararların alınması,
*Kent ve çevresini etkileyecek tüm 
projelerin; seçilmiş temsilciler, hak ve 
ihtiyaç sahipleriyle halk tarafından 
inceleme ve denetlemeye açılması,
*Kent yönetiminin ve plânlamasının, 
kentin özellikleri ve potansiyeli ile 
gelişme kapasitelerini ve kaynaklarını 
kapsayacak bir şekilde farklı 
uzmanlıklardan, üniversiteden ve 
kuruluşlardan alınan bilgiye dayalı 
analizlerle yapılması.
Yine bir parçası olduğumuz, “Avrupa 
Kentsel Şartı” Halk Katılımı, Kent 
Yönetimi ve Kent Plânlaması 
başlığında şunları söyler:
*Yerel politik yaşamda etkin bir 
katılım için; halkın yerel, politik ve 
idari yapılarda belirleyici olması 
gereği,
*Toplum geleceğini etkileyecek her 
türlü önemli projede halka danışma 
gereği,
*Kent yönetimi ve plânlamasının; kent 
karakteri ve özel niteliklerine ilişkin 
yeterli bilgiye dayandırılması,
*Yerel politik kararlarını; 
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Sahiller Hepimizin Çalışma Grubu ve Akfa Dosyası
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4. İlyada Kırkyama Çanakkale 
buluşması 9-12 Eylül 2015 
tarihlerinde gerçekleştirilecek.  
Buluşma kapsamında sergi ve 
workshop'ların yanı sıra “Kırkyama 
İlyada Yorgan Yarışması, Kırkyama 
Serbest Çalışma Yarışması, Kırkyama 
İlyada Pano Yarışması” düzenlenecek.
1,60x2,20 boyutlarında yorganların 
yarışacağı Yorgan Yarışması'nda 
seçilecek en iyi yorgana 3000 TL.para 
ödülü ve plâket veriliyor. Serbest 
dalda yapılacak yarışmanın sonucunda 
ise birinciye 1 cumhuriyet altını ve 
plâket veriliyor. Her iki dal için de 
katılımcıların 25 Ağustos'a kadar   
yorganlarını veya serbest çalışmalarını  
göndermeleri gerekiyor. İlyada Pano 
Yarışması'na ise 1x1 metre 
ölçülerinde, İlyada destanından 
herhangi bir sahnenin veya destandan 
esinlenerek yapılmış çalışmalar 
katılabiliyor. Bu dalda ödül miktarı 
1000 TL. ve eserlerin son gönderilme 
tarihi 25 Ağustos 2015. Bu tarihten 
sonra gönderilecek eserler kabul 
edilmeyecektir.
Buluşma’da ayrıca sergiler, atölye 
çalışmaları yapılacak. Her yıl olduğu 
gibi bu yılda sergilere ve yarışmalara 
katılmak ücretsiz olacak.
Yarışmalara katılmak isteyenler, 
Buluşmayla ilgili daha detaylı 
bilgilere ve başvuru formlarına 

www.canakkalekentkonseyi.org 
adresinden ulaşabilir veya Çanakkale 
Kent Konseyi ofisinden alabilir.

4. İlyada Kırkyama Buluşması Kent Konseyleri Bandırma'da

olacaklardır.
-Hükümet tarafından hazırlanıp 
TBMM' ye getirilen “İç Güvenlik 
Yasa Tasarısı” katılımcı demokrasinin 
gerekliliklerine uyulmadan hazırlanıp 
bir oldu bitti ile Meclis'ten geçirilmek 
istenmektedir. Anayasa ile güvence 
altına alınan hukuk devleti ilkesine ve 
yargının bağımsızlığı ilkesine açıkça 
aykırıdır. Yerel demokrasinin 
güçlendirilmesi için çalışmakla 
görevli olan kent konseyleri bu 
tasarının iç barışı ve demokrasiyi 
zedeleyeceği endişesini taşımaktadır. 
Bu haliyle tasarının kabul edilmesi 
mümkün değildir. 
-Bu dönemde ülkemizde ve dünyada 
artan kadına şiddet ve kadın 
cinayetleri toplumun vicdanında derin 
izler bırakmaktadır. Özgecan Aslan 
kardeşimize yapılan vahşet bardağı 
taşıran son damladır. Bizler Türkiye 
Kent Konseyleri Platformu olarak 
kadın düşmanlığına çanak tutan devlet 
politikalarına karşı bulunduğumuz 
bölgelerde mücadelemizi kararlılıkla 
devam ettireceğimizin bir kez daha 
altını çiziyoruz.                           
Basına ve kamuoyuna saygıyla 
duyurulur.

Türkiye Kent Konseyleri Platformu 

Türkiye Kent Konseyleri 
Platformu'nun  15. toplantısı  21-22 
Şubat 2015 tarihlerinde Bandırma 
Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde 
Bandırma' da gerçekleşmiştir. Toplantı  
sonucunda aşağıdaki sonuçlara 
ulaşılmıştır:
- Kent konseylerinin 2009'da revize 
edilen mevcut yönetmeliğinin değişen 
şartlar ve gereklilikler doğrultusunda 
tekrar düzenlenmesi bir zorunluluktur. 
Bu konuda gerekli çalışmaları 
yapması için Yürütme Kurulu Genel 
Kurul tarafından yetkilendirilmiştir. 
- Mahalle meclisleri yerel 
demokrasilerde olması gereken, 
doğrudan demokrasiye en yakın 
örgütlenmelerdir. Bu yüzden bazı kent 
konseyleri bünyesinde kurulmuş 
bulunan mahalle meclislerinin bütün 
kent konseylerine yaygınlaştırılması, 
konuyla ilgili tecrübe sahibi olan kent 
konseylerinin birikimlerinden 
faydalanılmasına karar verilmiştir.
-Balıkesir- Çanakkale 1/100.000' lik 
Çevre Düzeni Plânı'nın yerel 
yönetimler, sivil toplum örgütleri ve  
ilgili diğer bileşenlerinin görüşleri 
alınmadan hazırlanması kabul 
edilemez. Bu bağlamda çevrenin 
ekonomik, kültürel, tarihi, ekolojik 
hassasiyetleri göz önüne alınmadığı 
bu plânın iptal edilerek katılımcı 
demokrasiye uygun olarak tekrar 
hazırlanması gerekmektedir. Bunun 
gibi Türkiye'nin her ilinde yapılan 
plânların katılımcılık anlayışı 
içerisinde tekrar düzenlenmesinin 
önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 
Yapılacak olan çalışmalarda kent 
konseyleri de üzerlerine düşen 
sorumlulukları alarak süreçlere dahil 
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Eğitim için gönüllü destek

Çanakkale Kent Konseyi Marina 
Çalışma Grubu; Marina-Yat Limanının 
çevresiyle birlikte düzenlenmesi, 
marina ve mendirekte kentlinin en üst 
düzeyde yararlanması amacıyla 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Özcan Vural kolaylaştırıcılığında 
Aralık ayında kurulan çalışma grubu, 
Marina'nın  mevcut durumunun 
sorunlu olan yanlarıyla, ilgili 
uzmanlıklar ve kurumlardan 
katılımlarla, durum tespiti çalışma-
larını yapıyor. Daha sonra önerilerini 
de hazırlayacak olan çalışma grubu 
STK'ların yanısıra belediye ve liman 
başkanlığından da katılımcılarla 
çalışmalarını sürdürüyor.  

yoksunluğu süreğenleştirebilmektedir.  
Eğitim İçin Gönüllü Destek Programı, 
tam da bu noktadan hareketle, eğitimde 
adalete ve bireysel gelişme farklarının 
azaltılmasına katkı yapmayı amaçlar.      
“Eğitim, insan kişiliğinin tam 
geliştirilmesine, insan haklarına ve 
temel özgürlüklere saygıyı 
güçlendirmeye, anlayış, hoşgörü  ve 
dostluğu yerleştirmeye  yönelik 
olmalıdır.” der İnsan Hakları Evrensel    
Beyannamesinin 26/2 maddesi. 
Program, uygulama yönünden öğrenci 
merkezli olmasını gözetir. Öğretmenin 
öğrenciyi yönlendirmesi yerine, 
öğrencinin öğretmeni yönlendirmesi 
esasına dayalı bir uygulama olduğun-
dan sınıf sistemi yoktur. Günlük 
ödevlerine destek olunduğundan tüm 
öğrenciler bir arada, bir masa etrafında 
çalışmalarını sürdürürler. Birlikte iş 
üretme alışkanlıkları gelişir. Herkes 
istediği derse ait ödevi yapar. Oto 
kontrol ve kendi kararını tayin edebil-
me alışkanlığı kazanır. Bulundukları 
ortamın sessizliğini sağlarlar. Birlikte 
çalıştığı kişilere saygı gösterme 
alışkanlıkları gelişir. Başkaları ile iyi 
ilişkiler kurma, toplumsal kurallara 
uyma, sorumluluk yüklenebilme, 
başkalarına yardım etme haklarını 
kullanabilme becerilerinin ve 
alışkanlıkların gelişmesine katkı 
sunmayı hedefler. Belki bütün deniz 
yıldızlarını kurtaramayız  ama en 
azından bir tanesini kurtarmanın 
koşulları her zaman oluşturulabilir. 
Unutulmamalıdır ki “Cesareti 
olmayanın bahanesi olur.”           
Güneş Güneysu

Eğitim İçin Gönüllü Destek Programı  
bir yılını tamamlarken  yaşam sürecini 
de hatırlatıyor hoş bir tebessümle. 
Oluşum aşamasındaki ilk  toplantı,
tüm paydaşlarda izlenen coşku ve 
kararlılık “Bir öğrenci  dahi olsa 
programa başlanacak”  ve  programın 
sloganı “Mahalleli mahallesine sahip 
çıkıyor”  Ve  tabii ki  destekleri ile 
varlıklarını hep hissettiren Kent 
Konseyinin sevgili yöneticileri, 
görevlileri. Programın yürütülmesini 
kendilerine “görev telakki eden”  
mahalle meclislerinin değerli 
gönüldaşları.  Bu denli olumlu etken 
sonucunda programın ulaştığı nokta; 
215 öğrenci, 32 gönüllü eğitici, 5
eğitim birimi, 9 eğitim grubu ve  % 
80,7 devam oranı. “Herkes eğitim 
hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk 
ve temel öğrenim aşamalarında 
parasızdır” der İnsan Hakları Evrensel  
Beyannamesinin  26 /1 maddesi.
Ancak, bu hakkın az ya da çok 
kullanılmasını  bireyin ekonomik
yapısı belirler bizim gibi ülkelerde. 

Belki bütün deniz yıldızlarını 
kurtaramayız  ama en azından bir 
tanesini kurtarmanın koşulları her 

zaman oluşturulabilir. 

Özellikle yoksul kesimin  temel
eğitime  erişiminde zorluklar yaşan-
makta, gerek akademik ders müfre-
datlarında  gerekse sosyal ve kültürel 
derslerin kişisel gelişimlerine yapacağı 
katkı ne yazıkki gerçekleşmemektedir. 
Bu dezavantajlı durumlar, önceleri 
seviye farkları  olarak yansımakta, 
sonra da kaderlerini etkileyebilmekte, 

Marina Çalışma Grubu

Tülay Ömercioğlu’na teşekkür

Kent Konseyi Esenler Mahalle Meclisi 
yürütme kurulu AKP Belediye Meclis 
üyesi Avukat Tülay Ömercioğlu’nu 
ziyaret etti.
Kentin gündeminde önemli yer tutan 
AKFA arazisi plan tadilatı değişikliği 
süreci meclisin üçüncü oturumunda 
dosya komisyona iade edilerek 
tamamlanmıştı.
Kent Konseyi Genel Kurulunda plan 
tadilat değişikliği kabul edilmeyip 
önerileri içeren bir rapor belediye 
meclisine iletilmişti. Planla ilgili 
görüşmelerde bütün oturumlarda 
kıyıların korunması ile plan notlarına 
sadık kalınması konusunda ısrarlı ve 
açıklayıcı tutumuyla öne çıkan AKP 
Belediye Meclis üyesi Tülay Ömer-
cioğlu’nu Esenler Mahalle Meclisi 
yürütme kurulu üyeleri ziyaret ederek 
kararlı tutumundan dolayı tebrik edip 
teşekkür ettiler.



İçinde, İçişleri Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanarak 8 Ekim 2006'da Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
giren  Kent Konseyleri yönetmeliği ile 
bu yönetmeliğe uygun olarak 
hazırlanan Çanakkale Kent Konseyi 
Çalışma Yönergelerinin de yer aldığı 
“Yönetmelik ve Yönergeler” kitabının 
yeni baskısı  yayımlandı. Bakanlık 
Yönetmeliğine bağlı kalınarak 
hazırlanan Çanakkale Kent Konseyi 
Çalışma Yönergesi, çeşitli aralıklarla 
yapılan değişiklikleri de kapsayan son 
haliyle kitapta yar alıyor. Meclislerin 
ve çalışma gruplarının, çalışma 
ilkeleri ve görevlerini de içeren 
yönergelerin bulunduğu kitap, son 
kurulan ve yönergeleri kabul edilen 
Spor Meclisi ve Kültür ve Sanat 
Meclisi’ni de kapsıyor. Genel 
kurullarda yapılan bütün değişikleri 
de kapsayan bir içeriğe sahip. 2005 
yılında Belediye Kanunu'nun 76. 
Maddesinde yapılan bir düzenlemeyle 
“Kent Konseylerinin kurulması ve 
desteklenmesi görevi” belediyelere 
verilen, daha sonra 8 Ekim 2006'da 
İçişleri Bakanlığı tarafından 
hazırlanarak  Resmi Gazete'de 
yayımlanan Kent Konseyleri 
Yönetmeliği, belediyelik olan her 
yerde kurulacak olan Kent 
Konseyleri'nin “ana yasası” olmuştur. 
Çanakkale Kent Konseyi de 
çalışmalarını, bu kitapta yer alan 
yönetmelik ve yönergeler 
çerçevesinde sürdürmektedir. 

Yönergesi, Kent Konseyi'nin 29 Ocak 
2015 tarihli Genel Kurulu'nda kabul 
edilen Kültür ve Sanat Meclisi 
kuruluyor. Kültür ve Sanat Meclisi'nin 
amacı “Evrensel ve toplumsal barış 
ülküsünden yola çıkılarak 
Çanakkale'nin tarihi ve kültürel 
birikiminin korunması, kültür-sanat 
üretim ve tüketim süreçlerinde 
yaygınlığın ve fırsat eşitliğinin 
sağlanması, geliştirilmesini öngören 
çalışmalar yapmak ve sanata katılımı 
artırarak ve kültürel dışlanmayı 
ortadan kaldırmaya yönelik stratejiler 
üreterek, kültürler arası diyalogu 
geliştirmek” olarak belirlenmiş. 
Meclisin, “Amaca yönelik politikalar 
geliştirerek, ilgili kişi ve kurumları bir 
araya getirerek ortak iş yapma alan ve 
yeteneklerini açığa çıkarır.” denilen 
yönergesinde  “Ulusal ve uluslararası 
çalışma ve gelişmeleri kente taşıyacak 
araçları yaratmada inisiyatif alarak, 
kişi ve kuruluşlara kolaylaştırıcılık 
yapmayı” görev edindiği ifade 
edilmiştir.                                    
Kültür ve Sanat Meclisi; Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünden, Çanakkale 
Belediyesi  Kültür Müdürlüğünden, 
Üniversitenin Güzel Sanatlar 
Fakültesi'nden, Üniversitenin Fen 
Edebiyat Fakültesi'nden, 
Üniversitenin Çanakkale 
Seramiklerini  Araştırma ve 
Uygulama Merkezinden, Halk Eğitim 
Müdürlüğünden, Kültür ve sanatla  
ilgili vakıflardan ve derneklerden, 
Baro ve ilgili meslek odalarından , 
Kültür veya sanat konusunda çalışan 
okul, kurs, atölyelerden katılacak 
temsilcilerinden oluşturulmuş.
16 Nisan Perşembe günü Saat 16.00 
da Kent Konseyi toplantı salonunda 
yapılacak Kültür ve Sanat Meclisi 
genel kurulunda 7 kişiden oluşan 
yürütme kurulu üyeleri seçilecektir.  

“Spor’un içinde yer alan, tüm 
paydaşların sorunlarının, vizyonları-
nın, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 
temelinde belirlendiği, tartışıldığı, 
çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın 
ve uzlaşmanın esas olduğu demok-
ratik, özgür ortam ve yapıyı” ifade 
eden ve Yönergesi, 29 Ocak 2015 
tarihli Genel Kurul'da kabul edilen 
Spor Meclisi kuruluyor. Kendi 
branşında yıl içerisinde, federasyonla-
rın, il temsilcilerinin ve kulüplerin yıl-
lık etkinlik programında yer alan 
müsabakalardan en az bir tanesine 
katılmış olan ve Çanakkale’de faaliyet 
gösteren Spor klüplerinin ana çatısını 
oluşturduğu;  “Çanakkale halkının, 
spor kulüplerinin, tüm sporcuların 
sportif etkinliklerini gerçekleştirebil-
mesi için gereken tesis, malzeme, 
teknik kadro, sponsor, tanıtım etkin-
likleri ve eğitim çalışmaları gibi ihti-
yaçlarına destek olmaya yönelik çalış-
malar yapmak” amacıyla kurulacak 
olan Spor Meclisi, 23 Mart 2015'te 
yapılacak Genel Kurul'da Yürütme 
Kurulu'nu seçerek kuruluşunu tamam-
layacak ve çalışmalara başlayacaktır. 
Amatör spor kulüpleri temsilcilerinin 
yanısıra Amatör Spor Kulüpleri 
Fderasyonu, İl Gençlik Merkezi ile 
Spor ve Gençlik Hizmetleri 
Müdürlüğünden, ÇOMÜ'den, Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden, 
Milli Eğitim Müdürlüğünden, 
belediyeden ve BARO'dan 
temsilcilerden oluşan Spor Meclisi'nin 
Yürütme Kurulu 23 Mart Pazartesi 
günü saat 16.00'da Kent Konseyi 
toplantı salonunda yapılacak. Genel 
Kurulda Meclis kuruluşuyla ilgili 
bilgilendirmelerden sonra iki yıl 
görev yapacak ve dokuz kişiden 
oluşan Spor Meclisi Yürütme Kurulu  
seçimi yapılacak. Seçilecek Yürütme 
Kurulu üyeleri kendi içinde başkanını 
seçecek. 

Spor Meclisi Kültür ve Sanat Meclisi Yönetmelik ve Yönergeler 
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