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''Kent Konseyleri Birliği 3. Dönem Faaliyet Raporu'' Dönem Başkanı Çanakkale Kent Konseyi 
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Kent Konseyleri Buluşması 3.
28-30 Mart 2012
ÇANAKKALE
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Saim Yavuz
Çanakkale Kent Konseyi Başkanı 
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Çanakkale Buluşması'nın açılışından

Atölye
çalışmalarından
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Açılış ve Konuşmalardan

Sedat Yücel

(Kocaeli Genel Sekreteri)

Leyla Şen
(UNDP)

Mehmet Duman
(UCLG-MEWA)
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20 Ağustos'ta Gaziantep'te yaşanılan terör eyleminden sonra bu konuya dikkat 
çekilmesini öneren toplantı katılımcıları, ortak bir bildiri hazırlayarak 
Adıyaman'da basın açıklaması yapmışlardır.  
Basın açıklamasının tam  metni şöyledir:

“Kentlerin hak ve hukukunun korunmasıyla, katılımcılığı, demokrasiyi ve 
uzlaşmayı amaç ve görev edinmiş kent konseyleri; ülkemizde yaşanılan terör 
olayları ve bunun yansıması olarak bütün kentlerimizde yaşanılan huzursuzluk 
ve tedirginliğe gözlerini ve kulaklarını kapatamazlar.
Yüzyıllardan bu yana kentlerde barış içerisinde yaşayan halkların güçlü kardeşlik 
ve bir arada yaşama bağları terörün tehditi altındadır.
Sorunların çözümünü terörde görenler şimdilerde giderek artan bir şekilde 
kentlerimizde siyasi inanç ve etnik farklılıkları hedef haline getirerek halkları 
karşı karşıya getirmeye, düşman kamplar yaratmaya ve çatışma çıkarmaya gayret 
etmektedirler.
Kentlerimizdeki her türlü farklılıkları muhafaza ederek barış içinde yaşamalarını 
kent konseyleri olarak daha da güçlendirmeliyiz. Sorunların siyasi platformlarda 
siyaset tarafından katılımcı müzakere süreçlerinde demokratik ortamlarda 
çözülmesini talep etmeli ve desteklemeliyiz.
Her ne şekilde ve her kimden gelirse gelsin, şiddet ve kana dayalı terör siyasetini 
reddetmeliyiz.. Bu toprakların her santimetre karesi için daha çok barış ve 
barışçıl siyaseti talep etmeliyiz. 
Çok yakın bir tarihte Gaziantep'in ve tüm Türkiye'nin huzur ve sukûnetini 
bozmaya yönelik meydana gelen patlamada, dördü çocuk olmak üzere dokuz 
vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ve çok sayıda vatandaşımızın yaralanması 
ülkemizde derin bir üzüntüye sebep olmuştur. Bu insanlık dışı hunharca olayı 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği adına şiddetle kınıyor ve tüm vatandaşlarımızı 
sabır ve sükunete davet ediyoruz. Devletimizin. Milletimizin ve ülkemizin huzur 
ve güvenliğini bozmaya çalışan ve acımasızca teröre başvuranlar ve destek  
verenler ne Gaziantep'te ne de ülkemizin başka bir yerinde bu emellerine 
ulaşamayacaklardır.
Bunun için öncelikle, kentlerimizde farklı siyasi yapıların kentin ekonomik ve 
sosyal gelişmesine katkı yapacak öneri ve projelerde bir arada çalışmalarının 
imkânlarını zorlamalı ve geliştirmeliyiz.
Kent güvenliğini garanti altına alacak demokratik ve kültürel projelerde ortak 
çalışmaları geliştirmeliyiz. Birlikte iş yaparak, kentlerimize daha güçlü ve farklı 
kılabiliriz. Her Kent Konseyine düşecek görev bellidir:
Kentimizin farklı siyasal görüşlerini ve farklı aktörleri, kentimiz için üretilecek 
çalışmalara ortak katkı vermelerini sağlamaktır. Yılmadan bıkmadan. 
Daha çok barış, daha çok kalkınmadır. 
Daha çok barış, daha güçlü bir Türkiye'dir.
Daha çok barış, daha güvenli bir Türkiye demektir. 
Öldürmek için değil, yaşamak ve yaşatmak için kimliklerimize sahip çıkalım.
Kent Konseyleri Birliği” 
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oluşturabilmek için  kentlerde sürdürülebilir yaşantının sağlanması, 
kentin ve kentlilerin hak ve hukukunun korunması amaçlarıyla 
görevlendirilmiş mekanizmalar olarak Kent Konseylerinin de, Kentsel 
Dönüşüm süreçlerine hazır olması ve bu konuda görev üstlenmesi 
gerekmektedir. Bu amaçla Yalova Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde 
düzenlemiş olduğumuz  “Kentsel Dönüşüm ve Şehirlerin Geleceği”  
başlıklı toplantıya konuşmacı olarak katılan hocalarımıza, uzmanlara ve 
ilgililere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.
Bu çalıştaya ev sahipliği yapan Yalova Kent Konseyi'ne ve Yalova 
Belediyesine de Türkiye Kent Konseyleri Birliği adına ayrıca teşekkür 
ediyor sizleri saygıyla selamlıyorum.”

Kent Konseyleri Birliği “Kentsel Dönüşüm ve Şehirlerin Geleceği” 
Ulusal Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen Kent Konseyi temsilcileri 12,13 Ekim 
2012 tarihlerinde Yalova'da bir araya gelerek Kentsel Dönüşüm konusundaki 
görüş, öneri ve beklentilerini ifade etmişlerdir.
Kent Konseyi temsilcileri, kamuoyunda “Kentsel Dönüşüm Yasası” olarak ifade 
edilen “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” hakkında bilgilenerek; 
konuya ilişkin yapılan tartışmalar sonucunda aşağıda tespit ettiği hususları yerel 
ve ulusal kamuoyu ile paylaşmaktadır.
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde 
gündeme gelen Kentsel Dönüşüm olgusunu, kentlerin ihtiyaç duyduğu yenileşme 
ve gelişme bakımından önemsemekteyiz ancak uygulamadan kaynaklanabilecek 
hata ve eksiklikler konusunda gerekli uyarıları yapmayı da gerekli görüyoruz.

Öncelikle; Türkiye'de yaşayan herkes sağlıklı, temiz, güvenli ve estetik 
konutlarda ve sürdürülebilir kentlerde yaşama hakkında sahiptir.

Kentsel dönüşüm sürecinde “katılım” boyutu, politika yapıcılar ve uygulayıcılar 
tarafından önemsenmeli ve genişletilmelidir.

Kentsel dönüşüm politikalarının belirlenmesinde sosyal paydaşların görüşlerinin 
alınması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda kentsel dönüşümün sosyal 
etkileri göz ardı edilmemelidir.

Kentsel dönüşüm, olumlu nitelikleri mevcut yaşam koşullarını olabildiğince 
koruyacak biçimde olmalı; kitlesel yer değişikliklerinin önüne geçilmelidir.

Kentsel dönüşüm uygulamalarında dezavantajlı toplumsal kesimlerin özel 
ihtiyaçları unutulmamalı; bu kesimlerin kent yaşamına azami katılımını 
sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

Kentsel dönüşüm, sosyal tabakalaşmayı engelleyici ve kentlilik kimliğini 
güçlendirici nitelikte olmalıdır.
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''Kentsel Dönüşüm ve Şehirlerin Geleceği'' çalıştayına
katılan ve sonuç bildirgesinde imzası bulunan Kent Konseyleri 
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Gaziantep
Çevre
Çalıştayından 

Yalova ''Kentsel Dönüşüm ve Şehirlerin Geleceği'' çalıştayından 
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Kent Konseyleri Derneği kuruldu
Kent Konseyleri Birliği Derneği, 3 Ağustos 2012 tarihinde merkezi İstanbul'da 
olmak üzere resmi kuruluşunu yapmıştır. Kurucuları arasında Batman, Bursa, 
Çanakkale, Gaziantep, Gölcük, Kahramanmaraş,Karabük ve  Yalova Kent 
Konseylerinin başkan veya genel sekreterlerinin yer aldığı Derneğin kurucu 
başkanlığı görevine Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Saim Yavuz getirildi. 
(Konuyla ilgili daha geniş bilgiyi ilerleyen sayfalarda  bulabilirsiniz.)

Sancaktepe Kent Konseyi Genel Kurulu

Sancaktepe (İstanbul) Kent Konseyi'nin  23 Eylül 2012 tarihinde yapılan 6. Genel 
Kurul'una, Kent Konseyleri Birliği Başkanı Saim Yavuz davetli olarak katılarak bir 
konuşma yaptı.
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Kent Konseyleri Derneği Kuruluşu
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Üyelikten Çıkma 
Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına 
sahiptir. 
Kurucu üyeler dışındaki üyelerden Kent Konseyi Başkanlığı ve Genel 
Sekreterliği görevleri sona erenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.  
Üyelikten çıkma yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Üyelikten ayrılma, üyenin 
derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma 
Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller. 
1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 
2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 
3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, 
4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak. 
5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile 
üyelikten çıkarılır. 
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek 
malvarlığında hak iddia edemez. 

Dernek Organları 
Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 
1. Genel Kurul,  
2. Yönetim Kurulu, 
3. Denetim Kurulu, 
4. Danışma Kurulu  

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı 
ve Toplantı Usulü 
Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı 
üyelerden oluşur. 
Genel kurul; 
1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 
2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek 
üyelerinden beşte ikisinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü 
toplanır.  
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Kasım ayı içerisinde, yönetim kurulunca 
belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.  Genel kurul toplantıya yönetim 
kurulunca çağrılır. 
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu 
üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 
Çağrı Usulü 
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan 
üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on 
beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya 
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Kent Konseyleri
Çanakkale
Buluşması'ndan
Ara Sahneler
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