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Önsöz

Bir kış günü başlayan “Seçmen Beyannamesi” serüveninin başlangıcında 
heyecan vardı. Öneri sahipleri Çalışma Grubu oluşturup çalışmaya 
başladıklarında “29 Mart 2013'te Beyannameyi bir basın toplantısıyla kente 
duyuralım, seçimlere tam bir yıla kala seçmenler olarak adaylardan kentimiz 
için beklentilerimiz bunlardır diyelim.” dediler. “Adaylar  bize söylemesin ne 
yapıp ne edeceklerini. Baş aşağı duran bu ilişkiyi ayaklarının üstüne dikelim” 
dediler.
Yola koyuldular. Farklı kurum ve kuruluşlardan katılımlarla giderek 
kalabalıklaşan, zaman zaman daralan  “çerçeve” çalışmalarından sonra grup, 
“bu işin sanıldığı kadar kolay olmadığı” kanısına varıldığında aylardan 
Şubat'tı ve Mart 29'a az kalmıştı. 
Ana başlıklar, sorunlar, ihtiyaçlar, beklentiler, haklar, yerel özellikler, 
evrensel değerler filan derken bir “gayya kuyusunun” içine düşüldüğünün 
farkına varıldı. Bir de taraflar üstünde bir yerde durarak, bütün tarafları 
kapsayacak bir içerik ve uslûp zorunluluğu vardı. Farklı dünya görüşü ve 
aidiyetlerden oluşan grup, “zorlandı”. Katılımcılar farklılıklarıyla birbirlerini 
anlıyorlar, önerileri getirip tartışıyorlar, ama ortak ifadeler oluşturulup 
kaleme sarılınamıyordu. Herkes bir diğerine hak veriyordu. Evrensel ve yerel 
“şartlar” ortalıkta “gırla gidiyordu”.  
Tereddütlü geçen günlerden sonra, “bir taraftan yazmaya başlayalım” 
denilerek ilk taslaklar çıkmaya başladığında Mart'ın sonlarına gelinmişti. 
Seçmen Beyannamesi'nin “bir yıl önceden” duyurulması hedefi şaşmıştı.  
1,2,3. taslaklar birbiri ardına değişiyor, yeniden yazılıyor, yeniden 
görüşülüyor; uzmanlara, akademisyenlere, hemşehrilere gönderiliyor, 
soruluyor ve en nihayetinde Mayıs 2013'ün başlarında “bu taslak tamamdır” 
deniliyordu.
Daha sonra “tamam” denilen taslak Seçmen Beyannamesi, Kent Konseyi 
Genel Kurul üyeleri başta olmak üzere 1800 kentli hemşehriye gönderilerek 
son katkılar isteniyordu. 
Haziran başında gelen katkılar Çalışma Grubu tarafından Beyanname'ye 
işleniyor ve Beyanname görüşülmek ve karar verilmek üzere 13 Haziran 
2013'te Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurul'unda kentlilerin huzuruna 
çıkarılıyordu.
13 Haziran 2013. Bardaktan boşanırcasına yağmur var toplantı saatinde. 
“Eyvah, kimse gelmez bu yağmurda” diye içimizden geçirmemeye 
çalışıyoruz. Çimenlik Kalesi toplantı salonu “ağzına kadar” dolduğunda saat 
16.30'du ve toplantı başlayabilirdi.
Öneriler, katkılar geldi. Notlar alındı. Beyannameye öneriler yerleştirildi. 
Divan başkanının  “Oylamayı nasıl yapalım” sorusuna salon oybirliğiyle 
“açık yapalım” diyordu.
Açık oylamada, divan başkanının “oylarınıza sunuyorum, kabul edenler”, 
“etmeyenler” sorusunu, divan başkanının “Çanakkale Kenti Seçmen 
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Beyannamesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.” açıklaması alkışlarla 
karşılanıyordu.
Uzun bir hazırlık ve müzakere süreçlerinden sonra duyarlı ve aktif kentli 
hemşehrilerin  üzerinde anlaşma sağladığı bu metin, gelecek yönetimler için 
“birlikte yönetim rehberi” özelliğini de içinde taşımaktadır.  
Çanakkale'nin gelecek beş yılında yerel yönetimin ve kentin yaşamsal ve 
yönetsel ilkelerini kapsayan “Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi”, 
hazırlık sürecindeki katılımın farklılıklarıyla ve müzakere süreçlerindeki 
katkılarla; herhangi bir pazarlık veya dengeye dayalı anlayışlara uzaklığıyla; 
demokratik bir sürecin ürünü olarak gerçekleştirilmiş  ve geleceğin 
demokratik Çanakkalesi için de sağlam bir dayanak olmuştur.

Gecikmeli de olsa, zaman hedefi şaşsa da herkesin kendini içinde 
bulabileceği “Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi”ne emeği geçen 
herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Saim Yavuz
Çanakkale Kent Konseyi Başkanı   

Neden “Seçmen Beyannamesi”

Sosyal ve ekonomik değişimler kentlileri yakından etkiliyor, kentleri 
değiştiriyor. Sanayileşmiş kentlerin yerini, sanayiden ve  onun ekolojik ve 
sosyal sorunlarından arındırılmış  kentler alıyor. Bilgi ve bilgi teknolojileri 
yönetimi çağın belirleyicisi oluyor… 
Buhranlar, göçler, kentlerin büyümesi, otomobil kullanımının yaygınlaşması 
ve çevresel tehditler, afetler,  yerel ve bölgesel savaşlar, işsizler, yoksullar ve 
sorunlar sorunlar… 
Bütün bunlarla birlikte, yerel ve küresel çevreye saygılı, geçmişlerine ve 
bugünkü çeşitliliklerine değer vererek geleceğe daha az sorunlu, bilgili ve 
kültürlü kentler bırakabilmek için:  
Yerel Yönetimin önemini ve sorumluluğunu bilerek, 
Vatandaşların Yerel Yönetim işlerinin işleyiş ve yönetimine katılma hakkının 
uluslararası belgelerle kabul edilmiş demokratik ilkelerden biri olduğunu 
düşünerek, 
Demokrasinin yeni taleplerini dikkate alan katılımı yüksek bir kentsel 
yönetişim modelini hedefleyerek,                    
Bu beyannameyi, Çanakkale'nin sosyal, kültürel, tarihsel, arkeolojik, 
coğrafi, doğal, ekolojik, tarımsal ve ekonomik  değerleri ve birikimleriyle 
kendi özelliklerini koruyarak; hemşerilerinin bireysel özgürlüklerini, sosyal 
dayanışma ve barış içerisinde birlikte yaşama alışkanlığını ve kent kültürüne 
olan ilgisini bozmadan bir bütünsellik içerisinde geliştirerek sürdürmesi için 
bir çağrı olarak sunuyoruz.

Bu Beyanname, kentimizin bugünkü ve gelecekteki olası sorunlar ile baş 
edebilmesini olanaklı kılacak bir dizi ortak ilkeyi, yeni bir ortak yaşam tarzı 
ve kent yaşamına yeni bir yaklaşımı önermektedir.

“Seçmen Beyannamesi Çalışma Grubu”  23.12.2012 tarihinde amacını 
“Geleceğin kentlerinin yaşanabilir, uyumlu, güzel ve sağlıklı olabilmesi için 
gerekli kararların bugünden verilmesi gerektiğini bilerek; kentli haklarını 
koruyarak en iyi yaşam koşullarını sağlayan; halka daha iyi bir yaşam biçimi 
sunan, birçok sektör ve aktiviteyi bir arada uyum içinde barındıran bir 
Çanakkale beklentimizin, kentliler olarak  yerel yönetime aday olacaklara 
bildirilmesidir.” diye  açıklamış ve çalışmaya başlamıştır.  

Çalışma grubu, konuyla ilgili STK'lardan, BARO'dan, ÇOMÜ'den 
katılımcıların yanıra bireysel katılımlarla oluşturulmuştur. Grup raporu 29 
Mart 2013'e yetiştirmeyi plânlamış, ama çalışma ilerledikçe derinleşmiş, 
içerik ve uslup konuları yeniden yeniden tartışılmış ve ancak 12 Mayıs 
2013'te taslak hazırlanabilmiştir. Çalışma sonucunda, özellikle somut öneriler 
yerine evrensel ve yerel değerler ile uluslararası kabul edilmiş kuruluşların 
raporları ve beyannameleri gözönünde bulundurularak değerler ve haklar 
temelli ilkesel bir çerçeve oluşturulmuştur.
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Oluşturulan taslak Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi, 5 Haziran 2013 
tarihine kadar katkılarına açık olduğu belirtilerek Kent Konseyi Genel Kurul 
temsilcilerine gönderilmiştir. 1700'ün üzerinde kentli hemşehrimize 
ulaştırılan taslak Beyanname, gazete haberleri ve ilanlarıyla,  5000 broşür  
250 afiş ve kentin farklı yerlerine asılan 8 pankartla  duyurulmuştur. Ayrıca 
Kent Konseyi web sitesinde herkese açık,  öneri çağrısında bulunulmuş ve 
her iki şekilde de gelen katkılar Genel Kurul öncesinde taslak metne 
yerleştirilmiştir.

13 Haziran 2013'te yapılan Kent Konseyi Genel Kurul'unda görüşülerek son 
şekli verilen Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi, oybirliğiyle kabul 
edilmiştir.

Hazırlanan “Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi” kentin tüm sorunlarını 
listeleme ve onlara çözüm bulma iddiasında ve işlevinde değildir. Bu 
“beyanname”, Çanakkale Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi Üyesi olacak 
tüm adayların hem seçim öncesi çalışmalarında hem de seçildikten sonraki 
çalışmalarında temel alabileceği ve kentlilerin bu prensipler çerçevesinde 
uygulamaları takip ederek denetleyebileceği  bir “belge” niteliğindedir. 

Çanakkale'de yaşamlarını sürdüren vatandaşlar olarak Yerel Yönetim  
seçimlerine on ay kala, kentimizi  yönetmek için kentin “Belediye Başkanı ve 
Belediye Meclisi Üyesi” olacak bütün adaylara iletilmek üzere; iyimser ve 
gerçekleştirilebilir bir “seçmen beyannamesi” hazırladığımızı düşünüyoruz 
ve Yerel Yönetim için başkanlık veya meclisi üyeliğine aday olacaklardan; 
aşağıda sıraladığımız bütün hak, özgürlük, fırsat ve olanakların bütün  
bireylere cinsiyet, yaş, köken, inanç, sosyal ve ekonomik durum ve politik 
ayrım gözetmeden, eşit olarak sağlanmasını ve uygulanmasını mutlaka 
istiyoruz.  

Çanakkale Kent Konseyi 
Seçmen Beyannamesi Çalışma Grubu 

Çanakkale Ken� Seçmen Beyannamesi 
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Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi 

1. ENERJİ, ÇEVRE, SU VE DOĞA
    Öneriyoruz:  
-Doğal, ekolojik, toprak, su  ve enerji kaynaklarının, uygun, sürdürülebilir  ve 
akılcı bir biçimde yönetilmesini ve tasarruflu  kullanılmasını, 
-Sanayinin, trafiğin, evsel atıkların, ısınmanın ölçüsüz ışıklandırmanın 
yarattığı  kirlilik ve gürültünün önüne geçecek uygulamalar ile katı atıkların 
kaynağında azaltılması yöntemlerinin geliştirilmesini,
-Açık alanların yeşillendirilmesinin özendirilmesini,
-Yerel kaynaklar ile kentimizin doğal karakteristik özelliklerinin korunup 
yansıtılmasına özen gösterilmesini,
-Hava kalitesinin iyileşmesine ve iklim dengesine  katkıda bulunacak güneş 
ve rüzgâr enerjisinden konutlar için elektrik üretiminin desteklenmesini,
-Yeşil alanlar, doğal coğrafya  ve ekolojik dengenin korunmasını,
-Kent kaynaklı kıyı ve deniz/boğaz kirliğinin önlenmesini,
-Hayvanların  korunması için izleme, barınma ve sağlık ihtiyaçlarının 
karşılanmasını.

2. ENGELLİLER, ÇOCUKLAR, YAŞLILAR, KADINLAR VE  
YOKSULLAR

    Öneriyoruz:  
-Bütün ticari, özel ve genel kamu binaları, işyerleri ile sokakların; sportif, 
kültürel, sosyal ve diğer etkinlikler için engelliler, çocuklar, yaşlılar, kadınlar 
ve yoksulların erişebileceği  bir duruma  getirilmesini,
-Sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlayan proje ve etkinliklerin her kesimin 
erişebileceği farklı noktalarda üretilmesi ile söz konusu yerlerde  güvenlik ve 
denetim birimlerinin oluşturulmasını,
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-Özellikle engelliler ve yaşlılar için ucuz ulaşım kolaylığı ile rehberlik 
hizmetleri sağlanmasını,
-Engellilere ilişkin üretilen plân, program, politika, strateji, proje ve 
etkinliklerde uluslararası ve ulusal kabullerin ölçü alınmasını,
-Engelliler, hamileler ve yaşlıların hizmetlerden yararlanabilmeleri için 
gerekli uygulamaların imar plânlarında yansıtılmasını, mevcut plânların 
gözden geçirilerek tasarım ve mimari çözümlerde bu hususların dikkate 
alınmasının sağlanmasını, 
-Engelli, çocuk, yaşlılar, kadın ve yoksulların beklentilerinin toplumla 
paylaşılması ve farkındalığın oluşturulması ile onların kentin kültürel, sosyal, 
sportif ve ekonomik yaşamındaki ve gelişmelerindeki rollerinin ve 
katkılarının arttırılmasını.

3. EKONOMİK KALKINMA
    Öneriyoruz:  
-Yalnızca yaşam ölçütleriyle  değil yaşam kalitesiyle de yakından 
ilgilenilmesini,
-Kentin sosyal, kültürel, ekolojik, ekonomik potansiyellerini değerlendirerek, 
kentte katma değerlerin artmasında ve toplumsal tabana 
yaygınlaştırılmasında kolaylaştırıcı rol üstlenmesini,
-Ekonomik kalkınma çevreyi  bozmayan anlayışlarla gerçekleştirilirken, 
çevre/doğa koruma ve ekolojiyle, sosyal eşitlik  ve ekonomik gelişme 
arasında dengenin korunmasını,
-Ulaşım, altyapı hizmetleri ile sosyal ve toplumsal hizmetler ve bunlara 
uygun tesislerin yapılmasını,
-İşsizlik ve etkilerinin azaltılmasına yönelik, özel sektör işbirliği ile 
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işgücünün geliştirilmesinin desteklenmesini,
-Sürdürülebilir bir yaşamın ve kalkınmanın bir kaynağı olarak iklim 
değişikliği ile savaşım, etkilerinin hafifletilmesi ve iklim değişikliği 
gözetilerek su kaynakları, gıda güvenliği, bölgesel yaklaşım ve uyum ihmal 
edilmeden plânlama yapılmasını.

4. FİZİKİ YAPILAR
    Öneriyoruz: 
-Mimari yeniliklerin özendirilmesini,
-Mevcut yapıları korunarak iyileştirilmesini  ve yeni yapıların, öncekilerle ve 
çevreyle uyum içinde olmasına özen gösterilmesini,
-Peyzajı yapılmış ve iyi tasarlanmış sokaklar, bulvarlar, meydanlar, parklar, 
hobi bahçeleri, plâjlar  ile yeni eğlence, dinlence ve spor alanlarının, kent 
sakinlerinin gereksinimleri ve yaşam kültürleri göz önünde bulundurularak 
tasarlanmasını  ve düzenlenmesini,
-Sarıçay kıyısının  yapılaşmaya açılmayarak, doğal çevresiyle birlikte 
korunmasını,
-Bütünleşik kıyı kullanımı çalışması yapılarak kent kıyı etkileşiminin dengeli 
ve toplum yararına en etkin bir biçimde kullanımının sağlanmasını,
-Kentin gelişme alanlarının bilimsel verilerini dikkate alarak ve katılımcı bir 
anlayışla belirlenerek kentsel kaynaklı sorunların oluşmadan önlenmesini.  

5. GÜVENLİ KENT, BARIŞIK KENT
    Öneriyoruz:   
-Barış içinde yaşamanın insanların kendini iyi hissettikleri ortamlarda 
olabileceğini bilerek; herkesin yaşamaktan memnuniyet duyduğu, kimsenin



kimseyi inancı, dili, aidiyeti,  cinsiyeti bakımından rahatsız etmediği 
ortamların sağlanmasını,
-Doğal afetler ve insan eliyle yaratılmış fiziki tehlikeler  ve kazalara karşı, 
önlemlerin en yüksek düzeyde alınmasını,
-İnsan sağlığını tehdit edecek gıda üretiminin ve satışının denetlenmesini,
-“Barışın kenti” vizyonuna uygun barışçıl toplum ve diyalogların gelişimini 
ve güçlenmesini sağlayacak etkinliklerin desteklenmesini.

6. KARAR SÜREÇLERİNE HALK KATILIMI, KENT YÖNETİMİ VE 
KENT PLÂNLAMASI 

    Öneriyoruz:  
-Uygulanacak tüm kararlardan halkın haberdar olmasını, karar 
oluşturulmadan önce Kent Konseyi yoluyla halka birlikte, demokratik 
katılımcı bir anlayış ve  tarafsız bir şekilde kararların alınmasını,
-Demokrasi pratiklerinde teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni hareket 
alanlarının ve yenilikçi stratejilerin (e yönetişim/e demokrasi) oluşturulmasını,
-Kent ve çevresini etkileyecek tüm projelerin, seçilmiş temsilciler, hak ve 
ihtiyaç sahipleri ve halk tarafından inceleme ve denetlemeye açılmasını,
-Yerel yönetim birimleri ve yerel hizmet birimlerinin katılımcı 
mekanizmalarla güçlendirilmesini ve birlikte iş yapabilme kabiliyetlerinin 
geliştirilmesini,
-Karar alma süreçlerine ilişkin bilginin erişilebilirliği ve kullanımının 
yaygınlaştırılmasını,
-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 yapılmasını. 

7. KONUT
    Öneriyoruz:  
-Sağlıklı olmayan yapı stoklarının belirlenmesini,
-Sağlıksız yapıların yıkılıp yapılmalarına ya da onarılmalarına ilgili taraflarla 
karar verilmesini,
-Coğrafyayı göz önüne alan negatif özgürlükten uzak kentin dokusuna uygun 
yaşanabilir konutların yapılmasını,
-Kent merkezinde ve Çanakkale Boğazı ile kıyı boylarında dikey yerine yatay 
plânlamaya önem verilmesini,
-Arazi üstünlüğünün hakça kullanılmasını,
-Sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan ailelerin konut sahibi olmasının 
pazar koşullarına bırakılmamasını,
-Kent merkezindeki eski mahallelerin, gerekli finansal kaynaklar başta olmak 
üzere, yenileme programlarının  mahalle sakinleriyle  birlikte yapılmasını.

8. KÜLTÜR 
    Öneriyoruz:  
-Kültürel etkinliklere,  vatandaşların tümünü kapsayacak bir anlayışla, 
kişilerin yaratıcılık ve hayal güçlerini ifade edebilecek teşviklerin 
sağlanmasını,
-Sanatsal ve kültürel etkinlikleri gerçekleştiren sivil toplum kuruluşları 
(STK), mahalle toplulukları ve ticari işletmelerin  özendirilerek sorumluluk 
ve etkinliklerini artırmak için destekler verilmesini, 
-Kent halkını, ilgili sektörleri, kamu ve yerel yönetimi kapsayacak bir 
kültürel yönetim plânı ve politikalar oluşturulmasını.
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9. KÜLTÜRLERARASI KAYNAŞMA 
    Öneriyoruz:  
-Kamu alanlarından, okullardan, konutlardan, kültürel etkinliklerden, iş ve 
eğitimlerden herkesin eşit bir biçimde hakça yararlanabilmesi  için destek ve 
olanaklar sağlanmasını,
-Azınlık grupların kültürel ihtiyaçlarını kabul ederek, farklı kültürler ve 
inançlar arasında diyalog ve fikir alışverişine olanak sağlayacak ve 
toplulukların inanç ve geleneklerini yerine getirebilmelerine hizmet edecek 
politikalar oluşturulmasını ve uygulanmasını,
-İnsan haklarının, cinsiyet farklılıkları ile cinsiyet eşitliği ve kültürel 
çeşitliliğin korunmasıyla,  her türlü ayrımcılığa karşı çıkılmasını.

10. SAĞLIK
      Öneriyoruz:  
-Sağlık ve sağlığı ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda  
eşitsizliklerin azaltılmasını,
-Evsel ve sanayi atık yönetimi, hava, su, toprak ve yeraltı kirliliklerinin 
engellenmesi, tıbbi  ve tehlikeli atıkların ekolojik sisteme zarar vermeyecek 
bir şekilde ortadan kaldırılmasını,
-Hassas kentsel çevre ve toplulukları sürekli gözlem altında tutarak ve 
engellilere özel hizmet sağlayarak toplumun gelişimini ve sosyal 
yenilenmenin sürdürülmesini,
-Beslenme, fiziksel aktivite ve cinsellikle ilgili sağlıklı davranışların 
artırılması hedefinde eğitim ve bilinçlendirme etkinliklerinin arttırılmasını,

-Sağlıklı kent kimliğinin oluşmasında yerel yönetim birimlerinin aktif rol 
almasının sağlanmasını,
-Bebeklerin ve okul öncesi yaşlardaki çocukların yaşama sağlıklı başlayarak 
daha sağlıklı olmalarını sağlayacak strateji ve projelerin geliştirilmesini,
-Kentlinin psikolojik ve sosyal iyilik hallerinin geliştirilmesi ve mental sağlık 
sorunları olanların ulaşabileceği daha kapsamlı hizmetlerin 
yaygınlaştırılmasını,
-Sağlıklı, ucuz, kolay ulaşılabilir, sürekli  ve güvenli içme suyu temini, gıda 
imalathaneleri ile besinlerin kalite ve hijyen  kontrolleri, altyapı hizmetlerinin 
öncelikli olarak sağlanması konularında kararlı politikalar sürdürülmesini.

11. SPOR VE BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME
      Öneriyoruz:  
-Tüm kent halkının spor, eğlence ve dinlence ihtiyaçlarını karşılayacak 
tesisler  ve alanlar yapılmasını,
-Temel spor  etkinlik ve olanakları ile su ve deniz sporlarının 
yaygınlaştırılmasını,
-Eğlence ve dinlence etkinliklerini geliştirmek ve teşvik etmek için 
sosyalleşme alanları park ve yeşil alanlar, oyun alanları, açık alanlar, oyun 
havuzları, gezinti yolları gibi olanakların arttırılmasını,
-Spor kuruluşlarıyla, yetenekli sporcuların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, 
yeterli alet ve donanıma sahip uygun spor ortamları ve destekler 
sağlanmasını.
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12. TARİHİ KENTSEL YAPI MİRASI
      Öneriyoruz: 
-Sit alanları ve özel koruma alanlarının kentsel mirasın ve kent kimliğinin 
önemli parçaları olduğunu bilerek özenle korunmasını ve iyileştirilmesini; 
bunun için halkı bilgilendirme ve bilinç düzeylerini yükseltme çalışmaları 
yapılmasını, 
-Tarihsel, kültürel yapı mirası ve birikimlerin sergilenmesi ile koruma  ve 
yaşatmaya yönelik projeler için teşvikler, finansal destekler ve kolaylıklar 
sağlanmasını,
-Eski sanayi alanlarındaki kimi köhnemiş, terkedilmiş binaların, yeni 
işlevlerle yeniden kente kazandırılmasını. 

13. ULAŞIM VE DOLAŞIM
      Öneriyoruz:  
-Toplu taşıma, bisiklet, yaya gibi ulaşımlarla, kişi ve hizmetlerin bireysel 
ulaşımına öncelik verilmesini,
 -Kent içinde ağır vasıta trafiğinin  kısıtlanması ile transit kara yolunun kent 
dışına alınmasını,
-Bisiklet yolları ve titizlikle düzenlenmiş yaya yolları ile kent (merkez) dışı 
otopark yerleriyle, öncelikle  merkeze ulaşımda düşük maliyetli, sık, güvenli 
ve sürdürülebilir, olabildiğince gaz salınımı yapmayan toplu taşıma/hafif raylı 
sisteme geçilmesini,
-Kent içi ve kentler arası ulaşımda deniz yolunun da kullanılmasını,
-Konutların ve işyerlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için belirlenecek 

zaman dışında araç trafiğinden arındırılmış, yaya dolaşımına açık alanların 
çoğaltılmasını. 

14. YEREL YÖNETİM  KADROLARI VE NİTELİKLİ HİZMET
      Öneriyoruz:  
-Yerel yönetim  kadrolarının niteliklerine ve işbaşarım özelliklerine göre 
belirlenmesini, 
-Gelişen ve değişen ihtiyaçlara önceden hazırlıklı olarak kadro çeşitliliğine 
(örn.: antropolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, coğrafyacı, ekolog, şehir 
plânlayıcısı, tasarım mühendisi, yerel yönetimci, bilgisayar sistem mühendisi 
vb.) önem verilmesini,
-Belediyenin hizmet kalite ölçütlerinin vatandaşla paylaşılarak 
oluşturulmasını ve oluşturulan ölçütleri vatandaşın talep edebilmesini,
-Veri ve bilgi alt yapısı sağlanmış, kentli tarafından erişilebilir interaktif 
iletişim araçları kullanılarak Hizmet Kalite Değerlendirme Sisteminin 
kurulmasını,
-Merkezi yönetimin yerel teşkilatı, yerel yönetim ve özel sektör arasında 
koordinasyon ve eşgüdümün sağlanması ile  hizmet birimleri arasındaki 
eşgüdümün güçlendirilmesini,
-Bütçe oluşturma ve kullanma süreçlerine Kent Konseyi yoluyla vatandaş 
katılımı, izleme ve değerlendirme pratiklerinin yaygınlaştırılarak 
sağlanmasını,

30 Mart 2014'te yapılacak Yerel Yönetim seçimlerinde belediye 
başkanlığına ve belediye meclis üyeliğine aday olacaklardan, Çanakkale 
kentinde yaşayan seçmenler olarak talep ediyoruz.
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''Ç
anakkale K

enti S
eçm

en B
eyannam

esi'' oybirliğiyle kabul edildi.

Duyurular ve Basın Haberleri





1 OY = 5 YIL
Yerel Yönetim Seçimleri Yaklaşıyor

Belediye Başkanını ve Belediye Meclis Üyelerini Seçeceğiz
Daha mutlu ve daha yaşanabilir bir Kent için

Nasıl bir kentte yaşamak istediğini bilen 1 oy
Nasıl bir yönetim istediğini bilen 1 oy

Kendinin ve Kentinin geleceğini belirleyen BİNLERCE oydur
13 Haziran Perşembe günü saat 16.30'da

Çimenlik Kalesi Toplantı Salonunda
“ÇANAKKALE KENTİNİN SEÇMEN BEYANNAMESİ”ni 

kararlaştırıyoruz.
Ne istediğini bilen 1 OY = Daha demokratik, daha özgür, 

daha eşit, daha mutlu bir KENT
ÇANAKKALE KENT KONSEYİ SİZSİNİZ



Çanakkale Kent Konseyi
''Çanakkale Ken� Seçmen Beyannamesi''

Kararı Belediye Meclisi'nde
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''Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi''  03.07.2013 tarihli Belediye Meclisi
toplantısında Kent Konseyi Başkanı Saim Yavuz'un sunuşuyla görüşüldü.
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“Adaylar Anla�yor”dan

                 “Seçmen Beyannamesi”ne…               

29 Mart 2009 Yerel Yönetim seçimleri 
öncesinde Kent Konseyi, belediye başkanı 
adaylarını  biraraya getirerek dinleyiciler 
önünde konuşturmuştu.
“Adaylar Konuşuyor” başlığıyla 
gerçekleştirilen bu etkinlik, Kent Konseyi  
Yürütme Kurulu'nun hazırladığı ve bütün 
adaylardan yanıtlamasını istediği üç soru 
ve cevabı kapsıyordu.
Kent Konseyi'nin katılımı esas alan, 
farklılıklara ve çoğulculuğa önem veren 
demokratik tutumuyla gerçekleştirdiği 
“Adaylar Konuşuyor” etkinliği,  belki de o 
günden bugüne “Çanakkale Kenti Seçmen 
Beyannamesi”ne bağlanan yolun 
başlangıcını oluşturuyordu.
Biz bu düşünceyle, 13 Mart 2009'da 
yapılan “Adaylar Konuşuyor”a  bu 
kitapçığın içinde yer vererek kent 
belleğinden kaybolmamasını da sağlamak 
istedik.
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“Birlikte yönetim” için ilk adım: 29 Mart 2009 

“Adaylar Anlatıyor”
Çanakkale Kent Konseyi 29 Mart 2009 Yerel Yönetim Seçimleri öncesinde 
(13 Mart 2009) belediye başkanlığı için aday olanları biraraya getirerek 
kentliler önünde konuşturmuştu.

Bir anlamda “Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesi”nin öncülü olan bu 
çalışma yerel demokrasi ve kent yönetiminde önemli bir örnek oluyordu.

“Adaylar Anlatıyor” başlıklı açık oturumun açılış konuşmasında  Kent 
Konseyi Genel Sekreteri Saim Yavuz şunları söylüyordu:

“İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Kent Konseyleri tüzüğünde 
“teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri Kent Konseyi'nin 
üyeleridir” der. Yine aynı tüzüğe göre Kent Konseyi'nin görevleri içerisinde 
şunlara da yer verir: “Yerel düzeyde  demokratik katılımın 
yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin 
geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının 
benimsenmesini sağlamak” göreviyle, “Yerellik ilkesi çerçevesinde 
katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek” diyerek Kent 
Konseylerini görevlendirir. Bu çerçevede kentimizde oldukça yetkin düzeyde 
olan, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının daha da 
yaygınlaştırılması ve derinleştirilebilmesi için bu açık oturum bir fırsattır. Ve 
yine ulusal düzeyde düzenlenen bir çok toplantıda Çanakkale'nin “demokrasi 
ve katılımcılık” kültürünün gelişkinliğini vurgulayan  örnekler verilir.
Bunlar bizim için övünülecek kazanımlardır.
Kentliler olarak hedefimiz bu kazanımları daha da geliştirmek ve kalıcı hale 
getirmek olmalıdır. 
Demokrasi, katılımcılık ve uzlaşma kültürümüzü ne kadar derinleştirirsek, 
kentimizde de o kadar huzur, o kadar barış, o kadar üretkenlik ve yaratıcılık, 
o kadar mutluluk olacaktır.
Kent Konseyi yürütme kurulu olarak, tüzüğümüzün bize verdiği görev ile 
hemşehrililiğimizin sorumluluğuyla, kentimizin gelecek 5 yılında kent ve 
kentliler hakkında karar alacak yerel yönetimin başkanının, kentlilerin 
bütününün katılabildiği ve temsil edildiği bu ortamda, neler yapacağını 
öğrenmek üzere, onlarla yüzyüze iletişim kurmak için bu gündemi 
oluşturduk. Bu ortamı oluştururken de tüm adaylara eşit ve adil bir yaklaşımı 
esas aldık.
Onlar ayrı ayrı birer partinin temsilcileri olmakla birlikte, aynı zamanda hepsi 
bu kentin 5 yılı için sorumluluk almak isteyen duyarlı hemşehrilerimizdir.
Onlara güveniyoruz. Hangisi kazanırsa kazansın Çanakkale'nin kazanacağına 
inanıyor ve bu kararlarından ve cesaretlerinden dolayı onları bir kere daha 
alkışlıyoruz ve zorlu geçecek “seçilme yarışında” başarılar diliyoruz. 

Bu yazı,
Erol Sazcı(DSP)
İbrahim Tolga Çebi(DP)
Murat Efe(AK Parti)
Nihat Yalçın(DTP)
Rıdvan Uz(MHP)
Şaban Sarı(SP)
Ülgür Gökhan(CHP)  gönderilmiştir.

”
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katılması, hemşehrilik hak ve hukuku ile ortak yaşam kültürünün 
geliştirilmesine yönelik plânlarınız nedir, uygulamalarınız nasıl olacaktır? 

Soru 3) Çocukların, gençlerin, kadınların, engellilerin ve yaşlıların fiziki 
ihtiyaçlarına yönelik plânlarınız nelerdir? Bu kesimlerin kentin ortak 
yaşamındaki etkilerinin artırılması ve yerel karar mekanizmalarında aktif rol 
alabilmeleri için uygulamalarınız neler olacaktır?

“Adaylar Anlatıyor”un uygulama şekli ve kurallarıysa şöyle belirlenerek 
adaylara bildirilmişti:

1. Adayların konuşma sıraları kurayla belirlenecek, kura sonuçları aynı 
zamanda adayın oturma sırasını da belirleyecek.(Örnek: 2 numarayı çeken 
aday 2. konuşmacı olacak ve 2. koltuğa oturacak.)

2. Adaylar cevaplarında isterlerse görüntü kullanabilirler. (Görüntüler için 
teknik donanım Kent Konseyince sağlanacaktır. Görüntü kullanacak adaylar 
en az 2 gün öncesinden Kent Konseyi sekreterliğine haber vermelidir.)

3. Adaylar soru-cevap sürecinde yanlarına ikiyi geçmemek üzere 
danışman/yardımcı alabilirler.

4. Adaylar sorulara, belirlenen sürede cevap vereceklerdir. Süresi dolan 
adayın sözü kesilecektir.

Adaylardan Şaban Sarı, Nihat Yalçın ve Ülgür Gökhan (Soldan Sağa)

Adaylar

Seçime giren partilerin adayları 13 Mart 2009 tarihinde Kent Konseyi Genel 
Kurul toplantısında, kendilerine yöneltilen soruları cevapladılar.
2009 Yerel Yönetim seçimlerine katılan partiler ve adayları şunlardı:

Erol Sazcı (Demokratik Sol Parti)
İbrahim Tolga Çebi (Demokrat Parti)
Murat Efe (Adalet ve Kalkınma Partisi)
Nihat Yalçın (Demokratik Toplum Partisi)
Rıdvan Uz (Milliyetçi Hareket Partisi
Şaban Sarı (Saadet Partisi) 
Ülgür Gökhan (Cumhuriyet Halk Partisi-halen belediye başkanı)

Adaylara aynı soruların yöneltileceği  açık oturumda, adayların hazırlık 
yapabilmesi için  sorular on beş gün öncesinden adaylara iletilmişti.

Adaylara sorulan sorular
Soru 1) Çanakkale'nin ekonomik, kültürel ve çevresel gelişmesinin ana 
eksenleri olarak neleri görüyorsunuz? Bunlarla ilgili sürdürülebilir gelişme 
plânlarınız var mı? Bu plânlara ait uygulama programlarınız nedir?

Soru 2) Yerel yönetim  kentin yalnızca fiziki sorunlarının çözümüyle sorumlu 
değildir. Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak 
ve hukukunun korunması da yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarına 
girmektedir. 30 Mart'tan başlayarak görev sürenizde halkın yönetime
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Kent Eylem Plânımıza bağlı kalacağız. Kentsel altyapı üstyapı hususlarında 
tarih, kültür ve ekonomi ilk sırada ele alacağımız konu başlıklarıdır. Kentin 
plânlı büyümesinden yanayız. Bunun için çevre düzeni plânımız var. Buna da 
bağlı kalacağız. Yerel esnafa yönelik gelişim eylem plânı, katılımcılıkla 
hazırlanacak. Kentte en önemli şey tarihi ve kültürel mirasın korunup gelecek 
nesillere aktarılmasıdır. Ekolojik dengenin, çevrenin korunması konusunda 
çevre düzenini koruyarak yolumuza devam edeceğiz. Atık su arıtma 
tesisimizin projesi hazırlandı. Kısa sürede bu çalışmalara başlanılacak. 
Karacaören tarafı, kenti çevreleyen yeşil kuşak olabilir mi, bunu 
düşünüyoruz. Belediye olarak somut olmayan kültürel mirasın da ortaya 
çıkarılmasını istiyoruz. İmar ve plânlama çalışmalarının daha düzenli hale 
gelmesini önemsiyoruz. Kent, Çanakkale-Kepez-Dardanos hattında 
gelişecek. Belediye Meclisi toplantılarımızı canlı yayınlatarak halkın konuları 
yakından takip etmesini sağlıyoruz. Hesap soran bir halk olsun istiyoruz.”

Nihat Yalçın (DTP): Nihat Yalçın heyecanı nedeniyle proje  çalışmalarını 
açıklamakta zorlandı. “Kent Konseyini önemsiyorum. Belediye başkanı 
olursam mahalle meclisleri oluşturacağız.  Meclislerde halkımız sorunlarını 
rahatlıkla ifade edeceklerdir. Fevzipaşa'nın kaldırılmadan orada yaşayanları 
dışlamadan romanların yerinde yaşamalarını sağlayacağız.”

5. Adaylar yalnızca soruları cevaplayacaklardır. Hiçbir aday bir başka adayla 
kıyaslayarak sorulara yanıt vermeyecektir. Burada esas olan adayın, 
kendisinin ve partisinin neler düşündüğünün neler yapacağının tatmin edici 
bir şekilde anlatılmasıdır.

6. Sorulardan sonra (zaman yeterli olursa) dinleyicilerden de her adaya bir 
soru alınacaktır.

Adayların yanıtları
Adaylar çekiliş sırasına göre soruları özetle şöyle yanıtladılar. (Basından 
alınmıştır.)

Ülgür Gökhan (CHP): “Çanakkale kenti bir turizm, üniversite ve tarıma 
dayalı sanayi kentidir. Projelerimiz de bu bağlamdadır. Kent Eylem 
Plânı'mızda hedef sürdürülebilir bir kenti ortaya çıkartmaktır. 

Yerel televizyon 
kanalından yayınlanan 
açık oturum için 
toplam süre 150 
dakika olarak 
belirlenmişti.

Açık oturuma çağrılı 
olan ve katılacağını 
bildiren adaylardan 
Murat Efe (AK Parti) 
son anda ''partisine ve 
kendisine 
yükleneceği” 
gerekçesiyle 
katılmamıştı. Diğer 
altı aday açık oturuma 
katılmış ve herkes için 
aynı olan soruları 
belirlenen sıraya göre 
yanıtlamıştı. 

Demokratik bir 
ortamda  farklı 
aidiyetlere ait görüşler 
adaylar tarafından 
ifade edilirken,  
dinleyenler de bütün 
adayları aynı saygı ve 
ciddiyetle dinleyerek 
ve  alkışlayarak açık 
oturum sona erdi.
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Şaban Sarı (SP): “Turizm kenti olan Çanakkale turizm ile ilerleyecektir. 
Şehitler Abidesi'nin tam karşısına 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh Barış Kongre 
Sarayı' projemiz var. Çanakkale'nin sanayisi yok. Çanakkale'de en önemli 
konu turizm. Belediye Başkanı olarak bizim yapacağımız bazı hususlar var. 
İlk önce turizm kenti Çanakkale'de dünyada yaşanan en büyük savaşın 
merkezi. Bu yerin yapımı ile ilgili bütün kaynakları da Birleşmiş Milletler ve 
UNESCO'dan alabileceğimize inanıyoruz.”

Erol Sazcı (DSP): “Tarihsel kimliği değil, kentsel kimliği olan Çanakkale'yi 
oluşturmak lâzım. Nitelikli ve nicelikli görüş, halkı ile barışık, güler yüzlü bir 
hizmet anlayışı ile biz bunu yapacağız. Dünya kenti olan  örnek bir Çanakkale 
için göreve talibiz. Vadeden değil, üreten bir Çanakkale'yi oluşturmak 
istiyoruz.  Halkı ile barışık, sevgi dolu, sorunları çözen bir belediyecilikten 
yanayız. Çanakkale'ye çivi çakan kim olursa olsun onun yanında olacağım. Üç 
husus çok önemli. Bunlar turizm, üniversite, tarım ve hayvancılık. Turistleri 
burada tutacak imkanları sunmamız lâzım. Turistleri bir gece  daha 
Çanakkale'de nasıl konaklatabiliriz bunun üzerinde çalışmalıyız. Bu da güzel 
bir çevre ile olur. Arıtma tesislerinin olması lâzım. Bir de tarım ve hayvancılık 
çok önemli. Çanakkale'de birçok alışveriş merkezi var, ancak buralarda 
Çanakkale'deki üreticilerin ürünleri satılmıyor. Bu marketlerde bu ürünler 
satılabilmeli. Ayrıca kent imar plânı önemli. Barış kardeşlik içinde yaşamak 
için bu yerleri herkese eşit olarak kullanımına açmak lâzım. Göreve 
geldiğimde halk meclisi oluşturmak istiyorum. Ayrıca ilimizde üniversitemiz 
var. Burada da Güzel Sanatlar Fakültesi bulunuyor. Bu zamana kadar 
şehrimizin neresinde bu öğrencilerimizin birer eseri var. Bunları teşvik etmek 
lâzım.”

Rıdvan Uz (MHP): “Çanakkale'nin turizm mi, sanayi mi yoksa tarım kenti mi 
olduğunu çözmek gerekli. Yaptığımız tespitlerde bunların tamamının 
ayaklarının eksik olduğu görülüyor. Çanakkale'de ekonominin ana ekseni 
turizm olmalıdır. Göreve geldiğimizde kentsel dönüşüm projesiyle bunu 
yapacağımıza inanıyoruz. İlk etapta Sarıçay düzenlemesini yapıp burayı 
Eskişehir Porsuk çayı gibi yaparak güzel bir görünüme kavuşturacağız. Kordon 
birleştirilmesi de çok önemli.  Fevzipaşa'da barakalarda yaşamaya mahkûm 
edilmiş topluluk var. Ne yapmalıyız? Bu yer kaldırılmalıdır. Çanakkale ruhunu 
ortaya çıkarmak için bu mahalleyi kaldırmalıyız. Bu alanı çarşı ile 
bütünleştirdiğimizde çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak.  Bakınız buradaki 
insanların ekonomik gücü yok. Bu insanlara ekonomik güçte katarak şehirde 
Üç ana bölgeye dağıtarak onların da Çanakkale'ye  faydalı birer nesil 
yetiştirmesi için bunu yapmak zorundayız. Günümüzde belediyeler şirket 
olarak gözüküyor. Bu böyle olmamalı. Belediyeler şirket değil. Çanakkale'nin 
öncelikli sorunlarının birinci sırasında trafik ve park sorunu yer aldı. İkinci 
sırada çevre ve çevreye bağlı etmenler, üçüncü sırada da su sayaçları ve su 
pahalılığı, dördüncü sırada şehir içi ulaşım ücretleri, beşinci sırada güvenlik 
sorunları yer aldı. Sosyal belediyecilik anlayışı bizim için çok önemli.”

İ.Tolga Çebi (DP): “Çanakkale'nin turizmini on iki aya yaymak mümkündür. 
Sağlık, kongre, kültür turizmi gibi açılımlar yapılabilir. Mutlaka en kısa sürede 
Çanakkale'de makro plânın hazırlanması lâzım. Bunun sadece merkezde değil 
ilçelerle birlikte yapılması lâzım. Çanakkale'nin  doğa sporları rüzgâr açısından 
en büyük avantajdır. İlimizde en büyük değerlerimizden birisi olan Troia'yı bile 
iyi değerlendiremiyoruz. Troia büyük bir marka değeridir. Gelibolu Milli 
Parkı'nın yeniden gözden geçirilerek bölgedeki mevcut eski binaların yeniden 
düzenlenerek pansiyonculuğa ve butik otel sistemine getirilmesi lâzım. 
Çanakkale'nin müzeler kenti haline getirilmesi lâzım. Bizim ekolojik turizm 
hedefimiz olması lâzım. Piri Reis bir marka. Türk Deniz Tarihi Müzesi'nin 
kurulması lâzım. Çanakkale'ye mutlaka bir Kültür Merkezi'nin yapılması 
lâzım.”
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Bu yazı,
Erol Sazcı(DSP)
İbrahim Tolga Çebi(DP)
Nihat Yalçın(DTP)
Rıdvan Uz(MHP)
Şaban Sarı(SP)
Ülgür Gökhan(CHP)  gönderilmiştir.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasım 1989 tarih ve 44/25 sayılı kararıyla 
kabul edilip imza, onay ve katılıma açılmıştır. Sözleşme 49. Maddeye uygun olarak 2 
Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye sözleşmeyi 14 Eylül 1990 tarihinde 
imzalamış ve 09 Aralık 1994 tarihinde ihtirâzı kayıtla onaylamıştır. 4058 sayılı Onay 
Kanunu 11 Aralık 1994 gün ve 22138 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanmıştır.
Türkiye'nin koyduğu ihtirâzı kayıt şöyledir: “Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 17., 29. Ve 30. Maddeleri hükümlerini T.C. 
Anayasası ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Anlaşması hükümlerine ve ruhuna 
uygun olarak yorumlama ve uygulama hakkını saklı tutmaktadır”.

l. Kısım

Madde 1: Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk kabul edilir. Her çocuk 
vazgeçilmez haklara sahiptir.

Madde 2: Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, konuştukları 
dil ne olursa olsun fark etmez. Büyüklerin inançları ya da görüşleri nedeniyle 
hiçbir çocuğa ayrım yapılamaz.

Madde 3: Çocuklarla ilgili bütün yasa ve uygulamaları oluşturanlar, önce 
çocukların yararını düşünmek zorundadır. Devlet, çocukların koruma ve 
bakımını üstlenenlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri için önlemleri alır 
ve onların sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerine bakar.

Madde 4: Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yazılı olan hakların uygulanması 
için gereken her türlü çabanın gösterilmesi gerekir. Devlet çocukların bu 
haklardan yararlanmasını sağlar.

Madde 5: Devlet, hakların uygulanması konusunda çaba gösterirken başta 
anne baba olmak üzere çocuktan sorumlu olan kişilerin haklarına karşı saygılı 
olur.

Madde 6: Yaşamak, her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi 
çocukların yaşamını korumaktır.

Madde 7: Her çocuğun bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı vardır. 
Devlet, çocuk doğduğunda bu ismi kaydeder ve çocuğa bir kimlik verir.

Madde 8: Çocuklara verilen isim, vatandaşlık hakkı ve aile bağları 
korunmalıdır. Tüm bunlar zorla değiştirilemez ve alınamaz, değiştirilmek 
istenir ya da çocuğun elinden bu haklar alınırsa devlet bu duruma karşı 
çıkmalıdır.

Madde 9: Her çocuğun ailesiyle birlikte yaşama hakkı vardır. Anne baba 
çocuğa bakamıyorsa, çocuk bu durumdan zarar görmesin diye ona başka bir 
bakım sağlanmalıdır.

Ek:
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Bu durumda da her çocuğun, anne babasıyla düzenli olarak görüşebilme 
hakkı vardır.

Madde 10: Anne babası ayrı ülkelerde yaşayan çocukların aileleriyle birlikte 
olabilmeleri için devletler kolaylık gösterir.

Madde 11: Anne ve babaların izni olmadan hiçbir çocuk başka bir ülkeye 
götürülemez. Çocukları bu şekilde başka yerlere götüren kişilere karşı 
mücadele edilmesi gerekir.

Madde 12: Her çocuk, görüşlerini serbestçe ifade etme, kendisini ilgilendiren 
her konuda görüşlerinin dikkate alınması isteme hakkına sahiptir. Herkesin 
çocukları dinleme, onların fikrini öğrenme ve onlara saygı gösterme 
zorunluluğu vardır.

Madde 13: Her çocuğun duygu ve düşüncelerini istediği şekilde açıklama 
hakkı vardır. Çocukların da başka kişilerin zarar görmemesi için gerekeni 
yapmaları gerekir.

Madde 14: Her çocuğun kendi düşüncesini geliştirme ve istediği dini seçme 
hakkı vardır. Bu konularda çocukları büyüten yetişkinlerin de onlara yol 
gösterme hakkı ve sorumluluğu vardır.

Madde 15: Çocukların arkadaşlarıyla barış içinde toplanabilme, dernek 
kurabilme ya da derneklere üye olma hakkı vardır.

Madde 16: Hiç kimse onurunu kıramaz, onları küçük düşüremez, özel 
hayatına karışamaz. Çocukların bu hakkı yasalarla korunur.

Madde 17: Devlet, kitle iletişim araçlarının, çocuğun gelişimi açısından 
önemini kabul eder. Çocuğun bunlarla çeşitli bilgi ve belgelere ulaşmasını 
sağlar, kendi dili ve kültürü bakımından bu araçlarla alabileceği 
gereksinimleri karşılanır. Ayrıca kitle iletişim araçlarının verebileceği her 
türlü zarardan çocukları korur.

Madde 18: Çocukların yetişmesinden ve gelişmesinden sorumlu olan 
büyükler, bu sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.

Madde 19: Hiç kimse, çocuklara karşı olan sorumluluklarını onlara zarar 
verecek şekilde kullanamaz. Devlet çocukların hiçbir zarara uğramaması için 
her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

Madde 20: Her çocuğun ailesinden yoksun kaldığında ya da aile ortamı onun 
için uygun olmadığında devletten özel koruma ve yardım alma hakkı vardır. 
Anne ve babasıyla birlikte yaşayamayacak çocuklar için özenli bir 
araştırmayla iyi aileler bulunur

Madde 21-22:Yaşadığı ülkenin dışında bir başka ülkeye gitmek zorunda 
kalan her çocuğun, gittiği ülke tarafından korunma hakkı vardır.

Madde 23:Engelli çocukların özel olarak korunma ve saygı görme hakkı 
vardır. Devlet engelli çocukların bakımını, eğitimini sağlayacak kurumları 
oluşturma sorumluluğuna sahiptir. Engelli çocukların ailelerine her türlü 
yardım yapılır.

Madde 24:Her çocuğun sağlık hizmetinden yararlanma hakkı vardır. 
Hastalıklardan korunması devletin ve toplumun güvencesi altında olup 
çocukların beslenmesine, aşılanmasına, çevrenin temizliğine ve diğer sağlık 
koşullarına dikkat edilir. Hastalanan çocuklar tedavi edilir.

Madde 25:Çocuk haklarına uygun olarak kreşler, çocuk yuvaları, yurtlar, 
okullar, çocuk hastaneleri oluşturulur, bunlar düzenli olarak kontrol edilir.

Madde 26-27:Her çocuğun gelişme hakkı ve sağlığı güvence altında 
olmalıdır. Bu konuda çocukların daha iyi bir yaşam sürdürmeleri için 
gerektiğinde yardım edilir.

Madde 28:Her çocuğun eğitimini tam yapabilmek için desteklenir ve korunur. 
İlköğretim parasız ve hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çocuklar tüm çocuklar 
için hak ve zorunludur.

Madde 29-30:Çocuklara verilen eğitim onların gelişmelerini en fazla ölçüde 
sağlayacak düzeyde olmalıdır. Eğitim, çocukların hoşgörüsünü, kendi 
kültürüne ve farklı kültürlere saygısını, ayrımcılığa karşıtlığını, doğaya 
saygısını arttıracak biçimde düzenlenir. Çocuğun kendi kültürü, bulunduğu 
ülkedekinden farklıysa gelişim ve eğitim hakkının her aşamasında buna özen 
gösterilir.

Madde 31: Çocukların boş zamanlarını değerlendirebilmeleri, kendilerini 
geliştirebilmeleri için oyun bahçeleri, çocuk kulüpleri, kütüphaneler, spor ve 
kültür merkezleri açılmalıdır. Her çocuğun bu tür etkinliklere katılma hakkı 
vardır.

Madde 32: Çocukların okula gitme, oyun oynama hakkı vardır. Onlar 
yetişkinler gibi çalıştırılamazlar. Çalışmak zorunda kalırsa onların 
yapacakları iş onların sağlığı ve eğitimleri için sorun oluşturmamalıdır.

Madde 33: Bütün çocuklar her türlü zararlı maddelere karşı korunur. Bu tür 
maddeleri üretip çocuklara veren kişiler cezalandırılır.

Madde 34: Çocukları bedensel ve ruhsal yönden örseleyecek hiçbir yaklaşıma 
izin verilemez.

Madde 35: Devlet çocukları koruma ve çocukları kaçırıp onları satan, onları 
çalıştırmak isteyen kişilerle mücadele etme sorumluluğuna sahiptir.

Madde 36: Hiçbir kişi kendi çıkarları için çocukları kullanamaz. Devlet böyle 
bir duruma karşı her çocuğu korur.
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Madde 37: Çocuklar hiçbir şekilde insanlık dışı yöntemlerle ya da 
aşağılanarak cezalandırılamaz. Bir çocuk suça itilmişse ona uygulanacak ceza 
yaşına ve gelişimine uygun, onun eğitimini engellemeyecek şekilde olmalıdır.

Madde 38: Her çocuğun barış ortamında yaşama ve savaşlardan korunma 
hakkı vardır. Çocukların askere alınmaması gerekir. Devlet, çocukları silahlı 
çatışma ve sonuçlarından korumakla sorumludur.

Madde 39: Çocuklar çeşitli nedenlerle zarar görmüşlerse onların 
iyileştirilmesi için çalışmalar yapılır, bir daha aynı şekilde zarar görmemeleri 
için önlemler alınır.

Madde 40: Yasalarla sorunu olan çocuklar bu durumdan tek başlarına 
sorumlu değildir. Çocuklar farkında olarak kimseye zarar vermez. Suça itilen 
çocuklar yetişkinler gibi cezalandırılamaz, özel yasalarla topluma yeniden 
kazandırılırlar.

Madde 41: Bir devletin yasaları burada belirtilen hükümlerden daha iyiyse, 
bunlar hiçbir şekilde değiştirilemez.

ll. Kısım
Madde 42: Devlet, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin herkes tarafından 
öğrenilmesini sağlar.

Madde 43: Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uygulanmasını değerlendirmek 
üzere Çocuk Hakları Komitesi kurulmuştur.

Madde 44: Devlet ve ülkede yaşayan insanlar Çocuk Hakları Komitesine, 
çocuk haklarıyla ilgili durum hakkında bilgileri vermekle sorumludur.

Madde 45: İlgili kuruluşlar Çocuk Hakları Komitesinin çalışmalarına 
kolaylık ve yardım sağlar.

Not: Çocuk Hakları Sözleşmesi 54 maddeden oluşmaktadır. Sözleşmenin 
bundan sonra 54'e kadar devam eden maddeleri, sözleşmenin devletler 
tarafından nasıl imzalanacağı, onaylanacağı ve yürütüleceği ile ilgilidir.
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