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Kent Konseyi'nden: “Hilton'a Hayır” Özgür Gönüllüler

Neyi yapıp, neyi yapamayacağımıza 
bilgimiz ve bilincimiz sınırları içerisin-
de karar veririz. Bulunduğumuz durum 
ve koşullar kadar içinde yaşadığımız 
dünyanın sınırlarını bilmek ve sorum-
luluklardan kaçmamak gerçeğe yakın 
durmaktır. Kent Konseylerinin çalışma 
usul ve esasları yönetmelik ve yönerge-
lerdedir. Kent Konseyi'nin organlarında 
görev alan seçilmiş yöneticiler, faali-
yetlerini ve fikirlerini, yönetmelik ve 
yönergeleri bilerek,onlara bağlı kalarak 
hayata geçirirler. Kent Konseyi'nin 
yönetmelik ve yönergeleri, yozlaşmaya 
ve çürümeye yol açacak keyfi tutumla-
rın önündeki engeldir. Bunun olmadığı 
yer ve faaliyetlerde ne sorumluluklar-
dan, ne hesap sormaktan ne de herhan-
gi bir standarttan söz edilemez. Sorum-
luluğun ortada olmadığı zaman otori-
terleşme baş gösterir. Giderek ortada 
ne yasa, ne yönetmelik hiçbir şey 
kalmayarak yapılar yok olur. Otoriter-
liğe ve keyfiyete düşmeyi; çalışmaları-
mızın açık, izlenebilir, şeffaf süreçlerle 
ayrıntıları atlamadan, herhangi bir 
farklı fikre, öneriye ve katılıma kapıları 
kapatmayarak engelleyebiliriz. Yaşadı-
ğı kentin yaşam koşullarının belirlen-
mesi, iyileştirilmesi ve sürdürülebil-
mesi; kentini seçilmiş yöneticilerle bir-
likte yönetebilmenin sorumluluğunu 
alarak, süreçlere katılmanın gerekli 
ciddiyet ve tutarlılığıyla, yönetmelik ve 
yönergelere uygun çalışmayla sağlana-
bilir. Bunu bilmek, çalışmaların içeri-
sinde yer alan seçilmişler başta olmak 
üzere bütün gönüllüleri özgürleştirir. 
Özgür biçimde yaratıcı ve üretken dü-
şüncelerin hayata geçirilmesine, uygu-
lanabilir olmasına yol açar. Kenti bir-
likte yönetmek farklılıklarla birarada 
olarak, bir çerçeve içerisinde, birçok 
çalışmayı birlikte gerçekleştirmeyi de 
zorunlu kılar. “İnsanlar kendi tarihle-
rini kendileri yapar, ama bunu istedik-
leri gibi yapamazlar.”der bilge kişi. 
Çanakkale Kent Konseyi, iyi bir gele-
cek için geçmişinden dersler çıkararak, 
kendi kendini yöneten demokrasisi 
güçlü bir Çanakkale yolunda uğraş ve-
renlerin“aleti”olmaya devam edecektir.
Saim Yavuz
Çanakkale Kent Konseyi Başkanı

Çanakkale Belediye Meclisinin Hilton 
Oteli projesi kararının görüşüldüğü ve 
karara bağlandığı Kent Konseyi Genel 
Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıya 
93'ü kurum temsilcisi olmak üzere 150 
kişi katıldı. Geç saatlere kadar süren 
görüşmelerin sonunda yapılan 
oylamada 1 red, 1 geçersiz oya karşılık 
82 oyla “Sahiller Hepimizin Çalışma 
Grubu Raporu”  genel kurul tarafından 
onaylandı. İç sayfalarımızda detaylı 
olarak yer verdiğimiz rapor, 27 Ağus-
tos günü yapılan Kent Konseyi Genel 
Kurulu'nda katılımcılar tarafından 
tartışıldı. Kent Konseyi, Sahiller 
Hepimizin Çalışma Grubu'nun 
Belediye Meclisinin Hilton projesi 
kararıyla ilgili rapor, Çalışma Gurubu 
kolaylaştırıcısı Akın Baran tarafından 
sunuldu. Baran, raporun sonuç 
bölümüne dikkat çekerek; “İl Özel 
İdaresi yerine yapılmak istenen Hilton 
Oteli Projesi'nin, müşterekleri-miz olan 
“Çanakkale KEP” içeriğine, 
“Çanakkale Kenti Seçmen Beyanname-
si” ilkelerine, “Anayasa”ya ve “Avrupa 
Kentsel Şartı”na  uygun bir proje olma-
dığını belirtiyoruz.” diyerek sunuşunu 
tamamladı. Daha sonra katılımcılar söz 
alarak görüşlerini açıkladılar. 

AKP B.Mec. üyesi Tülay Ömercioğlu 
“AKFA dosyası kalkarken ada bazında 
düzenleme yapılacak dendi. Ada 

bazında hiçbir çalışma yapılmadı. 
Birdenbire Ağustos gündeminde 
Ağustos ayında meclis yokken 
olağanüstü gündemle Hilton projesi 
gündemimize geldi. Biz hava koridoru 
açtık dendi. Kat artışı var dendi. 5 kat 
görünümlü 7 katlı yer yapıldı. Gelin 
Çanakkale dokusuna ait bir eser 
bırakalım. Çanakkale'ye yatırım 
gelecekse şehrin dokusuna uygun 
olmalıdır. Biz bu şehrimizi 
torunlarımıza bırakacağız. 100 yıl 
sonrada gelinip görülecek bir kenti 
miras bırakmalıyız. Ben 2 Eylül'de 
Belediye Meclisi'nde de tavrımı devam 
ettireceğim. Çanakkale'nin menfaatine 
ne varsa, torunlarımıza ne bırakacaksak 
ona göre yapılaşma olması için sizinle 
beraber el birliğiyle hareket etmeye söz 
veriyorum . 2008 yılındaki karar yanlış 
bir kararsa Çanakkale'ye zarar 
veriyorsa bundan geri dönülebilir. Apar 
topar karar çıkarılması Çanakkale 
ruhuna aykırıdır.” devamı 16. sayfada



ofisimizde ilköğretime devam eden 
çocukların projeden faydalanmasını 
sağladık. Bu yılın temmuz ayında 
mahallemizde Çanakkale Belediyesi 
ile birlikte iftar gerçekleştirdik” dedi.
Yürütme Kurulunun raporunun 
ardından toplantı Divan başkanlığı 
seçimi ile devam etti. Divan başkan-
lığına seçilen Namık Kemal Mahalle 
Muhtarı Cahit Sevim toplantıyı 
yönetti. Toplantıda adayların belirlen-
mesinin ardından yapılan seçimde; 
Namık Kemal Mahallesi yürütme 
kuruluna “Şükran Yaman, Osman Şen, 
Ahmet Demir, Hayrettin Pişkin, Ülker 
Öksüz, Erdem Şahin, Zehra Koylu” 
seçildi. Yönetim Kurulu kendi 
arasında yapacağı ilk toplantıda görev 
dağılımını gerçekleştirecek.

Çanakkale Kent Konseyi Namık 
Kemal Mahalle Meclisi Genel Kurulu 
Mahalle Meclisi çalışma ofisinde 
gerçekleştirildi. 
Genel Kurul'da Mahalle Meclisinin 
iki yıllık faaliyet raporu okundu. 
Mahalle Meclisi Yürütme Kurulu 
sekreteri Şükran Yaman; “27 Kasım 
2013 tarihinde Namık Kemal Mahalle 
Meclisi Kuruluş Genel Kurulunu 
yaptıktan sonra görev dağılımı 
yapıldı. 16 Ocak 2014 tarihinde 
Namık kemal Mahalle Meclisi 
Çalışma Ofisinin açılışı yapıldı. 
Mahalle meclisinde mahalleli 
kadınlarımıza ve çocuklarımıza 
yönelik çalışmalar yaptık. Oluşturulan 
çalışma grupları ile mahallenin 
sorunlarına çözüm bulmak için 
çalışmalar yaptık. 1 Temmuz 2014 
tarihinde Namık Kemal Mahalle 
Meclisinde Stratejik Plan toplantısını 
gerçekleştirdik. 2013 ve 2014 
yıllarında Eğitim İçin Gönüllü Destek 
projesi kapsamında çalışma 
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Namık Kemal Mahalle Meclisi Genel Kurulu Yapıldı

Kent Konseyi Boreas Kırkyama 
Çalışma gurubu 2014-2015 eğitim 
dönemi eserlerini içeren “Kadınca 
Düşler” isimli yılsonu sergisi Deniz 
Müzesi Muavenet-i Milliye sergi 
salonunda ziyarete açıldı.
Boreas Kırkyama Çalışma grubu 
geleneksel el sanatlarından olan 
Kırkyama'yı yaşatmak ve gelecek 
nesillere aktarabilmek amacıyla 
düzenlediği kırkyama kursunu 
tamamlayan kursiyerlerin eserlerinin 
yer aldığı yılsonu sergisi Deniz 
Müzesi Muavenet-i Milliye sergi 
salonunda çok sayıda davetli ve 
sanatseverin katılımıyla açıldı. 
Açılış öncesi kursiyerlere başarı 
belgeleri takdim edildi. 
Kursiyerlerin el emeği eserlerinin 
beğeniye sunulduğu sergide yorgan, 
masa örtüleri, çanta, yatak örtüsü, 
pano, yelek ve ceket gibi birçok el 
emeği ürünler sergileniyor.

“Kadınca Düşler” Sergisi 

Kent Konseyi Fevzipaşa Mahalle 
Meclisi ile Çanakkale Koza Gençlik 
Derneği tarafından düzenlenen “Aktif 
Tırtıllar Yaz Okulu” Fevzipaşa 
Mahallesi Sosyal Yaşam Evi'nde 
mahalleden çocukların katılımıyla 
gerçekleştirildi.
Çanakkale Koza Gençlik Derneği 
gönüllüleri Tomas Bassini ve Bianca 
Lami'nin hazırladığı “Aktif Tırtıllar” 
Yaz okulu programında çocukların 

dans, resim, drama gibi atölyelerle 
sanat gelişimlerine, çeşitli gezi ve 
etkinliklerle de sosyal, kültürel ve 
duygusal olarak gelişimine katkı 
sağlanması hedefleniyor.
Kültür, Sanat, Eğitim, Spor, 
Eğlencenin  bir arada olacağı 31 
Ağustos 2015 tarihine kadar sürecek 
proje kapsamında Fevzipaşa 
Mahallesi çocukları İngilizce de 
öğrenme imkanı bulmuş olacaklar.

Aktif Tırtıllar Yaz Okulu Başladı 
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Kemalpaşa Mahalle Meclisi Askıya Alındı

Meclisi Yürütme Kurulu'nun dönem 
içerisinde gerek Yürütme Kurulu 
toplantıları gerekse Genel Kurul 
toplantılarını çalışma yönergelerine 
uygun bir biçimde 
gerçekleştirmemeleri nedeniyle; 
Kemalpaşa Mahalle Meclisinin askıya 
alınması ve yürütme kurulunun 
düşürülmesi gerekmektedir. 
Değerlendirilmek üzere Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu'na sunarız.”
Komisyon raporunu 16.06.2015 tarihli 
toplantısında görüşen Kent Konseyi 

Kent Konseyi Yürütme Kurulu,  
16.03.2015 tarihli toplantısında 
Meclislerin çalışmalarının 
denetlenerek değerlendirilme 
yapılması hakkında karar almıştır.  
(Mahalle Meclisi  Çalışma Yönergesi 
17. Madde: “Mahalle Meclisinin 
çalışmaları şeffaftır ve Genel Kurul 
üyeleri ile Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu'nun denetimine her zaman 
açıktır.) 
Kent Konseyi Yürütme Kurulu 
kararıyla oluşturulan komisyon,  
Kemalpaşa Mahalle Meclisiyle ilgili 
incelemeyi  (1 Ocak 2014-30 Mayıs 
2015 tarihleri arası) dosyalardaki 
bilgiler üzerinden yapılmış ve alınan 
karar şöyle olmuştur:
“Kemalpaşa Mahalle Meclisi Yürütme 
Kurulu'nun, Yürütme Kurulu toplan-
tıları ile Genel Kurul toplantılarını 
yönergelerinde belirtilen periyotlarda 
gerçekleştirmediği; ayrıca Yürütme 
Kurulu üyelerinden, 3 üyenin yapılan 
toplantılara katılmadığı ve buna 
rağmen Yürütme Kurulu'nun bu 
üyeler hakkında gerekli işlemleri 
yapmadığı görülmüştür. Kent Konseyi 
Çalışma Yönergesi'nin aşağıda 
belirttiğimiz ilgili maddelerinde de 
görüleceği gibi,  Kemalpaşa Mahalle 

Yürütme Kurulu, “Kemalpaşa Mahalle 
Meclisi'nin; Çanakkale Kent Konseyi 
Çalışma Yönergesinin 14/4 madde-
sinde belirtilen “...yönergelerine göre 
çalışmayan meclisler, Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu kararıyla askıya 
alınır” hükmü gereğince “askıya 
alınmasına”; ayrıca, aynı yönergenin 
14/5 maddesi hükmüne göre görevle-
rini yerine getirmeyen, “yürütme 
kurulunun da düşürülmesine” 
oybirliğiyle karar  vermiş ve karar 
yürütme kurulu üyelerine bildirilmiştir.

Atikhisar Baraj Gölü Havzası İncelenecek  

katılımcılara aktarıldı. 5 Haziran günü 
Çağlar Kaynak Basket-bol sahasında 
gerçekleştirilen Kent Konseyi genel 
Kurulunda Çevre Mec-lisi tarafından 
hazırlanan ve sunulan Çevre Raporu 
katılımcılara sunuldu.
Genel Kurul'da Çanakkale ve 
çevresindeki çevre olayları da 
görüşüldü. Kaz Dağları bölgesine 

Kent Konseyi Çevre Meclisi bilgilen-
dirme genel kurul toplantısı Kent 
Konseyi'nde gerçekleştirildi. Genel 
Kurul'da Ulupınar Gözlem Evi çevre-
sinde kesilen ormanlık alan, Atikhisar 
Baraj Gölü Çevresi ve Çanakkale kıyı 
şeridindeki yapılaşmanın incelenmesi 
kararlaştırıldı. Kent Konseyi toplantı 
salonunda yapılan Çevre Meclisi 
Genel Kurulunda Divan heyetine 
Aysel Uzun, Muhammet Şapçı, 
Aytekin Er seçildi. Toplantıda Çevre 
Meclisinin faaliyetleri hakkında 
sunum gerçekleştirildi. Dünya Sulak 
Alanlar, Ormancılık ve Meteoroloji 
günlerinde yapılan basın açıklamaları, 
bu yıl beşincisi düzenlenen Atikhisar 
Kır Şenliği etkinlikleri hakkında katı-
lımcılar bilgilendirildi.
Kent Konseylerinin Çevre konusunu 
görüşmek için bir araya geldiği 
Küçükkuyu buluş-ması ve 5 Haziran 
Dünya Çevre günü etkinlikleri 

yapılacak 5 adet baraj, Atikhisar Baraj 
Gölü havzasında bulunan köylere 
gerçekleştirilen gezide ortaya çıkan 
tablo, küresel ısınma, Çanakkale'ye 
yapılması planlanan boğaz köprüsü, 
AKFA arazisi ve kıyı şeridinin son 
durumu,  zeytinlik alanlarının 
korunması konuları genel kurul 'da 
görüşüldü.
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Kent Konseyi: “Ne kadar termik-nükleer santral, altın-maden aramacılığı varsa…”  

bitki örtüsünü mahvederek bölgenin 
ekolojik dengesini bozacak siyanürle 
ayrıştırma yöntemiyle yapılacak altın 
ve metalik madencilik faaliyetleri, 
hiçbir hak ve hukuk tanınmaksızın 
hâlâ sürdürülmektedir.” denildi.
Bölgede yapılmak istenen ve bir kısmı 
faaliyete geçen termik santraller ve 
siyanürle altın arama ve işletme 
faaliyetlerine karşı yapılan  girişim-
lerden de bahseden Çalıdağ, “Köyler-
de ve çevreye olumsuz etki edecek 
çalışmaların yapıldığı yerlerde, halkı 
bilgilendirme toplantıları yapılmış; 
ÇED toplantılarını yaptırmama ya da 
yapılan ÇED toplantılarında halkın 
itirazlarının tutanaklara geçirilmesi 
sağlanmış; ÇED yapılmamasına ya da 
itiraz edildiği halde  ÇED 

Kent Konseyi Çevre Meclis başkanı 
Ali Aydın Çalıdağ'ın sunduğu “Çevre 
Raporu”, 5 Haziran Cuma günü saat 
19.00 da açıkhavada (Kordon-
Morabbin Parkı'nda) miting havasında 
gerçekleşen genel kurulda görüşüldü. 
İronik bir eylem eşliğinde sürdürülen 
Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurul 
toplantısında; “Çanakkale ve çevresini 
olumsuz etkileyecek tüm girişimlere 
karşı çevrenin korunarak sürdürüle-
bilir bir yaşantının sağlanması, kentin 
hak ve hukukunun korunması, İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi ve 
Avrupa Kentli Hakları Bildirgesi'yle 
de güvence altına alınmış olmasına 
rağmen, bölgemizde  Termik santral 
yapım ve işletme faaliyetleri; 
Kazdağları'nın topoğrafik yapısını,  

raporlarının onaylanmasına karşı 
davalar açılmış, açılan davaların 
hepsi de kazanılmış olmasına rağmen;  
sivil toplum kuruluşları, meslek 
odaları, belediyelerin, yöre 
sakinlerinin ve duyarlı vatandaşların;  
çevreyi, doğayı, kentini, kısacası 
yaşamın bütününü savunma 
çabalarının dikkate alınmadığı; halkın 
itirazlarını ve mahkeme kararlarını 
uygulatmakla yükümlü olan idareler 
ve idareciler; hiçbir şey olmamış gibi, 
termik santral yapımları ve maden 
arama işlerinin sürdürülmesine 
seyirci kalarak görevlerini de 
yapmadığı; yaşanılanlardan ve 
gelinen durumdan açıkça 
görülmüştür.” dedi.

devamı 5. sayfada
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Sonuç olarak;
“Kentine sahip çıkma, aktif katılım ve 
çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlü-
ğünde, kentlerin yaşanabilir bir gele-
ceğe taşınmasına katkıda bulunarak, 
kentlerin hak ve hukukunun korunması 
ile çevreye duyarlılığın,  Kent Konsey-
leri'nin temel ilkelerinden” olduğunu 
söyleyen Çevre Meclisi başkanı Çalı-
dağ, “Yıllardan bu yana sürdürülen 
çevreyi koruma eylemlerimize, mah-
kemelerden durdurma kararları alma-
mıza rağmen,  kentimizi yakından 
ilgilendiren ve etkileyecek olan Çevre 
düşmanı girişim ve uygulamalara ve 
aymazlığa karşı sadece bu 
bölgedekilerle yetinmeyip, 
ülkemizin her köşesinde yapılmakta 
ve yapılacak olan termik ve nükleer 
santraller-HES'ler-madencilik 
faaliyetleri  gibi “öldürücü” 
işletmeleri ve yatırımları 

Çanakkale'ye davet etmek ve hep 
beraber oynamaktan başka bir 
çaremiz kalmamıştır. Önerimizi; 
“Akkuyu, Sinop, İğneada sana yazık, 
nükleere Çanakkale lâyık”, “100.yılda 
en az 100 termik istiyoruz.”, “Kazdağı 
dümdüz olsun üstüne toplu konut 
dolsun”, “Termikler-nükleerler diyarı 
Çanakkale geçilmez”, “Yaşasın 
ölmeden önce 'istihdam' olacağız”, 
“Boğazımıza kadar köprü istiyoruz”, 
“Getirin; özgür Çanakkalemizde 
termikler, nükleerler, özgür özgür 
tüttürsün” sloganları eşliğinde  
“oynayarak”, konuyu genel 
kurulumuzun görüşlerine ve kararına 
sunarız.” demiştir.
Toplantıya katılanların önerileriyle 
zenginleştirilen genel kurulda 
konuşmacılar da, “Termiklerden 
yapılan deşarjlarla bölgedeki deniz 
suyu sıcaklığının ısınması sayesinde  

kışın da Çanakkale'de denize 
girilebileceğin ve turizm gelirlerimizin 
artacağı; siyanür ve baca gazları 
sayesinde bölgemizde artacak hasta 
sayısından dolayı doktorların 
performansları ile aylık gelirlerinde 
ciddi artışlar sağlanacağı ve 
bölgemizdeki hastane sayılarının 
artarak istihdama katkılar 
sağlanacağı;  bölgedeki termik 
santrallerin ve altın aramacılığının 
teşvik edilmesiyle Ziraat fakültesinde 
de, tarım ürünlerinde yeni katma 
değerler yaratılabilecek araştırmalara 
hız verilerek belki altın elma, 
siyanürlü domates gibi özel ürünlerin 
yetiştirilebileceği ve bilim dünyasına 
da değerli katkılar yapılabileceği” 
konularına dikkat çeken önerilerde 
bulunmuştur. Yeni önerilerin de ilave 
edilmiş haliyle rapor, oy birliğiyle 
ilgililere iletilmek üzere kabul edildi. 
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Türkiye'de Kent Konseylerinin geliş-
mesi, yerel demokrasinin güçlenmesi 
için çok büyük emek katkı vermiştir. 
Bu anlamda ki davranışları hak etme-
mektedir. Kendisini seviyor destekli-
yor ve kadın olarak yürekli duruşun-
dan dolayı takdir ediyoruz.” dedi.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Gülay 
Sarışen, Çanakkale Değişim 
gazetesinde  yayımlanan ve hakaret 
içeren yazıyla ilgili Kerem İriç 
hakkında Çanakkale adliyesinde suç 
duyurusunda bulundu.
Çanakkale Kent Konseyi Yürütme 
Kurulu üyeleri, Mahalle ve tematik 
meclis temsilcileri, Sendika 
Temsilcileri, Türkiye Kent Konseyleri 
Birliği Dönem Başkanı ve Yürütme 
Kurulu üyeleri adliyeye gelerek  Kent 
Konseyi Genel Sekreteri Gülay 
Sarışen'e destek oldular.
Adliye çıkışında bir açıklama yapan 
Avukat Ufuk Bozoğlu; “Çanakkale 
Değişim gazetesi genel yayın 

yönetmeni Kerem İriç hakkında suç 
duyurusunda bulunduk. Savcılık 
gerekli işlemleri başlatmıştır.” dedi.
Hasan Soygüzel; “Türkiye Kent 
Konseyleri Birliği Yürütme Kurulu 
üyemiz ve Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Gülay Sarışen'in maruz 
kaldığı durum bizim açımızdan kabul 
edilemez bir durumdur. Kanunlar 
yasalar her şeyin üzerindedir. Biz de 
hukukun, kanunun hakemliğine 
başvuruyoruz. Çok değerli 
arkadaşımız Gülay Sarışen'e destek 
olmak için yürütme kurulu 
arkadaşlarımızla birlikte buradayız. 
Suç duyurusunda bulunuldu. Gülay 
arkadaşımız sadece Çanakkale değil 

sorumluluğudur. Bizler de bu 
sorumluluğun bir gereği olarak bugün 
buradayız.  Geçtiğimiz günlerde 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği 
Yürütme Kurulu Üyeleri ve arkadaş-
larımız; Sayın Saim Yavuz ve Sayın 
Gülay Sarışen'in kişiliklerini hedef 
alan; içeriğine değinmeyi bile ahlaki 
bulmadığımız malum yazıyı kaleme 
alanları huzurlarınızda güçlü bir 
biçimde kınıyoruz. Ayrıca; görevlerini 
etik ve mesleki değerlere bağlı olarak 
sürdüren tüm basın mensuplarına ve 
Çanakkale Kent Konseyi'nin ve değerli 
arkadaşlarımızın yanında duran tüm 
Çanakkalelilere de teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.  

Hasan Soygüzel (Türkiye Kent Konseyleri 
Birliği Dönem Başkanı)
Yürütme Kurulu üyeleri: Necati Binici, Y. 
Sabri Dişli, Zeynep Arıkan, A. Esat Ural, 
Saim Yavuz, Gülay Sarışen.

Değerli Arkadaşlarım, Değerli Basın 
Mensupları Türkiye Kent Konseyleri 
Birliği adına hepinizi saygıyla selam-
lıyor; tarih yapan şehir Çanakkale'de 
bulunmaktan büyük mutluluk 
duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Bugün; Çanakkale Kent Konseyimizi 
ve Çanakkale Belediyemizi ziyaret 
etmek; çok değerli arkadaşlarımız 
Sayın Saim Yavuz ve değerli Gülay 
Sarışen'e desteklerimizi ifade etmek; 
ülkemizin demokrasi standardı yüksek 
şehirlerinden biri olan Çanakkale'nin 
kıymetli Belediye Başkanı Sayın Ülgür 
Gökhan'a Kent Konseyine ve 
arkadaşlarımıza destekleri nedeniyle 
teşekkürlerimizi sunmak üzere geldik. 
Değerli basın mensupları, 
Kent Konseyleri, yerel demokrasinin 
ve kentlilerin yönetime katılmasının en 
önemli araçlarından biridir. 
Meşruiyetini Belediye Kanunu'ndan 
alan Kent Konseyleri, “hemşehrilik 
bilincinin geliştirilmesi”, “kentin hak 
ve hukukunun korunması”, 
“sürdürülebilir kalkınma”, “çevreye 
duyarlılık”, “sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma”, “saydamlık”, “hesap 
sorma ve hesap verme”, “katılım”, 
“yönetişim” ve “yerinden yönetim” 
gibi kent ve yerel demokrasi için 
hayati öneme sahip ilke ve değerleri 
yaşama geçirmek için çalışmaktadır. 
Tüm Türkiye'de kent konseyi 
çalışmaları büyük özveri ve gönüllülük 
ruhu ile yürütülmektedir. Kadınlar, 
Gençler, Engelliler başta olmak üzere 
kentteki diğer tüm kesimler kent 

konseyleri aracılığıyla yönetime 
katılma ve fikirlerini kentin gündemine 
taşıma imkânı bulmaktadırlar. 
Saim Yavuz ve Gülay Sarışen gibi 
dostlarımıza teşekkür borçluyuz. 
Çünkü demokrasiye, kente ve şehrin 
sakinlerine inanan bu insanlar 
sayesinde sadece Çanakkale'de değil, 
ülkemizde de kent konseyleri ve kent 
konseylerinin temsil ettiği anlayış 
güçlenmekte ve kökleşmektedir. 
Elbette 'eleştiri' de demokrasinin en 
önemli enstrümanlarından biridir. Hele 
hele, kentin en önemli dinamiklerinden 
olan ve bu özelliği ile kentte bir 
demokrasi gücü işlevi gören yerel 
basının eleştirileri, bizim için daima 
yol gösterici olmuştur. Ancak takdir 
edersiniz ki özveriyle görevlerini 
yürüten insanların kişilik haklarını da 
korumak başta siz basın mensupları 
olmak üzere hepimizin 

Suç Duyurusu  

“Türkiye Kent Konseyleri Birliği” Çanakkale’de
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Sahiller Hepimizin Çalışma Grubu’nun “Hilton Projesi Kararı”yla İlgili Rapor

özellikleri dikkate alınarak 
plânlanmalıdır.
Sosyal Ortam Özellikleri 
1. Çanakkale Kenti “Mevcut Durum 
Raporu”nu  hazırlamıştır. Bu raporda 
su kaynakları ile ilgili olarak 
“Sürdürülebilir su politikası 
oluşturulmalıdır.” denilmektedir ve bu 
plânın yapılmasına kentin bütün 
bileşenleri katılmıştır. 
2. Kent, Çanakkale KEP'de nasıl bir 
kent olmak istediğini; “Kentsel 
değerlerini sürdürülebilir gelişme 
anlayışıyla bütünleştiren ve 
plânlayan; evrensel değerlerden 
hareketle katılımcı yerel demokrasi 
anlayışını benimseyen; 
geleneğindeki toplumsal çoğulculuk 
ve barış anlayışını geleceğe taşıyan; 
ticaret ve hizmet konularında öncü; 
yerel değerleri geliştiren; üniversite 
ve bölgesel değerleri destekleyen bir 
kültür ve turizm kenti.” olarak 
tanımlamıştır.
3. Çanakkale KEP çalışmasında 
kıyılar ayrı bir çalışma grubunda ele 
alınmıştır. Çanakkale KEP'te,  
“Deniz ve Kıyı Yönetimi Eylem 
Plânı” iki temel politika üzerine 
oturmuştur; a) Kıyı şeridini 
toplumun tüm kesimlerinin 
kullanmasını sağlamak. b) Deniz ve 
kıyıların kullanımını çeşitlendirmek 
ve kentlinin daha etkin 
yararlanmasını sağlamak. 

Belediye Meclisi'nin 14.07.2015 
tarihli toplantısında “Hilton Oteli” 
projesiyle ilgili vermiş olduğu karar, 
kentte tartışmalara yol açmıştır. 
Çanakkale Kent Konseyi, “Sahiller 
Hepimizin Çalışma Grubu”, Belediye 
Meclisi'nin kararını farklı uzmanlıklar 
ve bilimin öncülüğünde 
değerlendirmiş ve bir rapor 
oluşturmuştur.
Bu rapor, Kent Konseyi'nin 27 
Ağustos'ta yapılacak Genel Kurul 
toplantısında kentliler tarafından 
tartışılarak değerlendirilecek ve karar 
oluşturulacaktır.  Kent Konseyi'nden 
çıkan karar Belediye Meclisi'nin Eylül 
ayında yapacağı toplantıya 
sunulacaktır.
Giriş
Günümüzde, kentler “ortak çıkarları 
olan insan topluluklarının bir araya 
geldiği, özerk idari birimler ve düzenli 
yapılaşmış, kamu hizmetleri sunan ve 
kendi kendini yönetebilen” yaşam 
merkezleridir.
Kentler karmaşık yapılara sahiptir. 
Kimlikleri her ne kadar geçmişe 
dayansa da, sürekli değişmektedir. 
Zamanla, birçok kent ve yerleşim, 
farklı gereksinimler, idealler, yaşam 
biçimleri, yaşam seviyeleri ve yeni 
yaşam kaliteleri doğrultusunda 
gelişmiş ve yayılmışlardır. Politikacı, 
yönetici ve halkın birlikte paylaşarak 
aydınlatıldığı ve katılımın sağlandığı 
kentlerde, olumlu gelişmeler; bunun 
sağlanamadığı koşullarda ise olumsuz 
değişimler, huzursuzluklar yaşandığı 
gözlenmiştir. Kentlerimizde, halen 
'büyüme”nin beraberinde getirdiği acı 
reçeteler kent sakinlerine yaşamı zehir 
etmekte, toplumsal sıkıntılar ve 
kentsel problemler her geçen gün 
kentleri çözümsüzlüğe sokmaktadır.  
Yok olan tarihi dokular; aşırı trafik 
yükü ve yarattığı sorunlar; hava, 
toprak, su, deniz, çevre  ve ses kirliği; 
birçok sosyal sorun ve sağlık 
sorunları; işsizlik (özellikle genç 
nüfusta); uyuşturucu kullanımı; şiddet 
ve güvenlik sorunları; etnik-kültürel 
gruplar arası çatışma, ayrışma; konut 
sıkıntısı ve eğitim sorunları vb. 
kentleri kuşatan ve çözüm bekleyen 
ortak sorunlar olarak sıralanmaktadır.
Çanakkale'nin rehber niteliğinde iki 
önemli belgesi vardır. Birincisi, 2014 
Yerel Yönetim Seçimi öncesinde 
“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 birarada uyum içinde 
barındıran bir Çanakkale” 
beklentisiyle hazırlanan ve  Kent 
Konseyi'nin  oybirliğiyle kabul ettiği  
“Çanakkale Kenti Seçmen 
Beyannamesi”ne sahip olması; diğeri 
de bu beyannameye seçim öncesinde 
“uyacağını” açıklayan ve seçilen 
“belediye başkanının taahhüdü”dür. 
Değerlendirme                                                                                                                                 
Konumuz Hilton Otelinin yapılması 
isteği ile ilgilidir ve birinci olarak 
doğal ortam özelliklerinin uygunluğu,  
ikinci olarak ise kentlinin bu konudaki 
görüşü yönünden ele alınacaktır. 
Doğal Ortam Özellikleri: 
Çanakkale kenti ve özellikle 
kıyılarının doğal ortam özelliklerinde 
2 husus öne çıkar:
1)Kıyılar kara-deniz melteminin etkili 
olduğu alanlardır. Kıyılardaki aşırı 
yapılaşma kıyılardaki hava akımını 
bozarak ısıtma ve soğutma ihtiyacının 
artışına neden olur. Buna ek olarak 
kıyılardaki aşırı yapılaşma hava 
dolaşımını engelleyeceğinden hava 
kirliliğine de neden olur. 
2)Çanakkale kıyıları halkın yoğun 
ilgisini çekmekte ve aktif bir şekilde 
kullanılmaktadır. Bu nedenle doğal devamı 8. sayfada
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sağlayarak; halkına iyi bir yaşam 
biçimi sunarak; değerini orada 
yaşayan, ziyaret eden, çalışan ve 
ticaret yapan, eğlence, kültür ve 
bilgiyi orada arayan ve eğitim 
görenlerden alarak; birçok sektör ve 
aktiviteyi (trafik, yaşam, çalışma, 
dinlence gereksinimleri) bir arada 
uyum içinde barındıran yaşam yeridir. 
Bir kent, aynı zamanda modern 
gelişmeyle tarihi mirasın korunması 
arasında dengeyi kurmalı, eskiyi 
tahrip etmeden yeniyle bütünleştirmeli 
ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerini 
sağlayabilmelidir.” 
Öneri ve Sonuç olarak 
Kentsel politikalar toplumu tümden, 
bireyleri ise özel yaşamları açısından 
etkiler.  Kentsel koşullar bireyin 
sosyal, kültürel, ahlâki ve ruhsal 
gelişiminin yanısıra kişisel refahına da 
çok yakından etkide bulunur. Parçacı 
plânlama yaklaşımları yerine 
bütüncül, demokratik, katılımcı 
plânlama için 4 ana politika 
belirleyicidir ve şu başlıklardan 
oluşur.
1. Fiziki kentsel çevrenin 
iyileştirilmesi; 
2. Konut stoklarının iyileştirilmesi; 
3. Kentlerde sosyal ve kültürel 
olanakların yaratılması;

Çanakkale KEP, Çanakkale 
Belediye Meclisinin karar alırken 
dikkat etmesi gereken bir belge 
niteliğindedir.
Çanakkale Kenti Seçmen 
Beyannamesi
13 Haziran 2013'te Kent Konseyi 
genel kurulunda görüşülerek, oy 
birliği ile kabul edilen “Çanakkale 
Kenti Seçmen Beyannamesi”, seçilen 
Belediye Başkanı ve Belediye Meclis 
Üyesi olarak tüm adayların hem seçim 
öncesi çalışmalarında hem de 
seçildikten sonraki çalışmalarında 
temel alabileceği ve kentlilerin bu 
prensipler çerçevesinde uygulamaları 
takip edebileceği, denetleyebileceği, 
yerel yönetim ile halk arasında 
imzalanmış bir sözleşmedir. 
demokratik sürecine dikkat çeken 
maddeler içermektedir:
1. Bütünleşik kıyı kullanımı çalışması 
yapılarak kent-kıyı etkileşiminin 
dengeli ve toplum yararına en etkin 
bir biçimde kullanımının sağlanması,
2. Kentin gelişme alanlarının bilimsel 
verileri dikkate alınarak ve katılımcı 
bir anlayışla belirlenerek kentsel 
kaynaklı sorunların oluşmadan 
önlenmesi,
3. Uygulanacak tüm kararlardan 
halkın haberdar olmasını, karar 

oluşturulmadan önce Kent Konseyi 
yoluyla halkla birlikte, demokratik 
katılımcı bir anlayış ve tarafsız bir 
şekilde kararların alınması,
4. Kent ve çevresini etkileyecek tüm 
projelerin seçilmiş temsilciler, hak ve 
ihtiyaç sahipleri ve halk tarafından 
inceleme ve denetlemeye açılması. 
Anayasa
Anayasasının, 43. Maddesinde 
“deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, 
deniz ve göllerin kıyılarını 
çevreleyen sahil şeritlerinden 
yararlanmada öncelikle kamu 
yararı gözetileceği”,  56. Maddesinde  
ise “herkesin sağlıklı ve dengeli bir 
çevrede yaşama hakkına sahip 
olduğu” belirtilmiştir. 
Avrupa Kentsel Şartı
Kentsel gelişmenin temelini, “Özerk 
ve mali bağımsızlığı olan yerel 
yönetimlerde halkın doğrudan 
katılımının sağlanması” olarak ifade 
eden  Avrupa Kentsel Şartı, bu ilkenin 
aynı zamanda insan haklarının  
güvencesi anlamına geldiğini, ilkenin 
uygulanmamasını ise insan haklarına 
karşı bir tehdit olarak 
değerlendirmektedir. 
Avrupa Kentsel Şartı'nda  ideal kent 
şöyle tanımlanır:  “Kentli haklarını 
koruyarak; en iyi yaşam koşullarını 
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4. Toplumsal kalkınma ve halk 
katılımının özendirilmesi; 
Bu başlıkları kapsayan “kent 
politikaları”, hem toplumun tümünü 
hem de bireyleri olumlu yönde etkiler, 
kentleri dönüştürülebilir ve geleceğe 
taşıyabilir.
Bu temel yaklaşım ve anlayışla;
İl Özel İdaresi yerine yapılmak istenen 
“Hilton Oteli projesi”nin, 
müştereklerimiz olan “Çanakkale 
KEP” içeriğine, “Çanakkale Kent 
Seçmen Beyannamesi” ilkelerine, 
“Anayasa”ya ve “Avrupa Kentsel 
Şartı”na  uygun bir proje olmadığını 
belirtiyoruz. Bu gerekçelerle 
talebimizi ve  yapılması gerekenleri 
açıklıyoruz: 
1. İl Özel İdaresi tarafından kamu 
malı olan arazi üzerine  yaptırılmak 
istenen Hilton Oteli projesine izin 
verilmemelidir. Belediye Meclisi ve İl 
Özel İdaresi, üzerine düşen sorumlulu-
ğu yerine getirmelidir.(Bunun için 
İskele Meydanı'nın dönüşüm örneği 
çok yakın bir geçmişte yaşandı. 
Uygulama durdurulabildi. Sonuçları 
itibariyle de İskele Meydanı bu 
haliyle, kent için yeni bir değer oldu.) 
2. Çanakkale “turizm kenti” olarak 
vizyonunu belirlemiştir demek eksik 
bir açıklamadır. “Turizm kenti”nden 

önce vizyon metninde “Kentsel 
değerlerini sürdürülebilir gelişme 
anlayışıyla bütünleştiren ve 
plânlayan; evrensel değerlerden 
hareketle katılımcı yerel demokrasi 
anlayışını benimseyen” cümleleri 
gelmektedir ki, bu önemli 2 ilke, 
Hilton Kararı'nda dikkate 
alınmamıştır.
3.Çanakkale merkezden Sarıçay 
üzerindeki 3 köprüyü geçerek Kepez-
İzmir yönüne giden bütün araçların 
yolu, Hilton yapılması düşünülen 
kavşakta birleşmektedir. Çevresiyle 
birlikte düşünüldüğünde, bir afet 
anında ve günlük yaşamın 
yoğunluğunda ortaya çıkacak trafik, 
çok yakın gelecekte ciddi problemler 
yaratacaktır. 
4. Söz konusu alan ve yakın çevresini 
kapsayan alanlarda imar 
uygulamaları askıya alınarak Kent 
Eylem Plânı'na(KEP) uygun 
düzenlemeler yapılmalıdır. Konu,  
kentte yaşayanların görüşleri alınarak 
bilimsel yaklaşımlarla geniş bir 
perspektifte tartışılmalıdır.
5. Temel kent ilkelerine bağlı kalarak 
Çanakkale kentinde, kıyılar başta 
olmak üzere bütün mücavir alanda 
yapılaşmalar  durdurulmalıdır. 
6. Halen yerleşmeye açık olan alanlar 

dışında kentsel gelişim alanları da 
yeniden, katılımcı ve mutlaka sağlıklı 
bir bilimsel altyapıdan hareketle 
yürütülecek süreçlerle ele alınmalıdır. 
7. Çanakkale'nin daha iyi yaşanabilir 
bir kente dönüştürülebilmesi için, 
yerel idareler başta olmak üzere, 
deneyimli uzmanlar ve bilim 
insanlarıyla birlikte dikkatli bir analiz, 
çalışma, bilgi ve sorumlulukla kent 
imar plânlarının gözden geçirilerek, 
yenilenmesi sürecinin başlatılması için 
hemen harekete geçilmelidir. 
“Sahiller Hepimizin Çalışma Grubu”;
Kamu arazisi üzerine yapılmasına izin 
verilen projenin, kent sakinlerinin 
ortak çıkarlarını ne düzeyde 
etkileyeceğinin,  çok yönlü olarak 
değerlendirilmediğini,
Kararın ortak çıkarlar üzerinde 
yaratacağı etkilerin farkında 
olunabileceği  bir tartışma-
değerlendirme sürecinin de  kentte 
yaşanmadığını bilerek,
Bütüncül ve ayrıntıları düşünülmeden 
verilen kararlar yerine, bilimin 
öncülüğünde  kentlilerin de haberdar 
ve bilgi sahibi olduğu katılımcı 
süreçlerle kararların verildiği 
demokrasisi güçlü bir kent yönetimi 
ve Çanakkale talebiyle “Hilton 
kararına” itiraz ediyoruz.



belediye başkanlarımıza, il, ilçe 
belediye başkanlarımıza kent 
konseylerini kurmaları yönünde 
çağrılarda bulunduk, kendilerine 
mektup gönderdik. Siyasi partilerin 
yerel yönetimlerden sorumlu genel 
başkan yardımcılarına 
gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde bu 
hususları görüştük. Görüşlerimizi 
aktardık.
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü nezdinde bir takım 
girişimlerimiz oldu. Ama görüyoruz ki 
halen bazı belediye başkanlarımız kent 
konseyi oluşturma anlamında 
çekingen, ürkek davranıyorlar. Yerel 
düzeyde demokrasinin önünü açacak 
en önemli mekanizmalardan, 
kurumlardan birisi olan kent 
konseyinin şehirleri ile buluşması için 
adımlarını atmıyorlar. Onları gerekli 
adımları atmaya çağırıyoruz.”

Gaziantep Kent Konseyi ev 
sahipliğinde "Türkiye Kent Konseyleri 
Birliği Yürütme Kurulu" toplantısı 
gerçekleştirildi.
Toplantıya  Çanakkale Kent Konseyi 
Başkanı Saim Yavuz, Çanakkale Kent 
Konseyi Genel Sekreteri Gülay 
Sarışen de katıldı.
Türkiye Kent Konseyleri Birliği 
Dönem Başkanı Hasan Soygüzel, 
Kahramanmaraş Kent Konseyi 
Başkanı  Zeynep Özbaş Arıkan, 
Çanakkale Kent Konseyi Başkanı 
Saim Yavuz, Çanakkale Kent Konseyi 
Genel Sekreteri Gülay Sarışen, Gebze 
Kent Konseyi Genel Sekreteri Esat 
Ural, Türkiye Kent Konseyleri Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Sabri 
Dişli ve Basın Müşaviri Ökkeş 
Özekşi, Gaziantep'te bir araya gelerek 
gündemi ve yapılması planlanan 
çalışmaları görüştü.

10

Kent Konseyleri Gaziantep'te Buluştu  

Türkiye Kent Konseyleri Birliği 
Dönem Başkanı Hasan Soygüzel; 
toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu 
ifadelere yer verdi; “Seçim döneminde 
partiler katılımcılık ve kent konseyinin 
önemine değindiler ve kent 
konseylerinin güçlendirileceği 
yönünde beyanda bulundular. 
Partilerden Kent Konseyleri ile ilgili 
taahhütlerini yerine getirmelerini kent 
konseylerini desteklemelerini yerel 
düzeyde kent konseylerinin aha güçlü 
biçimde varlıklarını sürdürmeleri 
gelişmeleri için adımlar atılmasını 
talep ve temenni ediyoruz. Belediye 
kanunu 76. Maddesi kent konseylerini 
kurma ve ilk toplantıya çağırma 
görevini belediye başkanlarımıza 
veriyor. Ama hala ülkemizde kent 
konseyi kurulmamış olan şehirler var. 
Biz Türkiye Kent Konseyleri Birliği 
olarak bu bağlamda bugüne kadar 

Eylül'de Kırkyama  Buluşması

Eskişehir, Erzurum'dan gelecek 
sergiler bu yılki buluşmanın gözdeleri 
olacak. Buluşmayı bu yıl hem kapsam, 
hem estetik, hem de kalite olarak daha 
yukarılara taşıyacağız. Her yıl olduğu 
gibi yarışmalarımızda şenliğimizin 
heyecanı olacaktır"  dedi. 

Kent Konseyi Boreas Kırkyama 
Çalışma Grubunun bu yıl 
dördüncüsünü düzenleyeceği 
Kırkyama buluşması hazırlıkları 
kapsamında sergi salonlarında 
incelemelerde bulunuldu.
9-12 Eylül tarihleri arasında 
düzenlenecek 4. İlyada Kırkyama 
Çanakkale Buluşması yaklaşırken 
hazırlıklarda tamamlanıyor. Boreas 
Kırkyama Çalışma Grubu 
Kolaylaştırıcısı Aysun Aksu ve 
çalışma grubu üyeleri Küratör 
Hüseyin Güngör'le birlikte sergi 
salonlarında incelemelerde bulundu.
Kırkyama Buluşması kapsamında 
eserlerin sergileneceği Güzel Sanatlar 

Galerisi, ÇOMÜ Kültür Evi, 
Korfmann Kütüphanesi, Çimenlik 
Kalesi, Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı 
Spor Salonu, Sürekli Eğitim Merkezi, 
Eski Ermeni Kilisesi, ÇTSO 
Çanakkale Evi'nde Küratör Hüseyin 
Güngör'le incelemelerde bulunarak, 
sergi salonlarında eserlerin nasıl 
sergileneceği değerlendirildi.
Boreas Kırkyama Çalışma Grubu 
Kolaylaştırıcısı Aysun Aksu; “Bu yıl 
Türkiye ve Dünyadan birçok 
Kırkyama sanatçısını Çanakkale'de 
buluşturacağız. Sergi salonlarımızın 
tamamı doldu. 8 salonumuz da 
dolduğu içi birçok talebi 
karşılayamadık. Özellikle Ankara, 
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Çanakkale Belediyesi'nin katkıları ile 
Barbaros, Cevatpaşa, Esenler, 
Fevzipaşa, İsmetpaşa ve Namık Kemal 
Mahallesinde Mahalle Meclislerinin  
gerçekleştirdiği  sokak iftarına vatan-
daşlar büyük ilgi gösterdi. 
Mahalle Meclislerinin düzenlediği 
iftara Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 
Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye 
Ünüvar, Belediye meclis üyeleri ve 
mahalle sakinleri katıldı. Belediye 
Başkanı Ülgür Gökhan Cevatpaşa 'da 
yapılan iftar yemeğinde “Her yıl 
mahallelerimizde iftarları yapıyoruz. 
Mahalle meclisleri bu yıl, mübarek 
ramazanda mahalleliyle birlikte oruç 
açmak için bizi bir araya getiriyorlar. 

Kendilerine teşekkür ediyorum. Sizlere 
de katılımınız için teşekkür ediyorum. 
Ne güzel ki, aramızda 9 ülkeden gelen 
36 genç arkadaşımızda var. İftarımızı 
bizle beraber yaşamak için 
aramızdalar. Barışın kentinde farklı 
dinlerden insanlar olarak burada iftarı 
açmış olduk onlarda katıldı. 
Kentimizde barış özgürlük içinde 
kardeşçe yaşamayı devam etmeyi 
diliyorum. Mübarek günler geceler 
buna vesile olsun dualarımız barış 
kardeşlik için olsun hepinizi bir sene 
sonra ramazanda ailenizle çoluk 
çocuğunuzla birlikte olmayı nasip etsin 
diye dua ediyorum. Hepinize iyi 
akşamlar diliyorum.” dedi.

Çanakkale Kent Konseyi'nin bültenidir.

Medya ve İletişim Sorumlusu
Alper Usta

Tasarım - Uygulama 
Bülent Kaşıkçı

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

Mahalle İftarları'nda Yabancı Konuklar

Belediye’den Spor Meclisine Tam Destek

Spor Meclisi Yürütme Kurulu, 
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı 
makamında ziyaret etti.
Spor Meclisi Başkanı Fadıl Kurt, 
Başkan Yardımcısı Hanife Levent, 
Yürütme kurulu üyeleri, Aytekin Er, 
Ercan Zeybek, Tandoğu Yazıcı, Necip 
Baskıncı, Ogün Gezen, Mehmet 
Günaydın'ın katılımıyla yapılan 
görüşmede Çanakkale sporu masaya 
yatırdı, spor alanında yapılacak 
yatırımlara ilişkin görüş alış verişinde 
bulunuldu.
Spor Meclisi Başkanı Fadıl Kurt, 
meclisin kuruluş süreci, genel kurul 
toplantısı, spor alanında faaliyet 
gösteren dernekler ve spor meclisinin 
yönergesi hakkında başkan Gökhan'a 
detaylı bilgiler vererek hazırlanan 
raporu sundu.  
Toplantının çok verimli geçtiğini ifade 
eden Spor Meclisi Başkanı Fadıl Kurt; 

“Başkan Gökhan'ın sporun sorunlarına 
karşı duyarlı olması bizi memnun etti. 
Çanakkale sporu için neler yapabiliriz 
konusunda görüş alış verişinde 
bulunduk. Belediye başkanımız spor 
meclisinin çalışmalarına tam destek 
vereceğini ifade etti. Biz tüm ilgilileri 
spor konusunda üzerine düşen görevi 
yapmaya davet ediyoruz. Spor Meclisi 
olarak çalışmalarımıza devam 
edeceğiz” dedi.

Koza Gençlik Derneği tarafından Av-
rupa Birliği Erasmus+programı kapsa-
mında düzenlenen Peace 2015 projesi 
9 ülke 36 katılımcı ile Çanakkale Kent 
Konseyi, Çanakkale Belediyesi ve 
Çanakkale Valiliği'nin desteği ile 
barışın önemini kavramış bir coğrafya 
ve kültüre sahip Çanakkale'de başladı.
“Gelibolu Cephesinde iki yüz elli 
binden fazla Türk askerinin yanı sıra 
Avustralya ve Yeni Zellanda (ANZAC) 
askerlerini de katınca insan kaybının 
çok fazla olduğu  1. Dünya Savaşı 
cephelerinden birine de Çanakkale 
toprakları meydan olmuştur” denilen 
“Peace 2015” projesinin amacı da 
şöyle açıklanmıştır: “Bir savaşı anma-
nın ve ders almanın en iyi yolu barış 
ve demokrasi kültürünün geleceğin 
liderleri olacak gençler arasında yay-
gınlaştırılmasıdır. Bu anlamda özel-
likle gençlerin yoğun olarak kullandık-
ları sosyal medya platformları; iyi 
kullanıldığı takdirde çok önemli bir 
araçtır.” 6-11 Temmuz tarihleri arasın-
da Çanakkale'de gerçekleştirilecek 
eğitim kursu ile yıl boyu sürdürülecek 
PEACE 2015 kampanyasına yönelik 
sosyal medya eğitimi ve planlama 
çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Projeye; Türkiye, Romanya, 
Makedonya, Macaristan, Ermenistan, 
Bulgaristan, İspanya, İtalya ve 
Yunanistan'dan  toplam 36 genç 
katılmaktadır. 



gelmesi gereken şey Yönetmeliğin 8. 
Maddesinde belirlenmiş temsilcilerden 
oluşan Genel Kurul'dur. Çanakkale 
Kent Konseyi kurulları tarafından, 
Kent Konseyleri Yönetmeliği'ne sadık 
kalınarak hazırlanan Çanakkale Kent 
Konseyi Çalışma Yönergesi'nde 
belirlenmiş ilkeler doğrultusunda 
çalışır.

Genel Kurul 
Genel Kurul, Çanakkale Kent 
Konseyi'nin en üst organıdır.  
Yönetmelik 8.maddede belirlenmiş 
kurum ve kuruluşların temsilcilerinden 
oluşur.
Kurum ve kuruluşlardan  temsilciler 
nasıl istenir? Yönetmelik 8. 
maddedeki kurum ve kuruluşlardan 
temsilciler bir yazıyla istenir. Temsilci 
bildirecek kurumlar yanıtlarını 
kurumlarına ait antetli kâğıtlarla, antet 
yoksa kurum kaşesi basarak, yetkili 
kişilerce imzalanan bir yazıyla Kent 
Konseyi sekretaryasına  bildirir. 
Dernekler ve Vakıflardan ayrıca, 
temsilciyle ilgili  yönetim kurulu 
defterine alınmış kararın fotokopisi de 
istenir. Bildirim yazılarında 
temsilcilerin iletişim bilgileri de 
istenir. Kurum ve kuruluşlar temsilci 
isimlerini genel kurul tarihinden en az 
15 gün önce bildirmek zorundadır. 
Temsilciler, kurumları tarafından bir 
yazıyla bildirilerek değiştirilebilir.
Temsilciler Genel Kurul toplantısına 
nasıl çağrılır? Temsilciler, genel kurul 
toplantısına,  en az 10 gün öncesinden 
toplantı  günü, yeri, saati ve gündemi 
belirtilen bir yazıyla çağrılır. 
Gündemdeki konularla ilgili bilgi ve 
belgeler de yazı ekinde gönderilir. 
Çağrı yazısında “gündemin taslak 
olduğu” ve temsilcilerin “gündem için 
önerilerini toplantı gününe kadar 
bildirmeleri” de belirtilir. Genel Kurul 
toplantıları yılda en az 3 kez yapılır; 
face, twitter, web sitesi, telefon mesajı 
ile afiş ve pankartlarla bütün kente 
duyurulur.  
Genel Kurul  nasıl toplanır ve ne 
yapar?  Genel Kurul'a gelen 
temsilciler katılım çizelgelerindeki  
isimlerinin karşılığını imzalar. Genel 
Kurul salt çoğunlukla toplanır. Genel 
Kurulu, Yürütme Kurulu tarafından 
belirlenmiş iki yazmanla birlikte Kent 
Konseyi Başkanı yönetir. Genel Kurul, 
gündemdeki konuları görüşür ve karar 
verir. 
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Kentlerin yönetiminin yalnızca 
seçilmiş temsilcilere bırakılması, 
sorunların sürdürülebilir bir kent 
yaşamı yaratmaktan öte kenti, sorunlar 
yumağı haline getirdiğini kentlerimize 
baktığımızda görürüz. 
Kent için alınacak kararlarda ve 
oluşturulacak politikalarda yurttaşlar, 
sürece katılarak kendi kendilerini 
yönetirler. İyi yönetim ya da öz 
yönetim olarak adlandırılan süreçlerde 
yurttaşlar, gündem oluşturdukları, 
tartıştıkları, politikalar oluşturdukları 
süreçlere katılabilmelerini bir katılım 
aracı/mekanizmayla gerçekleştirebilir. 
Herhangi bir başka temsilciye  gerek 
duymadan doğrudan birbiriyle bir 
mekanizma içinde karşılaşan, yan yana 
duran insanlar güçlü bir demokrasinin 
de dişlilerini oluştururlar. Topluluk, 
grup, inisiyatif, girişim, platform, 
dayanışma, cemaat; adına ne dersek 
diyelim bu oluşumlar,  içinde 
yurttaşları barındıran  toplumsal 
varoluşlardır ve güçlü demokrasinin 
görünüşlerinden birisidir. 
Yurttaşlar,  yerel yönetimin karar 
süreçlerine etkin olarak 
katılabilmelerini farklı oluşumlar 
içerisinde yer alarak 
gerçekleştirebilirler. Olanakları ve 
yasal yükümlülükleriyle Kent 
Konseyleri de yurttaşların  kent 
yönetiminin karar süreçlerine 
katılabilmesini sağlayan katılım 
mekanizmalarından birisidir. 
Kent Konseyleri kuruluşundan bugüne 
kadar içinden geçtiği pratiklerle katılım 
konusunda ne kadar yol aldı? Katılım, 
Kent Konseylerinde nasıl sağlanıyor? 
Kent Konseyleri kurum, kuruluşlar ile 
yurttaşları nasıl buluşturuyor? Bu ve 
benzeri başka soruların yanıtlarını  
Çanakkale Kent Konseyi çerçevesinde 
paylaşmaya çalışacağız.
Model, herhangi bir yan yola  veya 
özel oluşturulmuş yollara sapmadan, 
Kent Konseylerinin ortaklaşa sahip 
oldukları yönetmelik ve o çerçeveye 
bağlı olarak çıkartılan  Çanakkale Kent 
Konseyi'nin ve Meclislerin Çalışma 
Yönergelerine uygun  
gerçekleştirilmeye çalışılan, 10 yıllık 
birikimin ve deneyimin sonucunda 
oluşturulmuştur.
Kent Konseyleri; Genel Kurul, 
Yürütme Kurulu, Meclisler ve Çalışma 
Grupları ile Başkan'dan oluşan 
organlara sahiptir. Hatırlatmak gerekir 
ki, Kent Konseyi denilince de akla 

Bir Model: Çanakkale Kent Konseyi 

Devamı 13. sayfada
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avukat eşliğinde,  meclisin  taslak 
çalışma yönergesi hazırlanır.  Taslak 
yönerge, Çanakkale Kent Konseyi 
Genel Kurul'unda görüşülür. Kabul 
edilen Meclis Yönergesi'ne göre  
temsilcilerin katılımıyla Meclis'in 
Genel Kurulu toplanır ve Meclis'in 
Yürütme Kurulu seçilir.  Meclisin ilk 
toplantısına Kent Konseyi Başkanı 
başkanlık yapar. Kendini tanıtan 
adaylar arasından gizli oy açık 
sayımla, meclis yürütme kurulu asil ve 
yedek üyeleri seçilir ve Meclis 
çalışmaya başlar.
Meclis Genel Kurulu: Meclis Genel 
Kurulu yılda en az 2 kere toplanır. 
Meclis temsilcilerine toplantı çağrı 
yazıları (tarih, yer, saat ve gündem 
belirtilerek) meclisler tarafından 
çıkarılır. Genel Kurul toplantılarına 
katılan temsilciler katılım çizelgelerini 
imzalar. Genel Kurulu,  Meclis 
başkanı ile yürütme kurulu tarafından 
belirlenen iki yazmandan oluşan 
Divan yönetir. Meclis Genel 
kurullarında alınan kararlar Çanakkale 
Kent Konseyi Genel Kurulunda da 
görüşülerek ilgili kurumlara sunulur.
Yerel uygulama: Temsilci olmayanlar,  
ilgi duyan kişiler de genel kurul 
toplantılarına katılır.
Meclis Yürütme Kurulu:Meclis 
Yürütme kurulu 5-7 kişiden oluşur. 
Kendi aralarından bir başkan seçerler.  
3 yürütme kurulu  toplantısına  
katılmayan üyenin üyeliği düşer 
yerine yedekten sıradaki üye katılır. 
Yürütme kurulu gündemli olarak ayda 
bir toplanır. Toplantı tutanaklarını 
kendileri tutar ve imzalarlar. Yürütme 
kurulu, meclis görevleri konusunda 
çalışmaları plânlar, organize eder. 
Çalışmalara konuyla ilgili kentteki 
bütün ilgili kurum ve kuruluşları katar; 
onların yapmasına imkân sağlar. 
Yerel uygulama: Mahalle 
Meclislerinin seçimli genel 
kurullarında herhangi bir mahalle 
sakini de yürütme kurulu üyeliğine 
aday olabilir, ama oy kullanamaz.
Çalışma Grupları: Çalışma grubu bir 
sorun, konu ya da alan ve durumla 
ilgili kurulabilir. Kent Konseyi  Genel 
Kurul veya Yürütme  Kurulu kararıyla 
kurulabileceği gibi bireysel 
başvurularla da kurulabilir. Çalışma 
grupları 3 kişiden oluşan bir grubun 
imzasıyla dilekçelerini Yürütme 
Kurulu'na verir. Başvurularında bir de 
iş plânı yaparlar ve plâna göre 
çalışırlar. Meclis ya da Kent Konseyi 
yürütme kurulu Çalışma grubunun 

Yerel uygulama: Genel Kurul 
toplantısına temsilci olmayan bireyler 
de katılabilir ve gündemdeki konularla 
ilgili söz söyleyebilir. Bu katılımcıların 
oy hakları yoktur.
Karar, belediye meclisinin ilk 
toplantısında sunulur: Genel kurulda 
alınan karar bir yazıyla belediye 
başkanlığına belediye meclisi 
gündemine alınmak üzere iletilir ve 
Kent Konseyi Başkanı tarafından 
Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında  
sunulur.

Yürütme Kurulu
Çanakkale Kent Konseyinin  Yürütme 
Kurulunun Oluşumu; Toplantılar, 
Katılım ve Kararlar ile Görev 
bölüşümü şöyledir:
Yürütme Kurulunun Oluşumu: 
Çanakkale Kent Konseyi  Yürütme 
Kurulu 9 kişidir. Genel Kurul'da seçilir. 
Temsilcilerden isteyen herkes aday 
olur. Adaylar kendilerini tanıtır.  
Temsilciler, kendilerine imza karşılığı 
verilmiş oy pusulalarına en fazla 9 isim 
yazarak oylarını kullanır. Gizli oy, açık 
sayımla seçim sonuçlanır. En çok oyu 
alanlardan başlamak üzere adaylar 
aldıkları oylara göre  sıralanarak asil 
üye ve yedek üyeler  belirlenir.
Toplantılar, katılım ve kararlar: 
Yürütme Kurulu toplantıları gündemli  
olarak 15 günde bir yapılır. Toplantı 
tutanağını Genel Sekreter tutar. 3 
toplantıya (özürsüz) katılmayan üyenin 
üyeliği sona erer. Yürütme kurulundan 
ayrılanların yerine yedek sıradaki  üye 
katılır.  Gündemdeki konular görüşülür 
ve kararlar tartışılarak alınır. Tutanak 
üyeler tarafından imzalanır. Bir sonraki 
toplantı tarihine ve gündemine birlikte 
karar verilir. 
Görev bölüşümü: Yürütme Kurulu'na 
başkanın olmadığı zamanlarda, en yaşlı 
üye kurula başkanlık eder. Başka bir 
makam yoktur. Görevlendirmeler 
etkinliklerle bağlantılı olarak yapılır.

Meclisler ve Çalışma Grupları
Meclislerin oluşumu, Meclis Genel 
Kurulu, Meclis Yürütme Kurulu ve 
Çalışma Grupları'nın Çalışma İlkeleri 
ve Yöntemleri:
Meclislerin oluşumu: Meclisler sosyal, 
kentsel/çevresel  tema ve gruplarla 
ilgili kurulur. Meclis kurulması, Genel 
Kurul ya da Yürütme Kurulu kararıyla 
alınır. Kurulmasına karar verilen 
meclis için, ilgili kurum ve kuruluşlara 
davet yazısı çıkartılarak temsilci 
istenir. Ayrıca konuyla ilgisi olduğu 
düşünülen bireysel katılımlara da davet 
çıkartılır. Yürütme Kurulu'ndan  
görevlendirilmiş  kişilerle birlikte bir Devamı 14. sayfada
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ihtiyaçlarını karşılar, yardımcı olur, 
imkân sağlar. Çalışma grubu 
çalışmalarını mutlaka bir raporla 
sonlandırır ve raporlarını yürütme 
kuruluna verir. Çalışma grubu 
raporları Meclis Genel Kurulu ve Kent 
Konseyi Genel Kurulu'nda da 
görüşülerek karar haline getirilir; 
belediye meclisine sunulur.  Çalışma 
grubu üyeleri, konuyla ilgili 
uygulamalarda dilerlerse görev de 
alabilirler.

Başkan
Çanakkale Kent Konseyi Başkanının 
Görevleri ve  Seçimi:
Başkanın görevleri: Başkan, genel 
kurula ve yürütme kuruluna başkanlık 
yapar. Kurum ve kuruluşlarla 
ilişkilerde Çanakkale Kent Konseyi'ni 
temsil eder. Genel Kurul kararlarını 
ilgili kurumlara sunar. Yürütme 
Kurulu ve Genel kurul gündemini  
Yürütme Kurulu  üyeleriyle birlikte 
hazırlar.  Gerekli hallerde Genel 
Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. 
Görev süresi birinci dönem için 2 yıl, 
ikinci dönem için 3 yıldır.
Başkan Seçimi: Çanakkale Kent 
Konseyi Başkanı Genel kurul üyeleri 
arasından seçilir. Başkanlık seçimi 3 
turludur. Birinci turda başkan 
seçilebilmek için adaylardan biri,  üye 
tam sayısının üçte ikisinin oyunu 
almalıdır. Birinci turda bu oran 
sağlanmazsa ikinci tura geçilir. 2. 
turda adaylardan biri üye tam  
sayısının  yarısından bir fazla oy 
almalıdır. Bu da sağlanamazsa son 
turda (eğer adaylar ikiden fazlaysa) en 
çok oy alan 2 aday yarışır. 
Katılanlardan en fazla oyu alan başkan 
seçilir. 
Hatırlatma: Çanakkale Kent Konseyi 
Başkanı, Yürütme Kurulu üyeleri 
(Meclisler dahil), Çalışma grubu 
üyeleri herhangi bir ad altında ücret 
almaz, gönüllü çalışır.

Genel Sekreter
Belediye başkanı tarafından önerilen 3 
adayın içinden Kent Konseyi Yürütme 
kurulu tarafından seçilir.
Kent Konseyinin idari işlerinden ve 
faaliyetlerinden sorumludur. 
Belediyeyle Kent Konseyi arasındaki 
idari işlerin düzenli ve sağlıklı 
yürütülmesini sağlar. 

Bütçe
Çanakkale Kent Konseyi bütçesi, 
organların ihtiyaçlarına göre belirlenir. 
Kent konseyinin bütçe yapma 
çalışması,  belediyenin bütçe yapma 
takvimine paralel olarak ve yine 
belediyenin bütçe kurallarına uygun 

olarak yapılır.  Bu çerçevede, 
meclisler bir sonraki yıla ait tahmini 
bütçesini çalışma plân ve 
programlarına uygun olarak, çalışma 
programlarıyla birlikte hazırlayarak  
Haziran ayının sonunda Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu'na verir. Yürütme 
Kurulu, çalışma gruplarını da 
kapsayan meclislerden gelen talepleri, 
Kent Konseyi'nin  diğer çalışmalarıyla 
(toplantılar, yayınlar, ofis ve personel 
giderleri, malzeme, organizasyon vb.)  
bütünleştirerek  bütçeyi Temmuz 
ayında belediyenin ilgili birimine  
iletir. Talep edilen bütçe Belediye 
Meclisi'nde  görüşülüp karar 
verildikten sonra bir yazıyla  Kent 
Konseyi'ne bildirilir.  
Çanakkale Kent Konseyi her yıl Ocak 
ayında bir önceki yıl harcamalarını 
genel kurulda açıklar ve görüşür. 
Ayrıca yeni yıl bütçesi de açıklanır.

Mekânlar
Çanakkale Kent Konseyi'nin Çevre 
Meclisi, Engelliler Meclisi, Kadın 
Meclisi, Kültür ve Sanat Meclisi, Spor 
Meclisi vardır ve bu meclisler çalış-
malarını Kent Konseyi merkez ofisin-
de yürütür.  Çanakkale'nin 7 mahalle-
sinden altısında Mahalle Meclisi 
vardır. Mahalle Meclisleri, kendisine 
ait tam donanımlı bir mekâna sahiptir. 
2 Mahalle meclisinde ofis sekreteri 
vardır. Diğer mahalle meclislerinde  
ofis işleri, Yürütme Kurulu üyeleri 
tarafından paylaşılarak yürütülür.
Çalışma Gruplarından birinin 
çalışmalarını sürdürdüğü bir mekânı 
vardır. Diğer çalışma grupları merkez 
ofiste çalışmalarını yürütür.

Personel
Çanakkale Kent Konseyi'nin 2'si 
merkez ofiste 2'si mahalle 
meclislerinde olmak üzere çalışan 4 
personeli vardır.

Belediye Kanunu Madde: 76 
“Belediyeler kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarının, 
sendikaların, noterlerin, varsa 

üniversitelerin, ilgili sivil toplum 
örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu 
kurum kuruluşlarının  ve mahalle 
muhtarlarının temsilcileri ile diğer 
ilgililerin katılımıyla oluşan Kent 

Konseyinin faaliyetlerinin etkili ve 
verimli yürütülmesi konusunda 
yardım ve destek sağlar. Kent 

Konseyinde oluşturulan görüşler 
belediye meclisinin ilk toplantısında 
gündeme alınarak değerlendirilir.”
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Mahalle Meclislerimizin seçimli genel 
kurulları yapılıyor. 2 yıl görev yapacak 
yürütme kurulu üyelerinin seçileceği 
bu genel kurullar, Mahalle Meclisleri 
için yeni bir başlangıç niteliğindedir.
Yeni dönemde mahalle meclislerimizin 
hedefi; mahalle sakinleriyle daha fazla 
ilişki geliştirmek, mahallelinin hem 
mahalle sorunlarına hem de 
Çanakkale'nin sorunlarına ilgi 
göstererek kent yönetiminde   söz 
sahibi olmasını sağlamak olarak 

Mahalle Meclislerinde Seçim

belirlendi.
Mahalle Meclisleri, mahallenin 
sorunlarına  ilgi duyan herkesi 
oturduğu mahallenin mahalle meclisi 
çalışmalarına katılmalarını bekliyor . 
Aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacak 
genel kurullarda mahalleliler mahalle 
meclisi yürütme kurulunu seçecek. 
Genel Kurullarda mahalle meclisleri 
faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmeleri 
yapacak ve katılanlardan önerileri ve 
talepleri alacak.

Mahallelere göre, meclislerin genel kurul tarihleri şöyle:
İsmetpaşa Mahalle Meclisi 7 Eylül 2015 Saat: 20.30 Çataltepeliler Derneği'nde 
yapılacak. (Bilgi için telefon: 217 24 95)
Barbaros Mahalle Meclisi 9 Eylül 2015 Saat: 16.00 Barbaros Mahallesi 100. Yıl 
Caddesi No 74/2 no.lu yerdeki Meclis salonunda yapılacak. (Bilgi için telefon: 
218 23 07)
Esenler Mahalle Meclisi 9 Eylül 2015 Saat:19.00 Esenler Mah allesi Barış Cad. 
No:68/1 & 66/1 no.lu yerdeki Meclis Salonunda (Bilgi için telefon: 213 19 42)
Cevatpaşa Mahalle Meclisi 15 Eylül 2015 Saat: 18.00 Mehmet Akif Ersoy 
Caddesi No:12/1 no.lu yerdeki Meclis Salonunda. (Bilgi için telefon: 217 00 28)

Spor Meclisi

Kent Konseyi Spor Meclisi Başkanı, 
Yürütme Kurulu üyeleri Çanakkale 
Vali Yardımcıları Bekir Sıtkı Dağ ve 
Saim Eskioğlu'nu ziyaret etti. 
Spor Meclisi Başkanı Fadıl Kurt, 
Yürütme kurulu üyelerinden Aytekin 
Er, Tandoğu Yazıcı, Hanife Levent, 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü'nden sorumlu Vali 
Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ'ı 
makamında ziyaret etti. Ziyarette Spor 
Meclisi Başkanı Fadıl Kurt, spor 
meclisinin kuruluş süreci, amacı, 
ilkeleri ve önümüzdeki süreçte 
yapacağı çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. Vali Yardımcısı Dağ, spor 
meclisi çalışmalarına ve toplantılarına 
davet edildi.  
Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ'da spor 
meclisinin başarılı çalışmalar 
yapacağına inandığını ifade etti. 
Çanakkale Kent Konseyi Spor Meclisi 
Yürütme Kurulu temsilcileri Vali 
Yardımcısı Saim Eskioğlu'yla 
makamında görüştü. Görüşmede 
meclis hakkında bilgi verildi. 

Kent Konseyi Spor Meclisi yürütme 
kurulu Çanakkale Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret etti. 
Kent Konseyi Spor Meclisi Başkanı 
Fadıl Kurt, Başkan Yardımcısı Hanife 
Levent, Yürütme Kurulu Üyeleri 
Aytekin Er, Tandoğu Yazıcı ile birlikte 
Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu Başkanı Firuz Erdil ve 
yönetim kurulu ile bir araya geldi.
Görüşmede, Kent Konseyi Spor 
Meclisi hakkında ASKF yetkililerine 
bilgiler verildi. Spor alanında ortak 
yapılacak çalışmalar görüşüldü. 

Demokrasiye Destek

1987 yılından bu yana Türkiye'de 
demokrasi kültürünü yaygınlaştırma 
adına, Konrad Adanauer Stiftung 
Derneği ve Türk Demokrasi Vakfı; 
Bireylerin, Gençlerin, Kadınların ve 
Dezavantajlı grupların katılımcılığını 
arttırmaya yönelik birçok projeyi 
başarıyla uyguluyor. Kuruluşundan bu 
yana yapmış olduğu çalışmaların 
deneyimi ışığında ve 2013 yılında 
yaptırdığı araştırmaların sonucunda 
Türkiye'de özellikle Gençlerin Katılım 
ve İşbirliği sorunu bir kez daha ortaya 
çıkmış ve bu sorunun gündeme 
getirilip çözüm üretilmesini 
hedeflenmiştir.   Bu bağlamda 24-27 
Ağustos 2015 tarihinde Çanakkale 
Kent Konseyi ve Çanakkale Koza 
Gençlik Derneği desteği ile 
Çanakkale Kent Konseyi ofisinde 
''Demokrasi Projeleri Proje Döngüsü 
Yönetimi Eğitimi'' düzenlendi.  

Konrad Adanauer Stiftung Derneği ve 
Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği 
eğitimde gençlerin demokratik katılımı 
konusunda düzenlenecek faaliyetler 
için proje döngüsü yönetimi, ulusal ve 
uluslararası fon kaynakları bulma gibi 
konularda oturumlar gerçekleştirildi. 
Eğitime Çanakkale yerelinde bulunan 
Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu 
Kurumlarından 20 temsilci katıldı. 



doğru gelişmediğini ifade ettik. 
Bundan sonra hangi düşünce bakış 
açısı olursa olsun bilimsel verilerden 
hareketle gelişmeye karar verecek 
miyiz vermeyecek miyiz? Çanakkale 
denizi kıyısıyla buluşmak zorunda. 
Kent imarının  biraz ve kısmen 
durmasıyla hiçbir şey kaybetmeyiz. 
Kent soluklansın. Ne yapıyorum ben 
desin. Hilton gelsin, başka yatırımda 
gelsin, ama bilimsel olarak şuraya 
yapılması doğru densin. Yasa gereği 
kıyılar,  kamu kullanımına 
kapatılamaz. Belediye meclisi ve il 
özel idaresi karar verirken bilimsel 
raporları dikkate almalıdır. Halkın 
katılımı ile görüşleri dikkate almadığı 
için 2008 ve şimdiki kararlar hukuki 
olarak aşılabilecek noktadadır.” 

Özel Çocuklar Spor K.Melda Güney 
“Engelli bir çocuk annesiyim. Bizim 
isteğimiz  kordonun genişletilerek 
Kepez'e kadar varması. En azından o 
sahilde rahat rahat yürümek istiyoruz. 
Hilton'a onay verirsek Hilton ve 
benzeri kuruluşların tamamen boğazda 
bir set olarak duracağını düşünüyorum.  
Biz yıllardan buyana engelsiz alan 
istiyoruz. Birçok ilde bu var. 
Çocuklarımızın sosyal faaliyet ve 
etkinliğini yapabileceği kalabilecekleri 
bir yer istiyoruz.   Değişik kurumlara 
gittiğiniz zaman yer yok deniyor. Bu 
yerler varsa ihaleyle Hilton'a vermek 
yerine kamu yararına da açılabilmeli. 
Çanakkale'de engelli nüfusu 10 bini 
geçti. Bu on bin engelli hep evde mi 
kalacak. Bizim bir yerlerde oturmaya 
hakkımız yok mu?  Hilton'a hayır.  
Hilton yerine çocuklara, engellilere 
yani Çanakkale halkının kullanımına 
açık yer istiyoruz”.

CHP B. Meclis Üyesi Bilge Şimşek 
“Çanakkale 40-50 yıl önceki 
İstanbul'un haline benziyor. Çanakka-
le'de sahip olunan çok güzel değerler 
var. Sonuna kadar halkın yanında 
olacağım. Son meclis toplantısında 
bize gelen olay o bölgede Hilton oteli 
yapılıp yapılmaması konusu değildi; 
bizim önümüze gelen “hangi proje 
olsundu”. Başka alternatif yoktu. 

Olay Gazetesi köşe yazarı Sermet 
Atadinç: “Kentsel gelişme politikaları 
ve çevrenin korunması stratejik bir 
yaklaşımdır. Stratejik yaklaşım bir 
bütün olarak ele alınmalıdır. Çanakka-
le'nin 1/100 binlik plân ile bütün çev-
resel değerlerinin yok edilmeye çalışıl-
dığı bir süreçte sizin anlatmış olduğu-
nuz doğru olan şeylerin hiçbir anlamı 
yok. Stratejik olarak bu kentin değerle-
rini korumak istiyorsak bu stratejiye 
uygun programları hayata geçirmemiz 
gerekiyor. Bu kentin termik santraller 
cehennemine çevrilmek istendiği, Kaz 
Dağlarının yok edilmek istendiği bütün 
çevresel değerlerinin bir bir gasp edil-
mek istendiği politikaların var olduğu 
koşullarda sizin söylediğiniz parçacı 
politikalar ile doğru çözümler üretip 
buradan siyasal olarak nemalanma 
yoluna gidersek bu kenti hiçbir noktaya 
taşıyamayız. Bu kentin politikalarını 
doğru üretmek istiyorsak stratejik 
yaklaşmak zorundayız ve özellikle 
bunu bir takım siyasi çekişmelerin 
parçası haline dönüştürmemeliyiz. 
Kentte stratejik anlamda yapılmış 
değerli çalışmalar vardır. Kent Eylem 
Planı bunlardan biridir. Bunu incele-
menizi özellikle rica ediyorum. Bundan 
böyle kentlinin gerçek katılımı ile sağ-
lanacak katılımcı demokrasinin geliş-
tirilmesi daha başka mekanizmaların 
çalıştırılması ile mümkündür. Yoksa 
kısır tartışmalar içinde yer alırız.”

Eğitim-Sen'den Prof.Dr.Telât Koç: 
“Çanakkale'nin  anayasası Kent eylem 
plânı vardır. Herkes, hazırlık sürecinde 
bu plâna katkı sundu. Orada ilkeler 
belli. Devamında bu kenttin mevcut 
durum raporunda ilkeler var. 2006 
yılında kentin 550 yıllık süreçteki 
değişim fiziki ortam ilişkisi çalışması 
yapıldı. Bu kentin bilimsel verilerle 

Hilton yıllar önce ihale almış. Proje 
kabul edilmiş. Şehir için en uygununu 
seçtik. Stratejik planlama komisyonu 
olarak belediye beş yıllık çalışmalarını 
STK,  sendika, odalara sorarak 
belirlendi. Bu beş yıllık plan içinde 
sahil tamamen kordonda açılarak 
Kepez'e ulaşma olayı var. Halkın 
kullanımına açık olacak. Bende sahilin 
tamamen açık olmasını istiyorum.” 

Çevre M. Başkanı Ali Aydın Çalıdağ 
“Yanlışı, yanlışla giderme hastalığına 
devam edeceksek o zaman burada 
olmamızın hiçbir anlamı yok.  Sahilleri 
doldurmaktan bahsediliyor. 99 depre-
minde doldurulan sahillerin ne olduğu-
nu, insanların evlerinin balkonlarından 
balık tuttuğunu unutuyoruz. Karadeniz 
sahilleri bunun en iyi örneği. Orada 
Belediye Meclis üyesinin yapması ge-
reken “Ben bu oylamanın sorumlulu-
ğunu taşımıyorum. Ben daha önceki 
hataların üzerinden gitmiyorum” de-
mektir. Hiçbir söz kullanmadan sadece 
el kaldırıp indirmek için meclis üyesi 
olunduysa o zaman hepimiz bir dahaki 
seçimlerde belediye meclis üyesi adayı 
olalım. Şehre ait bir fikrimiz yoksa de-
ğiştirebileceğimiz bir şeyler olduğuna 
inanmıyorsak niye oradayız. Hilton 
oteli bir hataysa hatadır.  Hataya nasıl 
karşı durulmak gerekiyorsa öyle duru-
lur. Gerekirse meclis üyeleri parti ayrı-
mı yapmaksızın bir araya gelirler, gere-
ken neyse onun için teklif hazırlarlar, 
kamulaştırma yapılması gerekiyorsa 
onun için teklif hazırlarlar o teklifi de 
meclise sunarlar delikanlı gibi de 
arkasında dururlar. Kötünün iyisini 
tercih etmek mantığı sadece bundan 
sonraki yatırımların önünü açmak için 
kullanılan bir mantıktır”. 

Kent Konseyi'nden: “Hilton'a Hayır” 1. sayfadan devam
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