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Çanakkale Kent Konseyi 2015 Bütçesi Engelliler Meclisi Genel Kurulu

İçişleri Bakanlığı tarafından 
hazırlanan, 08.10.2006 tarih ve 26313 
sayılı resmi gazetede yayınlanan Kent 
Konseyi Yönetmeliği'nin 16/A 
maddesi “Belediyeler kent 
konseylerine, bütçelerinde ödenek 
ayırmak suretiyle ayni ve nakdi 
yardım yapar ve destek sağlar” diye 
belirtmekte ve Çanakkale Belediyesi 
de, Kent Konseyine bütçe desteğini bu 
madde gereğince sağlamaktadır.

Kent Konseyi bütçe hazırlama 
süreci
1. Kent Konseyi Genel Sekreteri,  her 
yılın Haziran ayı içerisinde 
meclislerden ve çalışma gruplarından 
bir sonraki yıla yönelik çalışma 
plânlarını ve faaliyet programlarını 
talep eder.
2.  Çanakkale Kent Konseyi'nin Genel 
Yönetim Giderleri ve diğer 
faaliyetleriyle ilgili programlar da 
belirlenir. 
3. Meclisler, çalışma grupları, genel 
yönetim giderleri ve faaliyetler, 
belediyenin bütçe kullanma kuralları 
çerçevesinde, harcama kalemlerine 
göre rakamlandırılır.
4. Faaliyetler ve bütçe, Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu tarafından görüşülür.
5. Oluşan bütçe Temmuz ayı içersinde 
belediyenin ilgili müdürlüğüne bir 
yazıyla verilir.
6. Belediye ilgili müdürlükleriyle 
bütçe üzerinde son görüşmeler Eylül 
ayında yapılır.
7. Bütçe, Aralık ayında yapılan 
Belediye Meclis toplantısında 
kesinleşir ve belediye bir yazıyla Kent 
Konseyi Genel Sekreterliği'ne bildirir.

2015 yılı bütçesi 
1. Çanakkale Belediyesinden Kent 
Konseyine ayrılan 2015 yılı bütçesi: 
650.000 TL.

2. Mahalle iftarları nedeniyle  
aktarılan ek bütçe: 150.000 TL.
3. Toplam 2015 bütçesi: 800.000 TL.

Bütçe kullanım şekli
1. Kent Konseyi Genel sekreterliği, 
bütçesinden, aylık olarak belediyeden 
talepte bulunur. 
2. Talep edilen para,  belediye 
tarafından UCLG-MEWA'ya 
gönderilir. (UCLG-MEWA:  
Belediyenin üye olduğu uluslararası 
yerel yönetim kuruluşu. Bu kuruluş 
Kent Konseyi'nin muhasebe 
işlemlerini de yapar.) 
3. UCLG-MEWA, Kent konseyinin 
gönderdiği fatura ve gider makbuzları 
karşılığı parayı, belediye tarafından 
yetkili kılınan Kent Konseyi Genel 
Sekreteri'nin hesabına gönderir.
4. Kent Konseyi Genel Sekreteri, 
Belediye Başkanının onay yazısıyla, 
gönderilen parayı bankadan çeker ve 
belgelere göre ödemeleri yapar. 
5. Kira ödemelerini, UCLG-MEWA 
mal sahiplerinin hesaplarına yatırır.

1 Ocak-31 Aralık 2015 Bütçe 
harcamaları
Çanakkale Kent Konseyi’nin 
meclisler, çalışma grupları faaliyetleri 
ile diğer idari giderler ve genel 
harcamaları kapsayan 2015 yılı 
harcamaları aşağıdaki gibi olmuştur. 

Personel gideri   44.790,00 
Malzeme alımları    5.570,01 
Kiralar               136.680,00 
Bakım-Onarım     1.921,24 
Kırtasiye     2.973,39 
Temizlik malzemesi    4.754,68 
Doğalgaz   10.414,45
Baskı cilt   39.986,68
Elektrik        8.575,65
Yiyecek alımları   32.438,65
İçecek alımları        949,59
Tanıtım-Organizasyon     347.166,00
Periyodik yayın alımları     4.686,97 
Telefon, internet   15.663,49
Posta, kargo        832,10
Toplam               657.402,90

UCLG-MEWA giderleri:

Komisyonlar   34.152,22
Banka masrafı        241,22
Gider pusulası stopajı  10.177,40
Kira stopajları   33.850,00
Kargo           12,87
Toplam    78.433,71

Genel Toplam         735.836,61 TL.

Kent Konseyi Engelliler Meclisi 
seçimli genel kurul toplantısı geniş 
katılımla Kent Konseyi toplantı 
salonunda yapıldı. 
Engelliler Meclisi genel kurulu engelli 
dernekleri, engelli spor kulüpleri ve 
kurumlardan gelen temsilcilerin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
Genel Kurul'da gündemin açılış 
maddesinden sonra Engelliler Meclisi 
Başkanı Remzi Bolaman faaliyetler 
hakkında bilgiler verdi. Gündemin 
ikinci maddesinde yer alan “Çocuk 
Kalbi Engel Tanımaz Çalışma Grubu” 
raporu hakkında, grup kolaylaştırıcısı 
ÇOMÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 
Başkanlığı'na bağlı görev yapan 
Psikolog Serdar Topal tarafından 
bilgiler verildi. Genel kurulda 
Engelliler Meclisi Türk Halk Müziği 
Korosu çalışmaları hakkında koro şefi 
İftihar Vanlı bilgilendirme yaptı. 
Engellilerle Halk Oyunu Çalışma 
Grubu faaliyetleri hakkında Reyhan 
Gün, Engellilerle Müzik Çalışma 
Grubu faaliyetleri hakkında Remzi 
Bolaman katılımcılara bilgiler verdi. 
Çalışma grubu bilgilendirmelerinden 
sonra “Çocuk Kalbi Engel Tanımaz” 
projesi sonuç raporu genel kurulun 
onayına sunuldu. Rapor oybirliğiyle 
kabul edildi. Genel kurulda 
konuşmaların ardından seçim divan 
heyeti oluşturuldu. Adayların 
kendilerini katılımcılara tanıtmasının 
ardından seçime geçildi. Yapılan 
seçimde Engelliler Meclisi Yürütme 
Kurulu Baki Şenol, Akif Telli, Remzi 
Bolaman, Ümit Burunlular, Meda 
Güney, Reyhan Gün, Gülcan 
Civelek'ten oluştu.
Yedek Üyeler ise Gülabi Vergili, 
Mehmet Ordu, Güngör Sağır, Ahmet 
Bulut, Ayhan İnan, Sevimay 
Çanlıoğlu, Adem Kurt'tan 
oluştu.Engelliler Meclisi Yürütme 
Kurulu ilk toplantısında görev 
dağılımını gerçekleştirdi. Başkanlığa 
Remzi Bolaman, Başkan 
Yardımcılığına Gülcan Civelek seçildi.
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Spor Meclisi, Spor  İl Temsilcileriyle Toplandı Çevre Meclisi Genel Kurulu 

Kadın Meclisi Genel Kurulu 

Kent Konseyi Spor Meclisi Yürütme 
Kurulu, Spor Branşları İl Temsilcileri 
ile bir araya geldi.
Toplantıya Spor Meclisi Yürütme 
Kurulu Başkanı Fadıl Kurt, Yürütme 
Kurulu üyeleri Hanife Levent, Ercan 
Zeybek, Aytekin Er, Tandoğu Yazıcı, 
Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Şube 
Müdürü Sedat Bektaş, Atletizm İl 
Temsilcisi Mehmet Ay,  Tekvando İl 
Temsilcisi Hasan Altınışık, Dağcılık İl 
Temsilcisi Erdal Öztüne, Otomobil 
Sporları İl Temsilcisi Sertaç Tatar, 
Okçuluk İl Temsilcisi Hakan 
Çakıroğlu, Yelken İl Temsilcisi İsmail 
Demirhan, Herkes İçin Spor İl 
Temsilcisi Necmi Tekin, Okul Sporları 
İl Temsilcisi İsmail Hakkı Şenel, 
Kick-boks İl Temsilcisi Serkan Bozacı 
katıldı. Spor Meclisi Yürütme Kurulu 
Başkanı Fadıl Kurt; “Spor meclisinin 
il temsilcilerine daveti üzerine, 
Gençlik Spor İl Müdürlüğü toplantı 
salonunda gerçekleşen toplantıda spor 
meclisinin işleyişi ve yapacağı 
faaliyetler 
konusunda il temsilcilerine bilgiler 
verildi. İl temsilcileri yaşadıkları 
sorunları spor meclisi ile paylaştı. 
Sporun sorunları ve çözüm önerileri 
konusunda fikir alışverişinde 

bulunuldu. İl temsilcileri, spor 
meclisinin oluşumundan ve 
çalışmalarından duydukları 
memnuniyeti dile getirdiler ve spor 
meclisinin yapacağı her türlü 
faaliyete koşulsuz destek 
vereceklerini söylediler. Toplantıda 
tek tek söz alan il temsilcileri, tesis 
yetersizliğinden ve birkaç spor branşı 
dışında diğer spor branşlarına gerekli 
desteğin ve ilginin gösterilmediğini 
söyleyerek ilgisizlikten yakındılar. 
Spor meclisinden bu sorunların 
çözümü ve diğer branşların tanıtımı 
ve desteklenmesi hususunda destek 
beklediklerini ilettiler. Yapılmak 
istenen faaliyet ve organizasyonların 
kişisel sorunlar yüzünden 
baltalandığını veya destek 
verilmediğini belirtiler. Ortak amacın 
Çanakkale'de başarılı sporcular 
yetiştirmek ve Çanakkale'nin tanıtımı 
olması gerektiği ve bu nedenle kişisel 
sorunların sporun önünde engel teşkil 
etmemesi yönünde görüş birliğine 
varıldı. Toplantıya katılımlarından 
dolayı il temsilcilerine teşekkür 
edildi. Son derece verimli geçen bir 
toplantı oldu. Önümüzdeki günlerde 
il temsilcilerimiz ile toplantılarımız 
devam edecek” dedi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi seçimli 
genel kurul toplantısında Kadın 
Meclisi Başkanı Sevgi Uluşal görev 
süreci içerisinde yaptıkları çalışmalar 
hakkında katılımcılara bilgiler verdi. 
Yapılan konuşmanın ardından seçim 

divan heyeti oluşturuldu. Adayların 
kendilerini katılımcılara tanıtmasının 
ardından seçime geçildi. Seçimde 
Yürütme Kurulu; Güneş Pehlivan, 
Canan Can, Sevgi Uluşal, Didem 
Gürdoğan, Sabiha Salkım, Selvin 
Öncel, Seda Mendilci'den oluştu. 
Yedek Üyeler ise Makbule Vergili, 
Ayla Başkut, Handan Turhanlı, 
Nurhayat Çevik, Hatun Tok, Seza 
Beytaş, Gamze Uçar oldu. 
Yürütme Kurulu kendi arasında 
yaptığı ilk toplantıda Başkanlığa 
Sevgi Uluşal'ı, Başkan Yardımcılığına  
Sabiha Salkım'ı seçti.

Kent Konseyi Çevre Meclisi Genel 
Kurul toplantısı Kent Konseyi toplantı 
salonunda yapıldı.
Genel Kurulda Çevre Meclisi Başkanı 
Ali Aydın Çalıdağ, 2015 yılı Çevre 
meclisi faaliyetleri hakkında bilgiler 
verdi. Çevre meclisinin gerçekleştir-
diği etkinlik ve toplantıların yanı sıra, 
Greenpeace örgütünün Soma'nın Yırca 
köyünde köy okulu ve cami'inde uy-
guladığı güneş enerjisi sistemlerinin 
açılışı töreninde Yırca köylülerine 
destek verildiği; İlköğretim öğrenci-
lerine verilen ve Atikhisar Baraj Gölü 
havzasında erozyon önleme bölgesine 
dikimi planlanan Meşe pelitleri yetiş-
tirileceği; Kazdağı ve Yöresi Ekolojik 
Mücadele Çalıştayının 16 Nisan 
2016'da yapılacağı açıklandı. 
13-14 Kasım 2015 tarihlerinde 
Malatya'da yapılan “Sürdürülebilir 
Kentler Forumu”nda “Çevre hakkı 
günümüzde hem ulusal, hem de 
uluslararası düzeyde son derece ciddi 
tehlikelerle ve tehditlerle karşı 
karşıyadır. 20.Yüzyılın hızlı 
teknolojik gelişmesine, küreselleş-
meye, yoğun nüfus artışına, kentleş-
menin ve sanayileşmenin doğa üzerin-
de kurduğu baskıya, üretim ilişkilerin-
deki çarpıklığa, üretim araçlarının 
kullanılış biçimine, iç ve dış göçe, 
yoksulluk, barınma ve açlığa bağlı 
olarak ortaya çıkan çevre sorunları, 
sadece ulusal düzeyde değil, uluslar-
arası düzeyde de hepimizi ve herkesi 
ilgilendiren en ciddi ve önemli insan-
lık sorunudur.”diyen bir bildiri 
sunduğunu açıklayan Çevre Meclisi 
Başkanı Çalıdağ’dan sonra Ünsal 
Önder, Karabiga kıyıları ve Enerji 
Yatırımları hakkında; kıyıların çevre 
düzeni planı; Karabiga bölgesinde 
yapılması planlanan enerji yatırımları; 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
Akdeniz Eylem Planı ve Karabiga 
bölgesinde yaşadığı tespit edilen 
Akdeniz Foku çalışmalarının son 
durumu hakkında bilgiler paylaştı. 
Genel Kurul, katılımcıların görüş ve 
önerilerinin alınması ile sona erdi.



Gülcan Civelek: Ben, Tuğbanın 
annesiyim. Koronun,  cumhuriyet 
meydanındaki konserini seyretmiş-
tik. Orada,  “bu bize hitap ediyor” 
diye düşündük ve koroya öyle gel-
dik. 3 sene bitti… Bizim hayatımız-
da benim hayatımda çok şey değiş-
medi ama koroyla ilgili olarak der-
seniz, insanda manen doyum oluş-
turuyor, stresten arındırıyor. Konser 
çok güzel bir duygu. Herkes bizim 
çocuklarımızın neler başarabildiğini 
görebiliyor. Sadece engelli gözüyle 
bakmamaları gerektiğini düşünü-
yorum. Onları profesyonel biri ola-
rak düşünmeliler. Koronun sadece 
Çanakkale'de değil ülke bazında bir 
şeyler, farkındalık yarattığını düşü-
nüyorum. Anneleri;engelli çocuğu 
olan anneleri buraya davet ediyor-
um. Çocuklar burada çok mutlular. 
Neler başarabildiklerini görüyorlar ve 
bunun üstüne gitmeliler.                                                                                                                                                                 
Tuğba Civelek: Konserlerde çok 
güzel bir duygu yaşıyorum. Bu 
konserle çok değişik kitlelere hitap 
edebildiğimizi düşünüyorum. Olu-
şumun içine girip konser moduna 
girdiğimizde, bence çok farklı bir 

duyguya bürünüyoruz. Türkülerle 
bambaşka diyarlara gidiyorsunuz… 
Koroda olmak bana huzur veriyor. 
Çok farklı duygularda, müzikten 
başka hiçbir şey düşünemiyorum 
koroda olduğum süre içinde. Anne-
lerden, Engelli çocuklarını, evin 
içinde ya da bulundukları ortamdan 
biraz dışarı çıkartıp bu tip ortamlara 
sokup biraz sosyalleştirmelerini 
istiyorum.

Engelliler Meclisi'nin Şef İftihar Vanlı 
yönetimindeki Halk Müziği Korosu 5. 
yılında. Farklı engel gruplarından 
“türküsever” engellilerden 
oluşturulan  “Engelliler Korosu” 
üyeleri ve şefleri İftihar Vanlı'yla koro 
ve çalışmalarla ilgili sohbet ettik. 
Sohbette sorular yönelttiğimiz koro 
üyeleri koroya nasıl başladıklarını, 
çalışmalardan ve koroda olmaktan 
memnunlar mı, konserlerde kendilerini 
nasıl hissediyorlar ve engelliler ile 
ailelerine söylemek istediklerini 
bizlerle paylaştılar. 

Alaaddin Aydın:  Bursa'da 
engellilerin bir çalışması olduğunu 
duyduk. Bursa’daki engelliler koro-
sunu davet ettik buraya geldi. Konser 
verdi. Biz niye yapmayalım başarama-
yalım dedik. Böylelikle başladı. 
Engelliler Meclisi Türk Halk Müziği 
korosu çalışmaları dört senedir sürü-
yor. Gayet güzel ve başarılı. Yeni 
katılanlar da var. Daha da gelişiyor. 
Çanakkale'de ses getirdi.Yeni 
repertuar ve çalışmalar başladı. Kon-
serlerimiz sürüyor. Mayıs ayında kon-
serimiz var. Grubumuzun geldiği nok-
tadan memnunum. Bir şeyler üretmek, 
yapmak gerçekten güzel bir şey. Bunu 
başarabilmek güzel bir olay. Konser 
verirken çok heyecanlanıyorum oraya 
çıkıp bir parça söylemek kolay değil. 
Bu gerçekten zor. Bunu oraya çıkınca 
anlıyorum… Geçen süreç içerisinde 
çok büyük bir farkındalık yarattık diye 
düşünüyorum. Hem kalite yönünden 
hem de bilinç anlamında büyük 
farklılık yarattık. Herkesin katılmasını 
isterim. Aileler ve engelli bireylerden  
herkesin katılması ve birliktelik 
olması yönünden, hep birlikte bir şey 
üretebilmek çok güzel bir olay.

Engelliler Meclisi Halk Müziği Korosu Üyeleri  

Mahmure - Özgür Sarı: Dört 
senedir koroya devam ediyoruz.  
Süreç çok iyi gidiyor. Çocuklar ve 
bizim için de kalabalıkta şarkı 
söylememiz çok iyi oluyor. 
Kendimizi çok iyi hissediyoruz…  
Çok iyi bir etkinlik oldu, bize 
faydası oldu, çocuklar evin 
içindeydi,  faaliyetlere katıldı onlar 
da biz de memnun olduk. Bugüne 
kadar süreç çok iyi gidiyor. 
Kalabalıkta şarkı söylememiz daha 
güzel oluyor. Konser verirken çok 
memnun oluyoruz. Hocamızda 
bizle beraber çok güzel oluyor. 

Çocuklar memnun. Arkadaşlarımız 
memnun…  Farkındalık anlamında 
da çok başarılı. 
Çocuklarımız evdeydi, bu 
çalışmayla dışarı çıkıyorlar. 
Sosyalleşiyorlar. Bizim 
çocuklarımız anneleri ile beraber 
katılabiliyorlar. Bizde çocuklarımız 
da memnun oluyoruz. Dışarı 
çıkıyoruz. Cumartesi günü prova 
saatini bekliyorlar.. Ben annelerin 
hepsini davet ediyorum. Faaliyetler 
hakkında bilgiler veriyorum. 
Bütün annelere söylüyorum. 
Koro çalışmalarına davet ediyorum. 
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oldukça bizde mutlu oluyoruz. Bir 
arada çok şeyleri başarabileceğimizi 
görüyoruz. Konser verirken 
seviniyoruz, mutlu oluyoruz. 
Çocuklarımızın bir şeyleri 
başarabildiklerini herkese 
gösteriyoruz. Ellerinden tutulursa neler 
başarabileceklerini herkes görüyor, 
bunlara şahit oluyorlar. Konserlerimiz 
dolu dolu geçiyor. Memnunuz.  Bu 
koro bir farkındalık yarattı, çocukların 
kendilerine güvenleri geldi. Birlikte 
hareket ediyoruz. Seslerimizi daha iyi 
duyuruyoruz. Bizim,  Zihinsel 
Engelliler Derneği olarak sosyal 
etkinliklere çocuklarımızın çok ihtiyacı 
var. Bu koro da bugünlere başarıyla 
geldi. Çok güzel ses getirdi. 
Halkımızda duyarlı hale geldi. 3 
Aralık, 10-16 Mayıs sakatlar 
haftasında ve  ayrıca Bursa'da konser 
verdik. Orada da başarıyla konser 
verdik. Durumdan memnunuz… 
Engelli çocuğu olan ailelerde 
çocuklarını eve kapatmasınlar. Gelsin 
katılsınlar. Çocukları eve 
kapatmayalım diye başlamıştık. Bu 
duruma geldik. Kendilerine güvenleri 
geldi. Ailelerimiz bizimle birlikte 
olsunlar. Katılsınlar bizim aramıza. 
Daha güzel şeyle yapabileceğimizi 
hissediyoruz.

Şayhan Özkan - Alpaslan Gül: Biz 
Engelliler korosuna bu yıl katıldık. 
Dernekten, arkadaşlarımızdan 
öğrendik. Provalara katılıyoruz. 
Provalarda ve konserlerde çok güzel 
mutlu oluyoruz.  Eğleniyoruz. Keyifli 
oluyor. Konserde çok heyecanlanıyor 
ve mutlu oluyoruz. Burada yüzümüz 
gülüyor. Engellisi olan ailelerin böyle 
çalışmalara katılmaları çok yararlı 
oluyor. Bir şey yapıyoruz hem de 
eğleniyoruz. İftihar Hocamızdan çok 
memnununuz. Çocuklarımız onu çok 
seviyor. Konserlerimize herkesi davet  
ediyoruz. 

Semiha - Fatih Önal: Kent Konse-
yinde koro kurulduğunu öğrendik, 
Çocuklarımızla yazıldık. Çocuklar çok 
mutlu ve memnunlar. Yarı tatilde çok 
özlüyorlar. Bugünlere geldik, memnu-
nuz hayatımızdan, mutluyuz. Çocukla-
rımız da mutlu. Konserlerimiz oluyor. 
O anda çok mutlu oluyorlar. Konser 
için giyinmek, hazırlanmak onları çok 
memnun ediyor. Çocuklarımız bu 
çalışmayla hayata bağlandılar. Biz de 
onlarla beraber daha sosyal bir hayata 
katıldık. Hep birlikte durumdan 
memnunuz. Ben de anneleri, ben 
buraya davet ediyorum. Gelsinler 
çocuklarını eve kapatmasınlar topluma 
karışsınlar. Çok güzel oluyor.

Bahriye - Erbil Yılmaz: Biz, Çan'dan 
geldik. Dört senedir korodayız. 
Derneğe devam ediyorduk. Bize 
söylediler. Bizde katıldık. Çok 
memnunuz buraya geldiğimiz için ve 
çok mutluyuz. Konserlerimizde çok 
mutlu oluyoruz. Takdir alıyoruz. 
Konser anında çok heyecanlanıyoruz, 
komşuları davet ediyoruz onlar da 
izliyor memnun kalıyorlar. Toplumda 
farkındalık yarattık. Bizde de çok şey 
değişti; dert, üzüntümüz azaldı, burada 
oyalanıyoruz. Diğer ailelerle tanışı-
yoruz. Konuşuyoruz. Çok mutluyuz. 
Aileler de  koroya katılsınlar. Evlatları 
olduğu için çocuklarını evde tutmasın 
topluma kazandırsınlar. Kendileri de, 
çocukları da mutlu olsun. Çocuklar 
daha huzurlu oluyor. İletişim olunca 
onlar da mutlu oluyor.
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Emine - Fatma Çoban: Bu grupla 
hep beraber 10 yıldır birlikteyiz. 
Çocuklarımız birbirini görünce mutlu 
oluyorlar. Koromuz, hocayı çok 
seviyor. Benim kızım normalde  
konuşamıyor.  Şarkı söylemeye yani, 
“La-Lu'ya” anne ne zaman gideceğiz 
diyor. Konser verirken çok mutlu 
oluyorlar. Onlar mutlu oldu mu, biz 
daha da mutlu oluyoruz. Buraya geldi 
mi çok mutlu oluyor. Şu anda çok 
mutlu. Hayatımızda en çok değişen 
çocuğun sosyalleşmesi oldu. Her 
yönden kendilerine güven geliyor. 
Çocuk normalde evde çok sıkılıyor. 
“Anne ne zaman gezmeye gideceğiz” 
diyor. Biz de onunla birlikte 
sosyalleşiyoruz. Çocuklarımızda 
hayata daha bir pozitif bakıyorlar. 
Evde bize karşı soruları bitmiyor hep 
gezmek istiyorlar. Elimizden 
geldiğince götürmeye çalışıyoruz…. 
Bizim gibi; aileler çocuklarını 
saklamasınlar getirsinler, gezdirsinler 
topluma karıştırsınlar hep beraber 
olalım. Çocuklarını topluma 
karıştırsınlar isterim.

Güngör - Umut Sağır: Koroya 
kurulduğu zaman katıldık ve 
çocuklarımızın kendine güveni arttı. 
Cumartesi gününü iple çekiyorlar. 
Başarılı olduklarını düşündükleri için 
çok mutlular. Çocuklarımız mutlu 

Engelliler Meclisi Halk Müziği Korosu Üyeleri



bile dinliyor. Her konsere çıktığımda 
heyecanlanıyorum. 
“Heyecanlanmayacağım” diyorum 
ama o seyirciyi görünce, heyecan 
basıyor bir anda… Eskiden engellilere 
karşı şöyle bir yaklaşım vardı. Şu anda 
da devam ediyor, ama azınlıkta 
kaldığına inanıyorum, öyle düşünmek 
istiyorum. “Bu adam bunu yapamaz, 
bu adam bunu beceremez” denirdi. 
Ben okulda karşılaştım, lisede;  “bu 
adam okusa ne olur okumasa ne olur?” 
Bu benim suratıma dendi. “Sıra işgali” 
dendi. O sene ben kızdım, dik duruşlu 
biriyim, “okumayacağım” dedim. 
Öğretmenler yüzünden okulu bıraktım. 
Koro, Çanakkale'de çok büyük 
farklılık yarattı. “Engelli biri şunu da 
yapabilir” dendi. Zihinsel engelliler, 
solo yapıyor kimin aklına gelirdi; 
kimsenin! Engellilere bakış açısı 
değişti. Olumlu insanlar,  olumsuz 
insanlar var. Onları ayrı tutuyorum. 
Başarabilmek bir şeyi, çok önemli. 
Anne babalara diyorum ki, engelli 
çocuklarından utanmasınlar çünkü 
utanan aileler var. Engelli çocuklarını 
her zaman dışarıya çıkartsınlar. Eğer 
bir engelli ailede bir çocuk 
dikilebiliyor zor adımı atabiliyorsa hiç 
yılmasınlar o çocuğu yürütsünler. 
Evine tekerlekli sandalye almasınlar.  
Ben dokuz yaşında yürüdüm. O zaman 
sigara paketleri toplanınca tekerlekli 
sandalye veriliyordu. Bizde herkes 
seferber oldu. O paketleri topladık ben 
yürümüyorken, Ankara'ya gönderdik. 
Çok şükür o sandalye gelmedi. 2 sene 
sonra ben yürümeye başladım. Ailelere 
önerim onları toplum içine çıkartsınlar. 
Ben eskiden insanlara çarpmaktan 
korkardım yere düşeceğim diye, şimdi 
yürürken insanlara çarpa çarpa da olsa 
yürüyorum. 

Ayten - Ebru Özkaranfil: Dernekten 
kent konseyinde koro kurulacağını 
söylemişlerdi, öyle başladık. Benim 
kızım müziği çok seviyor. Hafta sonu-
nu iple çekiyoruz.  Koro, bizim çocuk-
larımıza çok yararlı geldi. Hepsi çok 
seviyor. Çocuklar sosyalleştiler. Her-
kes tarafından tanındılar. Hocalarını 
çok sevdikleri için gönüllü olarak 
severek geliyorlar. Bizim için çok iyi 
oldu. Çocuklarımız evde sıkılıyorlar. 
Onlar için çok faydalı oldu. Çocukla-
rımız için bu çalışmalar artmalı... 
Bizim çocuklarımızın bir şey başardığı 
belli. Dışarıdan, bizim çocuklarımıza 
farklı bakılıyor. Dışlanıyor ama böyle 
olduğu zaman topluma girdiği zaman 
çocuklarımıza özgüven geldi. Biz de 
bir şeyler başarabiliyoruz diyorlar. 
Anneler babalar üzülmesinler. Benim 
çocuğum böyle doğduğu zaman ben 
çok üzülmüştüm. Dünyadan her 
şeyden koptum. Ama üzüldüğüme 
pişman oluyorum. Onlara şunu 
söylüyorum “çocuklarını eve 
bağlamasınlar”. Engelliler için çok 
programlar yapılıyor. Programlara 
katılsınlar, izlesinler.  Bizlerin arasına 
gelsinler, bizim gibi olsunlar. 

Baki Şenol: Engelliler korosu benim 
için çok değişik oldu. İlk katıldığım 
zaman diğer engel gruplarını tanımı-
yordum. Biz görme engelliler, birara-
dayız birbirimizi tanıyoruz, ama diğer 
engellileri tanımıyordum. En çok tanı-
dığım zihinseller vardı. İlk katıldığı-
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mız zaman sorunlar yaşadık. Benim 
için en büyük değişiklik farklı engel 
gruplarını da tanımak oldu. Yoksa 
benim müzik hayatımda 1976 yılından 
başlayarak halk müziği koro çalışma-
ları, sanat müziği koro çalışmaları 
vardı. Engel gruplarını daha iyi tanı-
mak için bunu devam ettiriyorum… 
Konser verirken çok rahatım. Bütün 
konserlerde, ama engelli, ama engel-
siz. Çalışmalarda daha dikkatli oldu-
ğum gibi en çok konserde ciddiyeti ve 
sorumluğunu hisseden insanım. Özel-
likle engelliler ve aileleri için söylüyo-
rum.  Engellisi olan aileler genellikle 
engellisinin önünü kesmemeli. Normal 
hayata engellisini adapte etmeli. “Sen 
yapamazsın, sen gitme” dememeli ve-
ya engellisinden utanmamalı. Yaşayan 
herkes engelli adayı. Eğer engelliniz 
varda utanıyorsanız en büyük yanlışı 
yapmış olan kişisiniz. Beni ailemde 
kesinlikle hiçbir zaman “aman sen 
görmüyorsun yapamazsın, edemezsin” 
demediler.Ben o kadar rahat büyüdüm. 
Aileler engellisine sahip çıkmalı ve 
nerede daha güzel faydalanacaksa 
engellisini oralara götürmeli. 

Göksel Yalınız: 4 yıldır korodayım. 
Çalışmalar iyi gidiyor. İlk 
başladığımız dönemle şimdiki dönem 
arasında çok fark var. Engellilerin 
telaffuzu, şarkı söylemesi, adapte 
olması, müzik esnasında el vuruşlarını 
dinlemesi beni çok etkilemeye başladı. 
Koro içinde olduğumdan beri 
telaffuzumun düzeldiğine inanıyorum. 
Hayatımda insanlar beni tanıyor. 
Çanakkale'de tanınıyorum. “Konserine 
geldik çok güzel söyledin” diyorlar. 
Bunlar güzel şeyler. Farklı engel 
grupları ile bir araya geliyoruz. Bu çok 
önemli. Paylaşımlar da önemli. 
Koronun bana kattığı ilk şey diksiyon 
ve sesimin terbiye edilmesi. Eskiden 
berbat sesim vardı. Şimdi evde annem 
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“Engelliler Korosu” fikrinin  mimarı  
bazı konserlerde ve toplantılarda da 
söylediğim gibi Engelliler Meclisimiz-
dir. Kent Konseyi başkanımız Saim 
bey'in çok büyük katkıları var. “Gelin 
böyle bir koro kuralım” diyerek başla-
yan bir süreçtir bu. Ben çok koro ça-
lıştırıyorum; üniversite, belediye koro-
su çalıştırıyorum. Memurlar, öğret-
menler, çiftçiler korosu. Engelliler 
korosu çok farklı bir koroydu. Engeli 
olan insanlarla karşı karşıyasınız. “Bu 
iş olur mu” diyerek bir düşünme süreci 
başladı. Çalışmalara başlamadan önce, 
engellilerle çalışan öğretmen arkadaş-
larımdan iletişimle ilgili bazı bilgiler 
aldım. Onlarla bir engelli gibi değil de, 
normal bir insan gibi ortam sağlanırsa 
başarı geleceğini anladım.
Bu başarı sürecinde arkadaşların 
engelleri bir tarafa bırakıldı. Tamamen
müzikal başarı konuşuluyor. Hiçbir 
zaman engelleri ön plâna çıkmıyor… 

Ben çok şaşkınım! Provalara başlama
noktasıyla konuya gireyim: 
Çalıştırdığım diğer korolara  girdi-
ğimde acayip bir uğultu, gürültüyle 
karşılaşırım. Oysa, engelli  arkadaşlar 
bu çalışmayı öyle bir sessizlik içinde 
bekliyorlar ki, zannedersiniz içeride 
kimse yok. 25-30 kişiden oluşan bu 
gruptan hiç gürültü gelmiyor. 
Zannedersem engellilerin, bu koro, bir 
beklentisiydi. Aslında bu oluşumu 
doğru bir saptama gibi düşünüyorum. 
O yüzden de başarı buradan geldi.  
Herhalde benim de biraz tecrübe ve 
donanımımla katkım oldu. Annelerin 
çok büyük rolü var. Çok etkililer. 
Özellikle zihinsel engelli bireylerin 
yanında bulunan annelerin çok büyük 
katkıları var. Çünkü onlar orada olunca 
aynı zamanda katılımcılar. Onlar da 
türküleri söylemek adına sanki o 
koroda THM korosunda görev alır gibi 
çocukları ile birlikte gelmeleri de çok 

sevdiklerini ifade ediyor. 
Sosyalleşmeleri üzerine büyük etkileri 
oldu. Koronun amaçlarından bir tanesi 
evlerinde oturmaktansa bu tür sosyal 
çalışmalara katılmasıdır. Çanakkale 
halkı da bu konuda çok destek verdi. 
Konserlerimiz doluyor. Geri dönenler 
oluyor halk bu bağlamda koroyu, ele-
manları tanıdı. Kordonda yolda oto-
büste olsun onlarla görüştüklerinde “ne 
güzel söyledin türküyü”,  “çok güzel 
söyledin türküyü” dedikleri zaman se-
viniyorlar,  artık solistler de tanınıyor. 
Sadece solist değil koristler de tek ba-
şına çok iyi türkü söylüyorlar. Onların 
da iletişimleri, hem psikolojik hem 
toplumsal anlamda çok iyi gelişti… 
Bursa'daki  konserden sonra ilçelerden 
de talep var. İl dışından da talepler var. 
Davet ediyorlar. Herhalde yurt dışı 
konserleri olacak. Kent Konseyine 
baktığınızda bir Avrupalı gibi çalışı-
yoruz. Bütün yönetimle çok iyi çalışı-
yoruz. Bu bir süreçtir. Adım adım 
ilerliyoruz. Artık sistem oturmuş du-
rumda. O yüzden de ileriye dönük 
sınırları aşacağız gibi geliyor. Çok özel 
bir otobüs hazırlansa -üç tane olabilir-;  
engelliler ve çalan, eşlik esen saz 
arkadaşları anlamında biz bir grubuz. 
Turne olsa o zaman ismimiz daha fazla 
duyurulmuş olur. Koro Çanakkale'nin  
vitrini olmaya başladı. Özel insanları 
çalıştırıyorsunuz. Burada saz arkadaş-
larım var ve hepsi çalmak için can 
atıyorlar… Grupta 13 saat beyin ame-
liyatında kalmış görme engelli, beden-
sel engelli arkadaşlarımız var. Teker-
lekli sandalyede olan arkadaşlarımız 
var. Bunları anneleri velileri ile birara-
ya getirmişsiniz, müzik yapıyorsunuz 
ve bu başarı noktasında. 
İzleyenlerin tespitlerinden bahsetmek 
isterim:  Artık resmen tabiri caizse 
izleyenlerin gözündeki “perde indi”;  
“bu türkü nasıl seslendirildi” diye 
bakılıyor. Artık tamamen müzikal 
başarıyı konuşuyorlar. “Bu nasıl 
başarı” diyorlar. Arkadaşların engelleri 
konuşulmuyor. Tamamen yapılan 
müzik düşünülüyor. Koro Çanakkale 
halkı tarafından takip ediliyor. Afişler 
asılmaya başladığı andan itibaren bana 
da telefonlar geliyor. Engelliler 
Meclisi başkanımız herkesi koroya 
davet ediyor. Korodan bahsediyor. Bu 
sene 2 kişi katıldı. Koromuz 
çoğalacak... Erkan Yavuz salonunda 
hafta sonları, hafta arası 10 Mayıs 
konseri için  çalışmalar devam ediyor. 

Engelliler Meclisi Halk Müziği Korosu Şefi İftihar Vanlı
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eğilimler sergiledikleri gözlenmiştir. 
“Engelli bir arkadaşınla beraber oyun
oynamak ister misin” %67,1 veya 
“Teneffüste beraber olmak ve yardım 
etmek ister misin” %62 gibi kısa 
vadeli yardım ya da sorumluluk alma 
durumlarında evet diyenlerin oranı 
yüksek iken, hafta sonunu birlikte 
geçirme gibi daha uzun vadeli 
durumlarda evet oranı %43,6 ya kadar 
düşmüştür. “Yaz tatilini engelli bir 
arkadaşınla geçirir misin” sorusunda 
ise bu oran %30,5 e kadar düşmüştür. 
Nitekim kısa vadeli beklenti ve 
eğilimlerde oranlar genellikle % 60 ve 
üstü iken uzun vadeli beklenti ve 
eğilimlerde evet yanıtlarının oranı 
nispeten daha düşük çıkmıştır. Uzun 
vadeli beklenti ya da yardım etme 
eğilimini ölçen sorulardan olan  
“Sınıfındaki ya da çevrendeki 
herhangi biri senin en iyi arkadaşın 
olabilir mi?” sorusunda evet 
yanıtlarının oranı % 65,7 gibi yüksek 
bir rakam çıkmıştır. 
Kısa ve uzun vadeli eğilimler ve 
sorumluluk alma bağlamında 
değerlendirdiğimizde öğrencilerin 
genel olarak kısa vadeli sorumluluk 
gerektiren durumlara daha olumlu, 
uzun vadeli sorumluluk gerektiren 
durumlara daha olumsuz yanıtlar 
verdikleri görülmüştür. 
Genel olarak değerlendirdiğimizde 
tüm katılımcılar kısa vadeli eğilimler 
ve sorumluluk alma durumunda daha 
olumlu iken uzun vadeli eğilimler ve 
sorumluluk alma konusunda daha az 
olumlu eğilim sergilemişlerdir. 
Özellikle okullarında özel alt sınıf ve 
kaynaştırma eğitimi olan öğrencilerin 
eğilimi diğer öğrencilere oranla daha 

olumsuz bulunmuştur. 
Öğrenciler ayrıca cinsiyet, sınıf, anne 
eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, 
ailede engelli birey olması, çevrede 
engelli birey olması bağlamında da 
değerlendirilmişlerdir. Yapılan 
değerlendirme sonucunda,  kız 
öğrencilerin erkek öğrencilere oranla 
daha olumlu bir yaklaşım sergilemiş 
oldukları gözlenmiştir. 
Normal gelişim gösteren bireyler 
okullarda sayısal olarak çoğunluğu 
oluşturmaktadırlar. Onların özel 
gereksinimli akranlarına destek 
olmaları, onları kabullenebilmeleri ve 
onlarla empati kurabilmeleri onlara 
yönelik olumlu bir tutuma sahip 
olmaları ile de yakından ilintilidir.
Çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkan 
ve üzerinde çalışılması gereken 
hususların; 
-Normal gelişim gösteren bireylerin 
özel gereksinimli akranlarına 
yönelik olumsuz tutum ve 
davranışlarının anlaşılması için 
daha fazla çalışma yapılması,
-Belirlenen olumsuzlukların 
giderilmesine yönelik projeler 
üretilmesi,
-Her iki grubun bir arada olmasının 
sağlayacağı faydaların somut olarak 
gösterilmesi,
-Normal gelişim gösteren öğrenciler 
ile özel gereksinimli öğrenciler 
arasındaki etkileşim ve işbirliğinin 
arttırılması, 
-Bu çocukların katılabilecekleri 
uygulamalı empati çalışmalarının 
yapılması,
- Ailelerin engellilik konusunda 
eğitilmesi konularının olduğu 
düşünülmektedir.  

Çalışma grubunun hazırladığı rapor; 
26.01.2016 tarihli Kent Konseyi Genel 
Kurulu'nda görüşülerek kabul edilmiş,  
Belediye Meclis'ine de 3.02.2016 
tarihli toplantısında sunulmuştur.
Projenin amacı, yöntemi   
Bu proje Kent Konseyi Engelliler 
Meclisi tarafından organize edilen ve 
desteklenen, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi ve Çanakkale İl Milli 
Eğitim Müdürlüğünde çalışan 
uzmanlarca gerçekleştirilen bir 
projedir. Proje, çocukların engelli 
yaşıtlarına yaklaşımlarını ve onlara 
yönelik davranışlarını belirlemeyi 
amaçlar. 
Projeyi yürütecek olan ekip Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan 
psikolog, psikolojik danışmanlar, 
rehber öğretmenler, özel eğitim 
öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinden 
oluşmuştur. Ayrıca ekibe kent konseyi 
engelli meclisinin toplantılarına katılan 
ve gönüllü destek veren engelliler ve 
aileleri de aktif katılarak destek 
olmuşlardır. 
Yapılan toplantılar sonucunda 
ilköğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin 
engelli akranlarına yönelik 
yaklaşımlarını belirlemek için 11 
maddeden oluşan bir soru formu/anket 
hazırlanmıştır...
Anket Çanakkale merkezinde yer alan 
10 ilkokulda 800 öğrenciye 
uygulanmıştır.
Sonuç ve öneriler
Toplam öğrenci sayısı üzerinden ankete 
verilen yanıtlar değerlendirildiğinde, 
öğrencilerin kısa vadeli talep veya 
beklentilere uzun vadeli talep veya 
beklentilere oranla daha olumlu 

 “Çocuk Kalbi Engel Tanımaz” Projesi Raporu
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 “Marina Çalışma Grubu” Raporu

Marina Çalışma Grubu'nun hazırladığı 
rapor; 26.01.2016'da Kent Konseyi Genel 
Kurulu'nda kabul edilmiş, Belediye 
Meclis'ine de 3.02.2016 tarihli 
toplantısında sunulmuştur.
Konu: Çanakkale'nin vitrini 
sayılabilecek yat limanı ve balıkçı 
barınağını içine alan, mendirek 
alanının bakım ve güvenlik 
konularıyla, teknik ve fiziki 
sorunlarının tespit edilerek alandan 
kentlinin maksimum düzeyde 
yararlanmasını sağlamak.  
Çalışma Grubu: Özcan Vural 
(Kolaylaştırıcı), Mehmet Karagöz, 
Atilla Gündüz, Bircan Ayaydın, 
Ramazan Deneri, Erol Ceylan, 
Emrullah Er, Ümit Özyayla, Mustafa 
Sütçü, Cahit Kocaman, Halil İbrahim 
Mutlu, İ. Cengiz Kıran, Necati Sakin, 
Sıtkı Top, Ersin Yeni, Fahrettin 
Manav, Ali Kahraman, Cemal Kula 
ile Çanakkale Belediyesi, ÇOMÜ 
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 
Fakültesi, Emniyet Müdürlüğü, 
Çanakkale Marina Yatçılar ve 
Kaptanlar Derneği, UEDAŞ 
kurumsal katkıda bulunmuşlardır. 

Yat Limanı mevcut durumu
Yat limanı, toplam alan 18.000 m2. 
olup Çanakkale Belediyesi tarafından 
yönetilmektedir. Yat Limanına kayıtlı 
63, balıkçı barınağında 95, yüzer is-
kelede 35 tekne kayıtlı olup yeni ya-
pılan iskelede de 35 tekne olmak üze-
re 228 tekne kayıtlıdır. Yat Limanının 
özel güvenlik personeli ile birlikte 
Emniyet Müdürlüğü personelinin 24 
saat görev yaptığı bildirilmektedir. 
Belediyeye ait bir Zodyak bot vardır. 
Liman 24 saat kameralarla izlenmek-

tedir. Uyarıcı levhalar bakımsız ve 
yetersizdir. Sandalcılar bölümünde 
gözle görülen kirlilik ve deniz yüze-
yinde yağ tabakası oluştuğu gözlem-
lenmektedir. Günübirlik gelen yatlar 
ile sürekli kalan teknelerin bazen de-
niz kirliliğine sebep olduğu gözlem-
lenmektedir. Tekneleri koruma amaç-
lı asılı olan lastikler suda kirlenmeye 
yol açmaktadır. Limandaki platform-
lar ile demirleri kırık ve paslanmıştır.  
Mendirek kıyıları sualtı ve kayalıkla-
rında pet atıklar, şişe ve cam kırıkları 
görülmektedir.

Sonuç ve öneriler
Yat Limanlarının hizmet verdikleri 
hedef kitlenin genel eğilimlerine göre 
biçimlendiği göz önünde bulunduru-
larak, bu çalışmada yatçıların da talep 
ve değerlendirmeleri dikkate alınmış-
tır. Hem denizcilik sektörü hem de 
turizm sektörüyle yakından ilişkili 
olan yat limanı bir gezinti ve seyir 
alanı olan kordon boyu ve iskeleye 
uzanan yakın çevresiyle birlikte ince-
lenmiş ve değerlendirilmiştir. Gerek 
yat limanı, gerekse balıkçı barınağın-
da yaşamlarının bir parçası olarak 
günlerinin bir kısmını yat veya mo-
torlarda geçiren kullanıcılar ile men-
direği bir gezinti yeri olarak kulla-
nanların beklentilerine bu çalışmada 
yer verilmiştir. Kentimizin bir turizm 
değeri olarak da, yat limanına ve 
balıkçı barınağına sahip çıkılarak 
kamuoyu doğru bilgilendirilmeli; yat 
limanının ve balıkçı barınağının kent 
ve kentlilerle bütünleşik ve bir arada 
yaşaması sağlanmalı ve korunmalıdır.

Bunun için;
-Limanda ve balıkçı barınağında 

koruma kullanma dengesinin 
sağlanması,
-Çevresel kirlenmenin ve kirlenmeye 
yol açacak girişimlerin kesinlikle 
önlenmesi (ör. su perdesi ve iskele 
içindeki LED ekran),
-Denizcilik kültürünün geliştirilme-
siyle, deniz turizmi konusunda her 
türlü eksikliğin giderilmesi, 
-Denetim yapacak kuruluşlar 
arasında görev karmaşasına son 
verilerek, açık ve net kararların 
uygulanması,
-Kamu ve özel sektörde konuyla ilgili 
uzman kişilerin çalıştırılması (ör. Kıyı 
ve Deniz mühendisliği).
-Denizleri ve kıyıları çevreleyen sahil 
şeritlerinden yaralanmada öncelikle 
kamu yararının gözetilmesi,
-Aylık periyotlarda deniz kirliliği 
ölçümlerinin yapılması,
-Halkın görebileceği yerlere temiz, 
bakımlı uyarı levhaları konulması,
-Mendirekte denize girilmemesi 
gerekir, girilecekse de gereğinin 
yapılması,
-Mendirek üzerine yeterli sayıda ve 
bakımı yapılan oturma banklarının 
konulması,
-Engellilerin de engelsiz şekilde 
dolaşmalarına imkân verecek 
düzenlemeler ile tuvaletlerin 
engellilere uygun özellikte olması, 
-Seyir terası olan ahşap platformun 
düzenli olarak bakımının yapılması,
-Yakıt istasyonunun yerinin 
mendireğin yanına alınması,
-Mendirek içindeki bölgenin 
temizliği için “deniz temizlik 
makinası” alınmasını,

önermekteyiz.



Zehra Koylu(Namık Kemal Mahalle 
Meclisi Yürütme Kurulu üyesi)
1) Daha önce böyle bir etkinlik oldu-
ğunu bilmiyordum. Muhtarımızın 
önerisiyle katıldım. Seçimler için 
davet aldığımda mahalleye yardımcı 
olarak geldim. Şükran hanımın çalış-
malarını da duymuştum. Şükran ha-
nıma destek vermek biraz da çalışarak 
bakmak istedim. Çocuklarla uğraşı-
yordu, çocuklar ve gençlere daha 
yakından ulaşırız diye başladım. Yaşlı 
engelli var, hasta var, daha rahat ulaşır 
beraber bütün oluruz. Çok yönelik ses 
çıktımı daha başarılı işler çıkartırız. 
Mahalle meclisi çok güzel, ama çev-
reye tanıtımı az mı desem, insanların 
yaklaşımı ya da önyargılı yaklaşımı mı 
desem ilgi göstermiyorlar. Birçok 
kişiyi sadece ziyarete gelin diye davet 
ettik. Kovulduğumuz yer bile oldu. 
“Sizin yaptığınız iş yasal değil” diyen 
de oldu. Bunu da artık kültür eksikli-
ğine bağlıyorum. Daha aktif olur halk 
bize destek verir diye düşünürken 
hayal kırıklığı oluyor. Bence bu siya-
setle alakalı değil insanların kültürü-
nün eksikliğinden kaynaklı gibi.
2) Tek tük aralarında anlayışlı insanlar 
görüyoruz.Kültürce içe kapanık insan-
lar çok fazla olduğu için mahallede 
onlara ulaşmak zor. Destek olursa 
daha güzel işler çıkartabiliriz. Mahalle 
meclisimiz için “siyasetle alakası yok” 
diyoruz. Belediyeyi denetlemesi için 
kurulmuş mekandır, hep beraber 
iyileri onaylayalım, kötülere karşı 
duralım diye anlatmaya çalışıyoruz. 
Amacı güzel Kent konseylerinin ama 
halkı daha da çekebilmek önemli.
3) Kent Konseyinin kapsamı çok 
güzel. Bizim mahalle dışında daha 
güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. 
Bizim mahallemizde, yaşlı evde otu-
ranlar olduğu  için halkın desteği az. 
Kent konseyi bana göre çok şey ifade 
ediyor. Belediye ile olan mesafe 
kalkıyor. İşlerin onayını görüyoruz. 
İnsanları bütünleştirmeye çalışıyor her 
şeyden önce.

Kent Konseyi Mahalle Meclisleri'nin 
yürütme kurulu üyelerine sorular sorduk 
ve yanıtladılar.
İşte sorduğumuz sorular ve yanıtları:
1) Mahalle Meclisine nasıl, neden 
katıldınız? Mahalle meclisi hakkında 
ne düşünüyor ve neler yapıyorsunuz? 
2) Mahalle meclisinize ilgi nasıl?
3) Kent Konseyi hakkında 
düşünceleriniz nelerdir?

Ülker Öksüz(Namık Kemal Mahalle 
Meclisi Yürütme Kurulu üyesi)
1) Bu tür çalışmaları seviyorum. 
Doğrusu bir yere yardım etmeyi 
seviyorum. Burada çalışmak, destek 
sağlamak için katıldım. Halkı tanımak 
mahalleye faydalı olmaktı amacım. 
Halkın bakışını olumlu görüyorum 
ama halkın anlamadığını 
düşünüyorum. Mahalle meclisine biraz 
siyasi gibi bakılıyor. O nedenle uyum 
sağlanmıyor. 
Mahalle meclisinde her görüş bizce 
temsil edilmiyor. Biraz siyasi katılım 
zannedildiği için edilmiyor. “Burada 
ne yapıyorsunuz”, “farklı bir menfaat 
var mı” gibi “orada yiyip içiyor 
menfaat uyguluyorsunuz” gibi sözler 
oluyor ama aldırmıyoruz. Kendimizi 
biliyoruz. 
2) Mahalle bakışı çok olumlu 
söyleyemem esnaf kötü bakmıyor. 
Yoğun bir mahalle değiliz. Eski 
mahalle olduğumuz için kalabalık 
mahalle değiliz. Sadece esnaf var. O 
da kapatıp gidince çok önemsemiyor. 
“Olsa olur olmasa da olur” diye 
bakıyor. İstekler söylendiğinde herkes 
katılsa daha çabuk ürünü alacağız. 
Mahalle sakinleri birbirimizi tanımak 
için eksikliklere birlikte karar vermek 
için gelsinler. Biz bu mahalleyi, diğeri, 
diğer mahalleler kalkınsın diye 
çalışıyor. Amacımız birleşiyor. 
İsteklerimizde daha verimli oluruz.
3) Herkesin bizle ilgili düşüncesi var. 
Mahallesi,  halkı için çalışıyoruz. 
Yardımcı olmak için çalışıyoruz. 
Herkes bu yönde çalışıyor.
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Şükran Yaman (Namık Kemal 
Mahalle Meclisi Yürütme Kurulu 
Başkanı)
1) İlk kurulduğunda Mahalleliye 
faydalı olacak diye ben de katılayım 
dedim. Mahalle meclisinin,  başka 
mahallelerde açıldığını duyduk “bizim 
mahallede olunca katılırım” dedim. 
Sandık ki çok daha çok benim gibi 
hanım gelecek ben bir taneymişim. 
Bir tane bir tanedir diye katıldım çok 
güzel kardeşlik yaşıyoruz. Bugüne 
kadar bayağı bir yol kat ettik. İnsan-
lara faydalı olunca, hem yardım ettiği-
miz insanların mutlu olduğunu gör-
dükçe, çocukları mutlu gördükçe 
bizim için de mutluluk kaynağı oluyor. 
Kadınlarımız el işi öğreniyor. Çeyiz 
yapıyor kına gecelerinde kullanılan 
çeyizlikler, insanların durumu zayıf 
olduğu için, çok az cüzi bir fiyata 
satılıyor. Hem maddi hem manevi 
yarar sağlanmış oluyor. Mahallemiz, 
daha güzel oldu. Birbirimizi hiç 
tanımıyorduk şimdi biliyoruz. Sabah 
oldu mu selamlaşıyoruz. Güzel bir şey. 
Daha fazla olursa daha iyi işler 
yapacağımızı biliyorduk bir daha ki 
sefere daha fazla katılımla mahalle 
sorunlarını daha iyi çözeceğimize 
inanıyorum. Yönetimde tek kadındım 
şimdi 3 oldu. Veliler anneler çoğaldı. 
2) Beraber mahalle esnafına, evlere 
geziler yapıyoruz. Biz broşürleri der-
gileri verdik.“İsterseniz gelebilirsiniz” 
dedik. Geri kalanı, işinden sonra 
geleceğini söyledi. Bazıları “duyduk 
gelmedik” diyor bundan sonra katılın 
dedik. Kartları bıraktık toplantılar 
olunca çağıracağız. İstekli olup gel-
mek isteyenleri çağıracağız. Hep be-
raber gelsin ki birlikten kuvvet doğar. 
Başka fikirler olur. Dayanışmadan, her 
zaman beraber olmaktan yanaydık. 
Eskiden imece usulü yapılırdı şimdi 
daha içe dönük yaşıyoruz, ama eskisi 
gibi olabilir. Düğün oldu mu beraber 
yapalım burası mahallenin toplantı 
merkezi olacak.
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Konuştuklarımız sadece mahalleliyi 
buraya nasıl çekebilir sorunlarını nasıl 
çözebiliriz.
Bugüne kadar ters tepki almadım. 
Güzel çalışma yaptığımızı söylüyorlar. 
Birçok esnaf başarılı olduğumuzu 
düşünüyor. Belediye ile bağlı 
olmadığımızı anladılar. Bir parti 
olarak görmüyorlar.
3) Güzel şeyler yapıyorlar. Hiçbir 
çıkarları yok. Memnunum. Başarılı 
buluyorum.

Günay Özkan(İsmetpaşa Mahalle 
Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi)
1) Kent Gönüllüsü iken, Mahalle 
Meclislerinin açılacağını duydum, 
katıldım.  Zorluklar oldu ama 
girdikten sonra sevdim. Mahalleliyi 
çağırdık. Bilenler geldi. Muhtar 
yardım etti. Kimse meclisin ne 
olduğunu bilmiyordu. Meclis 
denilince belediye çalışma ofisi o 
dönemde belediye seçimi vardı; parti 
seçim ofisi sandılar. Anlatmaya 
çalıştık. Biraz anladılar. Kuruluşunda 
da olduk. 2 yıl çalıştık. Bilenler 
inşallah bizden memnunlardır. 
Büyükşehirlerde bu zamana kadar 
yapılan şeyler gerçekten başarılı 
olmuş. Ben de girmeden internette 
araştırma yaptım. Halka dokunmak 
halk ile belediye arası gibi gördüm, 
iletişimi çabuk sağlamak gibi geliyor. 
Çalışmalar verimli oldu. Hiçbir 
şikayet gelmedi. Biz devam ediyoruz. 
Bizim aramızda farklı siyasi 
düşünceden arkadaşlarımız da vardı. 
Bazen ister istemez birbirimizi 
kırmadan siyaset konuşuldu. Dışarıdan 
gelenlerle de konuşup ortak noktada 
buluşuyoruz. Mahallelinin tamamını 
biliyorum. Çalışmasam da buranın bir 
etkinliğine mutlaka gelirdim. Sağlık 
alanında insan hakkında neler 
yapabileceğimizi burada öğrendik. 
Mahalle meclisleri geç kalmış ama 
çok iyi oldu. Biz de daha bilinçlendik 
esnafı mahalleyi geziyoruz. Mahalleli 

Mahallemizde her görüşten insan var. 
Fark gözetmiyoruz.  Her partiden in-
san yaşıyor. Halk olarak ayrım yapmı-
yoruz. Halk birbirine kaynaşık.
3) Kent konseyi bütün halkın mahalle-
lerin temsilcisi. Herkes kendi mahalle 
meclisinde çalışıyor ama bütün 
mahalleler birleşince Çanakkale 
demektir. Öyle görüyorum. Başka 
mahallede oturanlar geliyor sizin 
mahallede de var gidin diyorum tarif 
ediyorum. Bir sorun varsa beraber 
karar veririsiniz diyorum. Bütün 
Çanakkale çözülmüş olur.

Gönül Başaran(İsmetpaşa Mahalle 
Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi)
 1) Kent Konseyi  Mahalle Meclisleri 
kurulacağını duyduk. Bende katıldım. 
Çok güzel şeyler yaptığımızı 
düşünüyorum. Ne kadar yapıyoruz onu 
da bilmiyorum ama iyi işler yapıyoruz. 
Aday oldum seçildim. Mutluyuz. 
Birliktelik, beraberlik mahalleliyi 
toplama açısından kurslar açtık onlar 
güzel oldu. Mahalleli sorunlarını 
çözmekte yardımcı oluyoruz. 
Mahalleli haklarını savunuyoruz. 
Çocuklara eğitim veriliyor. Dikiş 
kurslarımız var, halk oyunları kursu 
var. Meclisimizi herkese tam olarak 
tanıtamadık.  Burasının bir yere bağlı 
olduğunu düşünüyorlar. Böyle bir şey 
olmadığını söylediğimiz halde 
belediyenin kanatları altında 
olduğumuz düşünülüyor. Ama böyle 
bir şey değil. Kent Konseyi aracılığı 
ile anlatmaya çalışıyoruz. Ama 
insanlar bunu yavaş yavaş anlamaya 
başladı.
2) Şu ikinci dönem iyi. Kurslar 
açıldıkça insanlar burayı tanımaya 
başladı. Faydası olduğuna inanıyorum. 
En azından insanlar buranın bir parti 
bürosu olmadığını öğrendiler. 
Meclisimizde farklı görüşler var, niye 
olmasın! Bütün arkadaşlarımız aynı 
partili değil. Herkesin farklı 
düşünceleri olabilir. Burada gerçekten 
bir parti konuşmuyoruz. 

sağlık sorunları, çocuk eğitimi, boş 
vakitlerini değerlendirmeyi, faydalı 
olabilecek şeyleri öğreniyorlar. El 
sanatlarını geliştiriyorlar. 
2) Mahalleli dokunursan ilgileniyor 
gibi. Onlar bize dokunmuyor. Biz ne 
kadar çok dokunursak onlar bizden 
kaçıyorlar. Yine de gidiyoruz. 
Öğrenmek çok istiyorlar. Gelseler 
sürekli gelecekler. Adım atmaya 
korkuyorlar. Gelip görüyorlar ama 
başkasını getirmiyorlar kendisi 
geliyor. Etrafına söylüyor ama çok 
yayılmıyor.
3) Çok olumlu düşünüyorum. 
Teşekkür ediyoruz. Bizi bir araya 
getirdi. Çalışmalar çok iyi. STK'lar 
bizi tanımaya başladı. Aslında bizi 
daha çok tanımak için mahalle 
meclislerine gelmeliler. Belediye 
başkanı, diğer STK'lar mahalleli 
buraya gelip bizi tanımalarını 
istiyoruz.

Makbule Yılmaz(İsmetpaşa Mahalle 
Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi) 
1) Buradaki arkadaşlar “bize katılır 
mısın” dediler. Benim de isteğim 
vardı. Apartman temsilcisi olarak 
geldim. Yaşamımı yönlendiren karar 
ve uygulamaların temelinde yatan 
inanç ve değerlerin neler olduğunun 
farkında olduğum için sivil toplum 
kuruluşlarında çalışmak ezilen bizlere, 
hem öğrenerek, hem öğreterek katkı 
sunmayı vicdan borcu saydım. Sadece 
eleştirmek sadece sızlanmak değil, 
çevremde yaşadığım topraklarda neler 
oluyor ve bunların neresindeyim ne 
kadar katkı sunabiliyorum diyerek 
kendimi sorguladım. Thomas Jefferson 
sözüdür; “Düşünce ayrılığı 
yurtseverliğin en üstün biçimidir.” 
Onun için yaşamımda her düşüncede 
insanlara yer var. Çevreme birlikte 
yaşadığım herkesin sorununa hangi 
düşünce, ırk, mezhep, dili, dini, rengi 
ne olursa olsun birlikten kuvvet doğar 
ilkesiyle gönül bağı vefa duyguları ile 
çözelim ve yaşadığımız mahalleyi 
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yaşanabilir hale getirelim düşüncesiyle 
geldim. Meclis, toplumun temel 
taşlarında biri. Sosyal aktiviteler 
yapılıyor. Çevremizdeki insanların ne 
sorunları var. Gelen her türlü sıkıntı 
her şey birlikte konuşulup karar 
alınıyor. Daha çok gözlemleyen hakla  
iç içe olan sorun ve sıkıntıları gündem 
taşıyan yetkilere ulaştıran köprü gibi 
bir yer. Siyasi görüşten çok kentlinin, 
halkın sorunları daha önde. Gönlüm 
herkesten fikir edinmek istiyor. O da 
diğer tarafın katılmasıyla olacak. 
Sorunlar, acılar, sıkıntılar  ortak, 
herkes her görüş olabilir.
2) Yapı olarak Çanakkale halkı, belki 
yaşadığı toprakların verimli olması 
belki de coğrafyanın verdiği 
rahatlıktan dolayı çok da şey değil. 
Kendileri söylemeden birileri yapıyor 
o sıkıntıya çok girmiyorlar. İşleri 
düştükçe geliyorlar. Sıkıntıları olunca 
geliyor. Normal zamanda gidelim 
katkı sunalım o düşünce çok az. 
3) Ben bu işte yeniyim çok bilgim 
yok. İlk izlenimim çok olumlu. 
Onlardan çok şeyler öğreniyorum. 
Çevremdeki insanlardan çok şey 
öğreniyorum. Yapılan çalışmaları iyi 
buluyorum. İnsanların nasıl emek sarf 
ettiğini görüyorsun emeği geçenleri 
kutluyorum. Daha güzel olması için 
biz de katkı sunacağız. Götürdüğüm 
herhangi bir soruna çok insancıl ve 
yapıcı bakılıyor. 

Ayşegül Yıldız(Esenler Mahalle 
Meclisi Yürütme Kurulu üyesi)
1) Genel kurula katıldım. Aday oldum.  
Düşünce yapısı olarak güzel, yapmak 
istediklerimiz güzel, ama yapmak 
önemli.  Gönüllü olarak yapılan çalış-
malardaki hazzı hiçbir şeyin verdiğini 
düşünmüyorum. Burası da aynı orada 
çocuklardı, velilerdi. Burada halk in-
sanlar. Onları seviyorum çalışmak iste-
dim. Hayal kırklıklarım var. Bazen 
istediklerimizi yapamıyoruz gibi 
geliyor. Düşüncelerim var uygulamaya 
geçemiyorum. Tam bulamadım. İşler 

yapılsın deniyor ama sözde kalıyor. 
2) Mahalle halkının meclisimize çok 
ilgili olduklarını düşünmüyorum. Çok 
farklı bir gözle bakıyorlar. Bir yere 
takılmış odaklanmışlar. Buraya siyasi 
olarak bakıyorlar. Onu da yıkmak zor 
gibi geliyor bana. Bence siyasi bir 
şeyler var. Tek siyasi görüş var bence. 
Sosyal demokratik bir ortam olması 
gerekiyor ama bence yok. Yeni bir 
oluşum mahalle meclisleri. Benim de 
haberim yoktu. O bakış açısı nasıl 
yıkılır bilemiyorum, insanların kafa-
sındaki siyasi yapıyı, ama benim arka-
daşlarım açısından yıktım.
3) Güzel oluşum bir şeyler yapılıyor, 
kent konseyi ve mahalle meclisi sanki 
birbirinden çok uzak daha iç içe çalı-
şırsa daha iyi olur. Sanki ikisi ayrı 
yapı gibi. Beraber birlik içinde daha 
sık olursa daha iyi olur diye 
düşünüyorum.

Neşe Kaya(İsmetpaşa Mahalle 
Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi)
1) Emekli hemşireyim. Kent konseyini 
duydum. Kendi mahallemde gönüllü 
olarak katıldım. Kuruluşundan itibaren 
buradayım. “Siyasi partidir” diye çok 
soran oldu. Herkese açık olduğunu 
bildirdik mahalle sakinlerinin birlik 
içinde refah içinde yaşamalarını 
kolaylaştırıp bir yer olabileceğini 
anlattık. İkinci yıl,  seçimde tekrar 
görevimize devam ettik. Mahalle 
meclisi hayatımızın bir parçası oldu. 
Mahalle meclisleri daha aktif olmalı 
halkı biraz daha fazla çekebilmeliyiz. 
Kadınlarımızı çekebiliyoruz. Sosyal 
faaliyetlerimiz olsun dikiş nakış olsun, 
giyim, folklor, jimnastik çeşitli 
konularda eğitim veriyoruz. Uzman 
kişiler eğitim veriyor, ama gönüllü 
olarak halkın çok daha fazla gelmesini 
istiyoruz. Bunu çok fazla hayata 
geçiremedik. İlk başladığı gibi değil 
ama daha çok yol kat etmek istiyoruz. 
Biz halka gitmeye devam ediyoruz. 
Böyle yerlere insanları çekmek zor. 
Üstünde meclis yazıyor ya “siyasi 

partidensiniz” diye çekiniyorlar.  Bura-
da siyasi görüşümüz önemli değil. 
Burada amacımız insanlara yardımcı 
olmak. Mahallemizdeki insanlarla 
ortaklaşa bir şeyler yapmak onların 
katılımlarını sağlamak. Farklı siyasi 
görüşler gelebilir bir tane olursa tek 
düze olur ama “sen gelemezsin, şu 
görüştensin” hiç kesinlikle öyle bir şey 
yok. Partiler üstü bir yer.
2) Çalışma gruplarımız var. Çeşitli 
kurslarımız var. Jimnastik, dikiş-nakış, 
folklor çalışmaları oluyor. Üç gün 
çocuklar için etüd programı oluyor. 
Öğretmenlerle birlikte ödevlerini 
yapıyorlar. Olumlu dönüşler aldık. 
Futbol turnuvası düzenledik. Eskiye 
nazaran ilgi çok daha arttı bize yakla-
şımları güzel, olumsuzluk yok. Daha 
çok gelsinler istiyoruz. Mahallemizin 
her tarafına dokunamıyoruz. Dokun-
mak istiyoruz. Büyük bir mahalle 
gidemediğimiz yerler de vardır. 
3) Kent konseyi olumlu bir şey. 
Belediye çalışmalarını teşvik etmiş 
oluyor. Kentli için çalışmış bir yer. 
Çok memnunum. Çanakkale'de aktif 
olması bizim için olumlu. Türkiye her 
yerinde bu kadar aktif değil. Daha da 
aktif olabilir. Herşeyi zaman göstere-
cek. Hemen her şeyi insanlarımız 
kabul etmiyor. Kendi yararına olacak 
şeyleri bile aktif olarak pek katılmıyor 
zaman istiyor. 

Satı Ürer(Esenler Mahalle Meclisi 
Yürütme Kurulu üyesi)
1) Mahalle meclislerinin kurulduğunu 
duyunca arkadaşlarla diyalog kurarak 
genel kuruluna katıldık.. Mahallemiz 
için koşturan insanlardık ve o toplan-
tıda da bize zaten bir şekilde aşinaydı 
insanlar yönetime yürütme kuruluna 
seçtiler aday olduktan sonra. Mahalle 
meclisinin de amacı bence her kişinin 
beklentisini,  çözüme yönelik olarak 
bizim yönlendirmemiz değil, tartışıp 
çözüm yolları arayıp onun uygulan-
ması gereken yerler diye düşünüyo-
rum. Mahallelide şu oluştu: Hani bir 
muhtar seçeriz çöp bidonundan, 
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lambasına her şeyle muhtar ilgilensin  
gelenlerden, belki daha önce kendileri 
koşturuyordu şu yapılsın bu yapılsın 
diye, ama “nasılsa bizim buraya 
mahalle meclisi oluştu bununda bütün 
desteğini belediye sağlıyor, o zaman 
bunlar görmeli çalışmalı yapmalı bize 
de hizmet getirmeli” gibi bir beklenti 
oluştu. Onu kırmaya çalışıyoruz. Biz, 
bir siyasi kalıbın içinde değiliz. 
Gittiğimizde diyorlar ki “bizim 
mahalle meclisimiz çok güzel 
çalışıyor”. Yani, demiyorlar ki “siz 
belli bir siyasi partidensiniz biz onun 
için gelmiyoruz” demiyorlar.  Mesela 
kahvaltı verelim yaşlılarımızı alalım 
burada oturalım sohbet edelim dedik. 
Onların günlerini güzel geçirmesini 
sağladık. Yani “bu yaşlı hangi 
partiden” diye sormuyoruz ki. Zaten 
bizim mahalle meclislerinin ilkesi 
belli; ırk, din, mezhep ayrımı 
yapmaksızın herkese yakın olabilmek 
herkesi kucaklayabilmek değil mi? 
Ama hizmet belli bir kesime gidiyorsa 
yanlış, biz de belli bir kesime hizmet 
götürecek kurum değiliz. 
2) Buraya davet ediyoruz. Gelsinler 
istiyoruz. Çekinerek kapıdan bakanlar 
var. Sohbet amaçlı da gelinebileceğine 
ikna etmeye çalışıyoruz. Anlatmaya 
çalışıyoruz ama yine de  belediyenin 
danışma merkezi gibi görmeye devam 
ediyorlar. Şikayet için gelmeye 
çalışıyorlar. Çok güzel şeyler için yani 
bir kahvaltı için bile çağırsak 
zorlanarak geliyorlar. Bütün mahalle 
meclisleri için söylüyorum; dışardan 
birileri bize gelip, ayda bir tanesi gelse 
bize birer övgü sunsa; “zaman veriyor 
güzel şeyler yapıyorsunuz” dese, biz 
çok daha gayretli olacağız. 
3)Kent Konseyi çalışmalarını takdir 
ediyorum. Engelliler, çevre ile ilgili 
olsun Çanakkale'nin mücadele ruhunu 
topluyor. Hangi siyasi kesimden olursa 
olsun hep siyasi dedikleri için bunu 
vurgulamak zorunda kalıyorum ama 
benim orada gördüğüm her kesimden 
topluluklar var. Kent konseyinden 
mahalle Meclisleri için beklediğim şu 
var: Kent konseyinde güzel şeyler 
yapılıyor. Bunları yapan, mahalle 
meclisinden giden çalışma gurupları. 
Buradan gidip mücadele yapılıyor ama 
kent konseyi mahalle meclislerini 
unutuyor. Sadece temsilci alıp 
götürüyor.  Kent konseyi orada yaptığı 
güzel çalışmaları mahalle 
meclislerinin tüm yürütmedeki 

arkadaşları da içine alarak yapmalı. 
Kent konseyi bağımsız, biz de onlar-
dan bağımsızız gibi gidiyor çalışmalar. 
Yine de mahalle meclisleri buralarda 
öksüz kalıyor. Kopukluk var. 

Fatma Çalışkan(Esenler Mahalle 
Meclisi Yürütme Kurulu üyesi)
1) Ben de gönüllü olarak girdim. 
Seçimli genel kurul oldu. Seçim 
yapıldı aday oldum ve gönüllü olarak 
mahallede bu işi gönüllü olarak 
yapmak üzere buraya geldim. Mahalle 
meclislerinde ortak noktalarda 
buluşulduğunu her zaman söylerim. 
İmece usulü çalışıldığı din, dil, ırk, 
cinsiyet ayrımı yapılmadan çalışılan 
ortak noktanın siyaset üzeri olan tabi 
ki kurumsal bir yer diye 
düşünüyorum. Çünkü yönetmeliğimiz 
yönergelerimiz var. Yani buraya 
gönlümüzce değil gönüllü olarak 
gelerek mahallemiz için ne yapabiliriz 
tartışıyoruz çalışıyoruz.  Mahalle 
meclisindeki her kişinin kendine özgü 
siyasi kimliği var, ama bu siyasi 
kimliği bu kapıdan içeri girince atmak 
zorunda. Burada üçüncü yılım benim, 
buraya her farklı siyasi kimlikte kişiler 
geliyor, ama onlarla burada siyaset 
kesinlikle konuşulmuyor. Sadece 
konular,  projeler odaklı işler 
konuşuluyor. 25 senedir bu mahallede 
yaşıyorum. Mahalleme kendimi 
adadım. Herkes kendi mahallesinde 
çalışsın ama ortak olarak kent 
konseyinde buluşarak bu işleri çözüm-
leyelim düşüncesindeyim. 
Meclisimizde, çocuklar için ödeve 
destek çalışma grubu oluştu. 
Uygulamalı eğitim çalışma grubu 
kuruldu. Okullarımız dolaşılıp 
etkinlikler yaptılar. Mahalle meclisini 
duyan duyarlı kadınlar “ben burada ne 
yapabilirim, kadın ve çocuklarla ilgili 
projem var” dediler. Tamam dedik, 
kadın çalışma gurubu kurdular. Sonra 
kurs açalım dedik. 
2) Önceleri yoktu yoldan geçeni zorla 
içeri alıyorduk.  İlk seneler zorladık. 

Kurslar, ödeve destek, toplantılar hep 
temas yoluyla arkadaşları, komşuları 
buraya çekmeye çalışıyoruz. Yeni 
binamıza taşındık. Burada daha çok 
dikkat çekti. Mahalleli katılımı 
ilerleme kaydetti. 
3) Belirli yönetmelik ve yönergelerle 
yönetilmesi gereken bir yer. Biz, 
burada mahalle meclisinde bir etkinlik 
yapacaksak, yürütme olarak karar 
alırız kent konseyine bildiririz. Kent 
konseyi de haberdar olur. Konularında 
kurumlarla birlikte paydaşlarını 
arttırarak, herkese kapılarını açmış 
durumda. Kent Konseyi  bir siyaset 
mekanı olmadığını halkımıza anlatmış 
durumda. Mesela çevre ile ilgili bir 
toplantıya insan olarak herkes davet 
ediliyor. “Bu bizden değil çağırma, bu 
dernek bize gelmez” diye bir düşünce 
olmadan herkesi bir tutarak 
kentimizde, kentlimle nasıl 
yaşayabileceğimizi gayet net bir 
şekilde ifade edebilmiş durumda. 

Yüksel Üzden(Esenler Mahalle 
Meclisi Yürütme Kurulu üyesi)
1) Mahalle meclisi mahallemde evime 
çok yakın bir adreste, yolumun 
üzerindeydi çok merak ediyordum. 
Ama ben de genelde halkın bakış açısı 
olan mahalle meclislerinde siyasi 
oluşum olarak baktığım için çok fazla 
yaklaşmak istemiyordum açıkçası. 
Daha sonra bizim mahallemizde 
yemek derneğimiz var. Buna 
üyeliğimle başladı mahalle meclisini 
tanımam. Daha çok içine girdim. 
Birkaç genel kurula katıldım. Orada 
gördüm ki düşündüğüm gibi değil. 
Daha sonra bizimle çalışmak ister 
misin teklifini aldıktan sonra aday 
olmaya karar verdim. Seçimle 
görevimize başladık. Katılmadan 
önceki görüşüm kesinlikle varolan 
yerel yönetimin çalışma ofisi olarak 
düşünmüştüm. Çevremdeki herkes 
olaya o şekilde bakıyordu. Ama içine 
girdikten sonra görüyorum öyle değil. 
Mahalle meclislerinde çok şeyler 

Mahalle Meclislerimizden
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yapılabilir, ama daha şu anda ben o 
çabaları o zihniyeti pek göremiyorum. 
Tüm mahalle meclisleri için bunu 
söylüyorum. O kervan oluşmadı. En 
büyük yapmamız gereken bu binalara 
halkı getirebilmek.  Girdikten sonra 
giren insanlar da benim ve 
arkadaşlarım gibi neyin ne olduğunu 
anlamaya çalışıyorlar. Aktif siyasetle 
hiç uğraşmadım. Ama bir şeylere çok 
duyarlı olduğumu düşünüyorum. 
Neden bir şeyler yapmayalım? Neden 
sesimiz çıkmasın? Söylemek 
istediklerimi söyleyeyim. 
Yapmak istediklerimi daha büyük 
çevrede yapabileyim diye girdim.  
İstediklerimize öyle kolay ulaşılmıyor. 
Basamak basamak yapabileceğimize 
inanıyorum.  
2) Mahalle meclislerinde şu anda 
benim önceliğim en yakınımdan 
başlamak üzere yakınımdaki insanlara 
mahalle meclislerinde ne olduğunu 
neler yapıldığını anlatmakla 
yetinmeyip buraya gelip görmelerini 
sağlamak. 
İlk hedefim o ve daha sonra da sokakta 
dolaştığım zaman gördüğüm her şeye 
tepkisiz kalmak istemiyorum. Onlarla 
ilgili ben mahalle meclisi yönetim 
kurulundayım benim bir 
sorumluluğum var zihniyeti ile 
yaklaşıyorum. Daha ciddi 
yaklaşıyorum. 
Daha önceki yıllarda katılımın 
olmadığını görüyordum, ama şu anda 
görüyorum ki daha çok hareketlilik 
var. Kahvehane ziyaretinde “sizin 
orası ne kadar çok işliyor” dediler, 
dikkatlerini çekmiş. 
Anlatamadıklarımızın bakış açısı 
burası “siyasi bir kurum!” noktasında. 
Cem evi ziyaretimiz oldu. Orada 
eskiden tanıdıklarım da vardı.
Bize “siz CHP, Belediye kadın kolları 
olarak mı buradasınız” sorusu soruldu. 
Bu görüş hâlâ var. Zamanla aşacağız 
inşallah.
3) Ben Yerel gündem 21 sürecini 
biliyorum halkın daha zayıf taraflarını 
gözetleyip onlara çare derman bulan 
kurum olarak biliyordum. Ama şu an 
Kent Konseyini daha profesyonel, 
daha açık, daha donanımlı görüyorum 
Kent Konseyini. Yerel Gündem 21 
devamı olarak değil de çok daha 
önemli şeyler yapacaktır. İşleyiş olarak 
daha ciddi ve önemsenen bir kurum 
olarak görüyorum. 

Neslihan Bedil(Cevatpaşa Mahalle 
Meclisi Yürütme Kurulu üyesi) 
1) Kapımda mahalle meclislerinin 
yürütme kurulları seçileceğine dair 
küçük broşür vardı? Öncelikle insanın 
yakın çevresinde neler olup bittiğini 
öğrenmesi gerektiğini düşündüğümden 
buraya gelmeye karar verdim. Genel 
Kurul'a arkadaşımla birlikte geldim. 
Seçimde aday oldum kendimi tanıttım, 
“çalışmak istiyorum” dedim sonuçta 
seçildim.  Kendi isteğimle bireysel 
olarak aday oldum. Mahalle meclisleri 
hakkında bilgim yoktu. Burayı da 
görüyordum ama tam olarak ne içeriği 
olduğunu bilmiyordum. Burasının şu 
anda bence mahalle insanlarının yerel 
yönetimle arasında köprü olması 
gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar 
bireysel olarak daha etkili 
olamayabilirler. Bir şikayetleri olduğu 
zaman, bizim daha etkili olacağımızı 
düşünüyorum. Öncelikle kendi yakın 
çevremde ne olup bittiğini öğrenmek 
istedim. Ben zaten daha önceden Sivil 
Toplum Kuruluşlarında görev aldım. 
Engelli bir kardeşim var. Engelli 
derneklerinde aktif olarak üyeydim. 
Mahalle meclislerinde tam olarak 
umduğumu bulamadım. Neler 
yapılmalı? Ben engelliler konusunda 
hassasım. Yaşlılar da olabilir. Tek tek 
kapı kapı insanları esnafları dolaşıp 
hal hatır sormak, başka bir şey 
yapamayız ama sohbet etmek yeter. 
İhtiyaçlarını ilgili yerlere bildirmek 
bunları yapabiliriz. Buraları yerel 
yönetime bağlı olduğu için genellikle 
Çanakkale'de yerel yönetimde CHP 
olduğu için buradaki insanların da öyle 
olduğuna dair bir görüş var. Aslında 
böyle olmamalı insanların da böyle 
düşünmemeleri gerekir. Burasının bir 
siyasi kimliği yok. Ben kendim en 
başta gelmem, öyle bir şey hissettiğim 
zaman.  Bunun anlatılması açısından 
kent konseyi veya mahalle 
meclisindeki insanların partilerin 
kadın kollarına gidip kendilerini 

Semra Güler(Esenler Mahalle 
Meclisi Yürütme Kurulu üyesi)
1)Ata apartmanı temsilcisi olarak 
katıldım.  Seçimlere katıldım yedek 
üye olarak seçildim. İstifa eden 
arkadaşımın yerine girdim, böylece 
başladım. Benim biraz tesadüf oldu 
diyebilirim. Neler olduğunu görmek 
için geldim. Aday oldum. Burada 
olmak hoşuma gidiyor. Mahalle 
sakinleri ile olan iletişimimizin 
güçlenmesi yerel yönetime katılımın 
sağlanması, hiçbir ayrımcılığa 
sebebiyet vermeden eğitsel, kültürel 
çalışmalarımızı sürekli hale getirmek. 
Mahallede ortak akla dayalı 
uzlaşmaların esas alınması ilkelerine 
dayalı çalışmalar yapmaktadır.
Daha önce, mahalle meclisleriyle ilgili 
pek fikrim yoktu. Fakat girdikten 
sonra güzel şeyler yapıldığını gördüm. 
Esenler mahalle meclisinin kadın 
temsilcisi olarak Kadın Çalışma 
Grubumuzla birlikte haftada bir gün 
Edebiyat Günleri düzenliyoruz. Kadın 
denilince konunun ne kadar geniş 
olduğu açıktır. Ancak kadına şiddet 
konusu dipsiz kör bir kuyu misali, 
sınırları, tahammülü, zorlayıcı 
boyutlara ulaşmıştır. Bu konudaki 
çalışmalarımız ağırlıklı olarak 
sürecektir. Kadın denilince konunun 
ne kadar geniş olduğu açıktır. Bu 
konudaki çalışmalarımız ağırlıklı 
olarak sürecektir. Kadınlarımızın 
eğitimi konusunda da onları 
bilgilendirmeye çalışacağız. 
Eksiklikleri burada paylaşıyoruz. 
Mahalle meclislerinde farklı görüşler 
temsil edilmeli. Mahalle meclisine 
yeni girdiğim için bu durumu tam 
olarak kavramış değilim.
2) Herkes buraya gelip görmeye 
başladı. Birçok çevreden insanların 
ilgisi gitgide artıyor. Gayet iyi. Yapılan 
işlemler mahalle halkının hoşuna 
gidiyor.

Mahalle Meclislerimizden
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sorunlarınızı söyleyebilirsiniz” 
diyorum. Ama katılan olmuyor.  Ya biz 
yeterince ulaşamıyoruz. Ya da 
bilmiyorum neden?
3) Kent konseyini yeni yeni tanımaya 
başlıyoruz. İlk izlenimlerim bir şeyler 
yapılmaya çalışılıyor,  yapılmışta. 
Daha çok yapılması gerekiyor ya da 
her yere uzanılması mı gerekiyor.  
Çanakkale’de yaşayan insanların da 
önce fikir sahibi sonra da kendi 
fikirlerini söylemesi, söyleyebileceği 
bir ortam olmasını istiyorum. Kent 
konseyi mahalle meclisleri bu iş için 
iyi bir ortam sanıyorum. 

Türkan Şen(Cevatpaşa Mahalle 
Meclisi Yürütme Kurulu üyesi) 
1) Arkadaşlarım, mahalle meclisine 
çağırdılar. “Tamam geleyim” dedim 
öyle katıldım. Kent konseyi mahalle 
meclislerini bilmiyordum. Çok mutlu 
oldum, herkese destek olmak istedim, 
herkese elimizden geldiğince... 
Gelenlerin çoğu bir şey soruyor, 
dilimiz döndüğünce söylüyoruz. 
Mahalle meclisimizde çocuklar için 
etüt programı yapıyoruz. Keman, 
folklor  kursu var. Çok faydalı oluyor, 
herkes mutlu oluyor satranç, okuma 
yazma kursu oldu. Çalışmalar oldu. 
İşaret dili eğitiminden çok mutlu 
oldular. Her görüşten insan buraya 
gelebiliyor. Birbirimize karşı 
hoşgörülü bir şekilde davranıyoruz.
2) Mahalle meclisine mahallelinin 
ilgileri yok. Kapı kapı gezdik, 
çağırdık. Etkinlik için davet ettik. 
Broşür dağıttık ama mahalleli bize 
dönmüyor nerede eş dost ancak onlar 
geliyor. Çok verimli olamıyoruz, 
gelmiyorlar. Burada çalışanların daha 
bilgili, mantıklı, kendini ifade 
edenlerin görev yapması daha iyi 
olacaktır. 
3) Açılmaları iyi oldu. Çanakkale 
halkı için de çok iyi oldu. Belediyeye 
gitmeyip bize soruyorlar. Dilek 
isteklerini belli ediyorlar. 

anlatmaları gerektiğini düşünüyorum. 
Ben Ak partiliyim ama hiçbir sorun 
yaşamıyorum arkadaşlarımla.
2) İnsanlar ancak bir işleri olduğunda 
soru sormak için meclisimize 
geliyorlar. Mesela “belediyenin tiyatro 
etkinlik biletlerini burada bulabilir 
miyim” diye geliniyor. Çok fazla 
halkın ilgisi olduğunu düşünmüyorum. 
Kurslar açılıyor, insanlar burayı 
kullanıyor ama biz ne kadar gidip 
insanlara yardımcı olabiliyoruz. Bence 
ihtiyaç sahiplerine ulaşmamız gerekir. 
Öncelikle kadınların buraları hakkında 
bilinçlendirilmesi gerekir diye 
düşünüyorum. Özellikle kadınlara 
giderek onların buralara gelmeleri için 
davet edilmelerini düşünüyorum.

Ruhiye Öztürk(Cevatpaşa Mahalle 
Meclisi Yürütme Kurulu üyesi) 
1) Apartman temsilcisi olarak 
katıldım. Arkadaşlarımın isteği ile 
aday oldum. Onların yaptıkları 
çalışmalardan bilgim vardı. “Merkez 
ortaokulumu istiyorum” çalışması 
vardı, o çalışmaya katılmıştım. Buraya 
da katılıp buradaki çalışmalara ortak 
olmak istedim. Herkesin düşüncesi 
farklı ama en aza indirgemeye 
çalışıyoruz. Hep beraber karar 
veriyoruz. Yapılan çalışmalara 
baktığımızda halka ulaşamıyoruz. 
Şimdi bugünlerde evin kapısını 
çaldığında kapıyı açmıyor insanlar. 
Ben geçen gün tanıtım için uğradım 
ama açmadılar. Site yöneticileri ile 
irtibata geçilmeli. 
2) Geçtiğimiz günlerde burada 
oturuyorduk bir hanım geldi; “Siz 
orada ne oturuyorsunuz çıkın çöpleri 
temizleyin” dedi. Bu yönde şikayet 
oldu mu biz, bunu kent konseyi ve 
belediyeye bildiriyoruz. Ama bize 
“gelip çöpleri temizleyin ne 
duruyorsunuz” diyerek rencide etmişti. 
3) Açıkçası kent konseyi hakkında 
bilgim yoktu. Daha yeni öğrenmeye 
başladım. Güzel bir çalışma. 

Müesser Gülen(Barbaros Mahalle 
Meclisi Yürütme Kurulu üyesi)  
1) Site yöneticisiyim. Bir bey geldi, 
davetiye getirdi. Mahalle meclisi 
toplantısı hakkında. Ben de geldim 
katıldım. Yapılan çalışmalar aktarıldı 
bende çevreye duyarlıyım o konuda 
titizim. İlgimi çekti. Yürütmeye aday 
oldum, kendimi tanıttım. Ondan sonra 
yeterli oy aldım seçildim. Yedi yıldır 
site yöneticisiyim. Sitede değişiklikler 
yapmayı amaçladım. Katı atıkları top-
lama için telkinlerde bulunuyoruz. 
Bitmiş pilleri kutularına atın dedik. 
Daha yeşil çevre istediğim için, hem 
siteye hareket getirir hem de yaşadı-
ğımız yerler güzelleşir diye umut ede-
rek, bir iş düşerse yaparım diyerek ka-
tıldım. Bir şeyin çabucak olacağını 
düşünenlerden değilim. Apartman zi-
yaretlerimiz oluyor. Hemen herkes 
kendi sorununu dile getirmeye çalışı-
yor, bunları çözümleyin diyorlar. Ken-
di öncelikleri olan sorunları hemen di-
le getiriyorlar. Hemen çözülsün isti-
yorlar. Dilimiz döndüğünce anlatmaya 
çalışıyoruz. Hangi yollardan gidilmesi 
gerektiğini anlatıyoruz. Mecliste her 
kesimden temsilci var. Daha iyi olaca-
ğını düşünüyorum. Halk mahalle mec-
lislerinin ne işe yaradığını öğrendikçe, 
daha çok sorunlara dokunulacak 
demek istiyorum. Bir park ya da Pazar 
sorunu mu var ya da engellilerle mi 
ilgili sorunlar var, insanlar da mahalle 
meclisleri yapsın istiyor. Burada bir de 
gönüllülük var. Burada bir memur gibi 
değil de gönüllü olarak çalıştığımızı 
insanların bilmesi gerekir.
2) Çok ilgi yok. Henüz hepsine dokun-
muş değiliz. Kendi sitemden söz edi-
yorum, her ay bir gün toplantı yapıyo-
ruz sitemizde. Sitemizde hayvan sever 
arkadaşlarımız var, “Can Dostları” 
diye gruplarıyla çalışmalarını sürdürü-
yorlar. “Mahalle meclisimiz var orada 
yerimiz var” diye söylüyorum. 
Toplantıları söylüyorum “gelin 
uğrayın” diyorum. “Çayımızı içebilir” 
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toplantı düzenledik. Fevzipaşa 
Mahalle Meclisinde kararlar tek başına 
değil yürütme kuruluyla alınıyor. 
Meselâ bugün eğitim verilecekse 
bunun kararı sonrası duyuru 
yapıyoruz. Destek oldukça çalışmaları 
ilerleteceğiz. “Bir Mahalleyi 
Anlamak” kitabını yayınladık. Arşiv 
yaptık. Her şey gerçekti. 
Fevzipaşalılar nasıl yaşıyor, 
Fevzipaşa'da durum neyse hepsi 
gerçek. Hayat hikayemiz o kitapta var. 
İlk yayını biz çıkarttık okuyan soruyor, 
“bu böyle mi?” “Evet böyle” diyoruz. 
Herkes mahalle meclisimizi biliyor. 
Mahalle meclisinin kurulması mahalle 
halkı için iyi oldu. Mahalle halkının 
derdini anlatacağı kimse yoktu. Ama 
şimdi Fevzipaşa Mahalle Meclisi 
kapısı çalındığında, bir kanalet 
taştığında, çöp olduğunda, engelli 
ihtiyacı olduğunda, çocuklarımızın 
eğitim göremediği zaman, her konuyla 
ilgileniyoruz. Bazen çocuklarımız 
okullarda dışlanıyor,  biz de bunlara 
çare buluyoruz. Halkımızın derdini 
anlatacağı bir ev gibi düşünelim.  
Fevzipaşa Mahalle Meclisi bizim 
evimiz. Yani halkımızın evi, derdini 
anlatacağı yer. Mahalle meclislerinde 
ilk açıldığından beri çocuklarımıza 
keman kursları eğitimi verildi. 2 
çocuğumuz güzel sanatlarda okuyor. 
“Aktif Tırtıllar”  programı çocuklar 
için sürüyor. Çocuklara açılım oldu. 
Fevzipaşa Mahalle Meclisi demek, 
Kent Konseyi altında bir birim demek. 
Bütün partililer bizim partimiz. Burası 
halka açık, bütün partilere açık olan 
yerdir. Bizim partimiz yok biz sadece 
Kent Konseyi Fevzipaşa Mahalle 
Meclisiyiz. Bizim siyasetle işimiz yok. 
2)Yaşayan bir mahalle. Mahalle 
meclisi olarak biliniyor. En ufak bir 
sorunda bizim kapımız çalınıyor. 
Mahalle halkının bizi bilip algılaması 
ilerlemek demek. Etkinlik 
düzenlediğimizde gençler, çocuklar, 
kadınlar hemen kapı kapı bildirimde 
bulunuyor. Etkinliğe destek çıkılıyor.
3) İleri değil geriye bakarsam Kent 
Konseyimiz, Fevzipaşa mahallesinde 
anketler yaparak, ev ev dolaşarak 
çalışmalar başladı. Bu çalışmalara çok 
emek verdik. Şu anda Kent 
Konseyinin Çanakkale değil, Bursa 
hatta bütün her yerde sesi duyuldu. 
Çanakkale Kent Konseyi azimli 
çalışmasını ortaya sermiş oluyor. 
Çalışmalar çok güzel. 

Çiğdem Korkmaz(Barbaros Mahalle
Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi)
1) Okul aile birliği başkanı olarak, 
temsilci olarak katıldım. Kimseyi 
tanımıyordum. Kendimi tanıttım. 
Aday oldum ve seçildim. Tamamen 
yabancısı olduğum ve dışarıdan 
göründüğü gibi olmadığını gördüm. 
Çözmeye öğrenmeye çalışıyorum. 
Herkes ne yapıyor ne ediyor geriden 
takip ediyorum. Bilinçsizce 
davranmaktansa bilinçlenip bir şeyler  
ortaya çıkartmak, laf olsun diye bir 
şeylerin içerisinde olmak istemiyorum. 
Öncelikle bilinçli olarak gelmedim. 
Sadece Kent Konseyini sosyal 
medyadan takip ediyordum. Ben 
sosyal projelerde yer almayı 
seviyorum. Güzel bir şeyleri ortaya 
çıkarırken ben de çaba gösterdim. Ben 
de emek sarf ettim demek benim 
hoşuma gidiyor. Bir şeyin parçası 
olmak hoşuma gidiyor. Öncelikle 
mahalleli ile tanışmak adına 
ulaşabildiğimiz dokunabildiğimiz 
esnafa, sitelere ziyaretlerde 
bulunuyoruz. Okuldaki 
öğrencilerimize eğitim programı 
kapsamında, etüd anlamında destekler 
veriyoruz. Çeşitli dönemlerde çeşitli 
seminerler düzenliyoruz gerek 
çocuklara gerekse ailelere. 
2) Her kesime hitap edebilmeliyiz. Biz 
belediye tarafından desteklenen içişleri 
bakanlığının yönetmeliğini uygulayan 
sivil bir yapıyız. Her kesimden 
insanların olması gerekir. Siyasal 
olarak  farklı kültür ve partilerden 
insanlar burada olmalı. Bana ilk 
burada sorulmuş soru “bizden misin 
değil misin?”. Yani bu ne demek?  Bu 
mantıkla yaklaşıldığı zaman birçok 
şey bitiyor. Önce insanım bir şeyler 
yapmak için buraya geldim. Siyasi 
düşüncem kimseyi bağlamaz. Böyle 
bakılmamalı. Siyasetin bu kapıdan 
içeri girmemesi gerekiyor.
3) Çok güzel bir bütünlük. Orada işte 
her kesimden her seviyeden insanlar 

var. Bu kadar beyin gücünün bir araya 
gelip ortaya güzel bir şeyler çıkart-
maması mümkün değil. Kente insanla-
ra en yararlı olacak şekilde bir şeyler 
üretip bunu hayata geçirebilmeli. Kent 
konseyinin kendini yeteri kadar 
anlatamadığını düşünüyorum. Yeteri 
kadar tanıtım yapamadığını 
düşünüyorum. Kent konseyi sorun 
odaklı bir yer olmamalı. Daha stratejik 
daha güzel Çanakkale'yi nasıl ön plâna 
çıkarırız şeklinde olmalı bence. Kent 
Konseyi yaptıklarıyla öne çıkmalı. 

Nurten Ezer(Barbaros Mahalle 
Meclisi Yürütme Kurulu üyesi)  
1) Kent gönüllüsüydüm. Herkes gibi 
bireysel aday oldum ve seçildim. 
Mahalle meclisi kuruluşundan itibaren 
görev alıyorum. Çevreyle, 
mahallemdeki insanlarla daha iyi 
diyaloğa girmek için ve farkındalığı 
anlatabilmek için. Umduğumu aslında 
bulamadım. Neden? İnsanları kapı 
kapı dolaştık ama ulaşamıyoruz. 
Çağırıp anlatmamıza rağmen insanları 
mahalle meclisine toplayamıyoruz.  
Mahalle meclisi Çanakkale'de oturmuş 
vaziyette. Çok başarı ve faydalı. 
Bence farklı görüşler düşünceler daha 
çok olmalı.

Aslı Kırıkkulak(Fevzipaşa Mahalle 
Meclisi Yürütme Kurulu üyesi)  
1) Mahalle meclisi kurulmadan önce, 
Kent Konseyi'yle Fevzipaşa'da 
yaptığımız bir çalışma vardı. O 
çalışma yapılırken mahalle 
meclisimizi de kurduk.  15 günde bir 
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