
2. Esenler Bahar Şenliği

Ülkemizdeki 1397 belediyenin, 304'ü 
Kent Konseyi'nin kurulmasına destek 
vermiş. Belediyelerden 397'si belde 
belediyesi.(Nüfusu beş bini geçmeyen 
belediyeler) Geriye kalan 1000 
belediyenin üçte birinde kent 
konseyleri  kurulmuş. Nitelikleri 
tartışmalı da olsa ve birbirlerine göre 
farklılıklar da gösterse “kurulmuş 
olması” bile önemli. Bir yandan 
kavram olarak isim düzeyinde bile olsa 
toplumun hafızasında yer etmesi, 
“kurumlar” arasında kabul görmesi ve 
“bir şeyler” yaparak halk arasında 
varlığını hissettirmesi, geleneksel 
kültürümüzün alışkanlıklarından, 
ezberlerinden farklı bir işleyişe sahip 
olması önemli olmasını gösteren 
işaretler. Kültürün tanımlarından biri 
de “insanlığın unuttuklarından geride 
kalanlardır” ise, yeni yönetme 
anlayışlarını yaratacak  ve bugünden 
geleceğe iz bırakacak bir yapı olarak 
Kent Konseylerini görmek ve anlamak 
yanlış olmasa gerek. Tepeden aşağıya 
yönetilen üstelik böyle yönetilmeye 
“alışmış” ülkemiz için;  kentlerin asıl 
unsurları olan halkın yönetime 
katılarak, yerinde ve yerelden birlikte 
yönetmenin okulları olabilecek Kent 
Konseylerinin işi hiçte kolay değil. İşte 
bu zorluklar içinde kimi “sürprizler”in  
hayatın içinden bir anda karşımıza 
çıkması, Kent Konseylerinin 
“Ferhatlarına” moral veriyor, umutları 
güçlendiriyor. Dönem başkanlığını 
Çanakkale Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Gülay Sarışen'in  yürüttüğü, 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nin 
Çankırı'da yapmış olduğu  toplantıda 
“Kent konseyindeki üyeler muhalif 
olmalıdır. Kent Konseyi; Belediye 
başkanına, valiye zaman zaman 
muhalefet edecektir. Onlar, alkışlamak 
yerine daha fazla  eleştirmek tarafında 
olmalıdır. Alkışlayacak sivil toplum 
kuruluşu çok bizde.” diyen Çankırı 
valisi Vahdettin Özcan ayakta 
alkışlanıyordu. Sürprizlerin olağan hale 
gelmesi için çaba gösteren Kent 
Konseylerinin tüm gönüllülerine selam 
olsun.

Saim Yavuz
Çanakkale Kent Konseyi Başkanı 

“Küçük Büyük El Ele Haydi Öz-
gürlüğe” sloganıyla gerçekleştirilen 
2.Bahar Şenliğinde konuşma yapan 
Esenler Mahalle Meclisi Başkanı 
İrfan Kütüklü; “Ortak bir mahalle 
kültürünü oluşturabilmek amacıyla 
geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz 
şenliğin bu yıl ikincisini düzenliyo-
ruz. Mahalle sakinlerinin bu etkinli-
ğe sahip çıkması gerekmektedir.  
Mahallemizdeki okullarımız, okul 
aile birliği yönetimleri, sivil kuru-
luşlar, muhtarlığımız kısacası ma-
hallemizde yaşayan her bireyin bazı 
soruları kendisine sorması gerekir. 
Bu etkinlik için ben ne yaptım? Bu 
etkinliğin formatı nasıl olmalı? 
Nasıl katkıda bulunabilirim? Bu 
soruları sormak zorundayız ki 
Bahara Merhaba Şenliği geleneksel 
hale gelerek her yıl devam edebil-
sin. Geleneksel hale gelebilmesi 
mahallelinin sahip çıkmasıyla 
orantılıdır. İkincisini düzenlediği-
miz etkinliğe katkı sunan tüm 
mahalle sakinlerine teşekkür edi-
yorum” dedi. Şenlikte, Esenler 
Mahalle Meclisi dekoratif ahşap 
süsleme kursiyerleri ürünlerini 
sergilerken, Mahalle Meclisi Kadın 

Çalışma Grubu üyeleri de kitap 
standı açarak çalışmaları hakkında 
bilgiler verdi. Şenlik kapsamında; 
Özlem Kayalı İ. Bando Gösterisi,  
2/A sınıfı Çanakkale Yöresi Folklor 
Gösterisi, Ömer Mart O. 5. Sınıflar 
Çökertme Halkoyunları gösterisi, 
Ticaret Borsası İ. 1. Sınıflar Kurde-
la Dansı, Vahit Tuna Anadolu Lisesi 
Folklor Gösterisi, Ticaret Borsası İ. 
2. Sınıflar Rock'n Roll Dans Göste-
risi, Ömer Mart O. Zumba Dans 
Gösterisi, Ticaret Borsası İ. Sirtaki 
Dans gösterisi, Ticaret Borsası İ.  
Şemsiye Dansı, Ana sınıfı ve 1.2.3. 
Sınıflar tarafından “Bak Şu 
Konuşana” gösterisi, Ticaret 
Borsası İ. 3. Sınıflar Çökertme halk 
oyunları gösterisi, Ticaret Borsası İ. 
Çanakkale yöresi halk oyunları 
gösterisi büyük ilgi gördü. İMKB 
Anadolu Lisesi Öğretmeni Halil 
Yaka tarafından bağlama eşliğinde 
türküler seslendirilirken, Özcan 
Aygül tarafından zeybek oyunu, 
Mahalle Meclisi Kadın Çalışma 
Grubu üyeleri ile “Yediden Yetmişe 
Şiir” sepetinden şiirler okundu. 
Şenlik Emin Aydın'ın seslendirdiği 
şarkılarla sona erdi.
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Kazdağı ve Yöresi Ekolojik Mücadele Çalıştayı

kurulmalı onlarla birlikte bölgesel 
ulusal ve uluslararası bağlantılar 
güçlendirilmelidir. Bu konuda 
ortak çalışma grupları 
oluşturulmalı, bu ortak çalışma 
grupları içerisinde birlikte hareket 
edilmelidir.
5. Çevre mücadelesi içerisinde 
olan STK ve bireysel aktivistler 
arasında iletişim ağı kurulmalı ve 
hızlı refleks verilmesini 
sağlayacak hıza ulaşılmalıdır.
6. Yapılan çalışmaların sürekli 
olarak izlenebileceği ve geleceğe 
aktarılabileceği bir arşiv 
oluşturulmalı, bundan böyle 
yapılacak her çalışma bu arşivde 
depolanmalıdır.
7. Yerel halkın geçimini 
sağlayacak ekonomik faaliyetlerin 
desteklenmesi sağlanmalı ve bu 
konuda alt çalışma grupları 
oluşturulmalıdır.

Çanakkale Kazdağı ve Yöresi 
Ekolojik Mücadele Çalıştayı 
Sonuç Bildirgesi
1. Çevre Mücadelesi; hava, toprak, 
su, deniz ve sosyo-kültürel çevreyi 
destekleyecek şekilde kurumsal 
olarak yürütülmeli ve sürekliliği 
sağlanmalıdır.
2. Çevre Mücadelesi için bilimsel 
çalışmalara ihtiyaç vardır. Bilimsel 
çalışmalar yapılmalı ve bu konuda 
mücadeleye destek sağlanmalıdır.
3. Çevre konusunda Çanakkale'de 
mücadele eden tüm sivil toplum 
kuruluşları ortak bir çatı altında 
buluşturulmalı, Çevre Platformu 
tekrar aktif hale getirilmeli 
çalışmalar çevre platformu çatısı 
altında yürütülmelidir. Platform 
paydaşlarının ortak kararıyla 
hareket tarzı belirlenmelidir.
4. Kazdağının güneyindeki çevre 
örgütleri ile daha yakın ilişkiler 

Kent Konseyi Çevre Meclisi ve paydaşları tarafından16 Nisan'da düzenlenen “Çanakkale Kazdağı ve Yöresi 
Ekolojik Mücadele Çalıştayı”na, çevre konusunda çalışmalar yürüten tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile STK lar 
davet edilmiş olup, bir kurum dışında, resmi kurumlar ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden katılım 
sağlanmamış;  katılım gösteren STK' lar ve bireysel katılımlarla çalıştay gerçekleştirilmiştir.
Çalıştayda; “Çanakkale'de Ekolojik Mücadelenin Gelişim Süreci, Çevre Hakkı, Hukuki Süreçler, Mücadelede 
Yaşanan Sıkıntıların İrdelenmesi, Toprağa Bağlı Gelirleri Artırma Yolları ve Tarımda Örgütlenme, Çevresel 
Değerler Eğitimi ve Alternatif Gelir Kaynakları, Mücadelenin Aksamasının Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerine 
Etkileri” başlıklarında oturumlar yapılmış; sorunlar, öneriler ve tartışmalar bir  bildirgeyle sonuçlandırılmıştır.

8. Yerel ekosistemin 
güçlendirilmesine yönelik pilot 
çalışmalar başlatılmalı bunlar 
bölgesel ve ulusal olarak 
paylaşılmalıdır.
9. Eğitim çalışmalarına önem 
verilmelidir. Örgün eğitimden 
başlayarak yaygın eğitime ve 
topluma yönelik olarak çevre 
bilincinin güçlendirilmesi 
duyarlılığın arttırılmasına yönelik 
olarak farklı disiplinlerle birlikte 
farklı eğitim yöntemleri 
kullanılmalıdır.
10. Her görüşten siyasi parti ile 
birlikte çalışılmalı ve siyasi 
partiler içerisinde çevre 
duyarlılığının arttırılması 
sağlanmalı, bu yolla TBBM'de 
çevre duyarlılığı ve çevre 
çalışmaları güçlendirilmelidir. 

(Çalıştay'ın tam metni kitap olarak 
yayımlanacaktır.)
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Atikhisar Atık Hisar Olmasın

etmeyelim. Diğer bir tehdit 
Lapseki'nin Adatepe köyüne kadar 
gelecek toplamda 23 bin megavata 
kadar ulaşacak olan termik 
santrallerdir. Son dönemde 
Umurbey ve yakın bölgelerden 
üretilerek yurt dışına gönderilen 
ürünler iade ediliyor.” 
açıklamasını yapmış ve daha sonra 
şenliğe katılan Çanakkale Belediye 
Başkan Vekili Adnan Güler; 
“Çevre talanı çok ciddi boyutlara 
yükseldi. Burada önemli 
desteklerden biri bilinçli çevreciler 
ve halkımız yani sizlersiniz. Eğer 
sizler bu mücadeleye sahip 
çıkarsanız, bizler daha rahat ve 
güçlü mücadele ederiz. Hepimize 
güzel bir gelecek bırakabilmek 
için bu mücadeleyi vermek 
boynumuzun borcudur” dedi.
Öğrenciler ödüllerini aldı

Şenlikte “AtikhisarAtıkhisar 
Olmasın” konulu 4.5.6. sınıflara 
yönelik düzenlenen resim ve şiir 
yarışmasında dereceye girenlere 
ödülleri verildi.
Resim yarışmasında 4.sınıflar 
arasında birincilik ödülünü Selen 
Mercimek, ikincilik ödülünü 
Kamil Eray Güllü, üçüncülük 
ödülünü Devlet Yağmur Çoşgül 
alırken, 5.sınıflarda birincilik 
ödülünü Melek Eda Türkeş, 
ikincilik ödülünü Tunahan Sevim, 
üçüncülük Mehmet Reha Türkeş, 
6. sınıflarda birincilik ödülünü 
İrem Ersöz, ikincilik ödülünü Ece 
Dinçer, üçüncülük ödülünü Burcu 
Ünal elde etti.

Kent Konseyi Çevre Meclisinin, 
Çanakkale Belediyesi'nin 
destekleriyle “Atikhisar Atıkhisar 
Olmasın” sloganı ile düzenlediği 
“6. Atikhisar Kır Şenliği”nin açılış 
programı Cumhuriyet Meydanında 
ve Kordon'da gerçekleştirildi. 2 
gün süren Şenliğin açılış konuş-
masını yapan Atikhisar Kır Şenliği 
çalışma gurubu kolaylaştırıcısı 
Aksel Atay; “Bugün buradaki 
birlikteliğimizin amacı; Çanakka-
lemizin yegane içme suyu kaynağı 
olan Atikhisar Baraj havzasına 
yönelik tehditlerin ivedilikle orta-
dan kaldırılması ve kalıcı biçimde 
koruma altına alınması noktasında 
farkındalık yaratmaktır.” demiş ve 
bu yıl da  6. Şenliğin sloganını 
yine “Atikhisar ATIK HİSAR 
Olmasın” olarak seçtiklerini açık-
lamıştır.  Cumhuriyet meydanında 
gerçekleştirilen etkinlikte Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği 
Çocuk gösterisi, Halk oyunu 
eğitmeni Rıdvan Yüce ekibinin 
halk oyunları gösterisi ve Ayşe 
Çetin'in ekibi Zumba, çocuk 
oyunu gösterilerinin ardından 
kortej yürüyüşü başladı. Trampet 
takımı eşliğinde İnönü Caddesi, 
Çarşı, İskele Meydanı ve Kordon 
boyunda devam eden yürüyüşte 
sahne alan halk oyunu grupları ve 
Fevzipaşa roman grubu 
performansı büyük alkış aldı.

“Kazdağlarına kanseri sokmayalım”
“6. Atikhisar Kır Şenliği” 
Kayadere mesire alanında 
gerçekleşti.
Mesire alanında  bir konuşma 
yapan  Kent Konseyi Çevre 
Meclisi Başkanı Ali Çalıdağ; 
“Çanakkale'de birçok alanda ciddi 
manada madencilik faaliyetleri 
başlayacak.  Kazdağı bölgesinde 8 
tane büyük altın işletmesi 
planlanıyor. Bu 8 büyük altın 
işletmesi 100 bin hektarlık 
Kazdağları alanının 25 bin 
hektarını yok edecek.  Dünyanın 
ciğerleri denilen Kazdağlarına biz 
kanseri kendi ellerimizle 
sokmayalım. Buna müsaade 

Şiir yarışmasında 4. sınıflarda 
birincilik ödülünü A.Arda Aydemir, 
ikincilik ödülünü Barış Karaman, 
üçüncülük ödülünü Arda Yatmaz, 
5. sınıflarda birincilik ödülünü 
Umay Yılmaz, ikincilik ödülünü 
Ayza Karakoyun, üçüncülük 
ödülünü Ayşe Nur Dinçer aldı.
Tohum Bankası

Şenlikte; Çanakkale Belediyesi 
tarafından açılan stantta “Bugünün 
Tohumunu Gelecek İçin 
Topluyoruz” sloganıyla başlatılan 
Tohum Bankası projesi hakkında 
katılımcılara bilgiler verildi. 
Şenlik,  halk oyunları gösterisi, 
konserlerle birlikte çeşitli oyunların 
oynanmasıyla devam etti, destek 
verenlere de teşekkür plaketlerinin 
verilmesiyle sona erdi.



gördü. Engelliler Meclisi Başkanı 
Remzi Bolaman'ın “Biz Engelsiz 
Büyük Bir Aileyiz” sözleri büyük 
alkış aldı. Şef İftihar Vanlı 
yönetimindeki engelliler korosu, 
saz heyeti eşliğinde koro ve solo 
olarak türkülerini seslendirdi. 
Birbirinden güzel türküler 
seslendiren, iki saat sahnede 
kalarak izleyicilere unutulmaz bir 
akşam yaşatan koro üyeleri konser 
sonrası ayakta alkışlandı.
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“Engelli Hakları ve Erişilebilirlik” 

Kent Konseyi Engelliler Meclisi 
kolaylaştırıcılığında 
gerçekleştirilen 10-16 Mayıs 
Engelliler Haftası etkinlikleri 
Nedime Hanım Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi konferans 
salonunda düzenlenen “Engelli 
Hakları ve Erişilebilirlik” 
Konferansı ile başladı.
Türkiye Sakatlar Derneği Genel 
Sekreteri Yılmaz Demirel 
konferansta yaptığı konuşmada; 
“10-16 Mayıs engelliler haftasının 
engellilerin sorunlarının 
konuşulduğu çözüm önerilerinin 
tartışıldığı bir hafta olmasını 
istiyoruz. Önemli olan Türkiye'deki 
engellilik sorununun ortadan 
kaldırmaktır. Eğitimsizlik, iş 
kazaları, terör, akraba evlilikleri, 
trafik kazaları hatta düğünde 
sıkılan bir maganda kurşunu dahi 
engellilik sebeplerinden biridir. Bu 
anlayışla Türkiye Sakatlar Derneği 
şubeleri ve genel merkezi ile 
birlikte sorunların ortadan kalkması 
için çaba sarf etmektedir. Engelli 
nüfusu 9 milyona tekabül 

etmektedir. Yerel yönetimler; şehir 
mobilyaları ve kent içi ulaşımının 
engellilere uygun olması 
konusunda riayet etmeliler. 
Engellilerin yaşamını idame 
ettirmesi için eğitim alması ve 
okulların onlara uygun olması 
gerekir. Eğitim alırsa iş hayatına 
atılabilecek. İstihdam büyük önem 
arz ediyor. Sosyal hayata 
katılmaları gerekiyor. Sakat insana 
muhtaç gözüyle bakılıyor. Bizim 
istediğimiz insan onuruna yakışan 
hakça bir yaşam. Engelliye 
acırsanız en büyük kötülüğü 
yapmış olursunuz sadece fırsat 
verin” dedi.

Biz Engelsiz Büyük Bir Aileyiz

Kent Konseyi Engelliler Meclisi 
kolaylaştırıcılığında 
gerçekleştirilen 10-16 Mayıs 
Engelliler Haftası etkinlikleri 
kapsamında Engelliler Meclisi 
Türk Halk Müziği Korosu Cumhu-
riyet Meydanında konser verdi. 
Aralarında spastik, görme, beden-
sel ve zihinsel engellilerin bulun-
duğu Türk Halk Müziği Korosunun 
Cumhuriyet Meydanında 
gerçekleştirdiği konser büyük ilgi 

Engelliler Haftası

10-16 Mayıs Engelliler Haftası 
etkinlikleri kapsamında 
Cumhuriyet Meydanında 
düzenlenen törende konuşma yapan 
Türkiye Sakatlar Derneği 
Çanakkale Şube Başkanı Ümit 
Burunlular; “Engelliler yaşadıkları 
özel sorunların üzerine 
ülkemizdeki genel sorunlardan da 
daha ciddi etkilenmekte.  Erişim 
hâlâ en temel problemler arasında. 
Fiziksel erişim tek sorun olarak 
görülüp  bilgiye erişim konusunda 
çalışma yapılmaması büyük 
sorundur. Sosyal yardım ve 
destekler; engellilerin eğitim ve 
özellikle istihdamda eşit şekilde 
yararlanamadığı görülmektedir. 
Bireyin iş bulmasını sağlayamayan 
devletlerin işsiz bireye insanca 
yaşanır bir yaşam sürdürecek 
ortamı sağlaması anayasal 
görevidir. Sosyal yardımda birey 
esasına geçilememiştir.  Halkımızın 
dayanışma duygusuyla yaptıkları 
yardımları çok önemli buluyoruz 
ve teşekkür ediyoruz.  Ayrımcılık 
ve eşitlik konusunda engellilerin 
insanca yaşam talebinden başka 
talebi yoktur. Tüm destekler eşitliği 
sağlamaya yöneliktir. Engellilerde 
işsizlik oranı yüzde yetmişin 
üzerindedir. Bu eşitsizliği açık 
şekilde ortaya koymaktadır. Engelli 
sorunu insan hakları sorunudur.” 
dedi.
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“Plajlarımız, Havuzlarımız, 
Sahillerimiz Çalışma Grubu” 
Mehmet Günaydın kolaylaştırıcı-
lığında, Çanakkale merkez ve mü-
cavir alanındaki plajlarla ilgili 
raporu Çanakkale Kent Konseyi 
Genel Kurulunda oybirliğiyle kabul 
edildi. Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, 
Çevre ve Halk Sağlığı Müdürlüğü, 
Belediye Zabıta Müdürlüğü, Bele-
diye Fen İşleri Müdürlüğü, Beledi-
ye İmar Müdürlüğü, Liman Baş-
kanlığı, Sahil Güvenlik Grup Ko-
mutanlığı, Tarım Müdürlüğü (Su 
Ürünleri Şube Müd.), Özel İdare, İl 
Genel Meclisi (Denizcilik ve 
Turizm Komisyonu), ÇOMÜ 
(Deniz Bilimleri ve Teknoloji 
Fakültesi), Kent Konseyi Engelliler 
Meclisi'nin katkılarıyla hazırlanan 
rapor hakkında Çalışma Grubu 
kolaylaştırıcısı Mehmet Günaydın 
şunları söylemiştir: “Çanakkale-
deki plajların dünya standartlarına 
getirilmesi hedefiyle; insanı ve 
canlıları merkeze alan anlayışıyla; 
sahillerin betonlaşma tehditinden 
korunması, ekolojik dengenin bo-
zulmaması, plajların ve yüzme ha-
vuzlarının sağlık, su kalitesi, 
güvenlik ve ergonomik standartla-
rının tespit çalışmalarını yapmak 
üzere bir çalışma grubu oluşturduk. 
Yaptığımız çalışmayla ilk aşamada 
plajlarımızı araştırdık. Can Güven-
liği, Uluslararası Cankurtarma 
Bayrakları, Uyarı Tabelaları, 
Cankurtaran Üniformaları ve 
Belgeleri,  İlkyardım Malzemeleri, 
Cankurtaran Malzemeleri, 
Cankurtaran Yeter Sayısı, Çevre ve 
Ekoloji başlıklarında plajları 
inceledik.” Plajlarla ilgili raporun 
sonuç bölümündeki önerilerden 
bazıları şöyledir;
-Belediyenin kıyı ve plaj 
işletmeciliği yönetmeliğinin 
hazırlanması,
-Kıyı işletmelerine ruhsat 
verilirken, plaj ve kıyı işletmeleri 
mevzuatının da göz önünde 
bulundurulması,
-Plajlarda engelliler için giriş çıkış 

yerlerinin bulunması,
-Çevre ve Halk Sağlığı 
Müdürlüğünce plajlara periyodik 
deniz suyu tahlil raporu asılması,
-Meteorolojik bilgilerin plaj 
tabelalarına işlenmesi,
-İlgili sağlık kuruluşlarının yaz 
aylarında plajlarda sağlık kabini 
oluşturması,
-Zabıta Müdürlüğünce plaj ve kıyı 
işletmelerinin denetlenmesi 
süreçlerinde, gerektiğinde cezai 
işlemlerin de uygulanması,
-Halkın kullanımına açık plajlarda 
ekolojik bakımdan yapılan en 
yaygın hatalı uygulamalardan 
birisi deniz çayırlarının köklenerek 
veya kireçleme ve göztaşı 
uygulamalarıyla yok edilmesidir. 
Bu yok etme işlemi sadece denizel 
ekosisteme ve atmosfere oksijen 
sağlayan bu iki deniz çayırı 
topluluğunun ortadan 
kaldırılmasına değil, aynı zamanda 
bu çayırlarda yaşamlarını sürdüren 
yüzlerce omurgasız canlı türü ve 
balık larvalarının da yaşam 
alanlarının yok edilmesine neden 
olmaktadır.  Bu nedenle plajlarda 
kısmen yer alan bu ekosistemlerin 
bir ön çalışmayla yayılma 
alanlarının belirlenmesi ve bu 
ekosistemlerin plaj işletmecileri 
tarafından yok edilmesinin önüne 
geçilmesini öneriyoruz.
Belediye Plajları
1) Marina(Mendirek) Plajı: Denize 
girilmesi yasaklı bölge olmasına 
rağmen denize girilen Mendirekte, 
ya denize girilmemesini kontrol 

Çalışma Grubu Raporu Oybirliğiyle Kabul Edildi

altına almak gerekli ya da denize 
girilecekse alan genişletilmeli, 
soyunma kabinleri konmalı, duş-
tuvalet ve diğer  imkânlar 
(Cankurtaran, temizlik görevlisi ve 
genel güvenlik gibi) sağlanmalı;
2) Barış Plajı: 160 Metrelik 
bölümü tamamen kurallara uygun, 
ancak halk tarafından zaten 
kullanılmakta olan 200 metrelik 
diğer bölüm de aynı şekilde dikkate 
alınmalı,
3) Güzelyalı'da bulunan 16 
Dönümlük Kıyı Şeridindeki 
Belediye Parseli Plaj ve Spor Alanı 
olarak plânlanmalı, Halk Sağlığı 
ve güvenlik anlayışı dikkate 
alınarak tasarlanmalı,
4) Çanakkale Belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğü personelinin 
cankurtarma eğitimi alması ve bu 
konuda personelin 
brövelendirilerek 
yetkilendirilmesini öneriyoruz.
Son bir tespit: Atatürk 
Mahallesi'nin denize uzak olması 
nedeniyleo bölgedeki gençlerin ve 
çocukların Sarıçay deresini plaj 
olarak kullandıkları tespit edilmiş 
olup, bu durumun da 
değerlendirilmesi gerekmektedir.
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Cevatpaşa Mahalle Meclisi 
“Merkez Ortaokulumu Geri 
İstiyorum” Çalışma Grubu, Merkez 
Ortaokulu Gönüllüleri Derneği, 
mahalle sakinleri ve gönüllüler 
Merkez Ortaokulu önünden 
başladıkları yürüyüşlerini valilik 
binasının önünde Merkez 
Ortaokulu gönüllüleri derneği 
başkanı Ümmehan Erdem'in  
yaptığı basın açıklamasıyla 
tamamladılar. Açıklamada  
“Yaklaşık bir buçuk yıl sonra 
yeniden Milli Eğitim Müdürlüğü 
önünde toplanmamızın iki nedeni 
var: Birincisi, Milli Eğitim 
Müdürümüzden verdiği sözü 
tutmasını beklediğimizi açıklamak; 
ikincisi, birçok kez başvurup 
olumlu yanıt alamadığımız 
görüşme isteğimizi bir kez daha 
dile getirmek. Cevatpaşa gibi, 
nüfusu kalabalık bir mahalleyi orta 
okulsuz bırakan, çocuklarını 
taşımalı eğitimle uzaklardaki 
okullara gitmeye zorlayan bu 
uygulamanın doğru olmadığını 
2014 yılı Ağustos -Eylül ayları 
arasında yaptığımız çeşitli 
eylemlerle dile getirmiştik. Bu 
çerçevede görüştüğümüz iktidar 
partisi de dahil tüm siyasi partiler 
de haklılığımızı kabul etmişlerdi. 
Konu Belediye Meclisi ve Kent 
Konseyinde de özel gündemlerle 
tartışılmış, bu kurumlar da bizden 

yana tutum sergilemişlerdi. O 
zaman Çanakkale'de geniş yankı 
uyandıran bu eylemlerimiz 
sonucunda Milli Eğitim 
Müdürümüz Sayın Zülküf 
Memiş'le birçok kez konuyu 
tartışma olanağı bulmuştuk. O 
tarihlerde kendisi de uygulamanın 
çok doğru olmadığını, 
zorunluluktan kaynaklandığını bu 
nedenle de bir, bir buçuk yıl sonra 
okulun yeniden Merkez Ortaokulu 
yapılabileceğini belirterek: 
“Tabelanızı ben kendi ellerimle 
asacağım” demişti. Verilen bu 
sözden sonra, biz de gelişmeleri 
izlemeyi sürdürerek eylemlerimizi 
bitirdik. Ancak, sürenin sonuna 
yaklaşıldığını düşünerek 2015 
Nisan – Mayıs aylarında birkaç kez 
Milli Eğitim Müdürümüzle 
görüşmek istedik. O tarihlerde bir 
yanıt alamadığımız gibi, Kasım-
Aralık aylarındaki girişimlerimiz 
de sonuçsuz kaldı. Şimdi biz, 
görevi milli eğitimi düzenlemek, 
sorunlarını çözmek olan bir Milli 
Eğitim Müdürünün eğitimle ilgili 
bir sivil toplum kuruluşuna neden 
randevu vermediğini merak 
ediyoruz. Verdiğiniz sözün 
arkasında ne kadar duracağınızı 
açıklamak zorundasınız. Biz, bize 
söylenen her sözün peşindeyiz. 
Sözler tutulana kadar da peşini 
bırakmayacağız” denildi.

Verilen Sözleri Unutmadık Takipçisiyiz

1-4 Eylül 2016 tarihlerinde 5.si 
düzenlenecek olan “İlyada Kırkya-
ma Çanakkale Buluşması”nın ya-
rışmalarında verilecek ödül miktar-
ları belli oldu. Kent Konseyi Kırk-
yama Çalışma Grubu ile Boreas 
Kadın ve Sanat Derneği'nin işbir-
liğiyle gerçekleştirilecek “5. İlyada 
Kırkyama Çanakkale Buluşması”-
nda Kırkyama gruplarının açacağı 
sergiler ve atölyelerinde yer alaca-
ğını açıklayan Kent Konseyi Yürüt-
me Kurulu üyesi ve Buluşma koor-
dinatörü Aysun Aksu, “Bu yıl yarış-
ma ödüllerimizi artırdık. Yorgan 
Yarışması'nda büyük ödül 8.000 
TL.,İlyada temalı Pano Yarışması-
nın 1.lik ödülü 5.000 TL., küçük 
parçalardan oluşan Serbest Çalışma 
Yarışması'nda ise ödülü 2.000 TL. 
olarak belirledik.” dedi.

Kırkyama Buluşması Ödülleri

Aktif Tırtıllar İsmetpaşa'da 

İsmetpaşa Mahalle Meclisi'nde  
Koza Gençlik Derneği tarafından 
düzenlenen “Aktif Tırtıllar” projesi 
başladı. Çanakkale Koza Gençlik 
Derneği gönüllüleri tarafından ha-
zırlanan “Aktif Tırtıllar” projesinde 
çocuklar dans, resim, drama gibi 
atölyelerle sanat gelişimleri, çeşitli 
gezi ve etkinliklerle de sosyal, kül-
türel ve duygusal gelişimlerine 
katkı sağlanacak. Aktif Tırtıllar 
Projesi buluşmasında gönüllüler 
yeni öğrencileriyle tanıştı. Çok 
verimli geçen ilk gün etkinliğinde 
çocuklar keyifli vakit geçirdi.
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İsmetpaşa Mahalle Meclisi genel 
kurul toplantısı mahalle meclisi 
çalışma ofisinde yapıldı.
Mahalle Meclisi Başkanı Mehmet 
Yıldırım faaliyet raporu hakkında 
bilgiler vererek önümüzdeki 
süreçte yapılması plânlanan 
çalışmaları katılımcılara aktardı. 
Yıldırım; “Seçimli Genel kurulun 
ardından mahalle sakinleri ile 
görüşerek onların talep ve 
önerilerini aldık. Mahallemizde 
ikamet eden ev hanımlarının boş 
zamanlarını değerlendirmesi, el 
sanatları öğrenmeleri ve aile bütçe-
sine katkıda bulunmaları için Halk 
Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 
kursları başlattık. Halk oyunları 
kursumuz devam ediyor.  5.6.7.8 
sınıf öğrencilerine Salı-Çarşamba-
Perşembe günleri Türkçe-İngilizce-
Matematik, Fen bilgisi derslerinden 
etüt düzenleniyor. Rehberlik 
araştırma merkezi müdürlüğü ve 
öğrenci velilerimiz ile eğitimdeki 

çıtanın yükselmesi, öğrencilerimi-
zin başarılı olmaları için yapılacak 
çalışmalar görüşüldü. 10 Aralık 
2015 tarihinde Dünya İnsan 
Hakları günü nedeniyle seminer 
düzenlendi. Mahalle sakinlerimizin 
yapılacak olan etkinliklere ve 
çalışmalara katılımlarını sağlayarak 
birlik, beraberlik, yardımlaşma, 
dayanışma içinde olmak için 
apartmanlar, siteler ve mahalle 
esnaflarımızla görüş alışverişinde 
bulunuyor ve ziyaretler yapılıyor.” 
dedi. Faaliyet raporunun ardından 
genel kurul,  katılımcıların görüş 
ve önerilerini belirtmesiyle sona 
erdi.

İsmetpaşa Mahalle Meclisi Genel Kurulu 

Kültür ve Sanat Meclisi Genel Kurulu

Kent Konseyi Kültür ve Sanat 
Meclisi genel kurul toplantısı 
yapıldı. Toplantıda Meclis Eş 
Başkanı Mustafa Sevim çalışmalar 
hakkında bilgiler verdi. Kültür ve 
Sanat Meclisi Başkanı Mustafa 
Sevim yaptığı konuşmada meclisin 
kuruluşunun birinci yılını 
tamamladığını ifade ederek; 
“Geçtiğimiz bir yıl içerisinde 
yaptıklarımızın yanında 
yapamadıklarımız da olmuştur. 
Yapamadıklarımızın tamamı henüz 
yeni kurulmuş olmamızın yanı sıra 
maddi koşulların yeterince 
olgunlaştırılamamış olmasından 
kaynaklanmıştır. Geçtiğimiz son 
altı ay içerisinde, her ay iki kültür 
ve bir sanat söyleşileri olmak üzere 
üç söyleşi gerçekleştirildi. 
Bunlardan kültür söyleşileri Kent 
Konseyi toplantı salonunda, sanat 
söyleşileri de Çanakkale Belediyesi 
Seramik Müzesi ile ortaklaşa 
olarak Seramik Müzesi'nde 
gerçekleştirildi. Çanakkale 

Sanatçıları Buluşması ve 
Geleneksel Çanakkale Seramikleri 
Karma Sergisi kent halkının 
beğenisine sunuldu. Bu 
etkinliklerin gerçekleştirilmesi için 
söyleşiye katılan tüm 
konuklarımıza huzurlarınızda bir 
kez daha teşekkür ediyorum. 
Davetimizi kırmadılar, geldiler bize 
zaman ayırdılar birikimlerini 
bizlerle paylaştılar” dedi. Genel 
Kurul'da Kültür ve Sanat Meclisi 
başkanlığını Deniz Erbaş 
devralırken eş başkan Mustafa 
Sevim oldu.

Kadın Meclisi Genel Kurulu Kent 
Konseyi toplantı salonunda yapıldı.
Toplantıda Kadın Meclisi 
faaliyetleri, Mor Bayrak Projesi, 
Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi 
Şiddetin Önlenmesi ve bunlarla 
mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi 
İstanbul Sözleşmesi hakkında 
katılımcılara bilgiler verildi. Kadın 
Meclisi Başkanı Sevgi Uluşal; 
Kadını – Erkeği eşit toplum 
amaçlayan kadın emeğini görünür 
kılmayı amaçlayan biz kadınlar 
kadın adına kentimiz adına çok 
şeyler başardık. Kurumsallaşarak 
kent gündemine kadın sorunlarını 
taşıdık. Hedefimiz siyasal- 
ekonomik ve sosyal yaşamın içinde 
yer almaktır. Kadınlara yönelik 
çalışmalarda doğrudan kadın 
ihtiyaçlarını göz önüne alan bir 
yaklaşımda olmak çok önemli. 
“Ailenin korunması ve kadına karşı 
şiddetin önlenmesine dair kanun” 
kadına karşı aile içinde olan şiddete 
karşı mücadelede çok önemli. 
Dolayısıyla yasaları bilmek, hakla-
rımızı bilmektir. Kadına sunulan 
hizmet çocuğa ve aileye yansıya-
caktır. Dolayısıyla topluma yansı-
yacaktır. Biz bu anlamdaki tüm 
çalışmaları destekliyoruz” dedi.
Genel Kurulda Türk Kadınlar 
Birliği Çanakkale şubesi yönetim 
kurulu üyesi Hikmet Kuru İstanbul 
sözleşmesi hakkında bilgiler verdi; 
“İstanbul sözleşmesi kadına 
yönelik aile içi şiddetin önlenmesi 
çalışmasını kapsıyor 2011 yılında 
Avrupa Konseyinde imzaya açıldı. 
Türkiye ilk imzalayanlardan biridir. 
2014 yılında yürürlüğe girdi. Ama 
uygulanıyor mu uygulanmıyor mu 
sorgulamak lazım. Şiddetin 
önlenmesinde biz kadın dernekleri 
devleti harekete geçireceğiz”  dedi.

Kadın Meclisi Genel Kurulu
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“Sporun Sorunları Raporu” 

Kent Konseyi Spor Meclisi Genel 
Kurulunda Çanakkale sporunun 
sorunlarının tespiti üzerine yapılan 
çalışmalarla ilgili Meclis Başkanı 
Fadıl Kurt tarafından bilgiler 
verildi:
“1- 23.03.2015 tarihinde göreve 
seçilen yürütme kurulumuz, 
Çanakkale Belediyesi mücavir 
alanı içerisinde faaliyet gösteren 
spor kulübü ve spor derneklerinin 
sorunlarının tespitine, bu sorunların 
çözümü konusunda ilgili paydaşlar 
ile çalışmalar yapmaya azami 
gayret ve çabayı göstermektedir. 
Bu amaç ile spordaki 
muhataplarımız ile çeşitli 
toplantılar yapmış olup, sorunların 
tespiti ve çözüm önerileri 
konusunda görüşlerimizi ilgili 
platformlarda paylaşmış 
bulunmaktayız.  Bundan böyle de 
paylaşmaya devam edeceğiz.  Spor 
meclisi olarak tespit ettiğimiz 
sorunları birkaç başlık altında 
toplayabiliriz.
1. Tesis ve ekonomik sorunlar, 
2. Mevcut spor tesislerinden halkın 
yeterince faydalanamaması, 
3. Siyasi çekişmelerin sporun her 

vermekten yine de uzaktayız. Bu 
anlamda Çanakkale merkezde 
birçok spor branşına hizmet 
edebilecek spor tesislerine ihtiyaç 
vardır. Gençlik Spor Bakanlığı ve 
Belediye bütçelerinden spor adına 
ayrılan payların yetersiz olduğu, bu 
bütçeler ile tesislerin yapılması, 
spor kulübü ve derneklerin 
yapacağı sportif faaliyetlerin 
desteklenmesi zordur.
İlgili kurum ve kuruluşlar spor 
kulübünü, spor derneğini, 
organizasyonu ve faaliyeti, ayırım 
yapmaksızın spor adına 
desteklemelidirler. Siyasi anlayışı 
ne olursa olsun, ortada bir başarı 
varsa birlikte alkışlanmalı, sportif 
tesislerin şehrimize kazandırılması 
hususunda çaba sarf eden ve bu 
hususta faaliyet gösterenler takdir 
edilmelidir.
Sporun içerisinde var olan 
hastalıklı yapılar, sporun 
gelişmesinin önündeki en büyük 
engel olarak görülmektedir. Yapılan 
her iş ve projeyi sırf kendi 
çıkarlarına uymadığı için eleştiren 
ve engellenmesi için çalışma yapan 
anlayışlar vardır. Bu anlayıştaki 
kişi ve guruplar sporun dışında  
tutulmalı, sportif anlamda hiçbir 
şekilde paye verilmemelidir. 
Sporun içerisinde işinin ehli, 
vizyon sahibi, kamuoyunun 
saygısını ve sevgisini kazanmış 
kişiler olmalıdır. Bu özelliklere 
sahip kişiler ve guruplar sportif 
anlamda her platformda 
desteklenmelidir.
Netice olarak; Kent Konseyi Spor 
Meclisimiz, spor alanında kentteki 
birçok paydaştan biridir. 
Meclisimiz, çalışma esasları Kent 
Konseyi yönergesi ile belirlenmiş 
kurumsal bir yapıdır. Tespit, görüş 
ve önerilerini spor kamuoyu, ilgili 
kurum ve kuruluşlar ile 
paylaşmaktadır. Hiçbir şekilde 
karar mercii konumunda değildir. 
Bu bilinçle, bugüne kadarki 
çalışmalarımızı özveri içerisinde ve 
gönüllülük esasına dayalı olarak 
sürdürdük, bundan böylede 
sürdürmeye devam edeceğiz.”

alanına sirayet etmesi, 
4. Sporun içindeki hastalıklı yapı. 
Bu dört  başlıkla ilgili Spor 
meclisimiz ayrıntılı bir çalışma 
yürütmüştür. Bu çalışma ışığında 
önümüzdeki süreçte bu sorunların 
çözümü konusunda ilgili paydaşlar 
ile bir araya gelerek,mevcut 
durumun daha derinlikli 
incelenerek  neler yapılabileceği 
konusunda görüş alışverişinde 
bulunacağız. Ortaya konulacak 
görüşler ve çözüm önerileri 
konusunda raporumuzu hazırlayıp 
ilgili paydaşlara sunacağız.
Bizler ve spor kamuoyu çok iyi 
biliyor ki, spor kulübü ve 
derneklerimizin birçok sorunu var. 
Bilinen en belirgin sorun, tesis 
yetersizliği ve ekonomik 
sıkıntılardır. Bir kulübün, bir 
bireyin veya halkın spor 
yapabilmesi için yegâne ihtiyaç 
spor tesisinin varlığıdır. Çanakkale 
İl merkezi baz alındığında spor 
tesislerinin yetersizliğinden 
bahsedebiliriz. Her ne kadar son 
yıllarda spor tesisi yapımı 
konusunda ciddi kazanımlar olsa 
da günümüz ihtiyaçlarına cevap 
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“Plajlarımız, Havuzlarımız, 
Sahillerimiz Çalışma Grubu” 
raporunun Kent Konseyi Genel 
Kurulunda görüşülerek kabul 
edilmesinden sonra rapor  Belediye 
Meclisi toplantısında da görüşüldü. 
Kent Konseyi Başkanı Saim Yavuz, 
Belediye meclis salonunda yaptığı 
sunuşla çalışma grubunun raporu 
hakkında bilgiler verdi. Başkan 
Yavuz “Plajlarımız, Havuzlarımız, 
Sahillerimiz Çalışma Grubu” 
raporunda  “Çanakkale Merkez ve 
Mücavir alanındaki tüm plaj 
işletmecilerine ve çalışanlarına 
bilgilendirici konferans ve brifing 
verilmesi; Bilgilendirici kitapçık ve 
broşürler çıkarılması; Mavi bayrak 
kavramının tanıtılması;  
Belediyenin kıyı ve plaj 
işletmeciliği yönetmeliğinin 
olması; Kıyı işletmelerine ruhsat 
verilirken, plaj ve kıyı işletmeleri 
mevzuatının da göz önünde 
bulundurulması;  Plajlarda 
engelliler için giriş çıkış yerlerinin 
bulunması; Çevre ve Halk Sağlığı 

Müdürlüğünce plajlara periyodik 
deniz suyu tahlil raporu asılması;   
Meteorolojik bilgilerin plaj 
tabelalarına işlenmesi; İlgili sağlık 
kuruluşlarının yaz aylarında 
plajlarda sağlık kabini oluşturması;  
Plaj ve kıyı işletmelerinin 
denetlenmesi süreçlerinde 
gerektiğinde  cezai işlemlerin de 
uygulanması” gibi önerilerin 
bulunduğunu söylemiştir.   
Çanakkale Merkez ve mücavir 
alanındaki plajlarda geçmişten 
günümüze kadar birçok boğulma 
vakası olduğunu ve halen de 
olmaya devam ettiğini söyleyen 
Yavuz, “Plajlarımızda 
iyileştirmelerin bir an önce 
yapılarak boğulma ve kazaların da 
önüne geçilmesini; halkın 
kullanımına açık plajlarda ekolojik 
bakımdan yapılan en yaygın hatalı 
uygulamalardan birisi de deniz 
çayırlarının köklenerek veya 
kireçleme ve göztaşı 
uygulamalarıyla yok edildiğini; bu 
nedenle plajlarda kısmen yer alan 

bu ekosistemlerin bir ön çalışmayla 
yayılma alanlarının belirlenmesi ve 
bu ekosistemlerin plaj işletmecileri 
tarafından yok edilmesinin önüne 
geçilmesi gerektiğini; turizm 
amacıyla plajlarımızı kullanan 
yabancı uyruklu kişilerin maalesef 
plajlarımızdaki yetersizlikleri 
görerek, yaşayarak bunları turizm 
acentelerine ve birçok turizm dergi 
ve gazetelerine bildirmelerinden 
dolayı,  turistlerin Çanakkale'deki 
plajlardan hiç de memnun 
olmadıkları tüm dünya tarafından 
bilindiğini; Turizm potansiyelinin 
de bir parçası olabilecek 
plajlarımızda, düzenlemelerin bir 
an önce yapılarak olumsuz 
izlenimlerin ortadan kaldırılmasını;  
Kordonun sonunda Boğaz 
Komutanlığı alanında kalan ve 
daha önce halkın kullanımına açık 
olan Astsubay Orduevinin 
yanındaki plajın kente 
kazandırılarak halka açılması için 
çalışma yapılmasını” öneren bir 
rapor olduğunu ifade etmiştir. 

“Plajlarımız” Raporu Belediye Meclisi Gündeminde



Kent Konseyi Barbaros Mahalle 
Meclisi genel kurul toplantısı 
mahalle meclisi çalışma ofisinde 
gerçekleştirildi. Genel Kurul'da 
konuşma yapan Meclis Başkanı 
Emine Turan; “Mahalle meclisimiz 
açılalı 2,5 yıl oldu. İlkemiz; Mecli-
simiz çatısı altında yaratılan uzlaş-
ma ortamı içerisinde dil, din, renk, 
kültür, sınıf eğitim etnik ve sosyal 
köken, engellilik ve cinsiyet, 
politik nüfus ve ekonomik güç 
farkı gözetmeksizin mahalleliyle 
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Barbaros'ta Genel Kurul

ilgili sorunları görüşüp çalışmalar 
yapmaktır. Mahalle meclisimizde 
demokratik katılımın 
yaygınlaştırılmasını sağlamak, 
mahallelilerin kent yönetiminde 
aktif rol almasını sağlamak, 
mahallemizin kimliğine ilişkin 
tarihi, doğal ve kültürel değerlere 
sahip çıkmak, mahallelilerin kent 
yönetiminde saydamlık, katılım, 
hesap verebilirlik gibi ilkelerin 
uygulanmasında söz sahibi 
olmasını sağlamaktır” dedi. Genel 
Kurul'da Barbaros Mahalle Meclisi 
Faaliyetlerinin sunumunun 
ardından, Barbaros Mahallesi 
Yaşam Alanları Çalışma Grubu, 
Sokak Can Dostları Çalışma 
Grubu, Haydi Kadınlar Katılın 
Bize Çalışma Grubu, Hanımeli 
Çalışma Grubu kolaylaştırıcıları 
tarafından faaliyetleri hakkında 
katılımcılara bilgiler verdiler.

Kent Konseyi Barbaros Mahalle 
Meclisi “Haydi Kadınlar Katılın 
Bize” çalışma gurubu çalışmaları 
kapsamında Nefes Terapisti ve 
Yaşam Koçu Sezin Yetişen Koç 
tarafından doğru nefes ve iyi yaşam 
üzerine uygulamalı sunum 
gerçekleştirildi. Çalışmada, 
diyafram kullanımı, enerji düzeyini 
yükseltme ve stresi azaltma 
konuları işlendi.
Nefes Terapisti ve Yaşam Koçu 
Sezin Yetişen Koç; “Doğru nefes 

Haydi Kadınlar Katılın Bize

almak, vücudumuzun sağlıklı 
kalması ve ihtiyaç duyduğu 
oksijenin alınması; atık ve 
toksinlerin vücuttan atılması 
açısından çok önemlidir. Yeterince 
oksijen alınmadığında, zihinde 
bulanıklık, negatif düşünce, 
depresyon, işitme ve görme 
bozuklukları başlıyor. Düzgün ve 
yeterli nefes alamayanlar 
kendilerini sürekli yorgun ve 
depresif hissederler. Uyku 
düzenlerinde sorun yaşarlar.” dedi.

Kent Konseyi ve Türkiye Radyo 
Amatörleri Cemiyeti Çanakkale 
şubesi işbirliğiyle başlatılan “Afete 
Hazır Kent, Her Mahalleye bir 
Amatör Telsizci” projesi 
kapsamında yapılan çalışmalarda 
sınava hazırlık eğitimleri mahalle 
meclisleri çalışma ofisinde yapıldı. 
Türkiye Radyo Amatörleri 
Cemiyeti Çanakkale şube başkanı 
Alper Doğmaz; “Mahalle 
meclislerinin aktif katılımıyla 
mahalle sakinlerinin büyük 
ilgisiyle karşılaştık. Mahalle 
meclisleri çalışma ofislerinde 
sınava yönelik eğitimler veriyoruz. 
Çanakkale'de Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğünce 24 Nisan Pazar 
günü yapılacak amatör telsiz 
sınavına 217 başvuru yapıldı. Proje 
sonucunda, acil afet durumunda 
sivil bir yardımlaşma bilinci 
geliştirilirken, tüm iletişim 
kanallarının çökmesi halinde kriz 
merkezine hızlı veri akışının 
sağlanıp, acil insani yardımların 
hızla ulaştırılması, acil durumlara 
hazırlık ve afetlere hazır kent 
olunması hedefleniyor” dedi.

Her Mahalleye Amatör Telsizci

Çanakkale Kent Konseyi'nin bültenidir.

Çanakkale Kent Konseyi adına Sahibi  
Saim Yavuz

Sorumlu Müdür
Saim Yavuz

Medya ve İletişim Sorumlusu
Alper Usta

Tasarım – Uygulama
Bülent Kaşıkçı

www.canakkalekentkonseyi.org
 canakkalekentkonseyi@gmail.com

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

Instagram:canakkalekentkonseyi
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Kentte Sosyal Yaşam

Kent Konseyi Kültür ve Sanat 
Meclisi tarafından düzenlenen 
kültür sanat söyleşilerinin konuğu 
“Kentte Sosyal Yaşam” konusuyla 
Sivil Aktivist, Kent Tarihçisi 
Şahabettin Kalfa oldu. Kent 
Tarihçisi Şahabettin Kalfa; 
“Çanakkale farklı coğrafyaların 
temas noktasıdır. Mevcut durumda 
Çanakkale bu coğrafyanın üç 
bölgesinin sonunda aynı zamanda 
Avrupa'nın başlangıcında ama 
tersine bakarsak Avrupa'nın sonun-
da Anadolu coğrafyasının başlangı-
cında yer alması bir bakıma da 
taşra durumuna getiriyor bu toprak-
ları. Bu coğrafi konum, yerleşim-
lerde, geçişlerde beraberlikleri ça-
tışmaları ve savaşları da birlikte 
getiriyor. Bu coğrafyanın konumu 
şekillendiren üç husus var. Birinci-
si; deniz, boğaz ve akıntı, ikincisi; 
rüzgar, üçüncüsü; Kaz Dağları. Bu 
üç özellik bizim genelde yaşamı-
mızdaki bütün güzellikleri bizlere 
sağlayan üç unsur olarak da karşı-
mıza çıkıyor. Çanakkale deniz ge-
çidi birçok kavim kaynaşmasına, 
savaşına tanıklık eder. Bu toprak-
larda yaşayanlar birbirinin kültü-
rünü özümser ve gelenlerle kaynaş-
mayı ortak kültürle başarır” dedi.
Şahabettin Kalfa, söyleşisinde 
Çanakkale'nin eski fotoğraflarını 
katılımcılarla paylaşırken, kentte 
gerçekleşen değişimle ilgili bilgi 
verdi. Geçmişte kentte kaç mahalle 
olduğu, adları ve yaşayanlar 
hakkında bilgi veren Kalfa; 
kahveler, camiler, lokantalar, 
ulaşım, günlük yaşam, üretim 
ilişkileri, ticaret gibi konuları 
ayrıntılı bir sunumla paylaştı.

Geleneksel Balıkçılık Çanakkale Seramikleri

Kent Konseyi Kültür ve Sanat 
Meclisi, Kültür ve Sanat Söyleşi-
lerinin konuğu “Çanakkale'de 
Geleneksel Balıkçılık ve Balıkçılık 
Kültürü” konusu ile Halk Bilimci 
Mümtaz Fırat oldu. Söyleşide 
balıkçılık tarihi hakkında bilgiler 
veren Fırat; “Balıkçılığın yapıldığı, 
teknolojinin gelişmediği, kayıkla-
rın kullanıldığı dönemlerde balığı 
gözetlemek için reisin kullandığı 
belli başlı yöntemler var. Deniz 
üzerinde teknede gözlem yaptığı 
sırada sağ bacağı kullanırsa sağ, sol 
bacağı olursa sol tarafa tekne yön 
değiştirir. Balığı bulunca da mola 
komutuyla ağın bırakılmasını 
sağlıyor” dedi. İlginç avlama 
yöntemlerinden de sözeden Fırat, 
“Bunlardan biri tepelerde balık 
gözetlemek. Bunu reisler 
yapabildiği gibi köylerde kadınlar 
da yapıyor. Denizi gören yüksek 
bir yere çıkan reis balık sürülerini 
görünce bayraklarla belli mesajlar 
gönderip balığın çevrilmesini 
sağlıyor… Uzak mesafelere gidi-
leceği zaman karadan kayık götür-
dükleri oluyor. Saros'a gidecek 
Eceabat balıkçısı kayığı karadan 
götürüp avlandıktan sonra geri 
getiriyor.”  diyor ve balıkçılar için 
söylenen “balıkçının parası puldur 
karısı duldur” deyimini balıkçıla-
rın;  “Biz balıkçılıktan çok para 
kazanmıyoruz. Karşılığını almıyo-
ruz ya da balıkçının ehli keyif ol-
ması nedeniyle parasını tutmadığı 
için parası puldur tabiri kullanılı-
yor. Balıkçılar sürekli denizde 
olduğu içinde karısı duldur” diye 
açıkladığını paylaşmıştır..

Kent Konseyi Kültür ve Sanat 
Meclisi Geleneksel Çanakkale 
Seramikleri Çalışma Grubunun 
Seramik Müzesinde 
gerçekleştirdiği “Seramik 
Buluşmaları”nın konuklarından biri 
de seramik sanatçısı Göksel Sevim 
oldu. 
Sevim konuşmasında; “Eski adı 
Kale-i Sultaniye olan Çanakkale, 
17.Yüzyıl sonlarında Çanak 
Çömlek, yelken bezi ve ipek 
üretimiyle ün yapmıştı. 18. Yüzyıl 
sonlarına doğru seramik daha çok 
öne çıkmış ve kentin adı Çanak 
Kalesi olarak kullanılmıştır. 
19.Yüzyıl gezginlerinin eserlerinde 
sözü edilen seramikler, bir önceki 
yüzyıl Çanakkale seramiklerine 
göre yeni formlar sunan, çeşitli 
kullanım alanları için düşünülmüş 
ilginç eserlerdir. Oysa 17.yüzyıl 
sonu 18.yüzyıl erken 
örneklerindeki kırmızı çamurlu, 
beyaz astarlı sualtı tekniğinde 
boyama ile çiçek, hayvan, kuş, 
yelken, cami ve benzeri desenlerle 
bezeli Çanakkale Seramikleri 
başarılı örnekler ortaya çıkarmış ve 
kalite olarak da üstünlük 
göstermektedir.Çanakkale 
Seramiklerinin kullanım 
amaçlarına göre çeşitli formlara 
sahip olan türleri; çukur tabaklar, 
küpler, (küçük küp ve çömlekler), 
çukur kaseler, kapaklı kaseler, 
şekerlikler, testiler, sürahiler, 
vazolar, saksılar, fincanlar, 
mataralar, şamdanlar, mangallar, 
hayvan ve insan şeklindeki kaplar 
olarak sıralanabilir” dedi.
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Nakış ve El Sanatları Sergisi Mahalle Meclisi'nde Kurslar 

Kent Konseyi Namık Kemal 
Mahalle Meclisinde El Sanatları ve 
Nakış kursuna katılan kursiyerlerin 
eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.
Namık Kemal Mahalle Meclisi 
çalışma ofisinde Halk Eğitim 
Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 
Müdürlüğü tarafından açılan El 
Sanatları ve Makine nakışları 
kursuna katılan kursiyerlerin 
eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.
Namık Kemal Mahalle Meclisinde 
gerçekleştirilen kursta usta öğretici 
Ayla Akar’ın verdiği eğitimlere 
katılan 27 öğrencinin ürettiği 75 
eser, sergide yer aldı.

Kent Konseyi İsmetpaşa Mahalle 
Meclisi,  İstiklal ve Anafartalar 
İlkokullarının katkılarıyla 
düzenlenen çocuk şenliğinde 
sadece minikler değil her yaştan 
katılımcılar büyük coşku yaşadı. 
İsmetpaşa Mahalle Meclisi 
Çalışma ofisinin bulunduğu 
Şevketbey sokakta düzenlenen 
çocuk şenliğine mahalle sakinleri 
akın etti. İstiklal ve Anafartalar 
İlkokulları öğrencileri halk 
oyunları gösterileri sundu. Şenlikte 
öğrencilerin yaptığı eserlerin yer 
aldığı resim sergisi açılışı yapıldı. 
Şenliğe öğrenci velileri, mahalle 
sakinleri büyük ilgi gösterirken, 
çocukların hazırladıkları gösteriler 
büyük ilgi gördü.

Renkli Kutlama

Kent Konseyi Cevatpaşa Mahalle 
Meclisi'nde “Satış Danışmanı” 
Kursu gerçekleştirildi. Koza 
Gençlik Derneği'nin Sosyal 
Kalkınma Mali Destek Programı 
kapsamında Güney Marmara 
Kalkınma Ajansı tarafından kabul 
edilen Çanakkale Belediyesi, İşkur 
İl Müdürlüğü, Halk Eğitim ve ASO 
Müdürlüğü'nün ortağı olduğu 
“Çanakkale Kariyer ve İş Geliş-
tirme Ofisi” isimli proje çalışma 
çağındaki genç nüfusun istihdam 
edilebilirliği ve istihdamının sağ-
lanarak; ekonomik ve sosyal hayata 
katılımlarının arttırılması, nitelikli 
birey ve güçlü toplum yapısına 
sahip olunmasına katkı sağlamak 
amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu 

kapsamda Kent Konseyi Cevatpaşa 
Mahalle Meclisinde kariyer ofisi 
kapsamında açılan Satış Danışmanı 
Kursu gerçekleştirildi. Gerçekleş-
tirilen kursta kursiyerlere Kişisel 
bakım, Müşteri Özellikleri, Müşteri 
Memnuniyeti, Müşteri İletişimi, 
Satışa Hazırlık, İş planı, Ticari Bel-
geler konularında eğitim verildi. 

İsmetpaşa'da Sergi ve Defile

İsmetpaşa Mahalle Meclisi El 
Sanatları Sergisi açılışı ve Defilesi 
mahalle meclisi çalışma ofisinde 
geniş katılımla gerçekleştirildi. 
Mahalle Meclisi Giyim Çalışma 
Gurubunun Halk Eğitim Merkezi 
ve ASO Müdürlüğü Giyim 
öğretmeni Özlem Özdemir ile 
birlikte hazırladığı defilede 11 
manken aralarında gelinlik ve 
gündelik kullanım eserlerinin yer 
aldığı 30 kıyafeti başarılı bir 
şekilde sergiledi.
Mahalle Meclisi Halk Oyunları 
Çalışma Grubunun halk oyunları 
öğretmeni Gülcan Can ile birlikte 
hazırladığı Çanakkale yöresi halk 
oyunları gösterisi büyük alkış aldı.
Defile ve Halk oyunları 
gösterisinden sonra Belediye 
Başkanı Ülgür Gökhan yaptığı 
konuşmada;
“Halk Eğitim merkezimiz, 
eğitmenleriyle birlikte başarılı 
çalışmalar yapıyor. İnsanlarımıza 
becerilerini ortaya koyma fırsatı 
veriyorlar. Mahalle meclisimizle,  
mahalle sakinlerinin kapasitelerini 
ortaya koymaları için birliktelik 
yapmışlar. Halk eğitim merkezinin 
bir binasının olmamasını bu kentin 
ilgililerinin ayıbı olarak 

görüyorum. Bu kadar çalışan, halka 
yönelik eğitim yapan başarılı bir 
kurumun bir mekana kavuşmamış 
olması çok büyük ayıptır. 
Çanakkale'nin güzel insanları için 
hizmet eden öğretmenlerimizin 
daha ferah ortamda hizmet 
vermesiyle emin olun gördüğünüz 
eserlerin daha fazlası 
sergilenecektir. Bütün 
olanaksızlıklara rağmen gösterilen 
başarıyı alkışlıyorum.” dedi. Halk 
Eğitim Merkezi ve ASO 
Müdürlüğü El Sanatları öğretmeni 
Arzu Şölen Yalçın'ın kursiyerleri 
ile birlikte hazırladığı el sanatları 
sergisinde aralarında tel kırma, 
salon takımları, giyim, kurdele, 
ahşap boyama eserlerinin yer aldığı 
80 eser sergilendi.
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oluşturulması hususunda görüş alış 
verişinde bulunuldu. Çevre Meclisi 
Başkanı Ali Aydın Çalıdağ; “Birleş-
miş Milletlerin, küçük ölçekli fon 
kullandırma ve destekleme çalış-
maları ile ilgili bu çalıştayda bölge-
mizin yaşadığı çevre saldırıları 
konusunda genel bir bilgi verildi. 
Ayvacık Babakale ile Ayvalık 
bölgesinde denizlerde yapılacak 
iyileştirme ve üretimin desteklen-
mesi konusundaki çalışmaların, 
Bandırmadan Lapseki'ye kadar olan 
bölgede yapılacak termik santral-
lerin yaratacağı olumsuz etkiler 
nedeniyle sonuçsuz kalacağı, Kaz 
Dağlarındaki yer altı ve yer üstü 
sularının metalik madencilik faali-
yetleri ile kirletilmesi halinde kör-
fezde canlı yaşamının son bula-cağı 
bu nedenle kümülatif değerlendir-
melerin yapılmasına ihtiyaç olduğu 
hususu dile getirildi. Söz konusu 
fonlardan Çanakkale'nin ihtiyaçları-
na yönelik projeler geliştirilerek 
yararlanılması hususu meclisimizin 
gündemine alınmıştır” dedi.

Kent Konseyi Çevre Meclisi 
Başkanı Ali Aydın Çalıdağ ve Kent 
Konseyi Yürütme Kurulu üyesi 
Celil Kankaya “Kaz Dağları ve 
Edremit Körfezi İçin Mevcut 
Durum Değerlendirme Çalıştayı”na 
katıldılar. Çalıştay'da, ilgili paydaş-
ların katılımı ile Kaz Dağları, 
Ayvalık, Babakale-Asos bölgelerin-
de yaşanan doğa ve çevre sorunları 
irdelenerek, mevcut durum analizi 
yapıldı ve gelecek için hedef ve 
koşulların belirlenmesine, aynı 
zamanda mali desteğe hak kazana-
bilecek biyolojik çeşitlilik, tarımsal 
biyoçeşitlilik, iklim değişikliği ve 
arazi bozunumu konulu projeler 
hakkında yörede bir fikir birliği 

Çevre Meclisi Körfez Çalıştayında

Kent Konseyi Esenler Mahalle 
Meclisi genel kurulu geniş 
katılımla yapıldı. Genel Kurul'un 
açılış konuşmasını yapan Meclis 
Başkanı İrfan Kütüklü; “Mahalle 
meclislerinin hedeflerinden biri de 
mahallemizde demokratik katılımı 
sağlayabilmektir. Mahalle 
meclislerinin en önemli işlevi 
mahalleliyi yönetime katmaktır. En 
basit ifadesiyle yerel yöneticiler 
mahallemizde, mahallemizle ilgili 
bir şeyler yapmayı önüne 
koyduklarında eğer mahalleliye 
soruyor mahalleli de düşünceleri 
ile katılıyorsa bu bir anlam ifade 
eder. Mahalle meclislerine sahip 
çıkmak zorundayız. Bu şekilde 
çağdaş insan, çağdaş yurttaş olma 
yolunda adımlar atarız” dedi.
Kadın Çalışma Grubu raporu 
hakkında bilgiler veren çalışma 
grubu kolaylaştırıcısı Kezban 
Buldu'dan sonra Doğa Eğitim 
Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı 
Muhammet Şapçı da “Uygulamalı 
Doğa Eğitim Projesi” ile Aralık 
ayında tamamlanacak  “Meşe 
Palamudu Pelit Projesi” hakkında 
bilgilendirme yaptı.  Bahar Şenliği 
çalışmaları hakkında bilgiler veren 
Ali Ürer; “Özgürlük parkında her 
yıl geleneksel etkinliğimizi 
yapmayı planlıyoruz. Amacımız; 
okulların bir yıl içinde hazırlamış 
oldukları etkinliklerin bir kısmını 
sergilemeleri, okullardaki veli, 
öğrencilerin halkla beraber 
kaynaşmasını sağlamak. Bu 
kapsamda okulları ziyaret ettik.  
Esenler halkını bu çalışmaya 
katmak için çerçeve belirledik.” 
dedi. Genel kurul katılımcıların 
görüşleri ve önerilerini 
belirtmesiyle sona erdi.

Katılın Değiştirelim

Kupa 11/F'nin

Kent Konseyi İsmetpaşa Mahalle 
Meclisi Spor Çalışma Grubu ve 
Çanakkale Anadolu Lisesi tarafın-
dan organize edilen İsmetpaşa Ma-
halle Muhtarlığının da katkı sundu-
ğu futbol turnuvasında kupayı, final 
maçını  10/D sınıfını 11-5 yenen 
11/F sınıfı kazandı. Turnuvayı 
şampiyon tamamlayan; Abdullah 
Kara, Emre Köroğlu, Doğancan 
Yener, Okan Çakır, Tahsin 
Yalçınkaya'dan oluşan 11/F sınıfı 
kupasını Okul Müdürü Salim Eker 
ve İsmetpaşa Mahalle Meclisi 
Başkanı Mehmet Yıldırım'ın 
elinden aldı. 
Turnuva ikincisi; Meriç Kabak, 
Mutlu Şahin, Anıl Dağtekin, Ata 
Kaan Önder, Bartu Karakaş, Ulaş 
Barın, Adil Avcı'dan oluşan 10/D 
sınıfı ile Turnuva üçüncüsü; İlhan 
Avcı, Atakan Çalapala, Göktuğ 
Canlı, Cuma Güngör, Kağan 
Arslan, Murat Eren Özer, Berkay 

Öcal, Kamil Korkut'tan oluşan 9/A 
sınıfı kupasını İsmetpaşa Mahalle 
Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi 
Gönül Başaran'ın elinden aldı. 
Meclis Başkanı Mehmet Yıldırım;  
“Turnuvamızın amacı birlik, 
beraberlik, dostluk, arkadaşlık, 
yardımlaşma ve dayanışmayı 
arttırmaktı. Düzenlenmesinde 
emeği geçen okul müdürü, mahalle 
muhtarı, beden eğitimi 
öğretmenleri spor çalışma grubunu 
teşekkür ederim” dedi.
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Selçuklu'da Estetik

Kent Konseyi Kültür ve Sanat 
Meclisi tarafından düzenlenen 
Kültür ve Sanat söyleşilerinin 
konuğu; sanat tarihi ve arkeoloji 
biliminin duayeni Prof. Dr. Oluş 
Arık oldu.
Kent Konseyi toplantı salonunda 
gerçekleştirilen söyleşide Prof. Dr. 
Oluş Arık, estetik, sanat, sanatın 
gelişimi, Anadolu'da sanat ve sanat 
eserleri, Selçuklu 'da estetik 
üzerine değerlendirmeler yaptı. 
“Estetiğin bugün bile düzgün bir 
tarifi yok” sözleriyle konuşmasına 
başlayan Prof. Dr. Arık; “Anadolu; 
kırkyamalı bohça şeklinde. En az 
10 büyük medeniyetin doğup 
battığı yer. Buraya gelen Türkler, 
onun yaşayan ve göçmüş kısmıyla 
karşılaşıyorlar. Kendi değerleri ve 
bu sentezle yeni bir medeniyet 
doğuyor. Selçuklu estetiği; 
Arkeolojik sanat tarihsel inceleme 
araştırmalar derinleştikçe İç 
Asya'dan beri Selçuklu minyatür, 
çini resimlerine kadar gelen bir 
takım ana çizgiler yakalıyoruz. 
Selçuklu resim sanatı ve Selçuklu 
heykel sanatı olduğunu görüyoruz. 
Bunlar taklit değil; İran, Hint, Çin 
etkisi var. Komşu büyük kültür 
etkisi var. Onların hiçbirine tıpatıp 
benzemiyor. Yeni kimlik; bu 
mevcut mirasla getirdikleri kültür 
ve yeni kimlikleri eserlerinde 
görülüyor. Asya'da bu görülüyor 
bir ana çizgi var. Bu çizgiyi tarif 
edince Selçuklu estetiğini de 
tanımlamış oluyoruz” dedi.

İsmetpaşa Mahalle Meclisi Halk 
Oyunları Çalışma Grubu ekibinin 
Çağlar Kaynak basketbol sahasında 
sergiledikleri halk oyunları 
gösterisi ve seslendirdikleri 
türküler izleyenlerden büyük alkış 
aldı. Kent Konseyi İsmetpaşa 
Mahalle Meclisi Başkanı Mehmet 
Yıldırım yaptığı konuşmada;  
“Mahalle meclisimizde Halk 
Eğitim Merkezi ve ASO 
Müdürlüğünde görev yapan Halk 
Oyunları eğitmeni Gülcan Can ile 
birlikte çalışarak dönem boyu 
yapılan çalışmalar sonucunda 
yöremiz oyunları öğrenildi. 
Amacımız mahallemizde ikamet 
eden bayanlarımızın boş 
zamanlarını değerlendirmeleri 
yöremiz oyunlarını bizden sonraki 
kuşaklara kusursuz ve doğru bir 
şekilde aktarmalarını sağlamak” 
dedi.
Programda “Karyolamın Demiri” 
diğer adıyla “Yandım Ayşe” 
türküsünün öyküsünü 
kursiyerlerden Derya Başaran 
aktardı. İsmetpaşa Mahalle Meclisi 
Halk Oyunları Çalışma Grubu 
sırasıyla; “Debreli Güzelime, 
Bayramiç Karşılaması, Karyolamın 
Demiri, Nina, Eli Elime Sürmelim, 
Sallasana Mendilini” oyunları 
oynandı ve ardından, “Çemberimde 
Gül Oya ve Sevenleri Sevdiğine 
Versinler” türküleri seslendirildi. 
Halk arasında yapılan bir eğlence 
olan “Samıt Oyunu”nu da  Gülcan 
Can ve Sabiha Kurt canlandırdı. 
Daha sonra kursiyerler tarafından 
“Duvak Sabası” canlandırıldı. 
Kursiyerlerden Nilgün Sarı 
Harmandalı Zeybeğinin hikâyesini 
aktardı. 

Yöre Oyun ve Türküleri Sanatçılar Buluşması

Kent Konseyi Kültür ve Sanat 
Meclisi, mart ayı kültür sanat 
söyleşileri kapsamında “Dünya Şiir 
Günü” etkinliği düzenlendi.Dünya 
Şiir Günü etkinliğinde aralarında 
Cemal Süreya, Can Yücel, Edip 
Cansever, Gülten Akın, Bedri 
Rahmi Eyüboğlu gibi şairlerin 
kendi seslerinden şiirleri katılımcı-
lara dinletildi.Kent Konseyi 
toplantı salonunda düzenlenen 
etkinlikte katılımcılar şiir okuyarak 
buluşmaya katkı sağladı.

Kent Konseyi Kültür ve Sanat 
Meclisi Sanat çalışma grubu 
tarafından düzenlenen 
“1.Çanakkale Sanatçıları 
Buluşması” Çanakkale-
TubingenTroia Vakfı Manfred 
Osman Korfmann kütüphanesinde 
2-6 Mart günlerinde yapıldı. 
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
müzik bölümü oda müziği 
topluluğunun seslendirdiği 
eserlerle açılışı yapılan 
“1.Çanakkale Sanatçıları 
Buluşması”nda; suluboya, tekstil, 
seramik, ebru, grafik, tasarım, 
edebiyat-şiir, minyatür, resim, 
karikatür, yeni hat, Geleneksel türk 
sanatları, filografi, çini, cam 
eserleri sergilendi.

Şiir Dinletisi
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TKKB Partileri Ziyaret Etti

Türkiye Kent Konseyleri Birliği 
“Kent Konseyleri sorunlar ve 
beklentiler” çerçevesinde 
TBMM'nde grubu bulunan siyasi 
partilerle Ankara'da biraraya geldi. 
Konsey Birlik yürütme kurulunun 
TBMM'de ve partilerin genel 
merkezlerinde yaptığı ziyaretlerin 
yanı sıra AB Bakanlığı Başkan 
Yardımcısı Ali Şahin ve Türkiye 
Belediyeler Birliği Genel Sekreteri 
Hayrettin Güngör'le de görüşüldü. 
Dönem Başkanı Gülay Sarışen ve 
yürütme kurulu üyeleriyle birlikte  
gerçekleşen görüşmelerde, Birliğin 
hazırladığı rapor siyasi partilerin 
yetkililerine sunuldu.
AK Parti genel merkezinde yerel 
yönetimlerden sorumlu genel 
başkan yardımcısı Mehmet 
Özhaseki'nin baş danışmanı Refik 
Tuzcuoğlu ile yapılan görüşmede, 
“Şu anda bazı illerde Kent 
Konseyleri maalesef çalışma 
yapamamaktadır. Yasada Kent 
Konseylerinin kurulmasını 
gerçekleştirmeyen belediyelere 
yaptırım olmadığı görülmektedir. 
Haliyle belediyeler bu konuya 
duyarsız kalmaktadır. Biz birlik 
olarak, bir yaptırım söz konusu 
olana kadar İçişleri Bakanlığı ve 
Sayıştay  denetlemelerinde kent 
konseylerinin kurulup kurulmadığı, 

destek sağlanıp sağlanmadığı 
konusunda inceleme yapmalarını 
bir öneri olarak sunuyoruz” diyen 
başkan Sarışen ve yürütme kurulu 
üyeleri  karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunuldu. TBMM gerçekleşen 
toplantıda, CHP genel başkan 
yardımcısı ve yerel yönetimler 
başkanı Seyit Torun, Gaziantep 
Milletvekilleri Akif Ekici ve 
Mehmet Gökdağ ile Çanakkale 
Milletvekili  Muharrem Erkek ile 
Prof.Dr.Tarık Şengül hazır 
bulundu. Son derece verimli geçen 
görüşmede, Seyit Torun, CHP 
olarak Kent Konseylerine büyük 
önem verdiklerini bu konuda 
hassas olduklarını dile getirdi. 
Birlik yürütme kurulu üyeleri daha 
sonra HDP genel merkezinde Kent 
Konseyleriyle ilgili görüş 
alışverişinde bulundu ve parti 
meclisi üyeleri Sultan Özcan ile Ali 
Ürküt'e hazırlanan raporu sundu.
Başkent Ankara'da son görüşme, 
MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli ile gerçekleşti. Bahçeli, 
konsey üyelerini ağırlamaktan 
memnun olduğunu söyleyerek 
“Kent konseylerine büyük önem 
veriyorum. Bu konuda deneyimli 
isimlerle çalışmalar yapıyoruz. 
Sizin hazırladığınız rapor bize ışık 
tutacak, teşekkür ediyorum”dedi.

Türkiye Kent Konseyleri 
Birliği'nin, Çankırı toplantısına 
Gaziantep, Kahramanmaraş, 
Adana, Yalova, Gebze, Kastamonu, 
Çorum ve Çankırı'dan kent konseyi 
üyeleri katıldı. TKKB Dönem 
başkanı Gülay Sarışen “Bizler 
bilgilerimizi ve deneyimlerimizi 
konuştuğumuz; sorunlarımızı 
paylaştığımız; kentlerimizin ortak 
konuları çerçevesinde işbirlikleri-
mizi geliştirmeyi hedeflediğimiz 
bölgesel toplantılar yapıyoruz. 
Farklılıklarımızın zenginlik 
olduğunu biliyoruz. Her Kent 
Konseyinin kendi kentinde daha 
güçlü olmasının kentlerin 
demokratik yapısını daha güçlü 
kılacağına da inanıyoruz.” dedi.
Çankırı Belediye Başkanı ve 
Çankırı Valisinin de toplantıya 
katıldıklarını ve Çankırı Belediye 
Başkanı İrfan Dinç'in “Kent 
Konseyleri bana göre şehrin aklıdır 
ve yerel yöneticiler için bir 
kılavuzdur. Çankırı kent konseyi 
üyeleri Çankırı'nın değeridir.”  
dediğini açıklayan Sarışen, Çankırı 
Valisi Vahdettin Özcan'ın da 
konuşmasında “Kent konseyindeki 
üyeler muhalif olmalıdır. Kent 
Konseyi, Belediye başkanına, vali-
ye zaman zaman muhalefet edecek-
tir. Onlar, alkışlamak yerine daha 
fazla  eleştirmek tarafında olmalı-
dır. Alkışlayacak sivil toplum kuru-
luşu çok bizde.” değerlendirmesini 
yaptığını söyledi. 

TKKB Çankırı’da



Kent Konseyi Başkanı Saim Yavuz 
Su Peredesi'yle ilgili bir basın 
açıklaması yaptı:
“Kent Konseyi'nin değerli 
temsilcileri ve hemşehriler;
10 Nisan 2016 Pazar tarihli 
“değişim” isimli bir gazetede 
Kerem İriç isimli bir kişi bir yazı 
yazmış. Bu yazıda “Takmışlar 
kordonda bulunan su perdesine 
diyorlar ki; “Görgüsüzlük 
abidesiymiş, demir yığınıymış, 
görüntü kirliliğiymiş” hadi oradan, 
görgüsüz adamcıklar… Nereyi 
gezdiniz de, hangi donanımınızla 
bu raporu hazırlıyor, o su 
perdesinin kalkmasını 
istiyorsunuz.” diyor.  Yazıda belli 
ki, Kent Konseyi'nin raporundan 
bahsediliyor.
Kent Konseyi'nin değerli 
temsilcileri ve hemşehriler;
Hatırlatmak gerekir ki,  bahse konu 
“su perdesi”, Kent Konseyi'nin 
Haziran 2015'de yapılan genel 
kurulunun gündeminde yer almış, 
genel kurulda oybirliğiyle 
kaldırılması uygun görülmüştü.  
Yine, konusu Çanakkale Yat 
Limanı ve çevresi olan Marina 
Çalışma Grubu'nun hazırladığı 
raporda “superdesi”nin 
kaldırılması, gerekçeleriyle birlikte 
önerilmiş ve rapor Kent Konseyi 
tarafından Ocak 2016 ayında 
yapılan genel kurulda oy birliğiyle 
kabul edilmişti. “Su perdesi”nin 
kaldırılması önerisini de içeren bu 

Su Perdesi

rapor, yasa gereği belediye 
meclisinin Şubat 2016 ayında 
yaptığı toplantısında da belediye 
meclisine sunulmuştu.
Daha sonra,  Çanakkale 
Belediye'sinin, Çanakkale Ticaret 
ve Sanayi Odası'na “su perdesini 
15 Nisan'a kadar kaldırın” yazısı 
gönderdiği basında yer almıştı ve 
belediyenin bu girişimine Kent 
Konseyi 'nin Marina Çalışma 
Grubu ve  Çevre Meclisi ayrı ayrı 
açıklamalar yaparak destek 
olmuşlar ve belediyeye;  
kendilerinin de raporlarında yer 
alan bu konuya gösterdikleri 
ilgiden dolayı teşekkür de 
etmişlerdi.  Bu tutum, Kent 
Konseyi'nin daha önce de 
belediyenin  Yat Limanı, AKFA, 
Hilton kararlarına; daha gerilere 
gidersek BURDA 17(FORUM), 
İskele Meydanı kararlarına 
gösterdiği tutumdan hiçte farklı 
değildi.  Çünkü,  Kent Konseyi 
yasa gereği önerilerini sadece 
belediyeye sunmakla kalmaz, aynı 
zamanda uygulamaları da 
denetlemek ve izlemek gibi bir 
görevi olduğunu da bilmektedir.
Kent Konseyi'nin değerli 
temsilcileri ve hemşehriler;
Görevimin bana verdiği yetkiyle 
sayın İriç'e şunları soruyorum:
Kent Konseyi'nin; Vali ve Belediye 
Başkanı başta olmak üzere Valiliğe 
bağlı 10 müdürlük, 7 mahallenin 
muhtarı,  ilimizde teşkilatı olan 

başta AKP olmak üzere bütün 
partiler, ÇOMÜ, ÇTSO'da dahil 
olmak üzere bütün meslek odaları, 
sendikalar, noterler, baro ile ilgili 
dernekler, vakıflar ve kent 
konseyinin meclisleri ile çalışma 
grupları ve kentin sorunlarına ilgi 
duyan hemşehrilerden oluştuğunu 
bilerek mi “Gidin Başka Yerde 
Havlayın” dediniz?
Kent Konseyi Çalışma Gruplarının 
hazırladığı raporlarda bu kurum ve 
kişilerin bilgisi ve emeklerinin 
olduğunu bilerek mi “Gidin Başka 
Yerde Havlayın” dediniz?
Kent Konseyi'nin kararlarını, 
saydığım bu kurumların değerli 
temsilcilerinin verdiğini bilerek mi 
“Gidin Başka Yerde Havlayın” 
dediniz?
Bu kararları görüşerek 
uygulamalarda sorumluluk 
alanların değerli belediye meclis 
üyeleri ve başkanının olduğunu 
bilerek mi “Gidin Başka Yerde 
Havlayın” dediniz?
Bu dili Çanakkale Kent Konseyi 
olarak güçlü bir şekilde reddediyor 
ve sizi kendi dilinizle başbaşa 
bırakıyor; bir fikriniz ya da bir 
“derdiniz” varsa açık açık 
söylemenizi  tavsiye ediyorum?
Son söz olarak İmam Şems Amir'in 
bir sözünü hatırlatarak (mealen) 
bitireyim: “Onlar ki, hayvanların 
çıkardıkları sesleri anlamaz ve 
aşağılarlar; onlar kendi seslerinin 
çirkinliğini bilmeyenlerdendir.”
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