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İZGAZETE
İ Z M İ R ’ İ N  G A Z E T E S İ

2019’un Mart ayında yapılacak yerel 
seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden 
Selçuk Belediye Başkanlığı için 
aday adayı olan Mehmet Kuzu ile 
konuştuk. s.5

Sosyal 
belediyecilik 
anlayışını kültür-
sanat alanında 
da hayata 
geçiren Konak 
Belediyesi, 
başarılı 
projelerine bir 
yenisini daha 
ekledi.  s.12

Konak tiyatronun 
kalbi olacak

Minik mucitlere özel merkez açıldı
Konak Belediyesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Çocuk Bilim Mer-

kezi ve Çocuk Kitaplıklarını hizmete açtı. İzmir’in kalbi Konak’ta 20 Kasım Dünya 
Çocuk Hakları Günü iki güzel açılışla kutlandı. ‘Daha güzel bir hayat mümkün’ 

‘CHP’li tüm 
aday adayları 
pırlanta gibidir’
Mart 2019 yapılacak olan yerel se-
çimlere sayılı zaman kalırken,  si-
yasi partiler adaylarını belirlemeye 
başladı. Cumhuriyet Halk Partisi’n-
de İzmir’de henüz bir aday belirlen-
memiş olsa da aday adaylığı süre-
cinde sona yaklaşılıyor.  s.3

Ersen, Tire  
için iddialı 

CHP Tire Belediye Başkan aday 
adayı Burak Alp Ersen 2019’da 
yapılacak yerel seçimler için iddialı 
konuştu. Diğer partilerin oy veren 
vatandaşların da oylarını alabile-
ceğini belirten Ersen, “Aday gös-
terilirsem en az 5 bin oy fark ile 
kazanırız.” dedi.  s.2

İzmir’in kalbi daha 
güçlü atıyor

Kadim şehir İzmir’in ‘kalbi’ olarak adlandırılan 
merkez ilçe Konak’ta yeni yatırımlar start alı-

yor. Kayıtlı nüfusu yaklaşık 390 bin olmasına 
rağmen gündüz ve gece ortalama 1,5 mil-

yon kişiye hizmet veren ilçede Belediye 
Başkanı Sema Pekdaş yönetiminde en iyi 
hizmeti sunmak için çalışmalar aralıksız  
sürüyor. s.8

sloganıyla ça-
lışmalarını sür-
düren Konak 
Belediyesi’nin 
Çocuk Bilim 
Merkezi ile 13 
semt mer-
kezinde hiz-
met verecek 
olan Çocuk 
Kitaplıkları 
düzenlenen 
törenle açıl-

dı. s.7

CHP’li Kuzu: Temel çalışma 
ilkemiz ‘şiddetsiz iletişim’

Haluk Öncel: 
‘Belediyeler halkı 
yönetmez, halka 
hizmet götürür’
Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı 
Belediye Başkan aday adayı Mu-
rat Haluk Öncel gazetemize özel 
açıklamalarda bulundu. Öncel, “Be-
lediye başkanları halka hizmet gö-
türürler. Belediyeler bürokratlar ile 
değil belediye başkanları ile yöne-
tilir.” ifadelerini kullandı.  s.10

‘BORCUMUZ YOK,
YANLIŞIMIZ YOK’  

Yerel seçim gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı 
Hasan Arslan, ayrıca geride kalan dört yılda gerçekleştirdiği çalışmalarını anlattı.

Hasan arslan 

ikinci döneme 

talip

‘BelediYe OlaRak BORcUmUZ YOk’
CHP’li Çiğli Belediye Baş-

kanı Hasan Arslan, Tv Den’de 
yayınlanan Ege Politik progra-
mında gazetemiz Genel Yayın 
Yönetmeni Ümit Kartal’ın so-
rularını yanıtladı. 2019’da ya-
pılacak yerel seçimlerde CHP 
Çiğli Belediye Başkan aday 
adayı da olan Arslan, işçilere 
maaşını ödeyemeyen bir be-
lediye aldıklarını hatırlatarak, 
“Borcumuz yok, yanlışımız 
yok.” diye konuştu.

ÇiĞli’de OYlaRImIZI YÜkSelttik
Arslan, 2014 yılından bu 

yana Çiğli Belediyesini yönet-
tiklerini ve CHP’nin oylarını 
yükselttiklerini söyledi. Arslan, 
“Yerel yönetimlerde belediye 
partinin aynasıdır. Vatandaş 
beğenmediği yönetime oy da 
vermez, destek de vermez. 
Bizim oyumuz 25 binlerden 
42 binlere kadar çıktı. Çiğli’de 
gerçekleştirdiğimiz faaliyetle-
rimiz bize başarıyı getirmiştir. 
” diye konuştu. s.6

Tuncay Özkan: 
‘Partim görev 
verirse, ben 
o sancağı 
indirmem’ s.7

Hakan Kılıç: ‘Narlıdere’yi birlikte yönetmeye talip olduk’ s.4
Mert Özcan, aday adaylarını sahaya indiriyor s.9

Gökmen Ulu, Uruguay devlet başkanını  
hatırlattı: ‘Tarım lokomotifimiz olacak’ s.9
Gökmen Ulu, 
hatırlattı: ‘Tarım lokomotifimiz olacak’ s.9
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‘Aday gösterilirsem en az 
5 bin oy fark ile kazanırız’

Cumhuriyet Halk Parti-
si Tire Belediye Başkan 
aday adayı Burak Alp 
Ersen gazetemize özel 
açıklamalarda bulundu. 

Ersen, Tire’nin kırsal bir kent olması 
sebebiyle köylerde bulunan seçmenin 
önemli olduğuna dikkat çekti. Aday 
olursa diğer siyasi partilere oy veren 
seçmenlerden de oy alacağını söyle-
yen Ersen,  “Tire, inciriyle, zeytiniyle, 
kestanesiyle, ovada ürettiği ürünler 
ile Türkiye’de tanınıyor. Kırsal alanı-
mız çok büyük. Tarımsal problemleri-
miz çok fazla. Bunların hepsini çöze-
ceğiz.” diye konuştu.

‘TİRE’NİN YENİ BİR VİZYONA İHTİYACI VAR’
Tire’de mevcut bir Cumhuriyet Halk 

Partili başkan var. Bu durum aday 
adayı olma kararını almanızı etkiledi 
mi? Tire için neden aday adayısınız?

Ben Tire’de yaşayan, Tire’de doğ-
muş büyümüş bir inşaat mühendisi-
yim. Mevcut başkanımız üç dönemdir 
bu görevini yürütüyor. Dolayısıyla çok 
uzun zamandan bu yana siyaset sah-
nesinde. Ancak Tire’nin artık yeni bir 
vizyona, yeni bir bakış açısına ihtiyacı 
var. Başkanımızın kendine göre önce-
likleri var. Bunların da farkındayız ve 
saygı duyuyoruz. Ayrıca projelerinin 
çoğunu başarılı bir şekilde gerçekleş-
tiğini düşünüyorum. Ancak hayatın bir 
gerçeği var. İnsanların verimli olduğu 
zamanlar var. Ben de bu yaşlarda ve-

rimli olabileceğimi düşünüyorum. Ben 
bu zamana kadar devletin okullarında 
okudum. Başarılı bir inşaat mühendi-
si olduğumu düşünüyorum. Kamudan 
aldığımı bir hizmet anlayışı ile kamu-
ya vermek gerektiğini düşündüğüm 
için aday adayı olma kararı aldım.

İnşaat Mühendisliği mesleğinin, 
adaylığınıza ne yönde etki edeceğini 
düşünüyorsunuz?

Ben Tire’ye aday gösterilirsem en 
az 5 bin oy fark ile seçileceğimi düşü-
nüyorum. Bu bazıları için çok büyük 
bir oy farkı olabilir. Ancak biz sosyal 
demokrat olduğumuz için bu çalış-
mayı başarılı bir şekilde yürüteceği-
mizi düşünüyorum. Ayrıca genç bir 
ekibiz ve toplumun tüm kesimleri ile 
iletişim halindeyiz. Bu yüzden diğer 
partilere oy vermiş insanların da bize 
teveccüh göstereceğine inanıyorum. 
İnşaat mühendisi kimliği ile yapılması 
gereken çalışmaları İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, İZBETON, İZSU katkılarıy-
la doğru planlayarak gerçekleştiririz. 
Ben bu dönemde herhangi bir sıkıntı 
yaşanacağını düşünmüyorum. İnşa-
at mühendisliği her şeyden önce bir 
planlama disiplinidir. Bu konuda da 
bizim tecrübemiz olduğunu düşünü-
yorum. Eğer Tire halkı bize bu konu-
da destek verirse biz Tire’de ‘Teknik 
adam’ sıfatıyla Tire’de bulunan tüm 
sorunları çözmek için mücadele ede-
ceğiz. 

‘ADAY GÖSTERİLMEZSEM ÇALIŞMALARIMI 
ADAY ARKADAŞIMIZ İLE PAYLAŞIRIM’

Tire kırsal nüfusun yoğun olduğu 
bir şehir. Bu konuda ne gibi çalışma-
lar yürüttünüz ve yürüteceksiniz?

Bir sosyolog, bir kamu yönetimi 
uzmanı, iki tane DATA girişçisi ve bir 
tane de akademisyen arkadaşımız ile 
Tire’de bulunan 65 köyün 42’sini zi-
yaret ettik. Muhtarlarla ve muhtarın 
etrafında bulunan ve hangi siyasi par-
tiden olursa olsun insanlarla bir araya 
geldik. Onların bir belediye başkanın-
dan taleplerini öğrendiğimiz gibi, bu-
güne kadar yapılan eksik ve hataları 
da dinledik. Bu çalışmamız sayesin-
de yarın aday gösterildiğimiz zaman 
köyler için yeniden bir çalışma ger-
çekleştirmeyeceğiz. Biz bu sorunları 
belirlemiş olacağız ve bununla ilgili 
çalışmalarımızı yürütüyor olacağız. 

Ayrıca ben hala daha köyleri ge-
zemeye devam ediyorum. Aday gös-
terilemediğim takdirde, çalışmalarımı 
aday gösterilen arkadaş ile paylaş-
maya hazırım. Biz kırsaldan büyü-
yen bir kentiz. Tire, inciriyle, 
zeytiniyle, kestanesiyle, 
ovada ürettiği ürün-
ler ile Türkiye’de 
tanınıyor. Kırsal 
alanımız çok bü-
yük. Tarımsal 
problemlerimiz 
çok fazla. Köy-
lerde bulunan 
seçmen sayı-
mız yaklaşık 20 
bin. Ancak bunun 
kente bir de 25 bin 
seçmenlik bir yan-
sıması daha 

var. Merkezdeki yansıma ile birlikte 
köylerin toplam seçmen sayısı 45 bin 
civarında. Yani bizim kentli seçmen 
sayımız aslında 20 bin civarında. 

Tire’nin sorunlarına için ürettiğiniz 
projeleriniz nelerdir?

Tire’nin merkezinde yapılacak 
olan bir gençlik merkezini çok önem-

siyoruz. Bu gençlik merke-
zinde her türlü faaliye-

tin gerçekleşeceği 
bir yer olması için 
ç a l ı ş a c a ğ ı z . 
Gençleri kötü 
alışkanlıklardan 
kurtarmak için 
çok kapsam-
lı bir çalışma 
gerçekleşti-
receğiz. Bu-
nun dışında 
‘Kadın Daya-

nışma Merke-
zi’ kuracağız. 

K e n t i n 

kanalizasyon hattında atık su arıtma 
tesisine kapalı bir şekilde bağlanma-
sı için İZSU’da bir baskı unsuru oluş-
turup, onlarla eş güdümlü çalışıp bu 
projeyi gerçekleştirmeyi planlıyorum. 
Tire’de var olan bir otopark sorunu 
var.  Bununla bizzat ilgileneceğim. 
Detaylarını da önümüzdeki günlerde 
açıklayacağım. 

Köylerde ise sulama sorunun çöz-
mek için İZSU, DSİ ve bakanlık ile bir-
likte ortak projeler gerçekleştireceğiz. 
Tire’de mevcut bir kullanma suyu 
problemi var. Bu sorunu çözmek için 
elimizden geleni yapacağız. 

Eğer Tire halkı bize bu 
konuda destek verirse biz 

Tire’de ‘Teknik adam’ sıfatıyla 
Tire’de bulunan tüm sorunları 

çözmek için mücadele edeceğiz. 

Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimler için  
geri sayım devam ederken, siyasi partilerde de  

aday adaylığı için hareketlilik devam ediyor. 

TUGAY 
CAN

Ersen, Tire için iddialı: 

CHP Tire Belediye Başkan aday adayı Burak 
Alp Ersen 2019’da yapılacak yerel seçimler 
için iddialı konuştu. Diğer partilerin 
oy veren vatandaşların da oylarını 
alabileceğini belirten Ersen, “Aday 
gösterilirsem en az 5 bin oy 
fark ile kazanırız.” dedi.
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‘Aday gösterilirsem en az 
5 bin oy fark ile kazanırız’

Cumhuriyet Halk Parti-
si Tire Belediye Başkan 
aday adayı Burak Alp 
Ersen gazetemize özel 
açıklamalarda bulundu. 

Ersen, Tire’nin kırsal bir kent olması 
sebebiyle köylerde bulunan seçmenin 
önemli olduğuna dikkat çekti. Aday 
olursa diğer siyasi partilere oy veren 
seçmenlerden de oy alacağını söyle-
yen Ersen,  “Tire, inciriyle, zeytiniyle, 
kestanesiyle, ovada ürettiği ürünler 
ile Türkiye’de tanınıyor. Kırsal alanı-
mız çok büyük. Tarımsal problemleri-
miz çok fazla. Bunların hepsini çöze-
ceğiz.” diye konuştu.

‘TİRE’NİN YENİ BİR VİZYONA İHTİYACI VAR’
Tire’de mevcut bir Cumhuriyet Halk 

Partili başkan var. Bu durum aday 
adayı olma kararını almanızı etkiledi 
mi? Tire için neden aday adayısınız?

Ben Tire’de yaşayan, Tire’de doğ-
muş büyümüş bir inşaat mühendisi-
yim. Mevcut başkanımız üç dönemdir 
bu görevini yürütüyor. Dolayısıyla çok 
uzun zamandan bu yana siyaset sah-
nesinde. Ancak Tire’nin artık yeni bir 
vizyona, yeni bir bakış açısına ihtiyacı 
var. Başkanımızın kendine göre önce-
likleri var. Bunların da farkındayız ve 
saygı duyuyoruz. Ayrıca projelerinin 
çoğunu başarılı bir şekilde gerçekleş-
tiğini düşünüyorum. Ancak hayatın bir 
gerçeği var. İnsanların verimli olduğu 
zamanlar var. Ben de bu yaşlarda ve-

rimli olabileceğimi düşünüyorum. Ben 
bu zamana kadar devletin okullarında 
okudum. Başarılı bir inşaat mühendi-
si olduğumu düşünüyorum. Kamudan 
aldığımı bir hizmet anlayışı ile kamu-
ya vermek gerektiğini düşündüğüm 
için aday adayı olma kararı aldım.

İnşaat Mühendisliği mesleğinin, 
adaylığınıza ne yönde etki edeceğini 
düşünüyorsunuz?

Ben Tire’ye aday gösterilirsem en 
az 5 bin oy fark ile seçileceğimi düşü-
nüyorum. Bu bazıları için çok büyük 
bir oy farkı olabilir. Ancak biz sosyal 
demokrat olduğumuz için bu çalış-
mayı başarılı bir şekilde yürüteceği-
mizi düşünüyorum. Ayrıca genç bir 
ekibiz ve toplumun tüm kesimleri ile 
iletişim halindeyiz. Bu yüzden diğer 
partilere oy vermiş insanların da bize 
teveccüh göstereceğine inanıyorum. 
İnşaat mühendisi kimliği ile yapılması 
gereken çalışmaları İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, İZBETON, İZSU katkılarıy-
la doğru planlayarak gerçekleştiririz. 
Ben bu dönemde herhangi bir sıkıntı 
yaşanacağını düşünmüyorum. İnşa-
at mühendisliği her şeyden önce bir 
planlama disiplinidir. Bu konuda da 
bizim tecrübemiz olduğunu düşünü-
yorum. Eğer Tire halkı bize bu konu-
da destek verirse biz Tire’de ‘Teknik 
adam’ sıfatıyla Tire’de bulunan tüm 
sorunları çözmek için mücadele ede-
ceğiz. 

‘ADAY GÖSTERİLMEZSEM ÇALIŞMALARIMI 
ADAY ARKADAŞIMIZ İLE PAYLAŞIRIM’

Tire kırsal nüfusun yoğun olduğu 
bir şehir. Bu konuda ne gibi çalışma-
lar yürüttünüz ve yürüteceksiniz?

Bir sosyolog, bir kamu yönetimi 
uzmanı, iki tane DATA girişçisi ve bir 
tane de akademisyen arkadaşımız ile 
Tire’de bulunan 65 köyün 42’sini zi-
yaret ettik. Muhtarlarla ve muhtarın 
etrafında bulunan ve hangi siyasi par-
tiden olursa olsun insanlarla bir araya 
geldik. Onların bir belediye başkanın-
dan taleplerini öğrendiğimiz gibi, bu-
güne kadar yapılan eksik ve hataları 
da dinledik. Bu çalışmamız sayesin-
de yarın aday gösterildiğimiz zaman 
köyler için yeniden bir çalışma ger-
çekleştirmeyeceğiz. Biz bu sorunları 
belirlemiş olacağız ve bununla ilgili 
çalışmalarımızı yürütüyor olacağız. 

Ayrıca ben hala daha köyleri ge-
zemeye devam ediyorum. Aday gös-
terilemediğim takdirde, çalışmalarımı 
aday gösterilen arkadaş ile paylaş-
maya hazırım. Biz kırsaldan büyü-
yen bir kentiz. Tire, inciriyle, 
zeytiniyle, kestanesiyle, 
ovada ürettiği ürün-
ler ile Türkiye’de 
tanınıyor. Kırsal 
alanımız çok bü-
yük. Tarımsal 
problemlerimiz 
çok fazla. Köy-
lerde bulunan 
seçmen sayı-
mız yaklaşık 20 
bin. Ancak bunun 
kente bir de 25 bin 
seçmenlik bir yan-
sıması daha 

var. Merkezdeki yansıma ile birlikte 
köylerin toplam seçmen sayısı 45 bin 
civarında. Yani bizim kentli seçmen 
sayımız aslında 20 bin civarında. 

Tire’nin sorunlarına için ürettiğiniz 
projeleriniz nelerdir?

Tire’nin merkezinde yapılacak 
olan bir gençlik merkezini çok önem-

siyoruz. Bu gençlik merke-
zinde her türlü faaliye-

tin gerçekleşeceği 
bir yer olması için 
ç a l ı ş a c a ğ ı z . 
Gençleri kötü 
alışkanlıklardan 
kurtarmak için 
çok kapsam-
lı bir çalışma 
gerçekleşti-
receğiz. Bu-
nun dışında 
‘Kadın Daya-

nışma Merke-
zi’ kuracağız. 

K e n t i n 

kanalizasyon hattında atık su arıtma 
tesisine kapalı bir şekilde bağlanma-
sı için İZSU’da bir baskı unsuru oluş-
turup, onlarla eş güdümlü çalışıp bu 
projeyi gerçekleştirmeyi planlıyorum. 
Tire’de var olan bir otopark sorunu 
var.  Bununla bizzat ilgileneceğim. 
Detaylarını da önümüzdeki günlerde 
açıklayacağım. 

Köylerde ise sulama sorunun çöz-
mek için İZSU, DSİ ve bakanlık ile bir-
likte ortak projeler gerçekleştireceğiz. 
Tire’de mevcut bir kullanma suyu 
problemi var. Bu sorunu çözmek için 
elimizden geleni yapacağız. 

Eğer Tire halkı bize bu 
konuda destek verirse biz 

Tire’de ‘Teknik adam’ sıfatıyla 
Tire’de bulunan tüm sorunları 

çözmek için mücadele edeceğiz. 

Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimler için  
geri sayım devam ederken, siyasi partilerde de  

aday adaylığı için hareketlilik devam ediyor. 

TUGAY 
CAN

Ersen, Tire için iddialı: 

CHP Tire Belediye Başkan aday adayı Burak 
Alp Ersen 2019’da yapılacak yerel seçimler 
için iddialı konuştu. Diğer partilerin 
oy veren vatandaşların da oylarını 
alabileceğini belirten Ersen, “Aday 
gösterilirsem en az 5 bin oy 
fark ile kazanırız.” dedi.
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Mart 2019 yapılacak 
olan yerel seçimlere 
sayılı zaman 
kalırken,  siyasi 
partiler adaylarını 
belirlemeye başladı. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nde İzmir’de 
henüz bir aday 
belirlenmemiş olsa 
da aday adaylığı 
sürecinde sona 
yaklaşılıyor. 

Cumhuriyet Halk 
Partisi Kara-
burun eski İlçe 
Başkanı ve Ka-
raburun Beledi-

ye Başkan aday adayı Bülent 
Çumçum süreci gazetemize 
değerlendirdi. Çumçum, “Se-

çimlerde oy toplamış, halkla 
bire bir temas kurmuş birisi-
yim. Dolayısıyla on bir kişinin 
arasından benim dışımda biri-
nin elinin kaldırılması halinde 
köy köy dolaşarak canla başla 
oy isteyeceğime emin olabilir-
siniz” diye konuştu.

İşte o söyleşi;

Aday adaylığı sürecinin so-
nuna yaklaşırken, yerel seçim 
sürecini nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Ben Karaburun’da iki dö-
nem İlçe Başkanlığı görevinde 
bulundum. Ben göreve geldi-
ğim sırada yüzde 48’lik bir oy 
potansiyelimiz vardı. Biz çok 
sağlam bir ekip oluşturduk ve 
bu yüzde 48’lik oy potansi-
yelini, geride bıraktığımız iki 
dönemde, Cumhurbaşkanlığı 
seçimini baz alarak konuşur-
sak yüzde 73’lük bir çıtaya 

yükselttik. Dolayısıyla Karabu-
run’da Cumhuriyet Halk Par-
tisi’nin durumu çok çok iyi se-
viyelerde.  Bu seçimlerde eğer, 
belediye başkanı adayı olarak 
belirlendiğim takdirde seçim 
kazanmaya değil, meclis üye 
sayımı arttırmaya gidiyorum. 
Ben burada seçimi kazanaca-
ğımı zaten biliyorum. Çünkü 
iki dönemdir bunun için çalış-
tık ve halkımızın teveccühünü 
gördük. Şu anda örgütümüz de 
sağlam çalışıyor. Önümüzdeki 
dönemde meclis üye sayısını 
arttırmak, hatta hepsini almak 
hedefini kendime belirlemiş 
durumdayım. Tek amacımız 
rekora koşmak. 

‘CHP’Lİ TÜM ADAY ADAYLARI 
PIRLANTA GİBİDİR’

Diğer aday adayları ile ilişki-
niz nasıl?

Şu anda bildiğim kadarıyla 
on bir tane aday adayımız var. 
Bu on bir aday adayının hepsi 
partilidir, hepsi düzgün insan-
lardır. Cumhuriyet Halk Parti-
si’nin kuralları ve tüzüğü gereği 
sosyal demokratlardır. Laik ve 
Atatürkçülerdir.  İnsanlar ba-
zen Karaburun’un rant mer-
kezi olabileceğine dair kaygılar 
taşıyorlar. Ben iki dönem İlçe 
Başkanlığı yapmış biri olarak 
şunu rahatça söyleyebilirim, on 
bir tane pırlanta gibi aday ada-
yımız var. Kim gelirse gelsin 
Karaburun hiçbir sorun, hiçbir 
problem yaşamayacaktır. Tüm 
Cumhuriyet Halk Partili aday 
adaylarının hepsi pırlanta gi-
bidir.

Geride bıraktığımız Cuma 
günü aday adayı arkadaşlarla 
bir araya geldik. AKP’nin Kara-
burun’da iki ya da üç tane aday 
adayı var. Adaylar belirlendik-
ten sonra, AKP iki-üç kişi ile 
evleri dolaşırken ben on bir kişi 
ile dolaşacağım. Bunun çok bü-
yük bir avantaj olduğunu düşü-
nüyorum. Eminim ki diğer aday 
adayı arkadaşlarında hepsi çok 
iyi bir şekilde çalışacaklardır. 
Bu konuda bir sıkıntım yok.  
Aday adayı arkadaşlar ile bir-
likte sahaya çıkmak bizim için 
çok büyük bir avantaj olacak-
tır. Dolayısıyla, bununla gurur 
duyuyorum. Son derece heye-
canlıyım. Çok iyi işler yapılaca-

ğını düşünüyorum.

Aday adaylık sürecinde son 
düzlüğe giriliyor. On bir kişiden 
bir seçilip aday belirlenecek.  Siz 
bundan sonraki süreci nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Karaburun’da iki dönem 
ilçe başkanlığı yapmış, popü-
ler adaylardan bir tanesiyim. 
Seçimlerde oy toplamış, halkla 
bire bir temas kurmuş birisi-
yim. Dolayısıyla on bir kişinin 
arasından benim dışımda biri-
nin elinin kaldırılması halinde 
köy köy dolaşarak canla başla 
oy isteyeceğime emin olabilir-
siniz.  Bu konuda hiçbir sıkıntı 
olmaz. Diğer aday adayı arka-
daşlarımın da aynı şekilde dav-
ranacağımdan hiçbir şüphem 
yok. 

‘YEREL SEÇİMDE BİR ARTI  
BİR İKİ ETMEZ’

Karaburun’da rantın önüne 

nasıl geçmeyi planlıyorsunuz?

Karaburun ranta kurban 
gitmez. On bir aday arkadaşın 
da benim gibi düşüneceğine 
eminim.  Benim aday olmam 
durumunda Karaburun’un 
ranta gitmeyeceğini defalar-
ca söyledim. Ancak, benim 
dışımda bir arkadaşımızın da 
aday gösterilmesi durumunda 
Karaburun’un ranta açılacağını 
düşünmüyorum. Karaburun ile 
ilgili elbette projeler yapacağız. 
Ancak bunu halkla birlikte ger-
çekleştireceğiz.  

Bölgeyi belli başlı üç-dört 
gruba ayırdım. Deniz-kum ve 
güneşin öne çıktığı turizm ala-
nı. İkinci olarak organik tarım 
kalkınma alanı. Son olarak da 
hayvancılık yapacağımız bir 
alan. Bu alanlar zaten birbirle-
rine temas içerisindeler.  Hep-
sini ayrı ayrı kalkınma alanları 
olarak geliştirirsek çok yararlı 
olacağını düşünüyorum. Her-

kesin korkusunun rantın gele-
cek olması doğru. Ancak tabi ki 
bölgeye insanlar gelecek. Siz 
belediye olarak, meclis üyele-
riniz ile birlikte doğru kararlar 
alırsanız ve bu kararları da net 
bir şekilde uygulamaya açtı-
ğınız andan itibaren rant alanı 
ortadan kalkacaktır.

AKP ve MHP’nin oluşturaca-
ğı bir Cumhur ittifakı Karabu-
run’a etki eder mi?

Cumhurbaşkanlığı seçimini 
baz alacak olursak, Karabu-
run’da Cumhuriyet Halk Partisi 
ve AKP öne çıkıyor. Eğer Cum-
hur İttifakı gerçekleşirse AKP 
ile MHP’nin oyu birleşse dahi 
Karaburun’da Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin oylarını geçemiyor-
lar. Ancak şunu söylemekte de 
fayda var. Yerel seçimlerde bir 
artı bir iki etmez.  Dolayısıyla 
bu tarz bir matematiğe girmek 
yanlış olur. 

Karaburun Belediye Başkan Aday Adayı Bülent Çumçum: 

‘CHP’Li TÜM ADAY ADAYLARI 
PIRLANTA GiBiDiR’

TUGAY 
CAN

Cumhuriyet Halk Partisi Karaburun eski İlçe Başkanı ve Karaburun Belediye Başkan 
Bülent Çumçum gazetemize konuştu. Bülent Çumçum gazetemize konuştu. 

İzmir’in kalbi olarak adlandırı-
lan Konak’ta yeni yatırımlar bir bir 
yükseliyor.

Konak Belediyesi’nin yeni ya-
tırımları arasında yer alan Gülte-
pe Spor Tesisi, Beştepeler Kapalı 
Pazaryeri ile Toros Sosyal Tesisi 
çok kısa zamanda tamamlanarak 
hizmete açılacak. 

GÜLTEPE
Maliye Bakanlığı Milli Emlak 

Genel Müdürlüğü’nden tahsisi 
alınan Çınartepe Mahallesi’ndeki 
bin 900 metrekarelik araziye 
modern ve çok yönlü mima-
risiyle bölgeye yeni bir soluk 
getirecek bir spor salonu inşa 
ediliyor. A ve B olmak üze-
re iki bloktan oluşan tesisin A 
Bloğunda 32x20 metre boyut-

larında bir kapalı alan, soyunma 
odaları ve 300 kişilik tribün yer 
alıyor. B Blokta ise 3 adet bireysel 
spor ve atölye amaçlı kullanılacak 
salon, 24 araçlık otopark, mini 
halısaha ile 150 kişilik açıkhava 
tribünü ve kafeterya bulunuyor.

TOROS
Toros Semti’nde 11 bin 500 

metrekare alanda inşaatı süren 
Toros Sosyal Tesis bölge sakinle-
rinin daha rahat ve temiz olanak-
lar içinde pazar alışverişini yap-

masını sağlayacak. Sosyal tesiste 
meslek, hobi ve spor kurslarının 
da verileceği merkezler buluna-
cak. Ayrıca düğün ve nişan orga-
nizasyonlarına da ev sahipliği ya-
pacak. Kaliteli bir hizmet vermek 
için100 araçlık bir otopark da yer 
alacak.  

BEŞTEPELER
Beştepeler olarak adlandırı-

lan bölgeye hem pazaryeri hem 
de semt merkezi olarak hizmet 
veren modern bir yapı kazandırı-
lıyor. 5 bin 700 metrekarelik alan 
üzerinde inşa edilecek tesiste bir 
pazaryeri, 210 kişilik çok amaçlı 
bir salon, sanat ve meslek edin-
dirme kurslarının verileceği bir 
semt merkezi ve 60 kişilik açık 
hava sineması olacak. Ayrıca 35 
araçlık bir kapalı otopark da yine 

merkezde yer alacak.

YENİ HİZMET BİNASI
Konak Belediyesi’nin Yenişe-

hir’deki kapalı pazaryerinin yerine 
inşa edeceği yeni hizmet binası-
nın da çok yakında temeli atıla-
cak. Düzenlenen ‘Serbest Ulusal 
Tek Kademeli Mimari Proje Yarış-
ması’na katılan 72 adet proje ara-
sından belirlenen proje çok kısa 
zamanda tamamlanacak. Yeni 
belediye hizmet binası Yenişehir 
bölgesinin kalkınmasını da sağla-
yacak bir prestijde olacak. Sembol 
binayla da bölgenin gelişmesine 
yönelik çalışmaları da gerçekleş-
tireceğiz. Yarışmada güzel eserler 
var. Bu eserler arasında en güzel, 
en fonksiyonel ve bölgeyi tetik-
leyecek bir projenin seçilmesini 
önemli buluyorum” dedi.  

İZMİR’İN KALBİ GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR 
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Yerel seçimlere dair 
önemli açıklamalarda 
bulunan Kılıç, “Tüm aday 
adaylarımız ile birlikte 
bu süreci hakkaniyetli 

bir şekilde sürdürüyoruz. Parti kural-
ları çerçevesinde herkes çalışmasını 
sürdürüyor. Bu yüzden Narlıdere İlçe 
Başkanı Şahin Fırat’a, ilçe yöneticileri-
mize ve tüm aday adaylarımıza teşek-
kürü bir borç biliyorum.” diye konuştu.

Narlıdere için gerçekleştireceği 
projelerini anlatan Narlıdere Belediye 
Başkan aday adayı Hakan Kılıç, yerel 
seçimlere dair önemli açıklamalarda 
bulundu. STK’lar ile birlikte hareket 
ettiğine dikkat çeken Kılıç, “ Narlıde-
re’de yıllardır yaşıyor olmak, siyasi 
bir aile geleneğinden geliyor olmak, 
STK’ları her koşulda destekledik. Tüm 
STK’ları ziyaret ettik. Neden aday ol-
duğumuzu anlattık. Projelerimizi an-
lattık, onlardan gelen yeni düşünceleri 
dinledik. Bizim projelerimize çok güzel 
dönüşler aldık.” diye konuştu.

‘2014 YILINDAN BU YANA HAZIRLIK 
İÇERİSİNDEYİM’

Narlıdere’de mevcut Belediye 
Başkanı Abdül Batur aday olmasaydı 
da aday olacağını söyleyen Kılıç, 2014 
yılından bu yana Belediye Başkanlığı 
için bir çalışma içerisinde olduğuna 
dikkat çekti.

Narlıdere’de kentsel dönüşüm 
hakkında da açıklamalar yapan Kılıç, 
kentsel dönüşüm konusunda sosyal 
belediyecilik anlamında halkın yararı-
na hareket edeceklerini söyledi.

Kılıç, “Şu anda Narlıdere’de var 
olan bir çalışma var. Biz sürecin ne 
durumda olduğunu bilmiyoruz. Par-
timiz görev verirse, kent alanlarında 
tüm Narlıdere’de daha yaşanılabilir bir 
alan yaratacağız.” dedi. 

Kentsel dönüşüm parti açısından 
da önemli olduğuna vurgu yapan Kılıç 
ayrıca, CHP Genel Merkezi’nin bu ko-
nuda bir çalışması olduğunu söyledi. 

‘NARLIDERE’Yİ BİRLİKTE YÖNETMEYE TALİP 
OLDUK’

Tüm belediye başkan aday adayla-
rının partinin mutfağından gelmesinin 
bu dönem kendileri için şans olduğu-
nu belirten Kılıç, “Tüm aday adayları-

mız ile birlikte bu süreci hakkaniyetli 
bir şekilde sürdürüyoruz. Parti kural-
ları çerçevesinde herkes çalışmasını 
sürdürüyor. Bu yüzden Narlıdere İlçe 
Başkanı Şahin Fırat’a, ilçe yönetici-
lerimize ve tüm aday adaylarımıza 
teşekkürü bir borç biliyorum. Adayın 
belirlenmesinden sonra, tüm aday 
adaylarının ve ilçe örgütünün belirle-
nen adayın etrafında toplanacağını ve 
seçime odaklanacağını hepimiz biliyo-
ruz. Bu açıdan bakacak olursak, diğer 
aday adaylarının projelerini ve bize 
önerilerini dikkate alacağız. Bizim en 
büyük sloganımız, ‘Narlıdere’yi birlik-
te yönetmeye talip olduk’ Bu yüzden 
onların projelerinin başımızın üstünde 
yeri var. Mutlaka değerlendirip birlikte 
harekete geçeceğiz.” diye konuştu.

‘GENEL MERKEZE GÜVENİMİZ TAM’
Türkiye’nin Cumhuriyet Halk Par-

tili yerel yönetimlere ihtiyacı olduğu-
nu söyleyen Kılıç, eğilim yoklaması 
ile tüm üyelerin fikir beyan etmesi 
gerektiğini sa-

vundu. Anketlerin önemli olduğunu, 
ancak anketlerin tarafsız bir şekilde 
yapılması gerektiğini belirten Kılıç, 
“Genel Merkezimiz, İl Başkanlığımız 
ve İlçe Başkanlığımız bunu sağlaya-
caktır. Anketin dışında, Genel Başka-
nımız ciddi bir çalışma yürüttü. Biz de 
bu konuda kendisine, İl Başkanımıza, 
İlçe Başkanımıza güveniyoruz.” dedi.

‘NARLIDERELİLERİ DENİZ VE SAHİL İLE 
BULAŞTURACAĞIZ’

Narlıdere’de sahil şeridinde ciddi 
çalışmalar olduğunu hatırlatan Kılıç, 
“Burada bizim halktan edindiğimiz 
projelerde özellikle, ailesiyle birlikte 
insanların bir çay bahçesi arzusu var. 
Biz belediye başkanı olursak, Nar-
lıdereli insanların, deniz ve sahil ile 
buluşturacağız. Burada halktan gelen 
talepleri arşivledik. Sahilde belediye-
nin işleteceği bir çay bahçesi yapmayı 
planlıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Narlıdere esnafı ile iç içe olduğu 

için yaşanan sıkıntılardan haberdar 
olduklarını bu sıkıntılar ile ilgili çok 
ciddi çalışmalar içerişinde olduklarını 
söyleyen Narlıdere Belediye Başkan 
aday adayı Hakan Kılıç, sokak hayvan-
ları hakkında olan çalışmalarından da 
söz etti.

Kılıç, “Biz 2003 yılından bu yana 
dezavantajlı durumda olan kesimle-
rimize karşı çok ciddi saldırılara tanık 
olduk. Biz bunları her mecrada dile 
getirdik. Sokak hayvanlarımız, kesin-
likle topluma ve sosyal hayata en-
tegre olması konusunda çalışmalar 
yapacağız. HAYTAP ile birlikte çalışa-
cağız.” dedi.

‘YOKSULLARA CHP’Lİ BİR BELEDİYE’DE 
YAŞADIKLARINI HİSSETTİRECEĞİZ’

Belediye başkanı olduğu takdirde, 
Narlıdere’de Avrupa Birliği’nin hibe 
projelerine başvuracaklarını söyle-
yen Kılıç, “Oluşturduğumuz projelerin 
büyük bir kısmını Avrupa Birliği’nden 
sağlanan fonlarla yapacağız. Özellikle 
geçtiğimiz yıllarda AB, Türkiye’ye 3 
milyar Euro gibi bir parayı proje üret-
mesi için ayırdı. Ancak bunun 2.2 mil-
yar eurosu proje üretilmediği için geri 
gitti. Bizler bu noktada kararlıyız. Nar-
lıdere’nin çehresini değiştirmek için 
bu fonlardan yararlanacağız. Özellikle 

yoksul vatandaşlarımıza, genel baş-
kanımızın da dediği gibi, ‘Yoksullara 
CHP’li bir belediye içerisinde yaşa-
dıklarını hissettireceğiz, hissettirmek 
zorundayız. İktidarın yolu yerel yöne-
timlerden geçiyor. Bizim verilerimize 
göre, Narlıdere’de yoksulluk sınırının 
altında yaklaşık 652 aile var. Bizler 
parti programımız çerçevesinde, gö-
reve geldikten altı ay sonra Narlıde-
re’de yoksul ailelerimize NarKart ve-
rilecek. Bu kartın içerisinde 800 lira 
olacak. Bu kart ile Narlıdereli esnafı-
mızdan alışveriş yapılabilecek.” ifade-
lerini kullandı.

Narlıdere’de kentsel 
dönüşüm hakkında 

da açıklamalar yapan 
Kılıç, kentsel dönüşüm 

konusunda sosyal 
belediyecilik anlamında 
halkın yararına hareket 

edeceklerini söyledi.

Kılıç: ‘Narlıdere’yi birlikte 
yönetmeye talip olduk’

Cumhuriyet Halk Partisi Narlıdere Belediye Başkan aday adayı Hakan Kılıç, Can 
Radyo’da Gökhan Kafalı’nın sorularını yanıtladı. Radyo’da Gökhan Kafalı’nın sorularını yanıtladı. 
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1986, İzmir doğumlu 
Mehmet Kuzu, Selçuk 
için yola çıktı. İzmir Ata-
türk Lisesi’nde aldığı 
eğitimi, ODTÜ İstatistik 

Bölümü’nde sürdüren Kuzu, yaklaşık 
iki yıl kadar İsviçre’nin Lozan şehrinde 
yaşadı. Yaşamda mutluluğun teme-
linde insanlar arasındaki ilişkiler ve 
dayanışma kültürü olduğunu savu-
nan genç aday, bugüne kadar pek çok 
sivil toplum örgütünün kuruluşunda 
ve yönetiminde yer aldı. Sayısız ulus-
lararası eğitim ve çalışma ziyaretleri-
nin yanında, Avrupa Konseyi’nin 2014 
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongre-
si’nde Türkiye’yi temsil eden ilk genç 
delege oldu. Belediyelerde çalıştığı 
dönemde kooperatifçilik hareketine 
dahil oldu ve 2015’te kurulan Genç 
İşi Kooperatif’in kurucuları arasında 
yer aldı. 2016’da Şirince Türetim Der-
neği’nin kurulmasına öncülük ederek 
2014 yerel seçimleri öncesinde ka-
patılan köylerin yaşadıkları sorunları 
gün yüzüne çıkarmaya başladı...

İşte CHP’den Selçuk Belediye 
Başkanlığı’na aday adayı olan Meh-
met Kuzu ile yaptığımız keyifli sohbet:

‘BELEDİYE BAŞKANININ TEMEL İKİ GÖREVİ 
PERSONEL VE BÜTÇE YÖNETİMİDİR’

Neden Belediye Başkanı olmak is-
tiyorsunuz?

Belediyeler, toplumsal dönüşüm 
için önemli araçlar. Bir belediye, hiz-
met üretme biçimiyle halkın refah 
düzeyini artırırken o kentte kültürel 
birikimin çoğalmasına da öncülük 
eder. Geleneksel belediyecilik anla-
yışını, bilgi çağının nitelikleriyle bu-
luşturmak zorundayız. Belediyelerde 
dijital dönüşüme, teknolojinin kent 
ve katılım alanında kullanılmasına ih-
tiyaç var. Belediye Başkanının temel 
iki görevi personel yönetimi ve bütçe 
yönetimidir. Gerek şiddetsiz iletişim 
ve sosyokrasi deneyimlerim, gerekse 
de finans ve muhasebe alanlarındaki 
birikimlerin beni böyle bir sürece ge-
tirdi. Belediyeler iyi yönetildiklerinde 
kalkınma ve gelişmeden söz etmemiz 
gayet mümkün olabilir. İyi bir Bele-
diye Başkanının olmazsa olmazı yö-
netimsel becerileridir. Bu becerilerin 
büyük bir kısmının doğuştan geldiği-
ne inanmakla birlikte yaşamdaki de-
neyimlerin de inanılmaz katkıları var. 
Sivil toplum örgütlerinde gönüllülük 
ve yöneticilik deneyimleri, uluslarara-
sı alanlardaki çalışmaları takip etmek 
ve bu çalışmalara etkin katılım sağla-
mak bu işin püf noktaları.

‘KENTTE EŞİTSİZLER ARASINDA DENGEYİ 
BULMAK STK’LARIN VE BELEDİYELERİN 
GÖREVİDİR’

Bugüne kadar Belediyecilik üzerine 
ne gibi çalışmalarınız oldu?

Belediyelerle yakın tanışıklığım 
Ankara’da oldu. ODTÜ Mezunları 
Derneği bünyesinde oluşturduğumuz 
“Ankara Gönüllü Takımı” çalışmala-
rıyla ilgili olarak Yenimahalle Beledi-
yesi ve Çankaya Belediyesi ile işbirliği 
yapmıştık. O dönemde Yenimahalle 
Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’ın 
ilk dönemiydi, Çankaya Belediyesi’n-
de ise Bülent Tanık Başkanımızla pro-
jeyi başlattık, Alper Taşdelen Başka-
nımızla sürdürüyoruz. Çalışmalarımız 
eğitime yönelikti ve hatta Genel Baş-
kanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ken-
dileri göreve gelmeden önce ODTÜ 
Mezunları Derneği’ndeki bir söyleşi 

de gecekondularda başlayacak eğitim 
hareketi üzerine sohbet etme olana-
ğımız da olmuştu. Üniversite öğrenci-
lerinin gönüllü katılımıyla toplumsal 
sorunlara çözüm bulmak mümkün. 
Kentte eşitsizler arasında dengeyi 
bulmaya çalışmak sivil toplum örgüt-
leri ve belediyelerin görevidir. Belki de 
kısaca Belediye Başkanının elinde bir 
terazi olduğunu ve her hareketinde, 
hizmetinde dengeyi bulmaya doğru 
adım atmaya çalışılması gerektiğini 
söyleyebilirim. Belediyelerle çalışmak 
benim ufkumu genişletti ve bu şekil-
de yerel yönetimlerin çalışmalarını 
daha yakından takip etmeye başladık. 
Tarihimizdeki iyi belediyecilik uygu-
lamalarını inceledim. Ankara Üniver-
sitesi’nde Siyaset Bilimi bölümünde 
başladığım yüksek lisans eğitimim 
sırasında kent ve çevre politikaları 
üzerine dersler aldım ve değerli aka-
demisyenlerle tanıştım. Daha sonra 
2013’te Seferihisar Belediye Başka-
nımız Tunç Soyer’in çağrısıyla İzmir’e 
döndüm ve Seferihisar Belediyesi’n-
de çalışmaya başladım. 2014 yerel 
seçimleri sırasında Seferihisar CHP 
İlçe Örgütümüzle birlikte seçim koor-
dinasyonunu yürüttük, 250 parti üye-
mizle, iki ayda 9000 ev ziyareti yaptık. 
Tüm bu çalışmayı da gün gün rapor-
layıp çözümlemelerini yaptık. Bele-
diyedeki çalışmalarımızı destekleyen 
muazzam bir veri kaynağı üretmiş ol-
duk. Seferihisar Sokak Örgütlenmesi 
sayesinde sorunlar noktasal tespit 
edildi ve çözümler üretildi. 2014 ye-
rel seçimleri sonrasında Selçuk Be-
lediyesi’ne de danışmanlık yapmaya 
başladım. Avrupa Birliği’nin ve İzmir 
Kalkınma Ajansı’nın programlarına 
yönelik hibe projeleri hazırladık, be-
lediye bünyesinde bir proje yönetim 
birimi oluşması için eğitimler düzen-
ledik. Ocak 2015’te Konak Belediye-
si’nde tam zamanlı olarak çalışmaya 
başladım. Konak Kent Konseyi Genel 
Sekreterliğini yaklaşık iki yıl yürüttüm. 
Bu süreçte özellikle kent ve katılım 
konusunda epey deneyim biriktirdim. 
Dernekler, vakıflar, sendikalar ve ko-
operatifler işbirliği ile projeler geliş-
tirdik. Konak’taki görevim Dış İlişkiler 
Müdürlüğü bünyesinde devam etti. 
‘Gelecek Eğitimde, Eğitim Konak’ta’ 
projesinin koordinatörü olarak Kadi-
fekale ve Tepecik semtlerinde kadın 
istihdamına yönelik mesleki eğitim 
çalışmaları yürüttük. Olanakları kısıtlı 
bu bölgelerde çalışmak belediyeci-
liğin yüzleşmesi gerektiği anlar diye 
düşünüyorum. Öyle ki sosyal projeler 
için bulunuyor olsak da altyapı, sokak, 
kaldırım ve temizlik gibi pek çok ko-
nuda yurttaşlarımızın gereksinimle-
rine yönelik çalışma yaptık. Bu süreç 
beni belediyecilik anlamında yoğurdu 
diyebilirim. Kadifekale’de bulunan 
yaklaşık 36 mahallede, sokak sokak 
çalışma yapmasaydım bugün aday 
olma cesaretini gösteremezdim. Bu 
nedenle, beni cesaretlendiren ve 
genç olmama rağmen güvenini esir-
gemeyen Konak Belediye Başkanımız 
Sema Pekdaş’a kendimi borçlu his-
sediyorum. Başkanımızın beni attığı 
okyanuslar sayesinde bugün böyle 
bir maceraya atıldım. Son olarak, ko-
operatifçilik çalışmalarımızdan söz 
edebilirim. Yerel yönetimlere yönelik 
olarak sosyal kooperatifçilik eğitim-
leri veriyorum, proje yönetimi, takım 
çalışması ve iletişim çalışmaları ile 
birlikte kooperatiflerde dayanışma 
ortamının sağlanması, sürdürülebilir 
ve finans konularında çalışmalarım 
oluyor.

Selçuk’ta mevcut durum nedir? Ne 
gibi planlarınız var?

Selçuk, İzmir’in en nadide ilçe-
lerinden biri. İzmir turizminin %80’i 
Selçuk’ta gerçekleşiyor, Efes, Merye-

mana, Şirince turizmin üç sac ayağını 
oluşturuyor. Aynı zamanda köyleri-
miz de turizm merkezi olma potan-
siyeline sahip. Çamlık, Gökçealan ve 
Zeytinköy göz kamaştıran doğal ve 
kültürel mirasa sahip yerler. Selçuk 
aynı zamanda bir tarım ilçesidir. Sel-
çuk’ta üretilen meyve çeşitliliği tarımı 
güçlü kılıyor. Şeftali, ayva, zeytin ve 
üzüm önde gelen tarımsal ürünler. 
İncir, mandalina ve ceviz de ürünle-
rimiz arasında. Selçuk’ta son yıllar-
da arıcılık önem kazanmaya başladı. 
Kısaca turizm ve tarım merkezi olan 
bir ilçemiz var. Selçuk’u yönetmek ise 
çok kolay. Çünkü nüfusun %82’si şe-
hir merkezinde yaşıyor. Tüm bu alanı 
yürüyerek ya da bisikletle rahatlıkla 
gezebiliriz. Selçuk merkezi engebe-
li değil, düz sokaklardan oluşuyor. 
Selçuk’un deniz kenarında olduğunu 
çoğu kişi bilmez. Pamucak, Ege’nin 
en uzun sahillerinden biri, bizim otel-
ler bölgemiz. 

‘SEÇİM 2014’TE DEĞİL, 2009’DA 
KAYBEDİLMİŞ’

Selçuk, 1980’lerden bu yana sos-
yal demokrat bakış açısıyla yönetil-
miş bir yer. Ne olduysa 2014 yerel 
seçimlerinde Belediye Başkanlığı 
13 oyla kaybedildi. Hal böyle olunca 
CHP’yi oluşturan herkesin özeleşti-
ri yapması ve bu durumu düzeltmek 
için sorumluluk alması gerekiyor. 
Özeleştiri yaptıktan sonra birikimle-
rin de ışığında daha fazla sorumluluk 
alabileceğimi düşündüm. İlk adımda 
seçim sonuçlarının analizini yaptım. 
1984’ten bugüne kadar olan tüm ye-
rel seçim sonuçlarını oy sayılarını baz 
alarak inceledim. Sonuç olarak se-
çimlerin 2014’te değil, 2009’da kay-
bedilmiş olduğunu fark ettim. Çün-
kü 2004’ten 2009’a geçiş sırasında 
seçmen eğilimine baktığımızda acı 
tabloyu görebiliyoruz. O günlerden 
bugünlere gelene kadar Selçuk’taki 
siyasi gruplaşmaları incelediğimde 
de genç, dinamik ve yeni bir adayın 
bütünleşmeyi kolaylıkla sağlayabi-
leceğini düşündüm. Çünkü benzer 
şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde 
edemeyiz. Bambaşka bir bakış açısı-
na, kucaklayıcı ve diyalog kültürünü 
öne çıkaracak yaklaşıma ihtiyaç var. 
Bütünleşme ve dayanışma ancak bu 
şekilde sağlanabilir.

Tüm bu ihtiyaçları temel alarak 

“Kooperatif Belediyecilik” programını 
geliştirdim. Bu zamana kadar elde et-
tiğim akademik, siyasi ve sosyal de-
neyimlerin ürünü ortaya çıktı.

Kooperatif Belediyecilik deyince ne 
anlamalıyız?

Belediyelerin temel görevleri-
ni konuştuk. İletişim, dayanışma ve 
katılım esas görevler, aynı zamanda 
yaşayanların refah düzeyini artırmak, 
şehrin ekonomik gücünü yükseltmek 
gerekiyor. Kooperatifler ekonomik 
örgütlenme modeli olarak tüm be-
lediye hizmetlerinin sunumunda bir 
yapısal araç olarak kullanılabilir. Sivil 
toplum örgütleri desteğiyle mahalle 
kooperatifleri oluşturulur ve tüketim 
ihtiyaçları kolektif olarak giderilir. Tu-
rizm politikalarının uygulanmasında, 
tanıtım harcamalarının verimli hale 
getirilmesinde turizmle ilgili kuru-
luşları içeren bir Turizm Geliştirme 
Kooperatifi tüzel kişiler ortaklığında 
kurulabilir. Hizmet ve Dayanışma Ko-
operatifi ile işsiz gençlerin yeterlilik-
lerine göre sınıflandırılarak iş bulma 
süreçlerine rehberlik edilir, iş alanları 
yaratılır. Kadın Kooperatifi ile bele-
diyeye ait işletmelerde kadınların is-
tihdama katılımı sağlanır, yiyecek-i-
çecek alanında, hediyelik eşya üreti-
minde kadınlar rol alabilir. Belediyeler 
bu saydığım hizmetleri hâlihazırda 
yapıyor ancak uygulamaların kalıcı 
hale gelmesi, istihdama dönüşmesi 
için kooperatiflere ihtiyaç var. Tüm bu 
seçenekleri çoğaltmamız mümkün. 
Kooperatif Belediyecilik, dayanışmayı 
kurallara bağlayan yapısal bir form. 
Birlikte yönetim ve katılım söylemle-
rini kooperatifçilik ile somutlaştırabi-
liyoruz. 

Selçuk’un bugünlerde karşı karşıya 
olduğu en önemli sorun nedir?

Selçuk’un şu an en büyük sorunu 
siyasi çekişmelerin kurbanı olması-
dır. Şu an ön planda olan tüm siyasi 
partilerin içinde çatışmalı durumlar 
var. 2014 öncesinde CHP’de çok yo-
ğun tartışmalar oldu. Bu tür durum-
ların geride kalmasını umarım. Çünkü 
siyasi çekişmeler hangi parti içinde 
olursa olsun Selçuk’a zarar veriyor. 
Belediyecilikte genel siyasetin takli-
dini yaparsak hep birlikte kaybederiz. 
Yerel siyasetin tarzını doğru belirle-
meliyiz. Yerel siyasette ne siyasi par-
tiler arasında ne de siyasi partilerin 

kendi içinde ötekileştirici ve çatışmacı 
bir üslubu kabul etmiyorum. Bunun 
için temel çalışma ilkemiz “şiddetsiz 
iletişim” olacak, tüm belediye per-
soneli bu eğitimleri alacak. Partimiz 
içinde de sosyokrasi olsun istiyorum. 
Belediye-örgüt ilişkisini sağlıklı hale 
getirmek için uzlaşı yöntemiyle karar 
almalıyız. 

Selçuk’un belediyecilik anlamında 
en büyük sorunu ise içine düştüğü 
borç batağıdır. Şu an Selçuk Beledi-
yesi’nin açıkladığı rapora göre borç 
60 milyona dayanmış durumda. 

Bir de söylemeden geçemeyece-
ğim, bizim şehrin ortasında bir “baraj 
gölü” oluştu. İZBAN’ın geçiş nokta-
sında yapılan Şirince Alt Geçici her 
yağmur yağdığında adeta bir baraja 
dönüşüyor. Yangına körükle gitmeyi 
sevmem. Alt geçit yapıldıktan son-
raki ilk yağmurdan sonra bu sorun 
ortaya çıktı. Suyun tahliyesini yapa-
cak motorların çalışmadığı söylendi. 
Sorun ilk çıktıktan sonra çözülmesi 
beklenirdi. Ancak iki yıldır her yağmur 
yağdığında aynı sorunu yaşamaya 
devam ediyoruz. Göreve gelirsem, 
altyapıdaki ilk gündemim bu alan ola-
cak.

Son olarak paylaşmak istediğiniz 
neler var?

Bu süreci proje çöplüğüne dönüş-
türmekten kaçınıyorum. Aday adayı-
nın görevi partinin yerelde program 
oluşturmasına katkıda bulunmaktır 
diye düşünüyorum. Eğer, örgütümüz 
ve Genel Merkezimiz uygun görürse 
ve aday gösterilirsem tüm diğer aday 
adayı arkadaşlarımın da fikirlerini alıp 
ortaya koyduğumuz programı geliş-
tireceğim. CHP Selçuk İlçe Örgütü-
müzün de katkısıyla projelerimizi or-
tak akılla geliştireceğiz ve halkımızla 
paylaşacağız. Bu süreci olabildiğince 
şeffaf ve paylaşımcı geçirmeye özen 
gösteriyorum. Önerdiğim program-
dan gerek duyan herkesin yararlan-
ması beni mutlu eder. 

“ İyi bir Belediye Başkanının olmazsa 
olmazı yönetimsel becerileridir. 

Bu becerilerin büyük bir kısmının 
doğuştan geldiğine inanmakla birlikte 
yaşamdaki deneyimlerin de inanılmaz 

katkıları var.”

CHP’li Kuzu: Temel çalışma 
ilkemiz ‘şiddetsiz iletişim’

CİHAN 
SAMGAR

2019’un Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden 
Selçuk Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Mehmet Kuzu ile konuştuk. 
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CHP’li Çiğli Belediye Baş-
kanı Hasan Arslan, Tv 
Den’de yayınlanan Ege 
Politik programında ga-
zetemiz Genel Yayın 

Yönetmeni Ümit Kartal’ın sorularını 
yanıtladı. 2019’da yapılacak yerel se-
çimlerde CHP Çiğli Belediye Başkan 
aday adayı da olan Arslan, işçilere 
maaşını ödeyemeyen bir belediye al-
dıklarını hatırlatarak, “Borcumuz yok, 
yanlışımız yok.” diye konuştu.

Yerel seçim gündemine dair 
önemli açıklamalarda bulunan Çiğli 
Belediye Başkanı Hasan Arslan, ayrıca 
geride kalan dört yılda gerçekleştirdiği 
çalışmalarını anlattı.

Arslan, 2014 yılından bu yana Çiğli 
Belediyesini yönettiklerini ve Cumhu-
riyet Halk Partisi’nin oylarını yükselt-
tiklerini söyledi. Arslan, “Yerel yöne-
timlerde belediye partinin aynasıdır. 
Vatandaş beğenmediği yönetime oy 
da vermez, destek de vermez. Bizim 
oyumuz 25 binlerden 42 binlere kadar 
çıktı. Çiğli’de gerçekleştirdiğimiz faali-
yetlerimiz bize başarıyı getirmiştir. 
Çalışmaya devam ediyoruz, elimizden 
gelen her şeyi yapacağız.” diye konuş-
tu. 

‘ŞU ANDA BELEDİYE OLARAK BORCUMUZ YOK’
Çiğli Belediyesi’nin işçilerinin hak-

larını daima korumak için çaba sarf 
ettiğini kaydeden Arslan, “Biz göreve 
gelmeden önce, Çiğli Belediyesi’nde 
çalışan sendikalı arkadaşlarımız ey-
lem yapıyorlardı. İşçiler ile konuştum. 
Gerekirse kredi çekip borcunuzu öde-
yeceğim, dedim. Göreve gelince de 
dediklerimi yaptım. Ayrıca esnaf ala-
cakları vardı. Bunları da vadelendirdik. 
Sözümüzde durup, hem çalışanları-
mıza hem de esnafımıza borcumuzu 
ödedik. Çalışanın hakkını vermediğiniz 
zaman, işçiden bir şey isteme hakkı-
nız olmaz. Ayrıca işçilerimiz ile toplu 
sözleşmeler yaptık. Bizim şu anda be-
lediye olarak borcumuz yok.” ifadele-
rini kullandı.

İşçi ve memur sendikaları ile Tür-
kiye gerçekleri içerisinde buluştukla-
rını ifade eden Arslan, sözlerini şöyle 
sürdürdü;

 “Enflasyon dediler, enflasyonun 
üzerinde maaşlara zam verdik. Uz-
laştık. İnsanların hakları verilince, size 
destek verebiliyorlar. Ben buradan 
Tüm Bel Sen Genel Başkanına teşek-
kür ediyorum. Ben inanıyorum ki, Ge-
nel-İş sendikası da bizimle birlikte bir 
çalışma içerisine girer ve bize destek 
çıkar. Çünkü yanlışımız yok. Bu durum 
Çiğli Belediyesi’ne yansımıştır.” 

‘4 BİN 700 KİŞİYİ İŞ SAHİBİ YAPTIK’
“İş barışı ve iş huzurunu sağlamak 

gerekir. Çalışanlar biliyor ki başkan ne 
yapar ne eder, bizim alacaklarımızı 
öder diyorlar. Bunu söyletebilmişsek 
bizim için mutluluk kaynağıdır.” diyen 
Arslan, “Çiğli her ne kadar organize 
sanayi bölgesinde olmasına rağmen, 
işsizliğin yoğun olduğu bir ilçe. Biz 
belediye içerisinde sınırlı sayıda bir 
istihdama gidiyoruz. Bu şartlarda, 
Çiğli’de yaşayan insanların en büyük 
sorunu işsizlik. Baktık olacak gibi de-
ğil. İŞKUR ile birlikte bir proje geliştir-
dik. Her Çarşamba günü işçi arayanlar 
ile iş arayanları bir araya getiriyoruz. 
Her hafta 20-30 kişi iş sahibi oluyor. 
Biz göreve geldiğimiz günden bu yana 
4 bin 700 kişi bu sayede iş sahibi ol-
muş. Bu projeler ile birtakım projelere 
merhem olduk. Dolayısıyla çok mutlu-
yum.” dedi.

İşçi görüşmelerine bir gün katıl-
dığını ifade eden Arslan, orada bir 
kardeşimiz bana ‘Siz bize bir umut 

yarattınız. Bu umudu yarattığınız için 
teşekkür ediyorum.’ dedi. Bu da ayrı 
bir mutluluk kaynağı.” diye konuştu.

‘DİYANETİN BÜTÇESİ MİLLİ EĞİTİMDEN  
FAZLA OLURSA…’

Cumhuriyet Halk Partisi’nin sosyal 
demokrat bir parti olduğunu ve sosyal 
demokrat bir belediye başkanı olarak 
emek yoğunluğu olan bir ilçede, halkçı 
ve sosyal demokrat kimliğin önemli 
olduğu üzerinde duran Arslan, işsizlik 
ile sıkıntıların merkezi hükumet tara-
fından yapılması gerektiğini savundu. 

Hükumetin gerçekleştirdiği, özel-
leştirmelerin temel nedeni olduğu-
nun altını çizen Arslan, “Bizim yerel 
yönetim olarak yapacağımız istihdam 
projeleri yeterli olmayabiliyor. Biz 
okullara gidiyoruz. Bu okullarda, biz-
den taleplerde bulunuyorlar. Oysa bu 
talebi bizden bulunmamaları lazım. 
Demek ki merkezi hükumet bu soru-
nu çözemiyor ki, son çare olarak bize 
başvuruyorlar. Ben bu noktada mer-
kezi hükumetin tavrını eleştiriyorum. 
Siz diyanetin bütçesi, Milli Eğitim’den, 
Sağlık Bakanlığı’ndan yüksek olur-
sa insanlar hasta da olur, eğitimde 
aksaklıklar da gerçekleşir. İnsanlar 
çocuklarını eğitimde yaşanan aksak-
lıklardan dolayı özel okullara gönde-
riyorlar. Bu okullarda bir öğrencinin 
yıllık maliyeti 20 bin lira civarında. Bu-
rada hatalı bir ekonomi, sağlık ve eği-
tim sistemi mevcut ne yazık ki.” dedi.

Çiğli Belediye bünyesinde bulu-
nan ÇİBEM’İN faaliyetlerini de anla-
tan Arslan, “Çiğli Belediyesi Eğitim 
Merkezi (ÇİBEM)’de şu anda 1250 
öğrenci eğitim görüyor. Geçen yılki 
sonuçlara göre üniversiteye ve liseye 
geçişler çok başarılı durumda. Yani bir 
okulun disiplini gibi eğitim merkezi-
mizin de bir disiplini söz konusu. Biz 
bu kursları ücretsiz olarak veriyoruz. 
Bir öğrencinin, dershanelere gidip 
özel ders görmesi yine yıllık 10-15 
bin liradan aşağı değildir. Biz Çiğli’de 
ekonomik sıkıntıları olan ailelerimizin 
çocuklarına ücretsiz bir şekilde eğitim 
veriyoruz. Yani biz sosyal bir beledi-
yecilik faaliyeti gerçekleştiriyoruz. İlla 
fiziki bir şey yapmamıza gerek yok. 
Belediye, doğumdan ölüme kadar va-
tandaşlarının problemleriyle alakadar 
olmak zorunda. Biz de mümkün odlu-
ğunca bunları yapmaya çalışıyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 

‘KARŞIYAKALILAR VAKİT GEÇİRMEYE ATIK 
ÇİĞLİ’YE GELİYORLAR’

Çiğli’de 11 tane spor kulübü ol-
duğunu ve bu kulüplere ayni ve mad-
di anlamda destekte bulunduklarını 
aktaran Arslan, ayrıca “Spor kulüp-
lerimizin sporcuları, alt gruplarda 
sporcularına ulaşım için, forma için 
yardımlarda bulunuyoruz. Bu çocuk-
lar spor ile uğraşarak, kötü alışkanlık-
lardan uzak durabiliyorlar.” dedi. 

Eskiden Çiğli’de yaşayan insanla-
rın ailecek vakit geçirebileceği yerlerin 
Çiğli’de bulunmadığını, Çiğlililerin bu-
nun için Karşıyaka ya da Bostanlı’ya 
gittiğini söyleyen Arslan, Çiğli Beledi-
yesi tarafından kurulan Akvaryum Ca-
fe’nin bu hizmeti Çiğlilerle buluştur-
duğuna dikkat çekti. Arslan, “İnsanlar 
ailecek gelip burada vakit geçiriyorlar. 
Ayrıca Çiğli dışından insanlar buralara 
gelip, vakit geçirebiliyorlar. Bu da bize 
mutluluk veriyor.” diye konuştu.

Engellilerin evlere hapsolmaması 
noktasında,  Engelli Hizmet Aracı va-
sıtasıyla, Engelli vatandaşlara geziler 
düzenlediklerini kaydeden Arslan,  
“Biz sosyal belediyecilik anlamında, 
engellilere hastalara da sahip çıkıyo-
ruz.” dedi. 

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Ars-
lan ayrıca belediyenin sosyal faaliyet-
lerinden sadece CHP’li vatandaşların 
değil, toplumun tüm kesimlerinin ya-
rarlandığını ifade etti. Arslan, “İnsan-
ların inancına ya da partililiklerine ya 
da göre ayrımlar yapılıyor. Ancak biz 
buna karşıyız.” dedi. 

Yeniden aday gösterilmesi duru-
munda, yarım kalan projelerini sürdü-
receğini aktaran ve CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da ziyaret 
ettiği sırada, Çiğli’de gerçekleştirdik-
leri faaliyetleri içeren bir kitapçığı CHP 
liderine verdiğini söyleyen Arslan, 
sözlerini şöyle sürdürdü; 

“Semt evlerine semt merkezleri-
ne önem veriyoruz. Uğur Mumcu’da 
bir semt merkezinin temelini attık. 
Umuyorum ki seçimden önce bitire-
ceğiz. Semt merkezlerimiz ile vatan-
daşlarımıza belediyeyi bir adım daha 
yaklaştırmak istiyoruz. Bizim, Balaçık 
Mahallesinde bir pazaryeri yapma 
projemiz var. Şu anda günde 300’den 
fazla aileye sıcak yemek veriliyor. Bu 
yemekleri bizim ekiplerimiz araç ile 
dağıtıyor. Bu işlem her gün yapılıyor. 
Ayrıca belirli periyotlarda, ekonomik 
durumu kötü olan 7 bin 500 aileye 
erzak yardımı yapıyoruz. Bunlar bizim 
sosyal projelerimiz.”

 ‘AKP’NİN ÇIKARACAĞI ADAY FİYASKO 
YAŞAYACAKTIR’

Nihat Zeybekci’nin İzmir adaylığı 
ilgili yaptığı skandal açıklamasını kı-
nadığını belirten Arslan, ”İzmirlilere 
hizmet etmekten onur duyarım diye-
bilirdi. Böyle yakışıksız bir benzetme 
yapması hoş olmadı. Biz Cumhuriyet 
Halk Partililer olarak İzmir’in ilçesin-
de sosyal demokrat belediye hizmeti 
gerçekleştiriyoruz. Partimizin geriye 
kalan sekiz ilçeyi de alacağını düşü-
nüyorum. İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı adayımız da kim olursa olsun 
bu görevi layıkıyla yapacaktır. İzmir 
kararını vermiş durumda, halkı borca 
sokmadan kendi kaynakları ile ger-
çekleşen bir İzmir modeli var. Cumhu-
riyet Halk Partisi’nin bu kadar başarılı 
olduğu bir şehirde AKP’nin çıkaracağı 
herhangi bir aday fiyasko ile karşıla-
şacaktır. Başbakan alamadı, bakan 
nasıl alacak?” ifadelerini kullandı.

‘BORCUMUZ YOK,
YANLIŞIMIZ YOK’  

Yerel seçim gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı 
Hasan Arslan, ayrıca geride kalan dört yılda gerçekleştirdiği çalışmalarını anlattı.

HASAN ARSLAN 

İKİNCİ DöNEME 

TALİP
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‘Partim görev verirse  
BEN O SANCAĞI İNDİRMEM’

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Tuncay Özkan Can Radyo’da 
Gökhan Kafalı’nın sorularını yanıtladı. Özkan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özkan, 

“Bana partim bir görev verirse ben o sancağı yere indirmem. Dik tutarım. Arkadaşlarımın tamamına 
başarılar diliyorum. Kılı kırk yararak biz elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

olmalıdır. İzmir üretirse Türkiye 
büyük olur güçlü olur. Sadece 
İzmir değil, tüm Türkiye kaza-
nır. Biz halkın parasını gaspçıya 
rantçıya bırakmayacağız.

İzmir’in yeşilini, denizini, 
ağacını, taşını tefeciden, yağma-
cıdan ve beton yüreklilere teslim 
etmeyeceğiz.” 

‘İZMİR’E HESAP VERECEKLERİ  
ÇOK ŞEY VAR’

AKP’li Nihat Zeybekci’nin İz-
mir ile ilgili ifadeleri hakkında 
da değerlendirmede bulunan 
Özkan, “Bu cinsiyetçi söylem 
konusunda bezen biz de sert 
tepkiler veriyoruz ve bu tepkiler 
de cinsiyetçi cevaplar olabiliyor. 
Edep siyasetten yüksek bir şey-
dir. Edepli olmak gerekir. İzmir 
halkı buna en güzel yanıtı yerel 
seçimlerde verecektir. Ancak bu 
cinsiyetçi sözleri söylerken, den-
gesini kaçıran arkadaşa bir şey 
söylemek istiyorum. İzmir onu 
alaşağı etmeye, perişan etme-
ye, İzmirlinin kadının da, erke-
ğinin de, gencinin de, yaşlısının 
da gücü yeter. Bu yüzden boş 
konuşmayı bırakasınlar. İzmir’de 
hesap verecekleri çok şey var.” 
dedi. 

‘PARTİM GÖREV VERİRSE BEN O 
SANCAĞI YERE İNDİRMEM’

İnsanların yaşam alanlarının 
daraldıkları için İzmir’e geldiğini 
aktaran Özkan, “Yerel seçimlerin 
ardından, İzmir’in sıcağı, özgür-
lüğünü, azmini ve Atatürk’ün 9 
Eylül’de girdiği ve hiç çıkmadığı 
siyaset felsefesini yurdumuzun 
her yerinde bayrak yapıp, yücel-
teceğiz. İnsanlar yaşadıkları yer-
lerde özgürlüğünü sürdürmeye 
devam edecekler.” diye konuştu. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 
hizmet neferi olduğunu söy-
leyen Özkan, “Bana partim bir 
görev verirse ben o sancağı 
yere indirmem. Dik tutarım. Ar-
kadaşlarımın tamamına başa-
rılar diliyorum. Kılı kırk yararak 
biz elimizden geleni yapıyoruz. 
Kenti büyütecek, özgürlüğüne, 
aşına, işine, sevdasına yeni bir 
bereket ile bakacak, İzmir’in tra-
fik sorununa, denizine, rüzgarına 
çare olacak kişi içimizde kim ise, 
halkımızın yüreği kimden yana 
çarpıyorsa,onu getirip aday ya-
pacağız. Etrafında bütün gücü-
müzü harcayacağız.” şeklinde 
konuştu.

Belediye Başkanı adayı be-
lirlenirken, ilkeler deklarasyonu 

açıklayacaklarını aktaran Öz-
kan, metropol şehirlerde kim-
senin adayının belli olmadığını 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin de 
bu adayları Aralık ayı içerisin-
de açıklayacağını belirtti. Çalış-
malarının sürdüğünü ve en iyi 
adayları bulacaklarını söyleyen 
Özkan, konuşmasını şöyle sür-
dürdü;

“Her belediye başkan adayı-
mız ile kamuoyunu ikna edeceğiz. 
Ardından belediye başkanlarımız 
ile birer sözleşme imzalayacağız. 
Buna göre belediyenin yatırımları 
nereye gerçekleştireceğini konu-
şacağız. Her mahalleye kreş yap-
mak zorunda olduğunu, spor sa-
lonu yapmak zorunda olduğunu, 
harcamalarını nereye yapacakla-
rını, borçlarını konuşacağız. Ay-
rıca Genel Merkez bu çalışmaları 
denetleyecek. Bundan sonra Be-
lediye Başkanı olacak arkadaşla-
rın öncelikleri partimizin politika-
ları ve kentin ihtiyaçları olacaktır. 
Arkadaşlarımız bugüne kadar çok 
iyi çalışma yaptı. Ama şunu söy-
leyebilirim, göreve devam edecek 
arkadaşlar da görevi yeni alacak 
olan arkadaşlar da önümüzdeki 
dönemde Türkiye için çok daha 
iyisini, çok daha güzelini yapma-
ya devam edeceklerdir.

CHP Genel Başkan YardımCısı TunCaY Özkan: 

TUGAY 
CAN

Can Radyo’da Gökhan Kafalı’nın 
sorularını yanıtlayan Cumhu-
riyet Halk Partisi Genel Baş-
kan Yardımcısı Tuncay Özkan, 
“Bu ülkenin en büyük gerçeği, 

halkının yoksul durumda olmasıdır. Çünkü 
onlara iş imkanı veremiyoruz. Tüm bunlar 
için merkezi hükumetten bir şey beklemeye 
gerek yok. Merkezi hükumet 17 yıldır bizim 
eksikliklerimizden besleniyor zaten. Biz el 
ele vereceğiz ve Türkiye’ye baharı getirece-
ğiz. Türkiye özgürlüklerin bu kadar daraldığı 
bir ortamda daha fazla yolculuk yapamaz. Bu 
yolculuğu daha refah içerisinde sürdürecek-

tir. Yerel seçimlerden sonra Türkiye daha çok 
genişleyecek ve ferahlayacak. Yaralarımızı 
sarıp daha güzel bir yolculuğa başlayacağız.” 
ifadelerini kullandı.

‘HALKIMIZI ETKİLEMESİNE İZİN VERMİYORUZ’
Cumhuriyet Halk Partisi’nin medyada 

sürekli iç kavgaların yaşandığı bir parti ola-
rak görünmesinin yanlış olduğunu kaydeden 
Özkan, “Bazı arkadaşlarımız zaman zaman, 
parti politikalarından, partinin ürettiği gün-
demden değişik şeyler söylüyorlar ya da öyle 
anlaşılabilecek şeyler söylüyorlar. Bunlara 
gereken düzeltmeleri yapıyoruz. Onlarla ko-
nuşuyoruz, gerektiği noktada disiplin meka-
nizmalarını devreye sokuyoruz. Ancak halkı-
mızı etkilemesine asla izin vermiyoruz.” diye 
konuştu.

‘3. KÖPRÜYE VERİLEN PARA İLE İŞSİZLİĞİ BİTİRİRDİK’
AKP tarafından belirlenen 2019 yılı büt-

çesi hakkında konuşan Özkan şu ifadeleri 
kullandı;

“Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti’nin faiz 
ve borç batağında olduğunu gösterir. Ya-

tırım dediğimiz şey istihdam için ger-
çekleşir. Üretilenler de bir iş olanağı 
yaratmıyor. Mesela 3. köprü bize bir 
iş imkanı sağlamadı, aksine cebimiz-
deki parayı alıyor. Biz 8 milyar lirayı 
oraya yatıracağımıza, o 8 milyar lira 
ile tarım ve hayvancılık endüstrisi 
oluştururduk. Orada yaklaşık 1 milyon 
kişiyi de istihdam ederdik. Bu gelir ile 
Türkiye’nin faiz ve borç batağından 

kurtarırdık. Üretim ekonomisinden kop-
muş, kendi coğrafyasının gerçekleriyle 
hareket etmeyen bütçeyi kabul etmi-
yoruz. Bugünkü bütçenin bir gerçekliği 

bulunmamaktadır. Buna bütçe değil gasp 
derler. Bugün halkın parası gasp edi-

lerek tefecilere verilmektedir. 
En büyük mücadelemiz üre-

tim ekonomisine geçerek 
işsizliğe son vermek 

Konak Belediyesi 20 Kasım Dünya Ço-
cuk Hakları Günü’nde Çocuk Bilim Merke-
zi ve Çocuk Kitaplıklarını hizmete açtı.

İzmir’in kalbi Konak’ta 20 Kasım Dün-
ya Çocuk Hakları Günü iki güzel açılışla 
kutlandı. ‘Daha güzel bir hayat mümkün’ 
sloganıyla çalışmalarını sürdüren Konak 
Belediyesi’nin Çocuk Bilim Merkezi ile 13 
semt merkezinde hizmet verecek olan 
Çocuk Kitaplıkları düzenlenen törenle 
açıldı. 

LAİK, BİLİMSEL VE ÜCRETSİZ EĞİTİM
Törende konuşan Konak Belediye 

Başkanı Sema Pekdaş, 20 Kasım Dünya 
Çocuk Hakları Günü’nde çocukların laik 
ve bilimsel eğitim ışığında büyümesine 
katkı koymak istediklerini dile getirdi. 
Türkiye’de eğitimin giderek gerilediğini 
savunan Pekdaş, kalkınmış, bağımsız bir 
ülke olabilmek için laik ve bilimsel eğiti-
min şart olduğunu vurguladı. Konuşma-
sında çocuklara bol bol kitap okumalarını 
tavsiye eden Pekdaş, “Sizlerin bilim in-
sanı olabilmesi için kendinize çok yatırım 
yapmanız gerekiyor. Bu nedenle bizler 

tüm semt merkezlerimizde çocuk kitap-
lıkları açtık. Çocuklar kitap okursa hayal-
ler kurar, düşünmeyi öğrenir, bağımsız 
birey olmanın, yurttaş olmanın farkına 
varır. Özellikle kız çocuklarının okuması 
gerekiyor. Onların bilim insanı olmasına, 
yönetici olmasına, doktor olmasına bu ül-
kenin ihtiyacı var. Kadınların sadece evde 
oturduğu ülkelerde hiçbir zaman kalkın-
ma olmaz. Bu nedenle kız çocukları daha 
çok okumalı daha çok çalışmalı. Dünyayı 
anlamak için temel bilimleri bilmek lazım. 
Bu nedenle sizin hayal kurmanız için bu 
merkezi açtık. Bu merkeze gelen çocuk-
larımız deneyler yapsın, dünyayı tanı-
sın” dedi. Pekdaş, Çocuk Bilim 

Merkezi’nin laboratuar sıkıntısı yaşayan 
okullara da hizmet vereceğini sözlerine 
ekledi. Konuşmaların ardından Çocuk 
Bilim Merkezi ve 13 semt merkezindeki 
Çocuk Kitaplıkları hizmete açıldı. 

KONAKLI BİLGİNLERİN YENİ ADRESİ
Zeytinlik Semt Merkezi bünyesinde 

hizmet verecek olan Çocuk Bilim Merke-
zi, 8-17 yaş aralığındaki çocuklar için özel 
olarak tasarlandı. ODTÜ Ege Mezunlar 
Derneği ve Kültürpark Rotary Kulübü’nün 
destekleriyle açılan merkez sayesinde 
bilimle buluşacak olan çocuklar, teknolo-
jik gelişmeler sayesinde dönüşen dünya-
yı daha yakından tanıyacak. Merkezden 
faydalanacak çocuklar el becerilerini 
geliştirirken, basit elektronik, mekanik, 
optik ve robotik aletler sayesinde çeşitli 
deneyler yapabilecek. Çocuk Bilim Mer-
kezi sayesinde çocuklar geleceğe do-
kunarak, yeni keşiflerde bulunabilecek. 
İlgi alanlarını ve yeteneklerini merkez-
de keşfedecek ve geliştirme olanağı 
bulacak olan çocuklara ayrıca insan-
lık tarihine yön vermiş bilim insanları 
hakkında da bilgi verilecek.

Minik mucitlere özel merkez açıldı
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Berkin Elvan, Yaşar Ke-
mal, Türkan Saylan, 
Deniz Gezmiş, Uğur 
Mumcu… O adaydan 
Bayraklı’da dünya ço-

cuklarını buluşturacak Dünya Çocuk 
& Gençlik Kenti Bayraklı Projesi.

2019 yerel seçimlerinde Bay-
raklı Belediye Başkanı Aday Adayı 
Serdar Sandal, Bayraklı’yı kentin 
yeni merkezi yapmaya hazırlanıyor. 
Kent kimliğinin bir dünya markası 
yolunda ilerlemesi gerektiğini dü-
şünen Sandal, Bayraklı’nın eksik-
liklerini pozitife çevirecek yeni bir 
kent kimliği ile hem İzmir’in hem de 
Türkiye’nin cazibe merkezi olacağını 
iddia etti. 

“Çağdaş dünya ile birlikte olma, 
gelişen bir ilçenin hedeflerinden biri 
olmalıdır. Bayraklı’nın artık kendi ni-
teliklerini doğru belirleyip tarihi ol-
gusuyla beraber modernizme ayak 
uydurması gerekmektedir. Dünya-
nın en özgün kentlerinden biri ol-
mayı hedeflemelidir” diyen Sandal, 
Dünya Çocuk & Gençlik Kenti Bay-
raklı Projesi ile iddialı bir çıkış yaptı. 

Sandal, bu proje ile Bayraklı’nın 
temel sorunlarının çözümünün hız-
lanacağına ve proje ile birlikte kent 
kimliğinin tamamlanacağına dikkat 
çekti. 

Proje ile ilgili “Yılın her dönemin-
de ve özellikle 23 Nisan Dünya Ço-
cuk Günü ve 19 Mayıs Dünya Genç-
lik Günü’nü de içine alan özellikle 
yaz dönemlerinde dünya çocuklarını 
ve gençlerini Bayraklı’da buluştu-
rarak oluşacak enerji ile barışa ve 
dostluğa evrensel bir katlı sunula-
caktı.” diyen Serdar Sandal, proje-
sinde Türkiye’nin ilerici isimlerinden 
ilham aldığını da ekliyor. 

Gezi eylemlerinin sembol ismi 
Berkin Elvan, Türkiye solunun 
önemli ismi Deniz Gezmiş, kız ço-
cuklarının okuması için eğitim ku-
rumları açan Türkan Saylan, Çu-
kurova’nın usta yazarı Yaşar Kemal, 
katledilen gazeteci yazar Uğur 
Mumcu gibi ilerici isimlerin adının 
yer aldığı proje dünya gençlerini ve 
çocuklarını Bayraklı’da buluşturma-
yı hedefliyor. 

Bu kapsamda Dünya Çocuk & 
Gençlik Kenti Bayraklı Projesi’nde 
yer alacak hizmetler;

Dünya çocukları ve gençleri or-
tak amaçlar için toplanma fırsatı 
bulabilecekleri Berkin Elvan Dünya 
Çocuk & Gençlik Parlamentosu

Farklı sosyal çevre, ülke ve kül-
türlerden gelen çocuk ve gençlerin 
hayallerini, düşüncelerini aktara-

cakları ortak bir iletişim aracı olacak 
Uğur Mumcu Çocuk & Gençlik radyo 
ve televizyonu

Kültürel değişim programları ile 
Bayraklı’ya gelen çocuk ve gençler 
için tasarlanmış ve düzenlenmiş 
olan Yaşar Kemal Çocuk & Gençlik 
konaklama tesisleri

Çocuk ve gençler için ayrı ayrı 
Sağlık Bakanlığı, Dünya Bankası, 
UNİCEF, Dünya Sağlık Örgütü WHO 
gibi uluslar arası kuruluşlar tarafın-

dan desteklenen ve dünyanın farklı 
yerlerinden uzmanların çalışaca-
ğı Türkan Saylan Çocuk & Gençlik 
hastaneleri, Çocukların ve gençlerin 
gelişimlerine katkı sağlayacak Öz-
gecan Aslan Çocuk & Gençlik spor 
kompleksleri

Bayraklı’nın eğitim, kültür sanat 
gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında 
önemli bir işlevi yerine getirecek 
olan Deniz Gezmiş Çocuk & Gençlik 
Bilim ve Teknoloji kampüsleri

Bayraklı’da dünya çocuklarını 
buluşturan proje

ASYA 
YAŞARİKİZ

Berkin Elvan, Yaşar Kemal, Türkan Saylan, Deniz Gezmiş, Uğur Mumcu… O adaydan 
Bayraklı’da dünya çocuklarını buluşturacak Dünya Çocuk & Gençlik Kenti Bayraklı Projesi.

Gezi eylemlerinin sembol 
ismi Berkin Elvan, 
Türkiye solunun önemli 
ismi Deniz Gezmiş, kız 
çocuklarının okuması 
için eğitim kurumları 
açan Türkan Saylan, 
Çukurova’nın usta yazarı 
Yaşar Kemal, katledilen 
gazeteci yazar Uğur 
Mumcu…

“Bayraklı’nın artık kendi niteliklerini doğru 
belirleyip tarihi olgusuyla beraber modernizme 

ayak uydurması gerekmektedir.”

Kadim şehir İzmir’in ‘kalbi’ olarak ad-
landırılan merkez ilçe Konak’ta yeni yatı-
rımlar start alıyor. Kayıtlı nüfusu yaklaşık 
390 bin olmasına rağmen gündüz ve gece 
ortalama 1,5 milyon kişiye hizmet veren 
ilçede Belediye Başkanı Sema Pekdaş 
yönetiminde en iyi hizmeti sunmak için 
çalışmalar aralıksız  sürüyor. İnsan hakla-
rını ön planda tutan, katılımcı bir yönetim 
anlayışıyla görev yaptıklarını dile getiren 
Başkan Pekdaş, “İzmir’in kalbi dediğimiz 
Konak’ın sosyal, kültürel ve fiziki gelişi-
mine katkı koyan hizmetlerimizi bir bir 
hayata geçiriyoruz. İnsan odaklı hizmet 
anlayışımız doğrultusunda her yaştan ve 
her kesimden yurttaşımızın bu hizmetler-
den eşit şekilde yararlanmasını sağladık, 
sağlamaya da devam edeceğiz. Büyük 
bir titizlikle uyguladığımız 
tasarruf ilkeleri sayesin-
de belediyemizin gelir ve 
gider tablosunu düzene 
soktuk. Borçsuz bir bele-
diye olmanın gururuyla, 
güçlenen bütçemiz ile hem 
hizmet kalitemizi artırıyor 
hem de bugüne kadar ger-
çekleştirilmemiş yatırımları 
yapıyoruz” diye konuştu.

KAMULAŞTIRMAYA 30 MİLYON TL 
Belediyenin öz kaynaklarından ayrılan 

15 milyon TL’lik pay ile mevcut araç filo-
sunu tamamen yenilediklerini kaydeden 
Başkan Pekdaş, bunun yanı sıra yaklaşık 
30 milyon TL’yi bulan kamulaştırma yatı-
rımları ile de belediye adına yeni tesisle-
rin temellerini attıklarını söyledi. Başarılı 
performans çizgilerini  sürdüreceklerini 
dile getiren Başkan Pekdaş, “Başarımızı 
sürdürmek, hatta beklentileri aşmak için 
çalışmaya devam edeceğiz. Temelini at-
tığımız yatırımların açılışını kısa sürede 
yapacağız. Yakın zamanda düzenleye-
ceğimiz açılış törenlerimizle bu tesisleri 
hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” 
diye konuştu. 

İzmir’in kalbi daha güçlü atıyor
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Yerel seçim takvimi 
yaklaştıkça kulisler 
ısınıyor. İlçe başkanı 
olduğu yandan 
bu güne kadar hiç 
durmadan çalışan 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Çiğli İlçe 
Başkanı Mert 
Özcan ile yerel 
seçimleri konuştuk.  

CHP Çiğli İlçe Örgütü Baş-
kanlığına seçildiğinden 
bu yana 40 gün geçen 
Mert Özcan,  belediye 
başkan aday adayla-

rı ve meclis üyesi adayları ile birçok 
çalışma yürüttü. Özcan, muhtarlar 
ve STK’ları ziyaret ederek sorunlarını 
dinliyor ve raporlaştırarak genel mer-
keze sunuyor.  25 Kasım Pazar günü 
de aday adayları tanıtım toplantısı 
gerçekleştiren ilçe örgütü çalışma-
larına son sürat devam ediyor.  Ye-
rel seçimlerin önemine vurgu yapan 
Özcan, gazetemizin sorularına yanıt 
verdi. Özcan ekonomik krizden, ittifa-
ka, saha çalışmalarından, hazırlıklara 
birçok soruyu cevapladı. 

Mart  2019’da gerçekleşecek olan 
‘Yerel Seçim’ hazırlıklarınız nasıl gidi-
yor. Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe 
Örgütü olarak neler yapıyorsunuz?

Mevcut ilçe başkanımız beledi-
ye başkanlığı aday adaylığı için isti-
fa ettikten sonra, yani kırk gün önce 
ilçe yönetimimiz, il başkanlığımız ve 
genel merkezimizin oluru ile ilçe baş-
kanlığı görevini ben devraldım. Kırk 
gün oldu ama kırk günün kırkında da 
sahadayız.  Her gün bir programımız 
var.   Belediye başkan aday adaylarını 
ve meclis üyesi aday adaylarını parti-
mize davet ettik. Burada onlarla top-
lantı yaptık.  

Muhtarlarımızı ziyaret ettik ve 
kendilerini dinledik. Çünkü yerel se-

çimin sigortası muhtarlardır.  Ma-
hallelerin kısa ve orta vadede sıkın-
tılarının neler olduğunu, yeni örgüt 
olarak belediye ve büyükşehir olarak 
mahallelerindeki sorunları nasıl çö-
zümü kavuştururuz bunları dinleye-
rek sorunları rapor haline getirdik.  
Bu sorunların çözüme kavuşması için 
elimizden geleni yapacağımızı dile 
getirdik. Bu hazırladığımız raporları 
hem ilçe belediyemize ve büyükşehir 
belediyemize ulaştıracağız.

Sivil toplum kuruluşlarını gezdik. 
Yine STK’ların dinlenmesini önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Çiğli için ne 
yapılabilir diyerek Çiğli’nin sorunlarını 
konuştuk. STK’ları ve Muhtarları tüm 
aday adayları ile buluşturma sözü 
verdik.  Özellikle STK’ların ve muhtar-
ların Çiğli’nin sorunları ile ilgili aday 
adaylarına bilgi vermesi gerektiğini 
düşündük. Bunu da en yakın zaman-
da eylem haline getireceğiz. İlçe kay-
makamını ve emniyet müdürlüğünü 
ziyaret ederek, yerel seçim çalışma-
larının ilçemizde huzur ve sükûnet 
içinde barışçıl bir şekilde geçmesini 
diledik. Biz de CHP Çiğli İlçe Örgütü 
olarak elimizden geleni yapacağımızı 
söyledik. İlçemizdeki siyasi partile-
ri ziyaret ettik. Aynı temennilerimizi 
onlara da ilettik. 

Yerelde bir ittifak konuşuluyor.  
Hatta AKP’nin ve MHP’nin yer aldığı 
Cumhur İttifakı bir kez daha yerel se-
çimlerde gerçekleşecek. İzmir ve Çiğli 
özelinde böyle bir ittifakın karşılığı 

olur mu? 

Elbette bir etkisi olacaktır. Fakat 
biz aday tercihini doğru yaparsak, 
doğru adaylarla seçime giderken biz 
hiçbir sıkıntı yaşamadan bu seçimi 
İzmir’de kazanırız. İlçe başkanları 
toplantısında ve genel merkez ziya-
retimizde de bunu söyledim. Aday-
ları örgüte soralım, yani ön seçim 
yapalım. Ön seçim olmaz ise eğilim 
yoklaması yapalım. Seçmen yapısı 
ile örgütün üye yapısı örtüşüyor ise 
bu yolla aday belirlenmesi en doğ-
ru ve adaletli olur. Çiğli de buna çok 
müsait bir ilçe, seçmen yapısı ve üye 
yapısı örtüşüyor. Böyle bir belirleme 
ile sandığa gidersek oyumuzu Çiğli 
de rekor düzeyde artırırız. Biz Çiğli’de 
MHP ve AKP ittifakının başarılı olaca-
ğını düşünmüyoruz. Biz doğru adayla 
aldığımız oyun üstüne en az 5 puan 
daha katarız. 

İlçe başkanlığınız süresince yaşa-
nılan ekonomik krizin Çiğli üzerindeki 
etkileri nasıl hissediliyor?  İlçe Örgütü-
ne yansıması nasıl? 

Kırk günlük başkanlığım süresince 
hemen her gün buraya vatandaşlar 
iş taleplerinde bulunmaya geliyor. 
Aile düzeni bozulanlar, gelip burada 
isyan etme durumuna gelmiş, bir yol 
parası dahi bulamayan ve çalıştıkları 
şirketler iflas etmiş birçok vatandaşla 
karşılaşıyoruz. İçimiz açıyor. AKP’nin 
başkanlık sistemi ile vatandaşlara 
sunduğu şey açlık ve yoksulluk oldu.  

İnsanların ağıtlarının her gün kula-
ğımızda olması bizi oldukça üzüyor. 
Elimizden geldiği kadar sanayi bölge-
sine belediyelerimize yönlendirmeye 
çalışıyoruz. Bize gelen işçi taleplerine 
göre yönlendirmeye çalışıyoruz. Fa-
kat yetmiyor, AKP karanlığını işçi sını-
fının üstüne kara duman gibi çöktü. 
Şirketler konkordato ilan ederken, 
onlar soğan depolarını basarak 
çözüm arıyor. Halkımız bu eko-
nomik krizin hesabını mutlaka 
ama mutlaka sandıkta sora-
caktır. 

Yerel seçimler için start ve-
rildi, siz Çiğli İlçe Örgütü olarak 
neler yapacaksınız. Ajandanızda 
nasıl bir yol haritası var?

Henüz partimizin genel mer-
kezi tarafından baş-
latılmış bir seçim 
kampanyası ve 
genelgesi yok.  
Zaten bu se-
çimler karak-
ter olarak 
yöreye göre 
şekil alıyor. 
Aday bu-
rada çok 
öneml i 
bir yer 
alıyor. 

Biz çalışmaya devam ediyoruz. 1 
Aralık Cumartesi günü muhtarımız 
ve aday adaylarımızı bir araya getiri-
yoruz. Çiğli’de 18 aday adayımız var. 
İzmir’in en çok aday adayı olan ilçele-
rinden biriyiz. İnşallah bu bolluk san-
dığa da yansır.  ‘Muhtarlar konuşuyor, 
aday adayları dinliyor’ adı altında bir 
toplantı düzenleyeceğiz.  Muhtarlar 
nasıl bir belediye başkanı istedikle-
rini anlatarak mahallelerde sorunları 
anlatarak çözüme kavuşmasını iste-
yecek. Aynı toplantıyı STK’larla da 2 
Aralık günü düzenleyeceğiz. Yine 1 
Aralık günü toplantıdan sonra tüm 
aday adayları ile birlikte el ele omuz 
omuza, birlik ve dayanışma ruhu ile 
saha çalışması yapacağız.  Elimizde-
ki broşürlerle belediye başkan aday 
adaylarımız ve meclis üyesi aday-
larımızla birlikte tüm ilçe örgütü ile 
sahaya ineceğiz. Hep birlikte gruplar 
halinde çok güzel bir çalışmaya imza 
atacağız. Çiğli’deki esnafları dolaşıp 
onlara çiçekler dağıtacağız. Yani bir 
Aralık Cumartesi günü Çiğli’de ziya-
ret edilmemiş esnaf bırakmayaca-
ğız. O gün CHP’nin alanda olduğunu 

neler yapacağımızı seçmenimize ak-
tarmak istiyoruz.

Biz ilçe örgütü olarak hazırız, par-
timiz start verdiği andan itibaren Çiğ-
li’de hızlı ve güçlü bir şekilde örgütle-
memizi yapmaya başlayacağız. 

 

Özcan,  aday adaylarını 
sahaya indiriyor

ÜRGEN 
TEPE

Halk Tv’de Lale Özan Arslan’ın soruları-
nı yanıtlayan Ulu, önemli açıklamalarda bu-
lundu. Aday olma gerekçesini, “Bugüne ka-
dar toplumun bilgi edinme hakkına hizmet 
ettim. Halkın duygularına tercüman oldum. 
Artık halkın dertlerine derman olmak isti-
yorum. İcraat gerçekleştirmek istiyorum.” 
ifadeleriyle açıklayan Ulu, yaklaşık dört yıl-
dan bu yana Dikili’de kendisine yönelik bir 
çağrı olduğunu söyledi. Ulu, “Sadece Diki-
li’de yaşayanlardan değil, Türkiye’nin dört 
bir yanından aday olmam için bir teşvik söz 
konusuydu. Halkımızın bu güçlü teveccühü 
benim ideallerimle, tasarılarımla birleşince 
ben de aday adayı olmaya karar verdim. 
Bunun için Cumhuriyet Halk Partimizin Ge-
nel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bizzat 
ziyaret ettim. Kendisiyle görüştükten son-
ra başvurumu yaptım.” ifadelerini kullandı. 

‘BUGÜNE KADAR REHBERİM BİLİM OLDU BUNDAN 
SONRA DA ÖYLE OLACAK’ 

Dikili’nin baskı dönemlerinde bir de-
mokrasi platformuna dönüştüğünü belir-
ten Ulu, Dikili’nin, Dikili’de yaşayan insan-

lar ve aydınlar için nefes alınacak bir yere 
olduğunu söyledi. Ulu, Dikili’nin yeniden 
böyle bir yer olacağının altını çizdi. “Kültür 
ve Demokrasi kenti kimliği yeniden canla-
nacak.” dedi. Dikili’nin problemlerine deği-
nen Ulu, bu problemleri nitelikli bir kadro ve 
ile çözebileceğine vurgu yaptı. Ulu, “Bizim 
derlenip toparlanmamıza ihtiyacım var. 
Mesela Dikili’de bir kanalizasyon problemi 
var. Bu temel sorunların yanı sıra, Dikili bir 
turizm kenti ve Dikiliyi dünyaya tanıtmak 
tam da benim işim. Buna dair projelerim 
var. Turizm hareketinin profesyonelleriy-
le birlikte hazırladığım ve daha da hazır-
layacağım projelerim var. Bugüne kadar 
rehberim bilim oldu bundan sonra da öyle 
olacak.” diye konuştu. 

URUGUAY DEVLET BAŞKANINI ÖRNEK VERDİ 
Ulu sözlerini şöyle sürdürdü; “Orkest-

rayı iyi kurmak, A takımını iyi kurmak, o 
sinerjiyi oluşturmak, halk ile bütünleşmek 
ve yürümek lazım. Dikili’de kent konseyini 
de yeniden canlandırmayı düşünüyorum. 
Çünkü katılımcı demokrasi ve ortak akla 

dayalı bir yönetim anlayışı ile Dikili Demok-
rasi Merkezi’ni kurmayı düşünüyorum. Bu-
rada sorunlarımızı konuşup, beyin fırtınası 
gerçekleştireceğiz. Dikili’nin problemlerine 
hep birlikte çözüm arayacağız.” Tarımsal 
kalkınmaya önem vereceklerini söyleyen 
Ulu, Uruguay devlet Başkanı José Muji-
ca’nın halkını yoksulluktan tarım sayesinde 
kurtarmasını örnek verdi. “22 yıllık meslek 
hayatımda çok insan biriktirdim. Bunları Di-
kili’ye kanalize etmeyi düşünüyorum.” dedi. 

‘TARIM VE TURİZM BİZİM LOKOMOTİFİMİZ OLACAK’ 
Dikili’de bir Kültür Merkezi olmadığı-

nı söyleyen Ulu, sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Profesyonel, dünyaca ünlü mimarlarımız 
var. Onlarla birlikte projeler geliştirip, kültür 
merkezi yapmanın ötesine geçmek istiyo-
rum. Eskişehir’de rol modelimiz Yılmaz Bü-
yükerşen’in yaptığı gibi hatta belki de onu 
da aşabilecek bir Bilim-Kültür-Sanat parkı 
yapmak istiyorum. Bunun dışında eğitim 
merkezleri, sanat galerileri ve kütüphane 
olacak.” Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi 
Dikili’de yaşayan insanların da ekonomik 

kriz nedeniyle zor durumda olduğuna dik-
kat çeken Ulu, yerel politikalar geliştirerek 
Dikili’de yaşayan insanları ekonomik ola-
rak rahatlatacaklarını söyledi. Ulu, “Elimizi 
taşın altına koyacağız ve ne gerekiyorsa 
yapacağız. Bu belediyenin görevi. ‘Bundan 
bize ne?’ diyemeyiz. Çağdaş belediyecilik 
anlayışıyla hareket etmeliyiz. Yerel eko-
nomik politikalarımız arasında, tarım ve 
turizm bizim lokomotifimiz olacak. Bele-
diyede hektarlarca tarım alanımız var. Bu 
alanları üretime sokacağız. Toprak işleye-
nin, su kullananın. Birlikte üreteceğiz, hak-
ça bölüşeceğiz. Bu işsizliğe çare açısından 
önemli bir çalışma olacaktır.” diye konuştu. 
Ulu sözlerini şöyle tamamladı: “Sosyal be-
lediyecilik tam da Cumhuriyet Halk Parti-
si’nin işi. Dünyada bu böyle. İsveç model-
lerini inceleyebiliriz. Sosyal yardım önemli. 
Ancak bu bilimsel ve çağdaş uygulamaları 
ile hayata geçirilmeli. Bizim inancımızda bir 
elin verdiğini diğer el bilmez. Yaşlılarımıza 
ve engellilerimize gereken yardımlar ulaş-
tırılacağı zaman insan onurunun zedelen-
memesi çok büyük önem taşıyor.”

Ulu, Uruguay devlet başkanını hatırlattı: ‘Tarım lokomotifimiz olacak’
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Geride bıraktığımız 2014 
yerel seçimlerinde de 
Bayraklı için  aday ada-
yı olan Öncel, “Bu böl-
genin insanının derdini, 

sıkıntısını biliyoruz. Bölgenin insanı-
nın sıkıntısını yakından bilgi sahibi-
yiz ve buna dair çözüm önerilerimize 
mühendislik düzeyinde yaklaştığımız 
için, belediyecilik ile ilgili bilgilerimizi 
çok önceden kazandığımız için Bay-
raklı için aday olduk ” diye konuştu.

Siyasi kariyeri boyunca, DSP’de 
Şanlıurfa İl Başkanlığı görevinin yanı 
sıra Cumhuriyet Halk Partisi’nde de 
Konak Belediye Meclis üyeliği ve Yük-
sek Disiplin Kurulu üyeliği gibi önemli 
görevlerde bulunan Öncel, 2014 ye-
rel seçimlerinde de Bayraklı Belediye 
Başkanlığı için aday adayı olmuş, an-
cak o dönem CHP’den şu anki mev-
cut belediye başkanı Hasan Karabağ 
aday gösterilmişti.

Bayraklı için tekrar aday adayı 
olan Öcel, projelerini gazetemize an-
lattı. 

‘BAYRAKLI’DA SIRADAN BİR OY 
ALACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM’

Şanlıurfalı olmanızın, Cumhuriyet 
Halk Partisi adayı olmanız durumun-
da, CHP’nin Bayraklı’da oyunu yüksel-
teceği fikrine katılıyor musunuz?

Bu şekilde şoven bir yaklaşımım 
söz konusu değil. Etnik kimlik çerçe-
vesinde siyaset yapılmaz. Biz buna 
karşıyız. Tamamen toparlayıcı olmak, 
bu bölgenin insanını tanımak, bu böl-
genin insanının kafasında kendimi-
zi görebildiğimiz için adayız. Yoksa 
Şanlıurfalı olmak, Güneydoğudulu 
olmak bir birey olarak burada büyük 
bir şans. Anadolu kültüründen geldi-
ğimiz için, sıcak bir yaklaşım ve sa-
mimiyet, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
Halkçı yapısını ortaya koyan şahsım, 
bu bölgede yaşayan herkesin yüreği-
ne girmeyi başardı. Yüreğine girdiği-
miz insanların sayısı belki 100 binleri 
buldu ancak biz tamamının yüreğine 
girmek için mücadele ediyoruz. Ben 
Bayraklı’da sıradan bir oy alacağımız 
düşünmüyorum. Mevcut Cumhuriyet 
Halk Partisi oylarını rekor kıracağımı, 
hiçbir adayın arttıramayacağı kadar 
oyumuzu arttıracağımı söylüyorum. 
Bir nisan sabahı, oy sayım işlemleri 

tamamlandığı zaman, Bayraklı’da 
Cumhuriyet Halk Partisi bir önce-
ki genel ve yerel seçimlere göre, oy 
oranını en çok arttıran ilçe olacağının 
sözünü veriyorum. 

‘BELEDİYE VATANDAŞ İLE MÜTEAHHİT 
ARASINDA GARANTÖR OLACAK’

Bayraklı’da gerçekleşmekte olan 
bir kentsel dönüşüm söz konusu. Sizin 
bu konudaki çalışmalarınız nelerdir? 
Seçilmeniz durumunda, kentsel dönü-
şüm alanında nasıl bir politika izleye-
ceksiniz?

Bayraklı’da yerinde kentsel dönü-
şüm için çalışmalarımız mevcut. Bu 
kent çalışmalarında da kentin revize 
imar çalışmalarını değil, mevcut olan 
planlarını kent tasarım planları ile de-
ğiştireceğiz. Kenti yeniden tasarlaya-
cağız. Yani belediye, vatandaş ile mü-
teahhit arasında garantör görevinde 
bulunacak. Vatandaşın müteahhitlere 
yaptıracağı konutları ile bizim çizece-
ğimiz proje içerisinde imarlar gerçek-
leşecek. Bizler de garantör görevini 
yürüterek de vatandaşın sağlam ve 
garantili bir şekilde konut sahibi ol-
malarını sağlayacağız.

Bu çerçeve içerisinde tek amacı-
mız şu, ekonomik kalkınmayı sağla-
mak. Vatandaşlarımızın bulunmuş ol-
duğu özellikle çeper mahallelerinde, 
arazilerinin ve konutlarının değerinin 
çok daha üst sıralara tırmanmasını 
sağlayacak projeler geliştirmek isti-
yoruz. Bu da ancak ‘Kent İmar Planı’ 
ile mümkün olabilecek bir şey. Mev-
cut imar planları ve mevcut imar 
planlarının üstüne revize edilmiş 
planları vatandaşın problemini çö-
zebilecek konular değil. Bu planlar 
revize edilmemeli, yeniden tasarlan-
malıdır. Yeniden tasarlansın ki, ken-
tin altyapısı sıfırlansın. Yeni altyapı 
ile üst yapı inşa edilsin. Biz üstyapıyı 
yaptıktan sonra yol yapıyor, kanali-
zasyon yapıyoruz. Elektrik kabloları 
çekiyoruz. Bu planlı bir yapılaşama-
ya ters bir planlama yöntemi. Biz bu 
planlama yöntemini doğru planla-
ma yöntemi ile kentin 200-250 yıllık 
planlamasını gerçekleştirmek zorun-
dayız. Biz bu açıdan bakarak, Bayrak-
lı’nın kent planlamalarını gerçekleş-
tirmeye çalışıyoruz. Bizim ilk projemiz 
olan Onur Vadisi projesi olan, Onur 
Mahalllesi’nde gerçekleştireceğiz. Bu 
kenti yeniden planlayıp, yaklaşık 39 
tane sokağımızın olduğu o alanı bir 
vadi projesi olarak değerlendireceğiz. 
Dikmen vadisine benzer bir projeyi 
hayata geçirip, oradan bir başlangıç 
yapmayı ve bunu ilk üç yıl içerisinde 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 

‘BÜYÜK ŞİRKETLER VASITASIYLA İSTİHDAM 
YARATACAĞIZ’

Bayraklı İzmir’de yoksulluğun 
en yüksek olduğu ilçelerden bir 
tanesi. Sizin bu konudaki vizyo-
nunuz nedir? Bayraklı’da işsiz-
lik problemini nasıl çözeceksi-
niz? Yoksulluk bitecek mi?

Bayraklı’da işsizlik ve 
yoksulluk oranı İzmir’in birin-
ci sırasında. Elbette ki işsizlik 
ve yoksulluk sınırı alt sevi-
yelerdeyken, açlık sınırının 

altında olan çok sayıda aile var. 
Yaklaşık 360 bin nüfusu olan 

kentimizin içerisinde 10 bin -15 
bine yakın sayıda vatandaş açlık 

sınırının altında yaşıyor. 
Sosyal hizmetler 

m ü d ü r l ü ğ ü 
çerçevesin-

de proje-

ler hazırlıyoruz. Kentsel dönüşümün 
yanında, ekonomik olarak vatandaşın 
kalkınmasını sağlayacak bir proje-
ler de hazırlıyoruz. Esasen, ‘Yerinde 
Kentsel Dönüşüm’ ekonomik, sosyal 
ve aynı zamanda kültürel kalkınma-
dır. Ekonomisi olmayan vatanda-
şın, sosyal ve kültürel kalkınması da 
mümkün değildir. Biz de burada kent 
planlaması içerisinde vatandaşın 
kendi payına düşecek olan,  İzmir’in 
çanağında bulunan Bayraklı’nın çe-
perlerinde yaşayan vatandaşların 
da bulunmuş olduğu noktaları çok 
daha değerli hale gelmesini sağlama 
amacımız var. Burada ekonomik bir 
kalkınma hamlesi de mevcut. İkincisi, 
meslek edindirme kursları ile genç-
lerimizin meslek ve iş sahibi olma-
sının yollarını açacağız. Bayraklı’da 
bulunan gençlerin uyuşturucu prob-
lemi var. Bu gençlerin rehabilite edip 
bir şekilde meslek sahibi etmek için 
gençlik rehabilitasyon ve Eğitim Mer-
kezi oluşturacağız. Tüm bunların ya-
nında işsiz vatandaşlarımıza, meslek 
edindirme kurslarından belgelerini al-
dıktan sonra istihdam edilmeleri için 
birçok şirket ile koordineli çalışacağız. 
Biz tabi ki iş ortamı yaratabilecek ko-
numda değiliz. Ancak mevcutta bulu-
nan belediyecilik hizmetleri ile ken-
tin ekonomisini harekete geçirecek 
çalışmalar yürüteceğiz. Bayraklı’da 
cazibe merkezleri yaratacağız. İnsan-
ların sosyal aktivesini gerçekleştire-
ceği cazibe merkezleri oluşturup, bu 
bölgelerde ekonominin canlanmasını 
sağlamalıyız. İzmir merkezli turizm 
çekim merkezi yaratma düşüncesi 
içerisindeyiz. Bunu da mutlak suretle 
eğlence merkezleri, kültür merkezleri 
ile insanların gezip alışveriş yapabil-
dikleri alanlar oluşturarak yapmayı 
planlıyoruz. Yirmi dört saat yaşayan 
bir Bayraklı’yı bu şekilde planlamak 
zorundayız. Bu bölgelerde bu sayede 
istihdam gerçekleşecek. Bunun ya-
nında teknoloji kenti Bayraklı projesi 
altında, Manhattan Bölgesi dediğimiz 
proje çerçevesinde yüksek yapıların 
olduğu bölgeye teknoloji devlerini da-
vet edeceğiz. Bu bölgelere katma de-
ğeri yüksek şirketleri geldiği zaman, 
bu şirketlerin bünyelerinde ciddi bir 
istihdam alanı açılacaktır. Bu da bizim 
istihdam ile ilgili bir çözüm önerimiz 
olacaktır diye düşünüyorum.

‘AB FONLARINDAN DA YARARLANACAĞIZ’
Bayraklı Belediye Başkanı olmanız 

durumunda, taşerona karşı bir tavır ta-
kınacaksınız? Şu anda sendika temsil-
cileri ile ilişkileriniz ne durumda?

Sendika temsilcileri ile ilişkilerimiz 
çok iyi. Çünkü işçiler ile ilişkimiz iyi du-
rumda. Bizim şu anda belediyemizde 
yetkili sendika DİSK’e bağlı Genel-İş 
sendikası. Dolaysıyla da normal ola-
rak sendika ile çalışmalarımız devam 
edecek. Sendikasız hiçbir personel 
çalıştırmayacağız. Bütün personeli-
mize sendikal hakkının verilmesinden 
yanayım. Taşeronluk şu anda sade-
ce belediyenin işlettiği şirkette söz 
konusu. Bunun haricinde dışarıdan 
taşeron faaliyeti almayı planlamı-
yorum. Taşeronluk faaliyeti sadece 
belediyenin şirketi ile devam ettirile-
cektir. Yani şu anda belediyenin ken-
di şirketinde çalışan personel, işinde 
çalışmaya devam edecek. Biz bele-
diyenin şirketlerinde çalışan personel 
sayısını, çalışma alanlarını genişlete-
rek arttırmak istiyoruz. Yani gelir ge-
tiren birimler oluşturmak zorundayız. 
Enerji ile ilgili, yenilenebilir enerji kay-
nakları çerçevesinde, güneş panelle-
rini belediyenin bünyesindeki şirket 

ile kente ve belediyenin ihtiyaçlarına 
karşılık verecek şekilde bir yatırımdan 
bahsediyorum. Güneş enerjisi panel-
leriyle ilgili olarak mutlaka Avrupa 
Birliği fonlarından faydalanacak bazı 
projelere imza atacağız. Bu konuda 
da bazı danışman arkadaşlarımız var. 
Bu konuda uzman, arkadaşlarımızdan 
yardım alacağız. 

BAYRAKLI’NIN BİZİMLE ŞANSI ÇOK YÜKSEK
Milliyetçi seçmenin fazla olduğu 

Bayraklı’da partiler arası ittifak mese-
lesinin yerel seçimlere de yansımasını 
düşünerek CHP’nin tekrar kazanma 
şansını nasıl görüyorsunuz? Sizin nasıl 
bir belediyecilik tahayyülünüz var?

Bayraklı’nın bizimle şansı çok 
yüksek. Ancak bizsiz CHP’nin işi bu-
rada çok zor. Bu benim megaloman 
olduğumu göstermez. Bu benim, va-
tandaştan aldığım sonucu gösterir. 
Vatandaş kendisine uygun belediye 
başkanı istiyor. Halka hesap vere-
bilir, halk ile yöneten, halktan hiçbir 
şeyi gizlemeyen bir belediye başkanı 
isteniyor. Biz halkımızın arasında üç 
ayda bir meclis toplantıları yapacağız 
ve bütçe açıklamalarımızın hepsini 
halka açık alanda ilan edeceğiz. Halkı 
tamamen bilgilendireceğiz. Seçilmem 
durumunda, kendi mal varlığımı da 
belediyenin internet sitesinden ya-
yınlayacağız ve herkes bunu bilecek. 
Belediye başkanı olarak benim va-
tandaşa bir taahhüttüm söz konusu. 
Vatandaşımıza yapacağımız bütün 
projeleri bir taahhüt olarak vereceğiz. 
Halk tarafından denetlenebilir beledi-
ye yaratacağız.

Biz halkın rantını ön plana çıkaran 
ve yandaş rantını tamamen reddeden 
anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz. 
Bir belediye başkanı olarak da vatan-
daşın ve halkın arasından da hiçbir 
zaman ayrılmayacağımıza söz verdik 
ve bu sözümüzü tutacağız. Çünkü 
ben halkım. Ben köylü bir ailenin ço-
cuğu olarak ekonomik bağımsızlığı-
nı kazanmış, eğitim yeterliliğini elde 
etmiş, artık bu memlekete hizmet 
vermek için mücadele eden birisiyim. 
Bu çerçeve içerisinde bilgi birikimimi 
Bayraklı’ya aktarmak istiyorum. 

Bayraklı’da android işlemci tele-
fonlarımızla Bayraklı İletişim Mer-
kezi adı altında bir sistem kuracağız. 
Bu sistem sayesinde Bayraklı’daki 
sorunlar kolay bir şekilde belediyeye 
iletilebilecek. Belediye’nin ilgili birim-
lerine dağıtılacak ve ardından çözüm 
için biz direkt olarak edebileceğiz. Va-
tandaş bana bir şikayette bulundum 
bu şikayet ile ilgili kimse bana dönüş 
yapmadı diyemeyecek. BİM’e ulaşan 
her türlü müracaat, istek, şikayet bi-
rimlerimiz tarafından denetlenecek.

‘BELEDİYELER HALKI YÖNETMEZ, HALKA 
HİZMET GÖTÜRÜR’

Öte yandan muhtarlarımız Bele-
diye Meclisi’ne taşıyacağız. Muhtar-
larımız mecliste söz sahibi olacaklar. 
Oylamada bulunamayacak ama kendi 
mahallelerinde onayları olamadan 
hiçbir şey yapılmayacak. Bunun ya-

nında STK’lar ve muhtarlar ile bir-
likte çalışacağız. Ayrıca diğer siyasi 
partilerle seçimden sonra ve aday 
gösterilmemden sonra ziyaretler 
gerçekleştireceğim. Onlarla katılımcı 
belediyecilik anlaşması çerçevesi içe-
risinde, katılımcı belediyeceilik yap-
mayı hedefleyeceğiz. Ayrıca bu par-
tilerin ilçe başkanları ile de üç ayda 
bir kez bilgilendirme toplantısı ve 
istişare toplantısıyla, Bayraklı Beledi-
yesi katılımcı belediyecilik anlayışıyla 
yöneteceğiz.  

Belediyeler halkı yönetmez, halka 
hizmet götürür. Belediye başkanları 
halka hizmet götürürler. Belediyeler 
bürokratlar ile değil belediye başkan-
ları ile yönetilir. Bürokratların gölge-
si altında kalan bir belediye başkanı 
değil, bürokratları doğru yönlendiren, 
yöneten ve lider sıfatında bir kişi ola-
rak bir Belediye Başkanı olarak her-
kes tarafından bilinir olacağımıza biz 
inanıyoruz. Ciddi derecede yapılaş-
masını tamamlamış bölgelerde Kültür 
ve sosyal merkezler, bunun yanında 
tam teşekküllü kapalı pazaryeri inşa 
edeceğiz bunu yapabilmemiz için, 
elimizdeki milli emlak arazileri, bele-
diyenin arazileri ve belediye hizmet 
arazilerini kullanacağız. Bunlar da çok 
katlı olmak zorunluluğu getireceğiz. 
Çünkü kapalı pazaryeri tek katlı yapıp, 
inanılmaz derece değerli arazileri, 
yok durumuna düşürmek gibi bir ni-
yetimiz yok. Bu arazileri daha verimli 
ve daha rantabl kullanmak istiyoruz. 
O arazinin üzerinde kapalı pazaryeri, 
düğün salonu, taziye evi, kreş alanı ve 
tüm bunların yanında gençlikle ilgili 
olarak ‘Gençlik Rehabilitasyon Mer-
kezi’ , ‘Kadın ve Gençlik Aile Sağlığı 
Danışma Merkezi’ gibi birimler oluş-
turacağız. Sivil Toplum Örgütleri ve 
hemşeri derneklerini destekleyece-
ğiz. Onların kendi kültürlerini yaşa-
yabilmeleri açısından, gerek tekstil, 
gerekse ev yapımı yiyecek içecek ile 
yaptıkları çalışmaları sergileyip sa-
tabilmeleri için pazarlarda yer onlara 
yer vereceğiz. 

Peki Bayraklı Belediyesi bu projele-
ri hangi kaynaklarla gerçekleştirecek?

İlçe belediye bütçelerinin yüzde 
otuzu kesintiye uğradı. Bizim topla-
dığımız gelirin tamamı emlak çevre 
temizlik vergilerinden oluşuyor. Bele-
diyeler kendilerine ekstra gelir oluş-
turmak zorundalar. Kendilerine bu 
tür kompleks durumlarda hayırsever 
vatandaşlardan yardım alırlar. Çıkar 
ilişkisi içerinde kesinlikle olmadan 
bu bölge içerisinde, taziye evi iste-
yen yer gösterin ve biz yapalım diyen 
iş insanları var. Bu iş adamlarından 
destek almak zorundayız. Belediye-
de para yoksa ve kaynak yaratılamı-
yorsa, nereden destek alacak? Bay-
raklı’da yaşayan insanlardan ‘hayır’ 
yapmak üzere bu projelerin yapımına 
katkıda bulunacaklar. Biz onlardan 
talepte bulunacağız. Onlar da bu tale-
be katkı sunacaklar. Finanslar olarak 
ayrıca bütçenin yetersiz olduğu nok-
talarda, İzmir Büyükşehir Belediye-
si’nden de yardım alacağız. 

Öncel: ‘Belediyeler halkı yönetmez, 
halka hizmet götürür’
Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı Belediye Başkan aday 
adayı Murat Haluk Öncel gazetemize özel açıklamalarda 

bulundu. Öncel, “Belediye başkanları halka hizmet 
götürürler. Belediyeler bürokratlar ile değil belediye 

başkanları ile yönetilir.” ifadelerini kullandı.
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Geride bıraktığımız 2014 
yerel seçimlerinde de 
Bayraklı için  aday ada-
yı olan Öncel, “Bu böl-
genin insanının derdini, 

sıkıntısını biliyoruz. Bölgenin insanı-
nın sıkıntısını yakından bilgi sahibi-
yiz ve buna dair çözüm önerilerimize 
mühendislik düzeyinde yaklaştığımız 
için, belediyecilik ile ilgili bilgilerimizi 
çok önceden kazandığımız için Bay-
raklı için aday olduk ” diye konuştu.

Siyasi kariyeri boyunca, DSP’de 
Şanlıurfa İl Başkanlığı görevinin yanı 
sıra Cumhuriyet Halk Partisi’nde de 
Konak Belediye Meclis üyeliği ve Yük-
sek Disiplin Kurulu üyeliği gibi önemli 
görevlerde bulunan Öncel, 2014 ye-
rel seçimlerinde de Bayraklı Belediye 
Başkanlığı için aday adayı olmuş, an-
cak o dönem CHP’den şu anki mev-
cut belediye başkanı Hasan Karabağ 
aday gösterilmişti.

Bayraklı için tekrar aday adayı 
olan Öcel, projelerini gazetemize an-
lattı. 

‘BAYRAKLI’DA SIRADAN BİR OY 
ALACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM’

Şanlıurfalı olmanızın, Cumhuriyet 
Halk Partisi adayı olmanız durumun-
da, CHP’nin Bayraklı’da oyunu yüksel-
teceği fikrine katılıyor musunuz?

Bu şekilde şoven bir yaklaşımım 
söz konusu değil. Etnik kimlik çerçe-
vesinde siyaset yapılmaz. Biz buna 
karşıyız. Tamamen toparlayıcı olmak, 
bu bölgenin insanını tanımak, bu böl-
genin insanının kafasında kendimi-
zi görebildiğimiz için adayız. Yoksa 
Şanlıurfalı olmak, Güneydoğudulu 
olmak bir birey olarak burada büyük 
bir şans. Anadolu kültüründen geldi-
ğimiz için, sıcak bir yaklaşım ve sa-
mimiyet, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
Halkçı yapısını ortaya koyan şahsım, 
bu bölgede yaşayan herkesin yüreği-
ne girmeyi başardı. Yüreğine girdiği-
miz insanların sayısı belki 100 binleri 
buldu ancak biz tamamının yüreğine 
girmek için mücadele ediyoruz. Ben 
Bayraklı’da sıradan bir oy alacağımız 
düşünmüyorum. Mevcut Cumhuriyet 
Halk Partisi oylarını rekor kıracağımı, 
hiçbir adayın arttıramayacağı kadar 
oyumuzu arttıracağımı söylüyorum. 
Bir nisan sabahı, oy sayım işlemleri 

tamamlandığı zaman, Bayraklı’da 
Cumhuriyet Halk Partisi bir önce-
ki genel ve yerel seçimlere göre, oy 
oranını en çok arttıran ilçe olacağının 
sözünü veriyorum. 

‘BELEDİYE VATANDAŞ İLE MÜTEAHHİT 
ARASINDA GARANTÖR OLACAK’

Bayraklı’da gerçekleşmekte olan 
bir kentsel dönüşüm söz konusu. Sizin 
bu konudaki çalışmalarınız nelerdir? 
Seçilmeniz durumunda, kentsel dönü-
şüm alanında nasıl bir politika izleye-
ceksiniz?

Bayraklı’da yerinde kentsel dönü-
şüm için çalışmalarımız mevcut. Bu 
kent çalışmalarında da kentin revize 
imar çalışmalarını değil, mevcut olan 
planlarını kent tasarım planları ile de-
ğiştireceğiz. Kenti yeniden tasarlaya-
cağız. Yani belediye, vatandaş ile mü-
teahhit arasında garantör görevinde 
bulunacak. Vatandaşın müteahhitlere 
yaptıracağı konutları ile bizim çizece-
ğimiz proje içerisinde imarlar gerçek-
leşecek. Bizler de garantör görevini 
yürüterek de vatandaşın sağlam ve 
garantili bir şekilde konut sahibi ol-
malarını sağlayacağız.

Bu çerçeve içerisinde tek amacı-
mız şu, ekonomik kalkınmayı sağla-
mak. Vatandaşlarımızın bulunmuş ol-
duğu özellikle çeper mahallelerinde, 
arazilerinin ve konutlarının değerinin 
çok daha üst sıralara tırmanmasını 
sağlayacak projeler geliştirmek isti-
yoruz. Bu da ancak ‘Kent İmar Planı’ 
ile mümkün olabilecek bir şey. Mev-
cut imar planları ve mevcut imar 
planlarının üstüne revize edilmiş 
planları vatandaşın problemini çö-
zebilecek konular değil. Bu planlar 
revize edilmemeli, yeniden tasarlan-
malıdır. Yeniden tasarlansın ki, ken-
tin altyapısı sıfırlansın. Yeni altyapı 
ile üst yapı inşa edilsin. Biz üstyapıyı 
yaptıktan sonra yol yapıyor, kanali-
zasyon yapıyoruz. Elektrik kabloları 
çekiyoruz. Bu planlı bir yapılaşama-
ya ters bir planlama yöntemi. Biz bu 
planlama yöntemini doğru planla-
ma yöntemi ile kentin 200-250 yıllık 
planlamasını gerçekleştirmek zorun-
dayız. Biz bu açıdan bakarak, Bayrak-
lı’nın kent planlamalarını gerçekleş-
tirmeye çalışıyoruz. Bizim ilk projemiz 
olan Onur Vadisi projesi olan, Onur 
Mahalllesi’nde gerçekleştireceğiz. Bu 
kenti yeniden planlayıp, yaklaşık 39 
tane sokağımızın olduğu o alanı bir 
vadi projesi olarak değerlendireceğiz. 
Dikmen vadisine benzer bir projeyi 
hayata geçirip, oradan bir başlangıç 
yapmayı ve bunu ilk üç yıl içerisinde 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 

‘BÜYÜK ŞİRKETLER VASITASIYLA İSTİHDAM 
YARATACAĞIZ’

Bayraklı İzmir’de yoksulluğun 
en yüksek olduğu ilçelerden bir 
tanesi. Sizin bu konudaki vizyo-
nunuz nedir? Bayraklı’da işsiz-
lik problemini nasıl çözeceksi-
niz? Yoksulluk bitecek mi?

Bayraklı’da işsizlik ve 
yoksulluk oranı İzmir’in birin-
ci sırasında. Elbette ki işsizlik 
ve yoksulluk sınırı alt sevi-
yelerdeyken, açlık sınırının 

altında olan çok sayıda aile var. 
Yaklaşık 360 bin nüfusu olan 

kentimizin içerisinde 10 bin -15 
bine yakın sayıda vatandaş açlık 

sınırının altında yaşıyor. 
Sosyal hizmetler 

m ü d ü r l ü ğ ü 
çerçevesin-

de proje-

ler hazırlıyoruz. Kentsel dönüşümün 
yanında, ekonomik olarak vatandaşın 
kalkınmasını sağlayacak bir proje-
ler de hazırlıyoruz. Esasen, ‘Yerinde 
Kentsel Dönüşüm’ ekonomik, sosyal 
ve aynı zamanda kültürel kalkınma-
dır. Ekonomisi olmayan vatanda-
şın, sosyal ve kültürel kalkınması da 
mümkün değildir. Biz de burada kent 
planlaması içerisinde vatandaşın 
kendi payına düşecek olan,  İzmir’in 
çanağında bulunan Bayraklı’nın çe-
perlerinde yaşayan vatandaşların 
da bulunmuş olduğu noktaları çok 
daha değerli hale gelmesini sağlama 
amacımız var. Burada ekonomik bir 
kalkınma hamlesi de mevcut. İkincisi, 
meslek edindirme kursları ile genç-
lerimizin meslek ve iş sahibi olma-
sının yollarını açacağız. Bayraklı’da 
bulunan gençlerin uyuşturucu prob-
lemi var. Bu gençlerin rehabilite edip 
bir şekilde meslek sahibi etmek için 
gençlik rehabilitasyon ve Eğitim Mer-
kezi oluşturacağız. Tüm bunların ya-
nında işsiz vatandaşlarımıza, meslek 
edindirme kurslarından belgelerini al-
dıktan sonra istihdam edilmeleri için 
birçok şirket ile koordineli çalışacağız. 
Biz tabi ki iş ortamı yaratabilecek ko-
numda değiliz. Ancak mevcutta bulu-
nan belediyecilik hizmetleri ile ken-
tin ekonomisini harekete geçirecek 
çalışmalar yürüteceğiz. Bayraklı’da 
cazibe merkezleri yaratacağız. İnsan-
ların sosyal aktivesini gerçekleştire-
ceği cazibe merkezleri oluşturup, bu 
bölgelerde ekonominin canlanmasını 
sağlamalıyız. İzmir merkezli turizm 
çekim merkezi yaratma düşüncesi 
içerisindeyiz. Bunu da mutlak suretle 
eğlence merkezleri, kültür merkezleri 
ile insanların gezip alışveriş yapabil-
dikleri alanlar oluşturarak yapmayı 
planlıyoruz. Yirmi dört saat yaşayan 
bir Bayraklı’yı bu şekilde planlamak 
zorundayız. Bu bölgelerde bu sayede 
istihdam gerçekleşecek. Bunun ya-
nında teknoloji kenti Bayraklı projesi 
altında, Manhattan Bölgesi dediğimiz 
proje çerçevesinde yüksek yapıların 
olduğu bölgeye teknoloji devlerini da-
vet edeceğiz. Bu bölgelere katma de-
ğeri yüksek şirketleri geldiği zaman, 
bu şirketlerin bünyelerinde ciddi bir 
istihdam alanı açılacaktır. Bu da bizim 
istihdam ile ilgili bir çözüm önerimiz 
olacaktır diye düşünüyorum.

‘AB FONLARINDAN DA YARARLANACAĞIZ’
Bayraklı Belediye Başkanı olmanız 

durumunda, taşerona karşı bir tavır ta-
kınacaksınız? Şu anda sendika temsil-
cileri ile ilişkileriniz ne durumda?

Sendika temsilcileri ile ilişkilerimiz 
çok iyi. Çünkü işçiler ile ilişkimiz iyi du-
rumda. Bizim şu anda belediyemizde 
yetkili sendika DİSK’e bağlı Genel-İş 
sendikası. Dolaysıyla da normal ola-
rak sendika ile çalışmalarımız devam 
edecek. Sendikasız hiçbir personel 
çalıştırmayacağız. Bütün personeli-
mize sendikal hakkının verilmesinden 
yanayım. Taşeronluk şu anda sade-
ce belediyenin işlettiği şirkette söz 
konusu. Bunun haricinde dışarıdan 
taşeron faaliyeti almayı planlamı-
yorum. Taşeronluk faaliyeti sadece 
belediyenin şirketi ile devam ettirile-
cektir. Yani şu anda belediyenin ken-
di şirketinde çalışan personel, işinde 
çalışmaya devam edecek. Biz bele-
diyenin şirketlerinde çalışan personel 
sayısını, çalışma alanlarını genişlete-
rek arttırmak istiyoruz. Yani gelir ge-
tiren birimler oluşturmak zorundayız. 
Enerji ile ilgili, yenilenebilir enerji kay-
nakları çerçevesinde, güneş panelle-
rini belediyenin bünyesindeki şirket 

ile kente ve belediyenin ihtiyaçlarına 
karşılık verecek şekilde bir yatırımdan 
bahsediyorum. Güneş enerjisi panel-
leriyle ilgili olarak mutlaka Avrupa 
Birliği fonlarından faydalanacak bazı 
projelere imza atacağız. Bu konuda 
da bazı danışman arkadaşlarımız var. 
Bu konuda uzman, arkadaşlarımızdan 
yardım alacağız. 

BAYRAKLI’NIN BİZİMLE ŞANSI ÇOK YÜKSEK
Milliyetçi seçmenin fazla olduğu 

Bayraklı’da partiler arası ittifak mese-
lesinin yerel seçimlere de yansımasını 
düşünerek CHP’nin tekrar kazanma 
şansını nasıl görüyorsunuz? Sizin nasıl 
bir belediyecilik tahayyülünüz var?

Bayraklı’nın bizimle şansı çok 
yüksek. Ancak bizsiz CHP’nin işi bu-
rada çok zor. Bu benim megaloman 
olduğumu göstermez. Bu benim, va-
tandaştan aldığım sonucu gösterir. 
Vatandaş kendisine uygun belediye 
başkanı istiyor. Halka hesap vere-
bilir, halk ile yöneten, halktan hiçbir 
şeyi gizlemeyen bir belediye başkanı 
isteniyor. Biz halkımızın arasında üç 
ayda bir meclis toplantıları yapacağız 
ve bütçe açıklamalarımızın hepsini 
halka açık alanda ilan edeceğiz. Halkı 
tamamen bilgilendireceğiz. Seçilmem 
durumunda, kendi mal varlığımı da 
belediyenin internet sitesinden ya-
yınlayacağız ve herkes bunu bilecek. 
Belediye başkanı olarak benim va-
tandaşa bir taahhüttüm söz konusu. 
Vatandaşımıza yapacağımız bütün 
projeleri bir taahhüt olarak vereceğiz. 
Halk tarafından denetlenebilir beledi-
ye yaratacağız.

Biz halkın rantını ön plana çıkaran 
ve yandaş rantını tamamen reddeden 
anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz. 
Bir belediye başkanı olarak da vatan-
daşın ve halkın arasından da hiçbir 
zaman ayrılmayacağımıza söz verdik 
ve bu sözümüzü tutacağız. Çünkü 
ben halkım. Ben köylü bir ailenin ço-
cuğu olarak ekonomik bağımsızlığı-
nı kazanmış, eğitim yeterliliğini elde 
etmiş, artık bu memlekete hizmet 
vermek için mücadele eden birisiyim. 
Bu çerçeve içerisinde bilgi birikimimi 
Bayraklı’ya aktarmak istiyorum. 

Bayraklı’da android işlemci tele-
fonlarımızla Bayraklı İletişim Mer-
kezi adı altında bir sistem kuracağız. 
Bu sistem sayesinde Bayraklı’daki 
sorunlar kolay bir şekilde belediyeye 
iletilebilecek. Belediye’nin ilgili birim-
lerine dağıtılacak ve ardından çözüm 
için biz direkt olarak edebileceğiz. Va-
tandaş bana bir şikayette bulundum 
bu şikayet ile ilgili kimse bana dönüş 
yapmadı diyemeyecek. BİM’e ulaşan 
her türlü müracaat, istek, şikayet bi-
rimlerimiz tarafından denetlenecek.

‘BELEDİYELER HALKI YÖNETMEZ, HALKA 
HİZMET GÖTÜRÜR’

Öte yandan muhtarlarımız Bele-
diye Meclisi’ne taşıyacağız. Muhtar-
larımız mecliste söz sahibi olacaklar. 
Oylamada bulunamayacak ama kendi 
mahallelerinde onayları olamadan 
hiçbir şey yapılmayacak. Bunun ya-

nında STK’lar ve muhtarlar ile bir-
likte çalışacağız. Ayrıca diğer siyasi 
partilerle seçimden sonra ve aday 
gösterilmemden sonra ziyaretler 
gerçekleştireceğim. Onlarla katılımcı 
belediyecilik anlaşması çerçevesi içe-
risinde, katılımcı belediyeceilik yap-
mayı hedefleyeceğiz. Ayrıca bu par-
tilerin ilçe başkanları ile de üç ayda 
bir kez bilgilendirme toplantısı ve 
istişare toplantısıyla, Bayraklı Beledi-
yesi katılımcı belediyecilik anlayışıyla 
yöneteceğiz.  

Belediyeler halkı yönetmez, halka 
hizmet götürür. Belediye başkanları 
halka hizmet götürürler. Belediyeler 
bürokratlar ile değil belediye başkan-
ları ile yönetilir. Bürokratların gölge-
si altında kalan bir belediye başkanı 
değil, bürokratları doğru yönlendiren, 
yöneten ve lider sıfatında bir kişi ola-
rak bir Belediye Başkanı olarak her-
kes tarafından bilinir olacağımıza biz 
inanıyoruz. Ciddi derecede yapılaş-
masını tamamlamış bölgelerde Kültür 
ve sosyal merkezler, bunun yanında 
tam teşekküllü kapalı pazaryeri inşa 
edeceğiz bunu yapabilmemiz için, 
elimizdeki milli emlak arazileri, bele-
diyenin arazileri ve belediye hizmet 
arazilerini kullanacağız. Bunlar da çok 
katlı olmak zorunluluğu getireceğiz. 
Çünkü kapalı pazaryeri tek katlı yapıp, 
inanılmaz derece değerli arazileri, 
yok durumuna düşürmek gibi bir ni-
yetimiz yok. Bu arazileri daha verimli 
ve daha rantabl kullanmak istiyoruz. 
O arazinin üzerinde kapalı pazaryeri, 
düğün salonu, taziye evi, kreş alanı ve 
tüm bunların yanında gençlikle ilgili 
olarak ‘Gençlik Rehabilitasyon Mer-
kezi’ , ‘Kadın ve Gençlik Aile Sağlığı 
Danışma Merkezi’ gibi birimler oluş-
turacağız. Sivil Toplum Örgütleri ve 
hemşeri derneklerini destekleyece-
ğiz. Onların kendi kültürlerini yaşa-
yabilmeleri açısından, gerek tekstil, 
gerekse ev yapımı yiyecek içecek ile 
yaptıkları çalışmaları sergileyip sa-
tabilmeleri için pazarlarda yer onlara 
yer vereceğiz. 

Peki Bayraklı Belediyesi bu projele-
ri hangi kaynaklarla gerçekleştirecek?

İlçe belediye bütçelerinin yüzde 
otuzu kesintiye uğradı. Bizim topla-
dığımız gelirin tamamı emlak çevre 
temizlik vergilerinden oluşuyor. Bele-
diyeler kendilerine ekstra gelir oluş-
turmak zorundalar. Kendilerine bu 
tür kompleks durumlarda hayırsever 
vatandaşlardan yardım alırlar. Çıkar 
ilişkisi içerinde kesinlikle olmadan 
bu bölge içerisinde, taziye evi iste-
yen yer gösterin ve biz yapalım diyen 
iş insanları var. Bu iş adamlarından 
destek almak zorundayız. Belediye-
de para yoksa ve kaynak yaratılamı-
yorsa, nereden destek alacak? Bay-
raklı’da yaşayan insanlardan ‘hayır’ 
yapmak üzere bu projelerin yapımına 
katkıda bulunacaklar. Biz onlardan 
talepte bulunacağız. Onlar da bu tale-
be katkı sunacaklar. Finanslar olarak 
ayrıca bütçenin yetersiz olduğu nok-
talarda, İzmir Büyükşehir Belediye-
si’nden de yardım alacağız. 

Öncel: ‘Belediyeler halkı yönetmez, 
halka hizmet götürür’
Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı Belediye Başkan aday 
adayı Murat Haluk Öncel gazetemize özel açıklamalarda 

bulundu. Öncel, “Belediye başkanları halka hizmet 
götürürler. Belediyeler bürokratlar ile değil belediye 

başkanları ile yönetilir.” ifadelerini kullandı.
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2003 yılından bu 
yana Harita Mü-
hendisi olarak 
Menemen çevre-
sinde faaliyet yü-

rüttüğünün altını çizen Güney, 
aday adayı olmasının gerek-
tirdiği etik kurallardan dolayı 
yürütmekte olduğu TMMOB 
Harita Mühendisleri İzmir Şu-
besi yönetimindeki görevinden 
istifa ettiğini belirtti.

Güney, “Çalışkan bir baba-
nın oğlu olduğum için her gel-
diğim yere çalışarak geldim. 
Bundan hem benim hem de ai-
lemdeki insanların büyük payı 
var.” diye konuştu.

‘TAKVİMİMİZ HEMEN HER GÜN DOLU’
Adaylık açıklaması hak-

kında da konuşan Menemen 
Belediye Başkan aday adayı 
Ömer Güney, “TMMOB’un çe-
şitli gençlik kademlerinde yer 
aldım. TMMOB’un bana verdiği 
bir destek var. Biz Oda tarihi-
nin belki de en genç ekibiyiz. 
Bu yönetim kurulunun en yaşlı 
üyesi benim. Çok değerli ar-
kadaşlarımız var. Seçim süre-
since çok iyi çalıştık ve herkes 
dokunduk. Şube yönetiminde 
en yüksek oy farkı ile seçimi 
kazandık. Bize duyulan bu te-
veccühün karşılığı olarak biz de 
çok iyi çalışıyoruz. Şubemizde 
duvara as-

tığımız bir takvimimiz var. O 
takvimin hemen her günü dolu. 
Biz çalışmayı seven bir ekibiz.” 
ifadelerini kullandı.

Güney sözlerini şöyle sür-
dürdü;

“TMMOB’un bize bu nok-
tada bir desteği olmuştur. Bu 
destek omuzlarımızdaki yükü 
arttıran bir destektir aynı za-
manda. Benim adaylık açık-
lamama katılan sayın Orhan 
Kasap, onun dışında yaşayan 
tüm eski genel başkanlarımızın 
katılımı oldu. TMMOB’dan çok 
yüksek bir katılım oldu. TM-
MOB’un dışında Menemen’de 
bulunan STK’lardan ve muh-
tarlarımızdan da katılım oldu. 
Yani Menemen halkı ve TM-
MOB bizi kucakladı. Bu durum 
elbette bizim sorumluluğumu-
zu arttıracak ve daha çok çalış-
mamız gerekecek.”

Harita ve Mühendisler 
Odası olarak yaz aylarında dü-
zenledikleri kamp hakkında da 
konuşan Güney, “Yaz eğitim 
kampı bizim göz bebeğimizdir. 
Bu yıl 17’incisini düzenledik. 
Biz burada gençleri gelece-
ğe hazırlamak için bir çalışma 
gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin 
değişik üniversitelerinden 100 
tane öğrenciyi seçiyoruz. Bu 
gençlerimizi politikacılarla, sa-
natçılarla, kendi meslek ala-

nında çok iyi yerlere gelmiş 
isimlerle bir araya getiri-

yoruz. Mesleğimizde-
ki gelişmeleri ve son 
teknolojileri onlara 
gösteriyoruz.” dedi.

‘MENEMEN’DE 
65 MAHALLEDE 
ÖRGÜTLÜYÜZ’

Genç ve dinamik 
bir ekiple çalıştıklarını 
kaydeden Güney, bu 

durumun Menemen’e 
de yansıdığını söyledi. 

Güney, “Menemen’in 65 
mahallesinde de örgütlü 

bir yapımız var. İnsanlara 
dokunuyoruz, insanlar 

bizi tanıyor. Zaten 
insanlara do-

kunduğunuz 
zaman size 
k a r ş ı l ı ğ ı n ı 
veriyorlar.

Bizim her mahallede en 
az biri kadın olmak üzere üç 
temsilcimiz mevcuttur. Tem-
silciler mahallelinin sorunla-
rını bize taşır ve bu sayede 
Menemen’de yaşayan herke-
sin problemlerine dokunmuş 
oluruz. Öte yandan aday gös-
terilmemiz durumunda bu 
çalışmayı partimizle birlikte 
sürdürmeyi düşünüyoruz. Me-
nemen’in her sokağını biliyoruz 
ve buraların problemlerini eki-
bimizle birlikte çözebileceğimi-
ze inanıyorum.” diye konuştu.

‘AYNI ŞEMSİYE ALTINDA 
TOPLANACAĞIZ’

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
çok zengin bir parti olduğunu 
dile getiren Güney, “Her adayı-
mız değerlidir. Diğer aday ada-
yı arkadaşlarımızı destekleyen 
insanlar elbette olacaktır. Biz 
adaylık sonrası bütün arkadaş-
larımızı kucaklayacağız. Hepi-
miz aynı şemsiye altında top-
lanacağız. Nihayetinde hepimiz 
Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bu 
sürecin ardından bütün arka-
daşlarımızla beraber sahaya 

ineceğiz.” şeklinde konuştu.

Aday adaylığı sürecinin ilk 
olmadığını aktaran Güney söz-
lerini şöyle sürdürdü;

“Ben bu partide yetiştim. 
Cumhuriyet Halk Partisi bizim 
evimiz. Parti geçen dönem ter-
cihini bizden yana kullanmadı. 
Sonuçta bizim almış olduğu-
muz bir parti kültürü var. Biz 
aday olmadık, aday olan parti-
limizin arkasında yürüdük. Biz 
farklı bir şey değil, yapılması 
gerekeni yaptık.” dedi.

‘MENEMEN’İN PLANLAMASINI DOĞRU 
VE HIZLI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ-
RECEĞİZ’

Menemen’e gelen göçün 
ikamet amaçlı olduğunu veri-
ler üzerinden aktaran Güney, 
Menemen’e gelen göçü doğru 
bir şekilde planlamak için aday 
olduğunu belirtti. Güney ayrı-
ca “Menemen’de bir planlama 
çalışması var ancak biz göreve 
geldiğimiz zaman daha hızlı bir 
şekilde bu planlamayı yapma-
mız gerekiyor. İzmir’e yapılan 
devlet yatırımlarının büyük bir 

çoğunluğu kuzey yönünde bu 
nedenle Menemen’e yapılan 
bu göç durmayacak, aksine 
daha da artacak. Bizim buraya 
nitelikli göç almamız lazım. Bu-
nun için de şehre nitelikli alan-
ların yapılması gerekli. Bu yüz-
den Menemen’de ilk iş olarak 
şehir planlanmasının yapılması 
şart. Biz de kenti doğru planla-
yacağız. Örneğin Menemen’de 
tarım çok önemli. Bu nedenle 
tarıma dayalı sanayiyi Mene-
men’e getirmek durumundayız. 
Çünkü Menemen’de, Mene-
men çiftçisi para kazanmazsa 
kimse para kazanamaz. İşsizlik 
büyük bir problem. Bizim bunu 
da çözmemiz lazım.” ifadelerini 
kullandı.

‘SİYASET ZAMANINDA YAPILINCA 
GÜZEL BİR ŞEY’

“Ben hırslı değilim ancak 
iddialıyım.” diyen Güney, ye-
rel seçim dinamiklerinin genel 
seçimlerden farklı olacağının 
altını çizdi. Güney, “Bundan 
öncesinde çok başarılı kişiler 
var olmuş olabilir. Ancak ben 
kişilerden ziyade kurumların 

önemli olduğunu düşünüyo-
rum. Biz, bizden sonra gelecek 
arkadaşlara bu bayrağı tes-
lim edeceğiz. Bu nedenle belli 
oranlarda gençlerin önünün 
açılması gerekiyor.” ifadelerini 
kullandı.

Güney sözlerini şöyle ta-
mamladı;

“Siyaset zamanında yapılıp 
zamanında bırakıldığı zaman 
güzel bir şey oluyor. Bizim Ha-
rita Mühendisleri odasında ya-
zılı olmayan bir kuralımız var-
dır. Buna göre, görevi iki dönem 
yapan kişi koltuğu bir başkası-
na devreder. Başkanımız, çok 
zor şartlarda aldığı belediyede 
çok önemli işlere imza attı. Ben 
değişim lafını kullanmayı pek 
sevmiyorum. Aday gösterilir-
sem olacak şey, bayrağın el 
değiştirmesidir sadece. Baş-
kanımız, partiliği tartışılmaz bir 
siyaset ağabeyimizdir. Ben bu 
süreçte arkamızda duracağı-
na adımın Ömer olduğu kadar 
eminim. O da bu sürece katkı 
koyacaktır. Hep birlikte bayrağı 
daha yukarılara çıkaracağız.”

Güney: ‘Tahir Şahin’in arkamızda duracağına inancım tam’

AYNI ŞEMSiYE ALTINDA 
TOPLANACAĞIZ

Menemen’de 1999 yılından bu yana Belediye Başkanlığı görevini yürüten mevcut Belediye 
Başkanı Tahir Şahin’in 2019 yerel seçimlerinde parti içerisindeki en ciddi rakibi durumunda 

olan Güney, yerel seçimlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Güney, aday adaylığı sürecini 
bir yarış gibi görmediğini, bunun bir bayrak devralma meselesi olduğunu söyledi.

İzmir Tramvayı, kısa süre-
de kent yaşamının bir parçası 
haline geldi. Fahrettin Altay – 
Halkapınar arasında 12,5 km 
uzunluğundaki 19 duraklık hat-
ta sefer yapan Konak Tramvayı 
ile Alaybey – Ataşehir arasında 
8,8 km uzunluğundaki 14 du-
raklık Karşıyaka Tramvayı’nın 
taşıdığı toplam yolcu sayısı 21 
milyonu aştı. Karşıyaka Tram-
vayı, 16 aylık toplu ulaşım hiz-
metinde toplam 12 milyon yol-
cu taşırken, Konak Tramvayı 5 

aylık toplu ulaşım hizme tinde 
toplam 9 milyon yolcu sayısına 
ulaştı. İzmir’de 179 km’ye ula-
şan raylı sistem ağının son hal-
kası Konak Tramvayı, kaldırılan 
otobüs seferlerinin de etkisiy-
le tek ulaşım aracına dönünce 
yolcu sayısı ve yoğunluğu açı-
sından büyük bir sıçrama yaptı. 

24 Mart 2018 tarihinde 
deneme seferlerine başlanan, 
2 Temmuz 2018’de ise ticari 
işletime geçen bu hatta günlük 

ortalama yolcu sayısı 75 binin 
üzerine çıktı. 6 dakika aralıkla 
sefer yapan Konak Tramva-
yı, sabah 07:00-09:00 ile ak-
şam 15:00-20:00 arasında en 
yoğun saatlerini yaşıyor. Bu 
saatlerde tek ulaşım aracına 
yönlendirilen İzmirliler, sabah 
ve akşam iş çıkışı saatlerinde 
yoğunluktan dolayı sıkıntılar 
da yaşıyor.

8,8 km’lik hatta sefer ya-
pan Karşıyaka Tramvayı’nda 

da yolcu sayısı, günlük 35 bine 
ulaştı. 11 Nisan 2017 tarihinde 
yolculu ön işletime başlayan bu 
hatta seferler 10 dakika sıklıkla 
yapılırken, yolcu sayıları sürekli 
takip edilerek yoğunluğa göre 
ek seferler yapılabiliyor. İzmir 
Tramvayı, geçtiğimiz günlerde 
TSE’den de 5 ayrı kalite belge-
si almaya hak kazanmış, İzmir 
Metro sisteminin 5 kalite bel-
geli “Entegre Yönetim Siste-
mi”ne dahil edilmişti.

İzmir tramvayı 21 milyonu taşıdı 
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Tiyatronun kalbi Konak’ta atacak

Sosyal be-
lediyecilik 
an lay ış ın ı 
kültür-sa-
nat ala-

nında da hayata geçiren 
Konak Belediyesi, başa-
rılı projelerine bir yenisini 
daha ekledi. Bizim Tiyatro 
ile kültür merkezlerindeki 
salonları yerel tiyatro top-
luluklarına açan, Çocukla-
ra Cumartesi Oyunları adı 
altında her hafta bir çocuk 
oyununu minik izleyicileriyle 
buluşturan, Okulda Tiyatro Var 
etkinliğiyle de her Çarşamba ti-
yatroyu okullara taşıyan Konak 
Belediyesi, şimdi de “Tiyatro 
Konak’ta” projesiyle Türki-
ye’nin önemli tiyatro topluluk-
ları ve oyuncularını yeni sezon-
da İzmirlilerle buluşturuyor. 
Kasım ve Aralık ayları boyunca 
farklı tiyatro oyunlarına ev sa-
hipliği yapan proje kapsamında 
sahnelenen tiyatro oyunlarında 
seyirci rekoru kırıyor. Sanatı-
na gönül vermiş tiyatrocuların 
oyunlarının sahnelendiği Konak 
Belediyesi Selahattin Akçiçek 
Kültür Merkezi Avni Anıl Sah-
nesi her oyunda dolup taşar-
ken, oyunların biletleri günler 
öncesinden tükeniyor. 

İZMİRLİLER TİYATROYLA KONAK’TA 
BULUŞACAK

Konak Belediye Başka-
nı Sema Pekdaş, Tiyatro Ko-
nak’ta projesinin kentin ihtiyaç 
duyduğu nitelikli kültür-sanat 
etkinliklerine evsahipliği yapa-
cağını dile getirdi. Proje kap-
samında sahnelenecek oyun-
ların İzmir seyircisinin istekleri 
dikkate alınarak belirlendiğini 
dile getiren Pekdaş, yıl başına 
kadar sürecek olan tiyatro et-
kinliğinde Türkiye’nin başarılı 
bir çok tiyatro sanatçısını ağır-
layacaklarını söyledi. İzmir’in 
önemli tiyatro topluluklarının 
oyunlarının da Tiyatro Konak’ta 
yer aldığını vurgulayan Pek-
daş, “Tiyatro sanatını yaşatma 
çabamız var. Bu nedenle her 
hafta ‘Okulda Tiyatro Var’ adıy-
la ilkokullarda tiyatro oyunla-
rı sahneliyoruz. Ayrıca kültür 
merkezlerimizde her haftasonu 
çocuk oyunlarımız var. Bunun 
yanı sıra amatör tiyatro top-

luluklarına çalışma yapacak-
ları prova alanları sunuyoruz. 
Onlara sahnelerimizi açıyoruz. 
Herhalde tiyatro sanatına en 
fazla bütçe ayıran belediyele-
rin başında geliyoruz. Bu yıl da 
bu desteğimizi bir adım ileriye 
taşıyalım dedik ve Tiyatro Ko-
nak’ı hayata geçirdik. Hemşeh-
rilerimiz için yeni oyunlar geti-
riyoruz, getirmeye de devam 
edeceğiz. Her biri Türkiye’nin 
başarılı isimlerinin sahne aldığı 
oyunlar. Ben tüm İzmirlileri bir-
likte izlemeye davet ediyorum. 
Gelsinler hep birlikte sanatın 
özgürlüğünde, umut dolu, barış 
dolu günlerde buluşalım” dedi. 
Aralık ayı sonuna kadar sürecek 
olan Tiyatro Konak projesi kap-
samında sahnelenecek oyun-
larla ilgili detaylı bilgi almak is-
teyenler www.tiyatrokonakta.
com internet adresini ziyaret 
edilebilir. 

Türk Tiyatrosunun usta oyuncu-
su Selçuk Yöntem ve ünlü orkestra 
Şefi İbrahim Yazıcı, Olten Filarmoni 
Orkestrası eşliğinde "Senfonik Mi-
zah" adlı gösteri ile İzmir Ahmed 
Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 
izleyici ile buluştu.

İzmir’in ilk özel orkestrası olma 
özelliğini taşıyan Olten Filarmoni 
Orkestrası 5. sezonunda da dün-
yaca ünlü sanatçıların üstün per-
formanslarını, ilgi çekici ve özgün 
projeler ile sunmaya devam ediyor. 
Türk Tiyatrosunun “büyük sesi ve 
usta yorumcusu” Selçuk Yöntem ve 

ünlü orkestra Şefi İbrahim Yazıcı, 
senaryosunu Zuhal Ergen’in kale-
me alıp yönettiği Senfonik Mizah 
gösterisinde bir araya geldi.

MİZAH ÇOK SESLİ MÜZİK İLE BÜTÜNLEŞTİ 
Yazar -Yönet-

men Zuhal Er-
gen’in , “Ben sa-
dece onların sözü 
oldum, dili ol-
dum...” dediği, iki 
ustanın bir araya 
gelerek müzik, 
dans, sohbet ve 
şarkılarla çok 

sesli müziği mizah ile buluşturduğu 
eğlenceli geceye İzmirlilerin ilgisi 
yoğun oldu. Biletleri bir hafta içinde 
tükenen gösteriyi aralarında Fazıl 
Say gibi ünlü isimlerin de bulundu-
ğu yaklaşık bin 200 kişi izledi.

‘Senfonik Mizah‘ İzmirlilerle buluştu 


