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Saygıdeğer Konuklar,
Değerli ESİAD Üyeleri,
Medya kuruluşlarımızın değerli temsilcileri,
Yaklaşan yerel seçimler öncesinde, iki büyük siyasi partinin İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanı
adaylarını iş dünyasıyla buluşturmak, projelerini dinlemek ve tartışmak amacıyla düzenlediğimiz
toplantılardan ikincisi ve sonuncusuna “hoş geldiniz” diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bugünkü toplantımızın konuğu, İzmir Milletvekilimiz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
önceki Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali
Yıldırım… Yoğun programı arasında bizi kırmayarak davetimizi kabul edip aramızda olan Sayın
Yıldırım’a içtenlikle teşekkür ediyor, 30 Mart’ta başarılar diliyoruz. Bu vesile ile kendilerine
bakanlık dönemi boyunca İzmir’de gerçekleşmesine öncülük ettiği, bazılarının inşaatı süregelen
yatırımlar için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
Bu defaki yerel seçimlerin yerel sorunların, projelerin tartışılmasını gölgelediğinden ve genel seçim
havasına büründüğünden şikayet ederken, seçime günler kala sosyal medyanın önemli
aktörlerinden Twitter’a erişimin engellenmiş olması, ne yazık ki hepimizi bu atmosferin girdabına
çekmiş, demokrasiyi savunma refleksimizi harekete geçirmiştir.

Değerli Konuklar,
Anayasamızın “Kişinin Hakları ve Ödevleri” başlıklı İkinci Bölümü’nde 20, 21 ve 22.
Maddelerinden ilki “özel hayatın gizliliği ve korunması”nı, ikincisi “konut dokunulmazlığı”nı,
üçüncüsü olan 22. Madde ise, “haberleşme hürriyeti”ni ve gizliliğini düzenlemektedir. Yani, bu üç
özgürlüğün aynı anda korunması devletin güvencesi altındadır. Biri gerekçe gösterilerek diğeri
devlet eliyle ihlal edilemez. Anayasamızın 26. maddesi de herkesin düşünce ve kanaatlerini
açıklama ve yayma hakkına sahip olduğunu vurgulamaktadır. Sosyal medya kamuya açık bir
alandır, herkes yararlanmaktadır. Örneğin Twitter’da muhalefet kadar, Cumhurbaşkanımız,
Başbakanımız, Bakanlarımız da fikirlerini paylaşmaktadırlar. Bu platformların tamamen erişime
kapatılmak istenmesi internet çağında mümkün görünmemektedir. Bu gereksiz gayret, “atılan
taşın ürkütülen kuş”a değmediği, ancak bugünkü siyasi iktidarın da büyük emekleriyle önemli bir
yere getirilen ülkemizin saygınlığına ağır ve kalıcı zarar verildiği çelişki dolu bir hamle olarak tarihe
not düşülecektir.
Avrupa Birliği’ne uyum amacıyla aralıklarla demokratikleşme paketleri hazırlanan ülkemizde,
kazanımların korunması ve geliştirilmesini beklerken, tam tersine geri adım atıldığını görmek
demokrasimizin geleceğine ilişkin kaygıları artırmaktadır. Demokratik haklara hassasiyetle sahip
çıkmayı doğal görevi sayan bir sivil toplum kuruluşu olarak, haberleşme, haber alma ve düşünce
özgürlüklerini ihlal eden düzenlemelerin en kısa sürede gözden geçirilmesini diliyoruz.
Saygıdeğer konuklar,
Bu zorunlu girişten sonra, Sayın Binali Yıldırım’ın projelerine gelmek istiyorum. Şubat ayı
sonlarında Sayın Yıldırım’ın açıkladığı 1414 proje, sunum toplantısında bulunan herkesi etkiledi.
“Hayat İzmir” başlığıyla duyurulan ve üzerinde çok çalışılmış olduğunu düşündüğümüz projeler,
ilçeler bazında görülebileceği gibi, ekonomi, ulaşım, ekolojik, kentsel, sağlık, kültür ve sanat,
sosyal, engelsiz ve teknolojik ana başlıkları altında da görülebiliyor. Projelerin yer aldığı internet
sitesinde, “Fikrim Var” bölümünün varlığı katılımcılık açısından çok yerinde olmakla birlikte, bu
bölümün arayüzünün İngilizce olması doğrusu bizi şaşırttı.

1414 projenin sayıca fazla ve detaylı olması, konuların belirli bir konsept dahilinde ele alındığını
gösterme yanında, plan ve tasarım unsurlarının uyumlu olduğu izlenimini veriyor. Bu olumlu
husus, tabii projeleri gerçekleştirmek için uzun sürelere ihtiyaç olduğunu da ortaya koyuyor. Pek
tabii hepsi çok güzel ve tümünün gerçekleşmesi, İzmir’i bambaşka şehir yapacaktır. Ne var ki,
Sayın Binali Yıldırım’ın 1414 projesine ilişkin medyaya görüşlerimi açıklarken söylediklerimi
tekrarlamak istiyorum: Projelerin hangi kaynaklarla finanse edileceği konusu çok önemlidir ve
bütün adaylarca propaganda çalışmalarında mutlaka açıklanmalıdır. 1414 proje için öngörülen 65
milyar dolarlık kaynak nasıl sağlanacaktır? Sayın Binali Yıldırım’ın hazır buradayken bu konuda
bize biraz ipucu vereceğine inanıyorum.
Ben sözlerimi daha fazla uzatmadan mikrofonu hemen Binali Bey’e vermek istiyorum. Katılımınız
için teşekkürlerimle, hepinize tekrar saygılar sunuyorum.

