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Saygıdeğer Konuklar, 

Değerli ESİAD Üyeleri, 

Medya kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, 

 

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde, iki büyük siyasi partinin Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarını 

iş dünyasıyla buluşturmak, projelerini dinlemek ve tartışmak amacıyla düzenlediğimiz  

toplantılardan ilkine “hoş geldiniz”. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

 

İlk toplantımızın konuğu, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin başkan 

adayı Sayın Aziz Kocaoğlu… Yoğun programı arasında bizi kırmayarak davetimizi kabul edip 

aramızda olan Değerli Başkanımıza içtenlikle teşekkür ediyor, 30 Mart’ta başarılar diliyoruz.  

 

Bu defaki yerel seçimler, hepimizin bildiği nedenlerle tam bir genel seçim havasına büründü ve son 

güne kadar öyle devam edeceğe benziyor. Bu hava, ne yazık ki aday belirleme sürecinden partilerin 

propagandalarındaki argümanların niteliğine kadar birçok şeyi etkiledi. Liderlerin konuşmaları ve 

televizyon reklamlarındaki vaatlerden müthiş bir iktidar mücadelesinin varlığını hissediyoruz.  

 

Liderler düzeyinde siyasi kutuplaşmanın ve karşılıklı suçlamaların da had safhada olması, bu seçim 

öncesi dönemi, eskilerinden farklı olarak “olağanüstü”, ama maalesef aynı zamanda topluma “kaygı 

verici” bir görünüme sokuyor. 

 



 

 

Biz yerel yönetimleri her zaman demokrasinin tabanda uygulanması ve günlük yaşamımızı doğrudan 

etkileyen sorunların çözüm bulduğu yerler olarak değerlendirdik ve belediye başkanlarımızı çok 

önemsedik. Büyükşehir gibi, büyük bir alanın sorunlarını çözebilen, hemşehrilerinde 

hizmetlerinden memnuniyet düzeyini artırabilen belediyelerin, adına seçime girdikleri siyasi 

partilerini iktidara taşımada da lokomotif olabildiklerini gördük. Bildiğiniz gibi, “Bütünşehir” diye 

isimlendirdiğimiz yasayla sınırlar daha da büyüdü, il sınırıyla bütünleşti. Mülki idareler ve ilçe 

belediyeleriyle uyum içinde çalışmanın önemi daha da arttı. Gözden kaçırılmaması gereken bir 

husus da, böylesine büyük organizasyon ve hizmet operasyonların altından ancak çok nitelikli 

kadrolarla kalkılabileceğidir. Bu önemli noktanın ülkemizde birçok belediyede genellikle ihmal 

edildiğini, siyasi tercihlerin halen daha kadro oluşturmada önemli rol oynadığını görüyor, 

üzülüyoruz. 

 

Saygıdeğer konuklar, 

 

Geçtiğimiz günlerde, diğer Büyükşehir adayları gibi, Sayın Kocaoğlu da İzmir için projelerini 

açıkladı. “İzmirlinin İzmir’i” başlıklı kitapçığa bakıldığında, siyasi kutuplaşmanın izlerini Sayın 

Başkan’ın önsözünde de görmek mümkün… Kitapçıkta bazıları bildiğimiz, bazıları yeni olmak 

üzere birçok güzel projeye yer verilmiş, yerel yönetimlerde katılımcılık özellikle vurgulanmış. Ulaşım 

projelerine oldukça geniş bir yer ayrılmış olmasını, şikayetlerin ciddiye alınıp değerlendirildiği 

şeklinde yorumluyoruz. Buna karşılık ilçelere yönelik projelerin bulunmaması ya da özel olarak 

belirtilmemiş olmasını da bir eksiklik olarak görüyoruz. 

 

Projeler, Sayın Başkanın bize detaylı şekilde anlatacağını düşündüğüm, 5 ana stratejik hedef 

ekseninde oluşturulmuş. Tabii hepsi çok güzel ve İzmir’in çehresini değiştirecek şeyler. Ne var ki, 

Sayın Binali Yıldırım’ın 1414 projesine ilişkin medyaya görüşlerimi açıklarken söylediğimi bu 

projeler için de tekrarlayabilirim: Projelerin hangi kaynaklarla finanse edileceği konusu çok 

önemlidir ve bütün adaylarca propaganda çalışmalarında mutlaka açıklanmalıdır. İzmirlinin İzmir’i 



 

 

kitapçığının son sayfasında yer verilen “İzmir Büyükşehir belediyesi bu projeleri gerçekleştirebilecek 

gerekli finans gücüne sahiptir” gibi çok genel bir ifadenin yeterli ve tatmin edici olmadığına 

inanıyorum. 

 

Son olarak da, içinde bulunduğumuz ve 30 Mart’ta sona erecek dönemdeki başarılı icraatların 

kamuoyuyla, daha da önemlisi İzmir’de yaşayanlarla yetkin ve etkin bir şekilde paylaşılmadığını 

düşünüyorum. Unutmamak gerekir ki anlattıklarınız karşısındakinin anladığı kadarıyla sınırlıdır. 

Sözkonusu analizime katılıyor musunuz, çok merak ediyorum Sayın Başkanım. 

 

Ben sözlerimi daha fazla uzatmadan mikrofonu hemen Sayın Aziz Kocaoğlu'na vermek istiyor, 

katılımınız için teşekkürlerimle, hepinize tekrar saygılar sunuyorum. 


