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TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK), yaklaşan yerel seçim-
ler öncesinde 14 Ocak 2019 tarihin-
de basın toplantısı gerçekleştirerek, 
yerel yönetim adaylarına yönelik 
beklentilerini paylaştı. 

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi’nde düzenlenen basın toplan-
tısında ortak metni TMMOB İzmir İKK 
adına Dönem Sekreteri Melih Yalçın 
okudu. “Kim belediye başkanı olsun” 
sorusundan daha çok, “nasıl bir kent 
yönetimi istiyoruz” sorusuna yanıt 
aranması gerektiğine işaret edilen 
açıklamada, İzmir’in rant politikaları-
nın hedefi durumunda olduğuna de-
ğinilerek, şöyle denildi:  

“Bir süredir İzmir ve çevresine 
ilişkin rant projeleriyle İzmir’in doğal 
yaşam alanları, yapılaşmaya açılarak, 
kent ve çevresinde paraya dönüştürü-
lecek ne kadar alan varsa, sonuçlarına 
bakılmaksızın enerji yatırımları, taş 
ocakları, altın, nikel vb. madencilik 
çalışmalarıyla plansız bir şekilde yok 
edilmeye çalışılıyor.”

TMMOB’un uzmanlık alanlarına 
giren konularda mesleki ve hukuki 
mücadelesini sürdürdüğüne yer ve-
rilen açıklamada, “Ancak bu mücade-
le sürecinde İzmir’deki mevcut yerel 
yöneticilerden yeterince destek ala-
madığımızı üzülerek ve altını çizerek 
bir kez daha hatırlatmak zorundayız. 
Yerel yöneticilerin İzmir’i yaşanmaz 
hale getirerek, yok edecek bu tür poli-
tikalara itiraz etmemesi gerçekten çok 
düşündürücü ve hatta kaygı vericidir” 
denildi. Açıklamada, belediye başkan-
larının ve yerel yönetimlerin benim-
semesi gereken temel ilkeler ise şöyle 
sıralandı: 

“-Sosyal demokrat bir kent yöne-
timi, kentin her kesiminin mümkün 

olduğunca karar mekanizmalarına 
katılmasıyla mümkündür. Bu nedenle 
kent adına verilecek kararlarda kent-
linin görüş ve önerileri mümkün olan 
en geniş biçimde alınmalı ve öneriler 
kararlara yansıtılmalıdır.

-Kente ilişkin yapılacak her türlü 
alt ve üst yapı yatırımlarında, öncelik-
le uzman meslek odalarından görüş 
alınmalı, büyük projelerde halkın ve 
demokratik kitle örgütlerinin görüşü-
ne başvurulmalıdır.

-Sermaye kesimi yerine kentin 
önemli bir kısmını oluşturan yoksul-
lara, emekçilere, dezavantajlı kesim-
lerin ihtiyaçlarına yönelik politikalar 
gözetilmelidir.

-Toplumun ihtiyacı olmayan ve ka-
muyu zarara uğratacak yatırımlardan 
kaçınılmalıdır.

-Yaşam alanlarını ve mülkiyet 
hakkını zapt etmek niyetiyle gerçek-
leştirilen her türlü kentsel dönüşüm 
uygulamalarında yurttaşın yanında 
yer alınmalı ve yerlerinden edilmeden, 
güvenli ve daha yaşanabilir bir çevre-
ye kavuşmaları sağlanmalıdır.

-Su kaynaklarının, havanın kirlen-
mesine yol açacak, halkın sağlığını 
olumsuz yönde etkileyecek, kentin 
içinde yer alan doğal yaşamı yok ede-
cek projelere izin verilmemelidir. Kent 
içi açık yeşil alanların mutlak korun-
ması ve çoğaltılması sağlanmalı, açık 

yeşil alanların içerisinde ve altında, 
beton içeren hiçbir yapılaşmaya izin 
verilmemelidir.

-Merkezi yönetimin aldığı ve ka-
muyu zarara uğratacak kararlara karşı 
kentteki demokratik kitle örgütleriyle 
işbirliği yapılarak hukuksal ve demok-
ratik olarak tavır gösterilmeli, yağma 
politikalarıyla etkin bir mücadele yü-
rütülmelidir.

-Belediye emekçilerinin kadrolu, 
güvenceli istihdamı esas alınmalı, 
liyâkattan taviz verilmemeli, sendi-
kaları tahakküm altına almaya ça-
lışmadan eşit ilişki kurulabilmelidir. 
Sendikaların ve demokratik kitle ör-
gütlerinin İzmir’de yerel demokra-
sinin gelişiminin bir parçası olduğu 
bilinmelidir.

-Seçildiğinde, bulunduğu makamı 
kendi siyasi çıkarları için kullanmaya-
cak, belediyeyi şirket gibi görmeyecek, 
yargı kararlarına uyacak donanımlı ki-
şiler aday gösterilmelidir.”

Kent suçlarının haritalanarak, önü-
müzdeki günlerde kamuoyuna açıkla-
nacağının bildirildiği açıklamada, “Bu 
temel ilkeleri benimsemiş yerel yö-
netim anlayışı ile ancak İzmir’in ge-
leceğinin aydınlığa kavuşabileceğini 
belirtir, gerek siyasi partilerin gerekse 
yurttaşların seçimlerini bu çerçevede 
yapması gerektiğini hatırlatırız” de-
nildi. 

TMMOB İzmir İKK’dan Yerel Seçim Öncesi Çağrı…
NASIL BİR KENT YÖNETİMİ İSTİYORUZ?


