AK Partisinden istifa etme nedenlerim!
Sayın başkanım merhaba. Aşağıdaki yazıyı 24Haziran 2018 seçimlerinden yaklaşık üç ay önce Sayın Harun
Karaca beye yazıp mail yolu ile ( iletişim@harunkaracan.com.tr) adresine göndermiştim. Ancak bu konu ile
alakalı tarafıma bir dönüş maalesef alamadığım gibi İğneada da menfi yönde herhangi bir gelişme de olmadı.
(Son haftalardaki “yaptım oldu” mantığı ile yapılan göz boyama işleri hariç)
Aşağıdaki yazının özünde kısmen de olsa AK Partinin Trakya da oy kaybetmesinin sebeplerinden bahsetmiştim.
Dolayısı ile 24 Haziran 2018 seçimlerindeki İĞNEADA seçim sonuçları beni doğrulamıştır.
Milletvekilliği
AKP
514
MHP
72
CHP
638
İYİ Parti 186
HDP
54
SP
8
HDA
3
Vatan
4
Partilerin oy dağılımı böyle olmuştur..
Başkanlık
Recep Tayyip Erdoğan 570
M.ince 780
Akşener 120
Demirtaş 26
2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti 686
CHP
535
MHP
213
24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDE AKP VE MHP NİN OY KAYBI!
AKP OY - 172
MHP OY - 141
CHP OY + 103
Bu sonuçlara göre millet ittifakı AKP nin elinden İĞNEADA belediyesini alacak gibi görünüyor!
AKP belediyesinin son dört yıl içinde vaat ettiği hizmetler için bir çivi çakmamış bilakis kendisi yarım kalan
inşaatını tamamlamış, sahil bandına usulsüz ve plansız dolgu yapıp yakınlarına başta olmak üzere kıyı kanununa
muhalefet kamu vicdanını rahatsız eden restoranlar kurulmasına izin vermiştir. Süratle İğneada belediyesine ait
yerleri ya satmış ya da şaibeli şekilde kiralama yoluna gidilmiştir.
Kamu vicdanı bu durumdan oldukça rahatsız olup faturayı AKP ye kesmektedir.
Daha bitmedi;
2014 yılı seçimlerinde AKP ye ve seçmenine hakaret eden kişiler, İğneada da arka arkaya AK Partisine üye
olurken, kendileri hakkında hiçbir sosyal ve hukuki araştırma yapılmamıştır! AKP den soğuyanlar sırf bu nedenle
AKP ye oy vermeyeceğini dillendirmekte ve haklı olarak diğerlerinin de aklını çelmektedir.

Her zaman devletimizin ve AK Partinin savunucusu olarak yıllardır sanal ortamdaki karşıt görüşler ile adeta savaş
yapmış bir AK Partiliyim. İğneada da “İSGEDER” Adı altında (İĞNEADA SOSYAL GELİŞİM DERNEĞİ) otuz üyeli
bir dernek kurdum. Ancak çakma AK Partili belediye başkanı kendi çıkarlarının derdine düştüğü için bizim
varlığımızı kabul etmediği gibi, başkanın kendisini nezaket ziyaretim sırasında bana “dernek için“sakın yer isteme”
diyerek derneğimiz hakkında tek bir cümle duymadan konuyu kapattığına şahit oldum.
Bizim derneğimiz dışarıdan destekli AKP düşmanı bir dernek değil tam tersi AKP nin savunucusu özellikle nükleer
ve termik konusunda kısmende olsa destekleyicisi olmuştur. Dernek web sayfamız
http://www.igneadasosyalgelisimdernegi.org/haberler.php?page=5 dışında
http://www.ulusalhaberciler.com/haber/haber.html Nükleer santraller ile alakalı yazılar tarafımdan yayınlanmıştır.
Şahsen Trakya kalkınma ajansının düzenlediği proje eğitimlerine katılarak üç adet sertifika almışlığım vardır.
Amacım ajansın sağladığı imkânlardan bölgemizin istifade etmesini sağlamaktı. Ancak şevkimizi kıran sahte AK
Partili başkan (!) sayesinde derneğimiz son üç yıldır kış uykusundadır.
AKP nin çakmaları, sahteleri ile bölgemizde hiçbir varlık gösteremeyeceğimizi anladım! Bu güne kadar benimkisi
beyhude bir çaba oldu. AKP nin çakmaları maalesef bizi burada utandırdı. Son sene “yaptık oldu” mantığı ile
vaatlerinin bir kısmını yapmaya çalışmak ve yerine kendi düzenlerini devam ettirecek adam yetiştirme çabaları
yeni bir oyunun parçasıdır ve gerçeklikle uzaktan yakından alakası olmayan girişimlerdir.
Adım Muttalip Girgin 1962 doğumluyum.
Alaylıyım.
AKP den istifa edip bağımsız belediye başkan adaylığına hazırlanmak istiyorum. Bölgemizin ve bölge insanımızın
değerini biliyorum daha fazla siyasi partileri kendi çıkarları için kullanan niteliksiz insanların başkan olmasının
önünü kesmek için çalışacağım.
AK Partisine gelince;
AKP nin iğneada da belediyeyi tekrar kazanma şansı var mı?
Var tabi ancak;
Duygusal olmadan başkan görevden hemen alınmalı.
Yerine kayyum atanmalı
Satılmış veya usulsüz kiralanmış yerler incelemeye alınmalı ve saçı bitmemiş yetimlerin hakkı korunmalıdır.
İğneada nın kanaat önderleri ile acil toplantı yapılmalı.
Kooperatifler, birlikler, dernekler, muhtarlar hepsi toplanıp icraatları hakkında bilgi sahibi olunmalı
Devam eden yaptık oldu projeler hemen durdurulmalı ileride tekrar yıkılıp yapılmasının önüne geçilmelidir.
Çünkü İğneada belediyesinin kendisine ait pek fazla toprağı maalesef kalmamıştır.
Belki halk, AK Partisine tekrar güvenebilir!
Saygılarımla…
Not: Siz mailimi okurken ben AKP den istifa dilekçemi yazıyor olacağım
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Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun
Karaca Bey öncelikle merhaba, nasılsınız?
Müsaadenizle ve affınıza sığınarak konuya direk gireceğim.
Bendeniz “İğneada Sosyal Gelişim Derneği” Başkanı M.Talip Girgin. Efendim sizinle samimi olarak, Kırklareli
“İğneada” hakkındaki düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Beni sabır ve dikkatle sonuna kadar dinlemenizi, bunu
yaparken sizin söylediğiniz gibi babaannenizden almış olduğunuz yardımseverlik, yerli ve milli olma duygusu ile
olaya yaklaşmanızı özellikle rica ediyorum.
-Türkiye de 2010 yılında yapılan “EVET, HAYIR” referandumun da
İğneada dan çıkan sonuç aşağıdaki gibi olmuştur.
Recep Tayyip Erdoğan %37
Selahattin Demirtaş %3.05
Ekmeleddin İhsanoğlu %59.05
Kırklareli’nde ise bu referandum sonuçları %25.79 “EVET”
%74.20 “HAYIR” olarak gerçekleşmiştir.
Görüldüğü üzere Kırklareli’nde 2019 yılı “Başkanlık” seçimleri için AKP aleyhine tehlike çanları çalmaktadır!
2009 YEREL SEÇİMLERİNDE AKP NİN ELİNDE:
Kırklareli’nde iki ilçe (Pehlivanköy ve Kofçaz), dokuz Belde (İnece, Üsküp, Karahalil, Sinanlı, Ahmetbey, Kırıkköy,
Sakızköy, Yenice ve Sergen) Belediye Başkanlığı vardı.

2010 Yılında alınan kötü sonuçtan sonra doğal olarak AKP eldeki ilçe ve belde başkanlıklarını kaybetmeden daha
fazla İlçe ve belde başkanlıkları kazanmalı ve %74.20 lik “HAYIR” ın belini kırıp 2019 başkanlık seçimlerine daha
rahat gidebilmeliydi!
Ancak;
2014 Yerel seçimlerinde durum hiçte tahmin edildiği gibi olmadı! Öyle’ki hemen hemen %50 başkanlık kaybı oldu!
İki ilçeden biri (Kofçaz) kaybedildi! Dokuz beldeden yedisi (İnece, Sinanlı, Ahmetbey, Kırıkköy, Sakızköy, Yenice,
Sergen) Kaybedildi! AKP nin bu büyük başarısızlığının sorumluları her kimse Önce AKP ye sonra Ülkemize karşı
büyük bir sorumsuzluk ve vefasızlık örneği göstermişlerdir.
Öncelikle ve mutlaka bu başarısızlıkların üzerine gidilmelidir!
Gelelim Kırklareli’nde kaybedilen başkanlıklardan sonra kazanılan belde başkanlıklarına; Karahalil ve Üsküp
zaten AKP nin elindeydi. Sonradan AKP saflarına katılan üç belde Kavaklı, Kıyıköy ve İğneada belde
başkanlıklarıdır.
Bu üç belde de CHP den AKP ye geçmişlerdir. AKP nin kaybettikleri de CHP ye geçmiştir. Siyasi partilerde “al
gülüm ver gülüm” olduğu gibi seçilen veya kaybeden başkanlarda bir o partiye, bir bu partiye geçerek seçmen
zihniyetini seçildiği partinin başarısı ile değil kendi kişisel özellikleri ile bütünleştirmektedirler!
Yerel seçimlerde genelde partilerden çok kişilere oy verildiği için seçmen her zaman kötünün iyisini seçme
zorunda bırakılmaktadır. Bu dar alanda yapılan kısa paslaşmaya benziyor. Dış ülkelerin “önce böl sonra yönet”
modeli taşralarda öne çıkan modeldir! Buralarda kurulan düzen daha önce Milliyet Blog’ta yazdığım “Derler ki,
İnsanlar Doğduğu Yerde Değil, Doyduğu Yerde Yaşar” yazımda belirttiğim gibi insanları sömürmeye ve onların
üzerinden geçinmeye bu süre içinde seçildikleri partilerden halk için değil öncelikle kendi çıkarları için “ne
koparırsak kardır” mantığı üzerine kuruludur!
Tabi’ki bu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan AKP nin 656 sayfalık tüzüğünün önsözünde yazdığı
gibi;
“Hiçbir AK PARTİ’Lİ geçmişte yapılan yanlışlar gibi milletin gücünü kendi gücüne tahvil etmek gibi bir vefasızlığa,
sadakatsizliğe izin vermeyecektir. Demokrasimizi geliştirmek, ülkemize hak ettiği hizmetleri sunabilmek, kalkınma
rüyasını gerçekleştirmek siyaseten güçlü bir irade gerektiriyor. Türkiye, bu güçlü iradeye AK PARTİ adını
vermiştir. Milletin umutlarını tazeleyen, gücünü yeniden toplayan AK PARTİ, milletin emanetini temsilde hiçbir
zaman zaaf göstermeyecektir. Bir kez daha ifade etmeliyim ki, temel ilkelerimizi, ülkemiz için yaptıkları- mızı
milletimize anlatmak, bütün ülkeye mal etmek için siz yol arkadaşlarımın yapması gereken görevi ifa edeceğinize
olan inancım tamdır. ”
Bende üzülerek ifade ediyorum ki, Trakya’da kaybedilen belediyeler ve kaybetmeye namzet belediyelerin sorunu
tamamen seçilmiş başkanlarının özünde akpartili olmamalarından, sosyal olmamalarından, geçmişleri şaibeli
olmalarından ve fikren AKP nin hizmet zihniyetine uyumsuz ve yetersiz olmalarından kaynaklanmaktadır. Sayın
Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi tesadüfen geçmişleri hiç araştırılmadan seçilmesine müsaade edilmiş bu
“YOL ARKADAŞLARI” AKP ye hem hizmet, hem dik durma konusunda beklenileni gösterememişlerdir. Bir
belediye başkanı kendi partisi ile uyum içinde olamıyorsa, seçimlerde halkına vaat ettiği hizmetleri yerine getirme
şansı yoktur? Vaat ettiklerinin tam tersine kendine çıkar sağlayan başkanların tekrar seçilme şansı da maalesef
normal adil bir düzende yoktur!
Sayın Başkanım;
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizim İstanbul’da yaşadığımız dönemlerde İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanımızdı. Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Aziz Yeniay ve Şu anki Sayın Temel
Karadeniz, Küçükçekmece’de çok başarılı işler yapmışlardır. Biz o belediyelerin başarılı çalışmalarına alışmış ve
Büyükşehir belediye hizmet Kültürünü taşralara taşımak isteyen ve aynı zamanda sessiz çoğunluğun sesi olmaya
çalışan gönüllü STK neferleriyiz.
Bu neferler siyasi ortamlarda pek ortada görünmezler rengini alenen belli etmezler. Ama ulaşabildikleri her yerde,
inandıkları değerler için savaşırlar. Her kim olursa olsun doğruya doğru, yanlışa yanlış ilkemiz olmuştur.
Sayın başkanım ben küçük yaşlarda ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınmış bir İğneada’lı olarak, 2013 yılında
İstanbul Sefaköy’den Çocuklarımın okulu sebebi ile Kırklareli Lüleburgaz’a taşındım. Kendim İğneada’lı olduğum
için orada iş tutmaya karar verdim. Sosyal biri olduğumdan önce işlemeyen mevcut Limanköy Su Ürünleri
Kooperatifine alternatif İğneada Su ürünleri kooperatifi kurmak istedim. Bunun için yeşil ruhsatlı tekne aldım
sınavlara girip gemici cüzdanı aldım. Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün de
içinde bulunduğu SAD su altı araştırma derneğinin “Sorumlu Balıkçılık” projesinde birçok kurum ile birlikte kanaat
önderi ve amatör olta balıkçısı M.Talip Girgin olarak paydaş oldum. Yayınlamış olduğumuz kitapçığın Su Ürünleri
Genel Müdürümüz Durali Koçak Beyin açıklamasından sonra kitabın önsözünde benim yazıma yer verilmiştir.
Gerek SAD, olsun, Gerek SURKOOP, ASOF, GEF, SGF, MEDPAN, MAVA VS. gibi kurumlar ile birlikte Antalya
da Ankara da birkaç kez organizasyonlarda bulundum. Birçok akademisyenler ile birlikte yazdım çizdim kendimce
bu projelere fikren destek oldum. Tüm bu birikimlere ve tecrübelerime rağmen İğneada da maalesef cehaleti
geçemedim!
Sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkmak ve İğneada Belediyemize yardımcı olmak için İğneada Sosyal Gelişim
Derneğini kurdum. www.igneadasosyalgelisimdernegi.org otuz arkadaşımla birlikte İğneada da güzel işlere imza
atmak, birkaç kişiye ekmek kapısı açmak için kolları sıvadık. Ne yazık’ki umduğumuz desteği yerel paydaş olacak
makam sahiplerinden maalesef göremedik. Belediye ile aynı siyasi çizgide fakat çok farklı kutuplardaydık.
Derneğimize, cahillik ve cehalet ile saldıranlar alay edenler sığ düşünceli sömürgeci, kapitalist zihniyetli egemen
güçlerin beslemelerinden başkaları değildi!

İgneadasosyalgelisimdernegi.org Web Sitesi
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Önce birlik! Kırklareli'nin seçtiği milletvekillerinden Kırklareli'lerin beklediği tek şey hizmettir. Bu vekillerin şu ya da
bu partiden olması önemli de
Diğer yandan İğneada’mız dış güçlerden desteklenen ve her gelişime eylem yapan, dernekler, vakıflar ve halkın
algısına hitap eden yeni nesil kent konseyleri tarafından işgal edilmekteydi! Onlarca otobüs ve içlerine olaylardan
bihaber doldurulmuş İğneada’yı hiç görmemiş yabancı insanlar, üzerine vazife olmayan kişilerin basın
açıklamaları ve yalancı, taraflı, amaçlı sosyal medya solucanlarının hemen akabinde İğneada’yla alakalı, asılsız
haber paylaşımları ile İğneada’nın yöneticileri tarafından ne kadar sahipsiz bırakıldığının bir göstergesi idi…
Trakya ajansın sunduğu projeler medeniyetten uzak bu bölge için hiçbir şey ifade etmiyordu, Kırsal kalkınma, eko
turizm, bölgesel kalkınma, eğitim, birlik, dirlik, beraberlik, ulusal ve evrensel değerler kaybolmuş; saygı, sevgi,
itibar tamamen insanların ekonomisi ve çıkar ilişkisi ile ilişkilenmiş vaziyette bir hal almıştır!
Burada, Siyaset ve politika memleket ve bölgemiz insanları için değil tamamen çıkarlar üzerine yapılan ve
dönemlik süreçlerin el değiştirmesi ile bazı insanların kişisel çıkar sağladığı bir düzenek haline gelmiş!
Bugün İğneada’nın AKP nin elinden gidişini büyük bir üzüntü içinde seyretmekteyiz! Bugün AKP nin yanında
olanları yarın CHP ya da bir başka parti kanatları altında görürseniz hiç şaşırmayın! Çünkü AKP nin milli
mücadelesinden, direncinden, amacından yani zihniyetinden bir haber insanlar bu işin memleket davası olduğunu
kavrayamamışlardır.
Geleneksel “…kıl koparma hesapları, devlet deniz yemeyen …” hesabı yapanlar sadece bu dönem de “ne elde
ederim’in” peşindeler!
Dernek olarak bizler, çıkar ilişkileri olan güruhlar arasında kalmamak için sessiz sedasız ve çaresiz, paydaşsız
elimiz kolumuz bağlı sıramızı beklemekteyiz! Savunduğumuz değerler AKP nin özüne sahip olmayanlar
tarafından maalesef yok sayılmaktadır!.
Kişilerin elde ettiği iktidar ve uyanamadıkları zafer sarhoşluğu içinde, gururlu, kibirli havalı olmaları, parti
tüzüğüne uygun olmayan bu davranışları sebebi ile halkı göz göre göre AKP den soğuttuklarının farkında
değiller!
Pembe tablolar çizmek gerçeği yansıtmayacaktır 2009 ve 2014 yerel seçimlerindeki düşüş bunun en büyük
kanıtıdır. 2019 yılında bunu tersine çevirecek il, ilçe ve beldelerde yapılan “Vatan Millet Sakarya” edebiyatından
başka somut bir başarı var mıdır bu sorgulanmalıdır!
Son seçimlerde İğneada da AKP seçmeni önüne konulan adayın ne olduğuna, kim olduğuna bakmadan AKP li
olmasa bile AKP nin hizmet anlayışına güvendiği için halk AKP ye oy verdi! Bunu burada herkes çok iyi biliyor ve
sesli dillendiriyor. Beklenen, AKP nin beldeye sahip çıkmasıydı. Vaat edilenleri İktidarın kendisinin yapması
bekleniyordu. Aradan geçen yaklaşık dört senede AKP nin İğneada’ya kazandırdığı hiç bir şey olmamıştır. Üstelik
beldelerin, belediyelikleri kapanma durumu söz konusuyken biz neyi nasıl anlatacağız?
1977 den 1999 yılına kadar 22 sene bir fiil beldemizde belediye başkanlığı yapmış bir başkanın 2014 seçim
vaatlerine bakar mısınız?
1-Arsa vermediğim tüm vatandaşlarıma arsa dağıtımı yapacağım
2-Kaybedilen limanın tekrar geri kazanılmasını sağlayacağım
3-Limanımıza zehirli atık tesisi değil, Turistlik tesisler kazandıracağım
4-Cazibeli içme suyunu İğneada’mıza kazandıracağım ve su ücretlerinde indirim yapacağım
5-Beldemizde ihtiyaç haline gelen yeni bir sanayi sitesi yapacağım
6-Kapalı Pazar yeri yapacağım, İğneada’lı vatandaşlarımıza buralarda iş kapısı açacağım
7-Mevcut terminal artık İğneada’mıza yeterli hizmet verememektedir, yeni bir terminal yapılması için çaba
göstereceğim.
8-10 yıl önce bıraktığımız spor sahasında hiçbir gelişme yaşanmamıştır, göreve geldiğimde spor sahamızda
gerekli çalışmaları yaparak gençlerimizin zamanlarını buralarda geçirmesini sağlayacağım.
9-Bıraktığım mevcut düğün salonu şahıslara verilerek halkın kullanımına kapatıldığından dolayı, halkımızın
ihtiyacını karşılayacak yeni bir düğün salonu yapacağım.
10- Sahil bandımıza yeni bir yürüyüş yolu kazandıracağım
11-İğneada’mızın alt yapısını tamamen elden geçirilip, eksik kalanların alt yapıları da yapılacak ve İğneada’mız
sıcak asfalt ile donatılacaktır.
12-Orman köylümüzün baltalık ve koruya tabi kesimlerde yaşamış olduğu sıkıntıları ve sahipsizliği çözüme
kavuşturmaya çalışacağım.
13-Kalıcı istihdam sağlayacak iş imkânları yaratacağım.
“Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır?”
Eğer ben bir muhalif olsam, yapılacak ilk seçimlerde burada vaat edilen her şeyin karşısına öyle şeyler somut
olarak koyarım ki AKP buradan tek oy alamaz!
Hatta seçilmek için yalan vaatler vermekten başkana dava açar AKP nin önüne burada çelikten bir set örebilirim!

“Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır diyerek (Aslında hiçbir şey yapmayan) adeta insanlarla alay eden birisine
vaat ettiklerini yapabilmek için 22 sene yetmedi mi, diye sorabilirdik mesela!
22 seneyi geçtim, son dört yıldır bir kez olsun esnaf ziyareti yapmış mıdır? Bir kez olsun halk günü yaparak
halkın sorunlarını dinlemiş midir?
Vaat ettiklerini yapamamasının sebeplerini halkın gözünün içine bakarak, “sevgili arkadaşlar size seçim öncesi
verdiğim vaatleri şu şu sebeplerden dolayı yapamıyorum” demiş midir?
İğneada’ya hizmet için hangi kurumlar ile diyalogunu güçlendirmiş ortak projeler üretmiş ve hangi vaadini
gerçekleştirmek için mücadele etmiş sormak lazım?
AKP iki üç senede Türkiye’nin her tarafında köprüler havaalanları, tüneller, hastaneler, üniversiteler, arıtmalar
yaparken adama sormazlar mı sen nasıl bir AKP lisin’ki son dört senede bir Pazar yeri, düğün salonu yapamıyor
otuz yıldır söz verdiğin halde beldemize içme suyunu bile getirtemiyorsun?
Allah için belde başkanımıza AKP nin çizdiği liderlik vasıflarından hangisine sahipsin diye sormak lazım!
22 sene belediye başkanlığı yapmış birinin tüm yaptıkları 8 adet ana başlık altında toplanmış ve 2014 te” halen
seçilirsem” diyerek vaat ettikleri 22 senede yaptıklarının hemen hemen iki katıdır. Şimdi adama sormazlar mı,
genç dinamik sağlıklı iken beş kez arka arkaya seçilip başkanlığını yaptığın bu beldeye yapamadıklarını şimdi
ihtiyar halin ile nasıl yapacaksın diye?
Tabi sorarlar ama aday olduğu parti sıradan bir parti değildir. Bu memlekete yetmiş yılda yapılanları son on beş
yılda ikiye üçe katlamış hizmet anlayışı vardır. Halk bunu gördüğü ve inandığı, güvendiği için hiç düşünmeden
oyunu AKP ye vermiştir.
Sonuç olarak seçilen başkanımız vaat ettikleri ile icraatı aslında kendisinden beklenilen olmuştur (!) Yalnızlığını
teselli etmek için öncelikle yerleşim yerinden uzakta sahil kıyısına kıyı kanununa muhalif bir restoran açarak işe
başlamıştır. Diğer yandan CHP li belediye başkanın yapımına izin vermediği yarım kalmış binasını hızla bitirmeye
başlamıştır.
Bunlar AKP li başkanımızın seçim vaatleri arasında olmamasına rağmen işe oradan başlaması halkımıza verdiği
değeri göstermektedir (!) Tepkisiz, sorgulamaktan aciz, kişilerin şerrinden korkmuş, sindirilmiş bir halk topluluğu
var burada. Devlete olan güvenleri seçtikleri liderlerin icraatları yüzünden devamlı hüsrana uğramış “Hizmet
getireceğim” diyerek aldatılmaya alıştırılmış bir halk kitlesi.
İşte 2014 yerel seçimlerinde kaybedilen beldeler ve ilçeler gibi İğneada da 2019 da kaybetmeye aday bir beldedir.
Bunu bu gün yapılan icraatlara bakarak, halkın nabzını tutarak tahmin etmek hiçte zor değil. AKP burasını gözden
çıkarabilir belki ama bizim mücadelemiz bizim anlattıklarımız bizim teşviklerimiz sonunda aldatılan
arkadaşlarımızın, ağabeylerimizin kardeşlerimizin yüzüne biz nasıl bakacağız. “Ağabey affet biz de kandırıldık” mı
diyeceğiz? Yanlışlarına rağmen vasıfsız insanların peşinden nasıl gideceğiz. AKP iğneada da neden bir çıkartma
yapmamaktadır?
İdarecilerinin denetlenmediği, yaptıkları işlerinin sorgulanmadığı orman kanunlarını andıran kurallar içinde
yaşamaya mahkûm edilmiş zavallı mazlum bir halk. Her seçim döneminde birileri tarafından birilerine
küfür, hakaret ettirilen, her şeye “hayır” demeye programlanmış ve sıkıştıkça desteğine başvurulan bu zavallı
halkın hakkını kim arayacak? Kendi menfaatlerinden bile mahrum bırakılmaya alıştırılmış “değiş tonton diyerek”
her kılıfa sokulmaya çalışan cahil cehalet rüzgârlarının itelemesi ile şaşırmış, ayakta durmaya çalışılan bir halk!
AKP gerçekten kendine yakışan çizgisinden uzaklaşmak istemiyorsa, kendi partisinden aday olanlara, seçildikleri
takdirde vaatlerini yerine getireceklerine dair taahhüt vermelerini istemelidir. Hiç kimse memleketin gelişmesine,
halkının seçim vaatleri ile kandırılmasına, “hiçbir şey” yapmayarak aldıkları saçı bitmemiş yetim haklarının
sorumsuzca zayi olmasına müsaade etmemelidir. Bunun vebali bu kişilerin icraatlarını takip ve denetimden
sorumlu üst kurum ve idarecilerinindir.
İktidarın gücü en ücra köşelerde halkın alım gücüne, yaşam tarzına ve beklentisine doğrudan katkı sağlamıyorsa;
iktidarın ülke genelinde yapmış olduğu teröristle mücadelesi ve başarısı da dahil yol, köprü, tünel, metrobüs,
havaalanı, hastane, okul, üniversite, tank, top, tüfek, silah, uçak, fabrika vs. Birçok başarı gözükmeyecek,
elbette muhalifler tarafından yapılmayan işler tutulmayan sözler dillendirilecektir.
Cahile laf anlatmak zordur başkanım Trakya’yı acilen ameliyat masasına yatırmalı kanserli hücreleri hiç vakit
geçirmeden temizlemelidir. 2009 ile 2014 arasında %50 lik oy kaybı doğru adam seçilmemesinden
kaynaklanmaktadır. Varsın parti seçim kazanmasın ama yanlış adamların üzerine oynayıp itibar kaybetmesin
başkanım.
Elbet durumu kurtaracak kadar vakit var. Çözümde var. Ama insanlar samimi, dürüst ve gerçekçi olmalı. Bir
amaçları bir hedefleri olmalı. Halkı yönetecek kişiler halktan daha fazla bilgiye, tecrübeye ve vizyona sahip olmalı.
Başkanım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu düşüncelerimi siz “Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler”
başkanı olduğunuz için bilin istedim.
Not: Geçenlerde bir rüya gördüm; AKP İğneada’ya kayyum atamıştı. İğneada Sosyal Gelişim Derneğine
ofis olarak Belediye binası altında hiçbir işe yaramayan muhtarların kapalı tuttuğu ofisi vermiş, içini
dışarıdan gelecek akademisyenlere, siyasetçilere ve paydaş olacak kurum yöneticilerini ağırlayacak
kalitede, mobilya ve dijital teknoloji ile donatmıştı. Üstelik AKP bunun tamamını derneğe hibe etmişti.
Atanan kayyum ile AKP nin seçim vaatlerinin tamamı bir yıl içinde bitirilecek projeler harıl harıl çalışarak
hayata geçirilecek ve 2019 yılında halkın karşısına dimdik, alnının hakkı ile çıkan bir parti olacaktı! Dağları
delen, deniz üzerinden asma köprüler ile kıtaları birleştiren AKP için bunlar çocuk oyuncağı değil miydi?
Balıkçıların tüm sorunlarını kökten halledecek, Ormanda çalışanların sorunlarını bıçak gibi kesip atacak,
kasaba dışına çıkan öğrencilere burs için turizm gelirlerinden pay ayrılacak, mezun olan gençlerimiz için
iş imkânları yaratılacaktı. Üniversiteler ile anlaşıp ziraat fakülteleri ve su ürünleri fakülteleri için İğneada
da yerler tahsis edilecek, Orman ürünleri için fabrikalar, su ürünlerinin işlenip satışa sunulması için
fabrikalar, orman dışı ürünlerinin toplanıp değerlendirilmesi için işletmeler, yaz kış deniz ve orman turizmi

için yatırımlar yapılacaktı. , liman sorunu yılda en az beş milyon lira gelir getiren projeler ile hayata
geçirilecekti.
Vs vs vs…
İşte yalancı cennet dedikleri yer İğneada AKP nin sayesinde halkıyla gerçekten mutlu, tüm ülkeye örnek
bir cennet köşesi olacaktı. Kin, kinaye, iftira, hakaret ve küfürler yok olacaktı. İnsanlar birbirleriyle
kaynaşarak uzaklaştıkları tüm insani değerleri yeniden elde edeceklerdi. Ooofff keşke bunlar rüya
olmasaydı…
Keşke bunları Tatlı cadı Semanta gibi burnumu oynatarak yapabilseydim!
Bu zamanda “Pazar yeri, düğün salonu, içme suyu” vaadi aklıma geldikçe sinirden gülüyorum…
Sevgili başkanım beni anladığınızı sanıyorum ve sizi saygıyla selamlıyorum kalın sağlıcakla…
İğneada Sosyal Gelişim Derneği Yntm. Krl. Başkanı. Sosyal medya, araştırmacı forumlar yazarı.
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