ANKARA’DA NE YAPIYORLAR?
Geçtiğimiz 23 ekim de Ankara’daydık. Beraberimizde Pendik Belediye Meclisi Üyesi
Müslim şahin olduğu halde, Türkiye’nin başkentine gittik. Ankara’ya gidiş sebebimiz,
oradaki Pendiklilere geç de olsa bir hayırlı olsun demek, bazı özel işlerimizi de
gündeme getirmekti. Öncelikle eski Pendik Belediye Başkanı Sayın Erol Kaya’yı
ziyaret ettik. Başbakanlıktaki makamına vardığımızda cuma saatiydi. Fazla
oturmadan başbakanlık mescidinde cuma namazını kıldık. Namazdan sonra
başbakanlığın yemekhanesinde hep birlikte öğle yemeği yedik. Yemekte eski Düzce
Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Başbakanlık Müşaviri Dr. Ömer Fatih Sayan da
vardı. Buradan doğruca Erol Kaya’nın Başbakanlık merkez binadaki makamına çıktık.
Erol Kaya’nın makamı, Devlet Bakanları’nın makamıyla aynı katta bulunuyordu.
Kaya’nın makam odasının karşısındaki oda, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın makam
odasıydı. Erol Kaya’nın makam odasının girişindeki tabelada ise şöyle yazıyordu:
“Başbakanlık Başmüşaviri Erol Kaya”. Erol Kaya’nın Ankara’daki görevini sizler gibi
ben de merak ediyordum. Pendik’te 15 yıl belediye başkanı yapmış bir isim,
Ankara’da ne iş yapıyordu? Hem sizlerin, hem de kendimin merakını gidermek
istiyordum. Çaylarımız geldi ve sohbete başladık. “Pendikliler merak ediyor, eski
belediye başkanımız Ankara’da ne iş yapıyor” diye sorduk. Erol Kaya, başladı
anlatmaya. “Başbakanımızın isteği üzerine göreve başladım. Haziran ayından
buyana da görevimin başındayım. Başbakanımızın yerel yönetimlerden sorumlu
başmüşaviriyim. Türkiye’deki tüm belediyelerden sorumluyuz. Alt kadromuz var.
Öncelikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki belediyeleri ziyaret ediyoruz.
Geçtiğimiz hafta, Erzurum, Muş, Ağrı ve Van’daydık. Belediyelere tecrübemizi
aktarıyoruz, yaptıkları işleri dinliyoruz. Projelerini ve hedeflerini öneriyoruz. Aldığımız
bilgileri bir rapor halinde Sayın Başbakanımıza sunuyorum. Sayın Başbakanımızla
haftada en az bir kez görüşerek, istişare yapıyoruz. Görevimizin oldukça fayda
getireceğine inanıyorum.” Sayın Kaya’ya bundan sonrası için düşüncelerini
soruyoruz; Gülüyor. “Şu an görevimin başındayım.” Kaya ile 3.5 saat birliktelikten
sonra Başbakanlıktan ayrılıyoruz. Bir sonraki durağımız TBMM. Dikmen kapısından
giriyoruz. AK Parti eski Pendik ilçe Başkanı ve Bartın Milletvekili Sayın Yılmaz
Tunç’u, TBMM’deki makamında ziyaret ediyoruz. Bizi kapıda karşılıyor ve
samimiyetle sarılıyor. “Hep Bartın’dan geliyorlar, Pendik’teki hemşehrilerimi görmek
gerçekten çok güzel.“ diyor Sayın Tunç. Sıcak ilgi, bizi de mutlu ediyor. Av. Yılmaz
Tunç, Adalet Komisyonu’nda ve Dinleme Komisyonu’nda görev yapıyor. Bartın ile
birlikte Isparta’dan da sorumlu milletvekili. Pendik’ten yetişen genç bir isim. Yolu açık.
Kendisini Bartınlılara sevdirmiş. Bir iki saat sohbetten sonra, danışmanı bize TBMM’yi
gezdiriyor. Genel Kurul Salonu kapanmadan son anda yetişiyoruz. Müslim Şahin ile
birlikte genel kurulun üst katındayız. TBMM görevlisinin, “Bir dahaki sefere, aşağıya
bekleriz.” temennisine gülerek karşılık veriyoruz. Ankara’daki Pendikli dostları iyi
gördük.Unutmayalım; Herkese selamları var.
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