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SAYIN DİVAN, SAYIN BŞK, SAYIN BASIN, SAYIN CHP’LİLER, SAYIN
MİSAFİRLER…

SAYGIDEĞER PARTİLİLERİM,
Uzun yıllardır görev aldığım partimde artık bir dönüm noktasına geldiğimize
inanıyorum. Kısa sürede ülkece, üst üste birçok seçim yaşadık. Ve maalesef
Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu seçimlerden mağlup ayrıldık.
Parti üyeliğimin ilk gününden bu yana; 6 ok’un savunucusu, partimin bir neferi
olarak şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi Fatih İlçe Başkan Adaylığımla
karşınızdayım.

Neden Başkan Adayı Oldum?
Üzülerek söylüyorum ki partimin her seçimden mağlup ayrılması yıllardır emek
verdiğim partime karşı sorumluluk ve mesuliyet bilincimi hat safhaya
çıkarmıştır. Ülkemizde her geçen gün duyduğumuz sarsıcı haberlerin yanı sıra
ilçemizde de yağma ve talan devam etmektedir.
Hepinizin çok iyi bildiği üzere 2 dönemdir Fatih Belediyesi Meclis Üyesi
olmam sebebiyle, bu talan ve yağmaya son vermek için durmaksızın çalışıyor,
ilçe başkanlığımıza; yapılan hataları belgeleriyle kanıtlıyorum.
Ancak ilçem ve partim adına yaptığım bu çalışmalarım, ilçe yönetimimizdeki
bazı aksaklık ve yönetim zafiyetlerinden dolayı sonuca ulaşamıyor. Belgeli,
kanıtlı yaptığım tüm araştırmaların nedense siz değerli üyelerin bilgisine
sunulup, sizlerin de desteği alınması gerekirken, kamuoyuyla paylaşılmadan
tabiri caizse üstünün örtülmesinden ise rahatsızlık duyuyorum.
Bu görev bilinci ve partili olgunluğuyla ilçe yönetimimizde yapılan hataları
durdurmak, Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren her vatandaşın hakkına sahip
çıkmak için İlçe Başkan Adaylığına talip olduğumu bir kez daha yineliyorum.

Belediye Meclis Üyeliğimin Devam Etmesi Etik mi?
Adaylığımı açıkladığım ilk günden bu yana çok tartışılan, zamanında benim de;
aynı duruma düşen arkadaşlarım için sorguladığım bir durumla şimdi karşı
karşıyayım. Bildiğiniz üzere Belediye Meclis Üyeliği görevim halen devam
etmekte. Halkın onayıyla 2. kez görev aldığım meclis üyeliğinde birçok
konunun takipçisi oldum.
Özellikle Türkiye gündemine bomba gibi düşen TÜRGEV dosyası başta olmak
üzere 105 adet soru önergesiyle halkın bana verdiği sorumluluk görevini yerine
getirmeye çalışıyorum. Sadece yeni dönem olan Nisan 2014’ten bugüne kadar
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ise 94 adet önergesiyle halkımızın hakkını aradım. Partimizde birden fazla görev
üstlenmek etik olarak doğru bulunmasa da yaptığım tüm hizmetlerin partimizi
yerelden başlayarak ulusal bazda başarıya taşımak odaklı olduğunu unutmamak
gerekir.
Bizler yerel siyasette üzerimize düşeni yapmaz ve başarısız bir yönetimle devam
etmeye karar verirsek, bugün burada hepimizin 2019 hayallerinden vazgeçmesi
gerekir. Tüm bu duygularımla, parti içi görevlerimin bilincinde olduğumu,
herbirine gerekli hassasiyeti gösterebileceğimi hatırlatarak, başarıya ulaşmak
için İLÇE BAŞKAN ADAYLIĞIMI destekleyeceğinizi umuyorum.

İlçe Yönetimimizdeki Eksikler Nelerdir?
Mevcut ilçe yönetimimiz maalesef, eksik yanlarını görmekte zorlanmaktadır.
Temel eksik budur! Profesyonel hayatta yönetici körlüğü olarak nitelendirilen
bu durum, sadece yöneticilerimizi değil üyelerimiz için de negatif sonuçlar
doğurmaktadır.
Ardarda kaybettiğimiz seçimler, ilçe içi dargınlıklar, üye kopuklukları maalesef
partimizi çıkmaza sürüklemektedir. Aramızdan birinin bir an önce taşın altına
elini koyarak yapılan hatalara dur demesi, tüm dargınları barıştırması ve ilçemizi
2019 seçimlerine hazırlaması gerekmektedir.

Kırgınlık ve Dargınlıkları Nasıl Bitireceğiz?
Öncelikle, ilçe yapımıza bilerek ve ya bilmeyerek zarar verenleri uyaracağız.
Senin benim adamım kültürüne son vereceğiz. Herkesin bu partinin bir neferi
olduğunu hatırlatarak, adamcılık yerine partimiz için çalışmanın önünü açacağız.
Partimizde derin yaralar açan, maalesef bizleri uçuruma sürükleyen bu açığımızı
kapatmak için üyelerimizin oylarıyla seçilecek olan “BİRLEŞTİRİCİ
KOMİSYON” oluşturacağız. Birleştirici Komisyon'un en büyük sorumluluğu
dargınların barıştırılması ve yeni gelen üyelere Cumhuriyet Halk Partisi
kültürünün aktarılması olacaktır.

Belediye Meclis Üyesi Olarak Neler Yaptığımı Sorarsanız;
Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır diyorum ve belediye meclis üyesi
olarak gerçekleştirdiğim projeleri İlçe Başkanlığı dönemimde de devam
ettireceğime dair sizlere söz veriyorum. Buradan yola çıkarsak şimdiye kadar
yapmış olduğum çalışmaların bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum.
2009 Mart - 2014 Mart tarihlerindeki 105 adet soru önergesi, 70 adet suç
dosyası; 2014 Mart ayından bugüne kadar ise 94 adet soru önergesi, 18 adet suç
duyurusundan bazıları şunlardır;
• Silivri Kapı Kız Öğrenci Yurdunun bedelsiz olarak Türgev'e verilmesiyle
ortaya çıkan ve Türkiye gündemine oturttuğum TÜRGEV dosyası,
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• Fatih İlçesi 1/1'lik imar planları hakkında yürütmenin durdurulması
dosyası,
• Kadın sığınma evi dosyası,
• Başkan Yardımcılarının ve Danışmanların Görev Tanımları dosyası
• Halktaş dosyası,
• Kent konseyi dosyası,
• Belediye çalışanlarına eşit yapılmayan Sosyal Denge Ödemesi dosyası,
• Fatih İlçesi'nde 4. numaralı KORUMA
BIRAKILMASI HAKKINDAKİ dosya,

KURULUNUN

DEVREDIŞI

• Balat Mahallesi'ndeki Belediye Taşınmazının İstanbul İl Milli Eğitim
müdürlüğüne bedelsiz olarak 30 yıllığına kiralanması ve TOPKAPI SPOR
KULÜBÜ dosyaları;
• Belediyede oluşan kamu zararları dosyaları,
• Yedikule Bostanları'nın korunması dosyası,
• Sulukule Bölgesi'ndeki TOKİ konutları ödeneklerinin bir kısmının Fatih
Belediyesi'ne ödetilerek kamu zararına sebebiyet verilmesi
• Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik, kedi evleri projesini oluşturup,
bu projeyi Belediye'nin kabul etmesi ve uygulaması,
• Köpek beslenme ünitelerine dair projemiz şu an Belediye'den onay
bekliyor.
Tüm bu çalışmalarım göstermiştir ki üzerinde mutlak durulması gereken tarihi
yarımada imar planları sorunudur. İlerleyen günlerde halkımızı tehdit edecek en
önemli tehlike budur. Şu an sonuçları hissedilmese de Fatih bölgesinde yaşayan
halkın ciddi bir sorunudur. Kim başkan seçilirse seçilsin bu konuyu geçmişten
günümüze bilgi ve tecrübesiyle doğru yönetmesi gerekmektedir.
Ben tüm bu çalışmalarımla Fatih bölgesinin fizyolojik, sosyolojik ve coğrafik
kimliğine hakim olduğumu tekrar hatırlatmak isterim. Bu konuların hayati önem
taşıdığını siz delegelerimizin bilgisine sunar diğer başkan adayı olan
arkadaşlarımın da yaptıkları ve yapacakları çalışmalarını paylaşmalarını
rica ederim.
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Belediye Meclis Üyelerinin Çalışmalarını Bizimle Paylaşmasını
İsteyeceğiz!
Yerel seçimleri kaybetmiş olsak da bir çok üyemizin belki de farkında olmadığı
bir avantajımız var. Bu avantajımızda Belediye Meclisi’ndeki koltuk sayımızdır.
Meclisteki koltuklarımız, bizim yerel yönetimdeki sesimizdir, bu koltuklar
Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren herkesin sorumluluğunu ve hakkını taşır.
BU HUSUSUN ÖNEMLE ALTINI ÇİZMEK İSTERİM.
Belediye yönetimine Meclis Üyelerimiz aracılığıyla ortak olduğumuzu tekrar
hatırlatarak, Meclis Üyelerimizin de bizlere karşı sorumlu olduğunu, yaptıkları
çalışmaları Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy verenlerle ilk günden bugüne kadar
çalıştığım gibi paylaşmak zorunda olduklarını belirtirim. Bu nedenle,
Cumhuriyet Halk Partisi Fatih İlçe Başkanı görevini sizlerin desteği ile
üstlenirsem grup başkanı olacağımdan meclis üyelerimiz için gereken çalışma
zemini yaratacağıma emin olabilirsiniz. Bize emanet edilen her oyun takipçisi
olacağımın sözünü veririm.

2019 Seçimlerine ya da Bahsi Geçen, Olası Referanduma Hazır
mıyız?
Üst üste gerçekleşen seçimler, alınan ağır darbeler ve maalesef umudunu
yitirmek üzere olan bir örgütle şimdi burada başbaşayız. Ama unutmamalıyız ki,
artısıyla eksisiyle bizler bir bütünüz, bizler Cumhuriyet Halk Partiliyiz.
Küllerinden doğan atalara, kırık dökük bir gemiyle kahramanlık destanı yazan
Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin neferleriyiz.
Her zaman başımız dik, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek başarmayı
hedeflemeliyiz. Ancak hedeflerimiz doğrultusunda ilerlerken gerçeklerin de
farkında olmayız.
Hatalarımızı, kusurlarımızı tespit edip amacımıza odaklanmalıyız. Bu nedenle,
bu yönetim anlayışıyla 2019 yerel yönetim ve olası başkanlık referandumunda
bile herhangi bir ilerleme kaydedemeyiz. Bu gerçeği göremezsek partimize,
üyelerimize ve bizlere oy verenlere ihanet etmiş oluruz.

Değişim İçin Neler Yapacağız?
Değişime önce kendimizden başlayacağız. Herkes bir durup, bunca kaybın,
yenilginin sebebini kendine sormalı. Daha ne kadar kol kırılıp yen içinde
kalmalı? Senin adamın, benim adamım kültürü devam etmeli? Bunlar bizi
çıkmaza sürükleyen ve en kısa zamanda vazgeçmemiz gereken kangren
yaralarımız.

Sayfa 6 / 20

FAZIL UĞUR SOYLU
CHP FATİH İLÇE BAŞKAN ADAYI, FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unutmayınız ki bizi bu başarısızlığa sürükleyen en önemli neden yönetimlerin
örgütü sistemsiz bir çalışmaya terk ederek, kaderleriyle baş başa bırakmasıdır.
Unutmamak gerekir ki; bu parti bir dernek ya da spor kulübü gibi yönetilemez.
Başkanları da bu amaçlar doğrultusunda seçilemez. Tüm üyelerimizin duygusal
ve kişisel tavırlarını bir kenara bırakıp, partimiz menfaatleri doğrultusunda
mantıklı hareket etmeleri gerekmektedir.
Biz değişim grubu olarak; partimizdeki bu eksikliklerin farkındayız. Bu kangren
yaramızdan kurtulmak için, partimiz, gençlerimiz ve ülkemiz için adayız. Bu
yöndeki çalışmalarımızda bilhassa gençlerimizden yardım isteyeceğiz. Onları
partiye küstürmeden, ikili üçlü hesaplaşmaların içine çekmeden, kimseyi
ötekileştirmeden, gençleri çalışmalarımıza davet ederek partimizi asıl
sahiplerine teslim edeceğiz.

Örgütlenme Modelimizi Güçlendireceğiz ve Parti İçi Eğitimde
Fark Yaratacağız.
Pek üzerinde durmadığımız, görmezden geldiğimiz en büyük eksikliğimiz
örgütlenme sistemimiz ve parti içi eğitimlerdir. Bu partiye insanlar üye oluyor
ama büyük bir kısmı, parti ilkelerimizden, çalışma sisteminden haberdar
değiller, yüzeysel üye olarak mevcudiyetini devam ettiriyor ya da kendine
açılan bir kapı bulamadığı için iki gün sonra silinip gidiyor. İnsanlarda öncelikle
aidiyet duygusunu geliştirmemiz gerekiyor.
Bu kapıdan giren herkesin Cumhuriyet Halk Partisi'ni sahiplenmesi, bütün
üyeleri aile bireyleri gibi görmesi gerekiyor. Bunu başarabilmenin en önemli
adımı da doğru örgütlenme modelinin uygulanmasıdır. Partimizin en küçük
biriminden, en üst birimine kadar birbirini denetleyen, şeffaf ve demokratik
katılımcı bir yapıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Görev almak isteyen
herkesin kabiliyetleri doğrultusunda çalışma grupları oluşturacağız.
Çalışanı ödüllendiren bir sistemi hayata geçireceğiz. Parti içi eğitimleri
gerçekleştirirken profesyonel hayatında eğitmen olan arkadaşlarımızdan yardım
alacağız. İlçemizdeki her birimde de alanında profesyonel olan arkadaşlarımızın
desteğiyle komisyonlar kuracağız. Bu sistemli çalışma bizleri başarıya
götürecektir.

Tüm Üyelerimizi Birlik Olmaya Çağırıyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi Fatih İlçe Başkanı olmam durumunda, her üyemizin
eşit olduğu bilinciyle hareket edeceğim. İlçemizin şimdiye kadar çözülemezmiş
gibi gösterilen tüm sorunlarını masaya yatıracak, gençlerin, yeni üyelerin ve
kadınlarımızın enerjisiyle önümüzdeki ilk seçime yönelik çalışacağım.
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Saygıdeğer partililerim, büyüklerim ve genç arkadaşlarım;
Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olduğum ilk günden bugüne kadar partimin
menfaatleri doğrultusunda çalışmaktan hiç ödün vermedim. Bana verilen her
görevde aldığımız her oyun sorumluluğunu hissederek, vicdanımın sesiyle
hareket ettim. Partimiz için dönüm noktası olan bu seçimlerde sizleri bir kez
daha aklıselim düşünmeye, partimiz menfaatlerinde birleşmeye, birlik ve
beraberlik duygusuyla hareket etmeye davet ediyorum.
Önemli olan partimize en iyi hizmeti verecek başkan ve yönetimlerin
seçilmesidir. Bizde bu nedenle sizlerin teveccühünüzle bu göreve talibiz ve
hazırız.
Yapılan Kongrenin Demokrasi şöleni olarak hatırlanması örnek gösterilecek bir
seviyeli yarışın sonucunda çıkan neticenin Fatih İlçe Örgütünün genel iradesini
yansıtacağı inancıyla camiamıza çalışma azmi, sevgi ve saygı ile bütünleşmeyi
ve İKTİDARI getirmesini temenni ederim.
1. SİYASİ GÖRÜŞLERİM
Türkiye’de siyaset kurumları büyük bir sınavla yüz yüzedir. Ülke yönetiminin ve
siyasal demokrasinin gelecek on yıllara ait kaderini belirleyecek olan seçimleri ve tercihleri
yapacağımız tarihsel bir süreçten geçiyoruz.
Ülkemizin güçlü bir sol iktidara, İlkeli, tutarlı, kararlı bir mücadeleye ihtiyacı vardır.
Birikimli, deneyimli kadroların bir adım öne çıkarak sorumluluk almasına, önce partide
yenilenmeye sonra da örgütü ayağa kaldırarak iktidara taşımaya ihtiyaç vardır. Her türlü
askeri ve sivil vesayeti red eden, katılımcı, özgürlükçü, barışçıl ve sosyal adaleti öne çıkaran
CHP’ye; parti içi demokrasiyi savunan, “ben” yerine “biz” diyebilen, birikimli, deneyimli
KADROLARA ihtiyacı vardır. Bu süreçte partimizin, ülkenin demokrasisine ve birliğine
hizmet edebilmesi önemli ölçüde parti içi birlikten, solun birlikte hareket edebilme bilinç ve
yeteneğinden geçmektedir.
Sosyal demokrat partiler program, örgüt, üye temeline oturan partilerdir. Çağdaş bir
parti elbette toplumsal ve siyasal önemli değişiklikler karşısında programını, ilkelerini, siyasal
tutumlarını yeniden gözden geçirmek, gerekirse değişiklikler yapmak ve bunu yaparken
özellikle örgütünün katılımıyla yapmak zorundadır.
CHP’nin ideolojik temelde çok net değişimlere ihtiyacı var; parti örgütlenme
modellerimiz katı hiyerarşik üst- ast ilişkisi yerine yatay örgütlenmeye geçmelidir. Partimiz
CHP, lidere dayalı bir parti değil üye, örgüt ve program partisi olmak zorundadır. CHP
bürokratik merkeziyetçilikten demokratik katılımcılığa evrilmek zorundadır ve partiyi gönüllü
çalışmasına da açmak zorundayız.
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Başta Kürt sorunu olmak üzere, ekonomik, siyasal ve toplumsal tüm ülke sorunlarına
çözüm önerileri getirmek ve uygulamak için CHP ‘YE SOL DÜŞÜNCE HAKİM
OLMALIDIR.
Solda olmayı, kurulu düzene muhalefet etmek, onu değiştirmek, insanları özgürleştirmek ve
eşitsizlikleri kaldırmak ve her türlü haksızlık ve kötülüklere sistemli, istikrarlı ve tutarlı
biçimde mücadele etmek olarak anlamalıyız. .
• Bizler Irkçılıkla, yabancı düşmanlığı ile mücadele eder. Dil, din, renk, ırk, cinsel
yönelim farkı bilmez ve gözetmez. Farklı kültürlerin bir arada olmasını zenginlik
kabul eder. Şiddete, nefret söylemine ve kan üzerinden siyasete karşıyız.
• Gönüllü birliktelik temelinde Türk ve Kürt halklarının birlikteliğini savunarak,
Emperyalizme karşı mücadelede halkların birlikteliğinden başka çare olmadığını her
fırsatta dile getirmekteyiz.
• Köy boşaltmalara karşıyız, kentlere göçün önlenmesi için sanayinin ülke geneline
rasyonal ve dengeli biçimde yayılmasını, ihtiyaç olan bölgelerde toprak reformunun
gerçekleşmesini, tarım ve hayvancılığın gerçekçi politikalarla canlandırılmasını, tarım
arazilerinin korunmasını savunuyoruz.
• Son yıllarda uygulanan yanlış politikalar sonucunda, İstanbul’un nüfusu 20 yılda iki
katına çıkmış, İstanbul kötü yöneticilerin elinde yaşanmaz bir şehir konumuna
gelmiştir. İstanbul’da yaşayanlarda 8 saat çalışırken yaklaşık 4 saat de yollarda
geçirmektedirler. Araçları değil insanları taşıyacak politikaların üretilmesine katkı
sunulmalıdır.
• Ülkemizin tüm komşuları ile savaşmayı değil barış ve kardeşlik ilişkisi içinde olmak
için dış politika konusunda hassas davranılması gerektiğine inanarak; Suriye ile
savaşa neden olan mezhep çatışmalarının tarafı olmasına ve ülkenin savaş içine
sürüklenmesine karşı durmalıyız.
• Kadına şiddet, tecavüz ve tacizin önlenmesi için gerekli tüm yasal ve toplumsal
çalışmaların yapılmasını, her alanda kadın-erkek eşitliğini savunarak ve bunun için
mücadele etmeliyiz.
• Geleceğimiz demek olan gençlerimizin, laik, demokratik, barışsever ve sorumlu
insanlar olarak yetişmesini gözeten, her türlü çağdışı tasallutlara karşı korumayı;
eğitimde tam fırsat eşitliği; ülkenin kültürel ve ekonomik kalkınma gereksinimlerine
uygun okullaşma ve eğitim sistemi ile üniversitelerimizin bilimsel saygınlık ve
akademik özerklik kazanması hedeflenmelidir.
• Benim anlayışımda, Karalama, dedikodu ve hakaretten uzak durulmalıdır. İnsanların
özel yaşamları ile ilgilenmemeliyiz. Etik olmayan yöntemlerle elde edilmiş her şeye
karşı duruşum nettir.
• Doğa ve çevre talanına karşı mücadele edilmelidir. Ekolojik dengeyi bozan HES’lerin
yapılmasına, güvenlik ve çevre sorunları bertaraf edilmemiş nükleer ve termik
santraller ile altın ve maden aramalarında kullanılan zehirli maddelere (Siyanür) karşı
olmalıyız. Ülkenin enerji gereksiniminin çevre dostu, geri dönüşümlü kaynaklardan
sağlanmasını ve bu yönde stratejik hamleler geliştirilmesini savunuyorum.
• Yerel yönetimlerin şeffaf ve denetlenebilir olması gerektiğine inanıyorum. Belgesiz,
bilgisiz yapılan karalamalara ve dedikodu bazlı suçlamaların kesinlikle karşısındayım.
Bu tür suçlamaların ve iftira atanların Parti Disiplin Kurulları tarafından partiden
uzaklaştırılması ve gerektiğinde Yargı önüne çıkartılması aksi takdirde bu tür
mesnetsiz ve partili ahlakına yakışmayan olayların önüne geçilemeyeceğini
kanısındayım ve bunu kesinlikle uygulayacağım.
• Tüm bu ilkelerle hareket ederek sosyal demokrat CHP iktidarını kuracağız...
• Türkiye; kardeşlerin özgür, bağımsız ve demokratik Türkiye’si olacaktır...
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1.1 KISA VADELİ HEDEFLERİMİZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

İlçe Merkezimize, Parti üyelerinin ve Vatandaşlarımızın rahatça gelip, sevgi ve saygı
göreceği, huzur ve muhatap bulacağı sıcak bir ortam yaratılması ilk icraatımız
olacaktır.
Huzursuzluk çıkaranları, dedikodu ve mesnetsiz suçlama yapanları kesinlikle parti
binasına örgüt toplantılarına girmelerini engelleyerek haklarında disiplin soruşturması
gerekirse hukuki işlem başlatacağım..
Partimizin Dernek ya da Vakıf yönetilir gibi yönetilmesi anlayışının karşısındayız..
Örgüt üyeleri arasındaki sevgisizliğin ortadan kaldırılması saygı ve birlikte çalışma
kültürünün, proje ve ekip anlayışının yeniden tesis edilmesi için hedef koyarak
çalışma azmimizi tazeleyeceğiz.
Hedefimiz CUMHURİYET DEVRİMLERİNİ KORUMAK, 2019 Genel ve Yerel
Seçimlerinde başarıyı yakalamaktı. Bunun için yapacağımız kısa, orta ve uzun vadeli
çalışma programını hep birlikte el ele vererek hayata geçireceğiz.
Partimizin hazırladığı ancak tam olarak uygulamada başarı gösteremediği Sandık
Çevresi Eğitimini (SÇE) ivedilikle hayata geçireceğiz.
Bu Sandık bazlı örgütlenme demektir…
Mahalle Birim Başkanlıklarının her mahallede aktif partili üyelerin katılımı ile kendi
aralarında seçtiği en az 5 kişilik bir komisyon halinde oluşturulması sağlanacaktır.
Fatih İlçesinde eskiden olduğu gibi BUCAK BAZLI bir Örgütlenme Yapacağız.
İlçede, Eğitim, Hukuk, Çevre, Esnaf ve STK, Sağlık, İşçi, Yerel Yönetimler, Basın
Yayın ve Halkla İlişkiler, İnsan Hakları KOMİSYONLARI KURULARAK AKTİF
VE ETKİN Çalıştırılması için Kararlı davranacağız.
Tüm Komisyonların GÖREV TANIMLARI yapılarak, her birinin iş akışları ve
çalışmaları koordineleri sağlanarak çok başlılığın önüne geçilecek çalışma uyumu
sağlanacaktır.
İlçe bünyesinde faaliyet gösteren Sendikalar, Meslek Odaları, Dernekler, Vakıflarla
iletişim kurarak dayanışma içersinde toplumu direk ilgilendiren hizmetler ve çözümler
üretilmesini Fatihli vatandaşlarımızla aidiyetlik duygusunu geliştiren ortak eylem
planları uygulamak, sivil toplum kuruluşlarına destek vererek, katılımcılığı ve uzlaşma
kültürünü geliştirmesini sağlayacağız.
Üniversiteler, Hastaneler Sağlık kuruluşları ile sıkı işbirliği tesis ederek, Öğrencilerin
ve hastaların, sağlık ve yurt sorunları ile ilgili çözümlere katkı koyacağız.
Kamu kurumlarında çalışan Taşeron işçiler ile ilgili sorunların çözümü ve
örgütlenmesi için katkı koyacağız.
Mahalle birim başkanlıklarının belirleyeceği her ay bir bölgede Belediye Meclis
Üyelerimizin katılacağı bölge toplantıları yapılarak vatandaşların sorunlarını
dinleyerek çözüm üretmek üzere mesai vereceğiz.
Her ayda bir eğitim ağırlıklı Panel, Bilgilendirme, Söyleşi gibi üyelerin aktif
katılımıyla Toplantılar yapacağız.
İki ayda bir örgüt toplantısı, üç ayda bir Belediye Meclis Grubunun örgütü
bilgilendirme toplantısı yapacağız.
Kamu Kurumları ile ilişkiler sıcak tutularak, vatandaşlarımızın ve parti üyelerinin
şikâyet ve sıkıntılarını yakından takip ederek çözümlenmesi için duyarlı davranacağız.
Mahalle birimlerinden gelen Yerel yönetim ile ilgili mahallelinin görüşü şikâyet ve
talepleri Yerel Yönetim Komisyonun haftalık yapacağı toplantılarda değerlendirilerek,
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•

•

•

ilgisi itibariyle her ayın ilk haftası Fatih Belediye Meclis Grubunun, her ayın ikinci
haftası Büyük Şehir Meclis Üyelerimizin yaptıkları toplantılara gereği için aktarılacak,
geri dönüşleri aynı şekilde Yerel Yönetim Komisyonu ve Mahalle Birim Başkanlığı
aracılığı ile vatandaşlarımıza ulaştırılacak, tüm bu işlemler kayıt altına alınacaktır.
Mahalle Birim yöneticilerinin Mahalle muhtarları başkanlığındaki Muhtarlık
Meclisleri
(Muhtarlık Meclisi yok ise, oluşturulma için çaba sarf edeceğiz)
toplantılarına katılmaları için girişimlerde bulunulacak belediye çalışmaları ile ilgili
değerlendirmeler yapılacak, mahallelinin görüş ve istekleri saptanacak, sonuçlar
Belediye Meclislerine sunulacaktır.
Belediye meclislerinin yanında, meslek odalarının, sendikaların, sivil toplum
örgütlerinin, her düzeydeki eğitim kurumlarının ve toplumsal amaçlı kuruluşların
temsilcilerinden oluşan Fatih Kent Konseyine aktif katılım sağlanarak. Kent
meclislerinde alınan kararların belediye meclislerinde gündeme alınması
sağlanacaktır.
Parti İçinde Fatih İlçesinin İl Yönetiminde, Kurultay Delegeliği İle ve Parti Meclisinde
TEMSİL EDİLMESİ HEDEFİMİZDİR.

1.2.

ORTA VE UZUN VADELİ HEDEFLERİMİZ

Fatih İlçesinde örgüt yapısının sağlıklı ve yeni aktif üyelerin katılımı ile revize
edilmesi için ciddi çalışmalar yapacağız. Yeni üye olmak isteyenlere hiçbir zorluk çıkarmadan
Partimize katkılarını ve çalışmalarını destekleyeceğiz.
2019 yılında yapılacak genel ve yerel seçimler için oluşturacağımız çalışma
programlarını ısrarla hayata geçirerek Halk la olan temasımızı güçlendirerek, seçim takvimi
zamanı değil orta ve uzun vadeli çalışmaları örgütleyeceğiz.
Örgütlenmeyi en iyi biz biliriz, ancak uygulama konusunda yaptığımız tembellikleri
ortadan kaldırarak koyduğumuz hedeflere ulaşmak için çaba sarf edeceğiz.

2. YEREL POLİTİKALAR
Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel yönetim vizyonunun odağında insan merkezli bir kentsel ve
toplumsal kalkınma anlayışı vardır.
Yeni yerel yönetim düzeni; laik cumhuriyetin, ülke bütünlüğünün, çoğulcu demokrasinin,
örgütlü toplumun, bireyin gelişmesinin, insan haklarının, bireysel kültürel haklara ve kültürel mirasa
duyarlılığın, korunmaya muhtaçların, çevrenin ve tüketicinin korunmasının da güvencesini
oluşturacaktır.
Yerel yönetimlerin bu ilkeler çerçevesinde faaliyet gösterip göstermedikleri merkezi yönetim
tarafından etkin bicimde denetlenecektir.
Yüksek okul ve üniversite öğrencilerine, huzurlu, çağdaş yurt ve barınma olanakları
sunulmasını, Bedelsiz rehabilitasyon ve koruyucu sağlık hizmetleri sağlanmasını, Desteğe muhtaç
engellileri, kimsesiz çocukları ve bakıma muhtaç yaşlıları sahiplenen koruyucu sosyal hizmetlerin ve
sosyal yardımların verilmesini, Kadınların toplumsal ve ekonomik yaşama katılımlarını sağlayıcı,
statülerini artırıcı ve kadın erkek eşitliğini güçlendirici projelerin gerçekleştirilmesini amaçlamaktayız.
Belediye meclisleri, halk adına karar alıp politika üreten, denetim görevi yapan ve halkın
eğilimleriyle isteklerini yansıtan bir kurum olarak değerlendirmekteyiz. Belediye Meclislerinde
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temsilin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesinin yolları açılacaktır. Belediye Meclislerinde
Muhtarların, Meslek Odalarının, Sendikaların, Cevre Örgütlerinin, Sivil Toplum Temsilcilerinin ve
alınacak kararlardan etkilenecek tarafların ilgili müzakere süreçlerine katılımları sağlanacaktır.

2. GENEL POLİTİKALAR
Genel Başkan Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’NUN yanındayız. Ancak Örgüt yapısının ve
temsil kadrolarının yenilenerek örgütle bütünleşmek suretiyle çalışmaları doğrultusunda irade
beyanında bulunuyoruz.
"CHP gibi kitlesel bir sol partide kimseyi tasfiye etmeden, ötekileştirmeden, programımıza ve
yazılı söylemlerimize uygun olarak, parti delegelerinin iradesine ipotek koymadan parti genel
başkanını ve parti meclisini seçelim
13 yıllık AKP'nin iktidar dönemi dahil olmak üzere 1950'lerden bu yana defalarca yaşayarak
öğrendiğimiz gibi sağın ve siyasal İslam'ın temsilcilerinden bu ülkeye hayır gelmediği gibi ülkemizin
sorunlarına yeni sorunlar kattılar.
CHP sol olmadan, sol da iktidar olmadan Türkiye'nin sorunları çözülemez.
Biz bu bilinçle ve heyecanla bugün yeniden yola çıkıyoruz. Fatih’ten başlayan bu heyecan
dalgasına İstanbul’daki diğer ilçelerin ve Anadolu'daki bütün örgütlerimizin de ortak olmasını
diliyoruz!
Yüzümüzü sola çevirmeden, emek hareketiyle, demokrasi ve özgürlük isteyen toplumsal
gruplarla buluşmadan, Gezi ruhunu bilincimize taşımadan, Türkiye'yi dönüştürecek devrimci bir CHP
çizgisi yakalayamayız."
"Biz CHP'yi kendi içinde çoğulculuğu ve demokrasiyi daha iyi yaşatan bir parti olmasını istiyoruz.

Özgür birey, örgütlü toplum ve demokratik devleti savunanlar olarak eşitlik,
adalet ve özgürlük yolunda er ya da geç umut kazanacaktır.

3. SONUÇ BİLDİRGESİ
•
•
•
•
•
•

•
•

Emperyalizme uşaklık, bağımsızlıkçı Türkiye karşısında er geç yenilecektir.
Türkiye, kardeşlerin özgür, bağımsız ve demokratik bir ülke olmalıdır.
CHP ve Türkiye Solu, sağcı karanlıkçılığı ve diktatörlük heveslerini yenecektir.
Gelecek aydınlık günler, emekçi ve namuslu Türkiye Halkı’nın ve kardeşlik
davasınındır
Hep birlikte bağımsızlık ve özgürlük için faşizme karşı omuz omuza durduğumuz
günleri unutmayalım!.
Yaptığım çalışmalar, verdiğim siyasi ve hukuki mücadeleler, İlçe Yönetim Kurulu
Üyeleri, İlçede kurulacak İhtisas Komisyonları, Mahalle Birim Yöneticileri, Kadın
ve Gençlik Kolları ve Örgüt Üyeleri ile birlikte uyum, sevgi ve saygı çerçevesinde
yapacaklarımın teminatıdır.
Yetki verin bilgimizi, tecrübemizi ve enerjimizi Fatih İlçesi için harcayarak
Partimizi İKTİDARA TAŞIMANIN ALT YAPISINI İNŞA EDELİM…
AMACIMIZ... CUMHURİYET DEVRİMLERİNİ KORUMAK, 2019 GENEL
VE
YEREL
SEÇİMLERİNDE
BAŞARIYI
YANİ
İKTİDARI
YAKALAMAKTIR…

DİĞER BAŞKAN ADAYLARIMIZA DA BAŞARILAR DİLERİM.
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BURADAN SİZ SAYIN DELEGE ARKADAŞLARIMA SESLENİYORUM
DELEGE OLMANIN SORUMLULUĞUNU TAŞIYORSUNUZ…
FATİH İLÇESİNDE 1989 YILINDA YAPILAN YEREL SEÇİMLERİNİ
KAZANAN VE BİFİİL BELEDİYEDE YÖNETİCİLİK YAPAN, PARTİMİZİN
İLÇE YÖNETİMLERİNDE SORUMLULUK ALAN, 2 DÖNEM SEÇİM
YÖNETEN VE 2 DÖNEMDİR MECLİS ÜYESİ OLAN BİR PARTİLİ
ARKADAŞINIZIM…
SİZLERDEN VE HALKTAN ALDIĞIM ONAY İLE SEÇİLDİĞİM MECLİS
ÜYELİĞİ GÖREVİNİ TAM VE EKSİKSİZ YAPTIĞIMA İNANIYORUM…
MÜCADELEM KİŞİLERE KARŞI DEĞİLDİR. HALKIN YARARINA VE
KAMUNUN ÇIKARLARINI KORUMAK ADINADIR.
BU DOĞRULTUDA YAPTIĞIM ÇALIŞMALARDAN BİRİSİ; FATİH
İLÇESİNDE
ÇOK
SAYIDA
VATANDAŞIMIZIN
MADURİYETİNE
SEBEBİYET VERECEK VE DÜNYA MİRASI OLAN TARİHİ
YARIMADANIN TALANI VE RANTA KURBAN EDİLMESİ DEMEK OLAN
2013 DE YÜRÜRLÜĞE GİREN 1/1000 LİK İMAR PLANLARININ
MAHKEME DOSYASINI HAZIRLAMAMDIR.
BU DOSYAYA 8 MECLİS ÜYESİ İMZA KOYMUŞ, İSTANBUL 2. İDARE
MAHKEMESİNDE DAVA AÇARAK YÜRÜTMEYİ DURDURDUK.
ANCAK KAZANDIĞIMIZ BU DAVADAKİ İTİRAZ HAKKIMIZI SÜRESİ
İÇERSİNDE YAPMAMIZI ENGELLEYEN VE PARTİDE YÖNETİCİ
KONUMUNDA OLAN 2 KİŞİ HAKKINDA CHP İL BAŞKANLIĞINA SUÇ
DUYURUSUNDA BULUNDUM. GEREĞİNİ ARZ ETTİM. 2 AY SONRA
KAYMAKAMLIĞA, 3 AY SONRA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA
BULUNDUM.. DOSYALARIN HUKUKİ SÜREÇLERİ İŞLEMEKTEDİR.
GÖREVLERİNİ BİLEREK YADA BİLMEYEREK İHMAL EDEN VE GERİ
DÖNÜLMESİ İMKANSIZ SONUÇLAR DOĞURAN VE DOĞURACAK OLAN,
AKP’Lİ BELEDİYENİN RANT VE TARİHİ YARIMADANIN TALAN
PROJELERİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELİ KALDIRAN YOLU AÇILMASINI
SAĞLAYAN BU İHMALDE BULUNAN İKİ YÖNETİCİ BU KONUNUN
AYDINLIĞA ÇIKMASI YANİ AKLANMALARI GEREKİRKEN CHP FATİH
İLÇE
BAŞKANLIĞINA
ADAYLIKLARINI
KOYARAK
SİZLERİN
DESTEĞİNİ İSTEMEKTEDİRLER.
AÇIKLADIĞIM TÜM KONULARIN BELGELERİ ELİMDE MEVCUTTUR.
BU KONGREDE DAĞITMAYI DÜŞÜNDÜM, HAZIRLIK YAPTIM ANCAK
HUKUKİ SÜREÇ DEVAM ETTİĞİ İÇİN ŞİFAİ OLARAK AÇIKLAMAKLA
YETİNİYORUM.
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SİZ SAYIN DELEGELER, BU ADAYLARIN SEÇİLMELERİ HALİNDE VE
HUKUKİ
SÜRENİN
SONUNDA
BİR
CEZAİ
İŞLEME
TABİ
TUTULDUKLARINDA PARTİMİZİN DURUMU NASIL ALGILANIR
SİZLERİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM.
AKP NİN 17-25 ARALIK YOLSUZLUK DOSYASININ TARAFLARININ
ZORAKİ TBMM ‘DE AKLANARAK HUKUKTAN KAÇIRILMASI VE
YARATILAN ALGI YÖNETİMİNE BENZER BİR KONU OLAN BU
DURUMUN ORTADAN KALDIRILMASI YADA YOK SAYILMASI, CHP İST.
İL
BAŞKANLIĞINDA
MAKÜL
SÜRE
İÇERİSİNDE
GÜNDEME
ALINMASININ
ÖNÜNE
GEÇİLMESİNİ
SİZLERİN
TAKDİRİNE
BIRAKIYORUM..
BU UYARIYI CHP ADINA KAMU GÖREVİ YAPAN PARTİLİ BİR
ARKADAŞINIZ OLARAK SİZ SAYIN DELEGELERİN BİLGİSİNE SUNMAK
BENİM SORUMLULUĞUM DİYE DÜŞÜNMEKTEYİM.
ARTIK BU KONUNUN SORUMLULUĞUNU SİZLERE DEVREDİYORUM,
VERECEĞİNİZ SAĞDUYULU KARARA SAYGI DUYARIM…
ÖZGÜR BİREY
ÖRGÜTLÜ TOPLUM
DEMOKRATİK DEVLET
SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ...

FAZIL UĞUR SOYLU
CHP FATİH İLÇE BAŞKAN ADAYI
Fatih Belediye Meclis Üyesi
CHP Parti Okulu Eğitmeni
Web: www.fazilugursoylu.com.tr
Mail: fusoylu@gmail.com
Twitter: @fusoylu

Facebook: facebook.com/fusoylu

İstanbul, Aralık 2015
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4. ÖZGEÇMİŞ

FAZIL UĞUR SOYLU
www.fazilugursoylu.com.tr
1956 Gaziantep doğumluyum. 1962 yılından beri Fatih ilçesinde ikamet etmekteyim.
Üniversiteyi, İstanbul İ.T.İ.Akademisi Sultanahmet İşletme Muhasebe Bölümü mezunuyum.
1989 yerel seçimler sonucu kazandığımız Fatih Belediyesinde önce Halkla İlişkiler
Müdürlüğü, sonrada Zabıta Müdürlüğü görevlerinde bulundum.
Kasım 1991 yılında yapılan 19. dönem genel seçimlerinde SHP'den İstanbul 2.seçim
bölgesinde 12.sırada seçimlere girdim. (1997–2003) CHP Fatih İlçesinde, 3 dönem İlçe
Başkan yardımcılığı görevini ifa ettim. 1999 yerel 2002 genel seçimlerinde, seçimden
sorumlu İlçe Başkan Yardımcı ve Seçim, Propaganda Komisyonu Başkanı olarak görev
yaptım.Ankara merkezli Bilişim Güvenliği Derneği (BGD), İstanbul’da Türkiye Bilgi
Güvenliği Derneği (TBGD), Bilişim Yazılım Birliğinin (BİYESAM), İstanbul SDD adlı
derneklerin kurucu üyesi, BİYESAM’ın denetleme kurulu üyesiyim. Bilişim Suçları,
Elektronik, Ekonomi ve İktisat konularında Yeminli Adli Bilirkişilik yapmaktayım.
Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İ.İ.B.Fakültesi Mezunlar Derneği Genel
Başkan Yardımcılığında bulundum. İki dönem Yüksek Ticaretliler Derneği başkan vekilliği
görevini yürüttüm. Marmara Üniversitesi Mezunları vakfı (İSTİVAK) yönetim kurulu
üyeliğinde ve İktisadi İşletmesi Müdürlüğünde bulundum. TÜBİDER, TBD ve TUKODER' in
üyesiyim. Fahri Trafik Müfettişiyim.
Ayrıca; Okul Yöneticilerinin Liderlik Alanları, Toplam Kalite Yönetiminde Eğitim
Yöneticilerinin Sorumlulukları, Eminönü Tarihi Meydanlar ve Hanlar Bölgesi, Uluslararası
ve Çok Uluslu Şirketlerde Stratejik Pazarlama Yönetimi, Sigorta Sektörü Ve Kasko
Açılımları, konulu tezlerim bulunmaktadır.
29 Mart Yerel seçimlerinde CHP'den aday olduğum Fatih ilçesi belediye meclis
üyeliğine halkın onayını alarak seçildim. Sosyal demokrat belediyecilik hizmetlerinin
öngördüğü, insan odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda, geçmiş deneyimlerimden
faydalanarak İstanbul'un büyük ilçelerinden biri olan ve tarihi yarımadanın tamamı sınırları
içinde kalan Fatih Belediyesi'nde Meclis Üyesi olarak Fatih halkına hizmet etmekteyim. Beş
dönemdir, Fatih Belediye Meclis Hukuk Komisyonu üyeliği, 2 dönem Denetleme Komisyonu
üyeli görevini ifa ettim.
Ayrıca CHP İstanbul İl Yolsuzluk Komisyonu Üyesi olarak komisyona birçok dosya
teslim ettim. “TÜRGEV” dosyasını hazırlayarak Kamuoyunun, İl başkanlığının ve CHP
TBMM Grubunun bilgisine sundum. Fatih Belediyesinin hazırlayıp uygulamaya koyduğu
1/1000 lik İmar Planlarının MAHKEME DOSYASINI HAZIRLAYARAK 37
İTİRAZIMIZIN YÜRÜTMESİNİN DURDURMA KARARI ÇIKMASINI SAĞLADIM.
Parti okulunda Eğitmen olarak görev yapmaktayım. Evli, biri üniversite öğrencisi 2 çocuk
sahibi olup, iyi derecede İngilizce biliyorum. 06 Aralık 2015.
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