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Belediye baþkanlarý iþsizlerin ablukasýnda
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Çarþamba, 01 Nisan 2009

Yeni seçilen belediye baþkanlarýna 'tebrik' ziyareti yapanlarýn çoðunluðu iþsizlerden oluþunca,
baþkanlar þaþýrdý. Yataðan Belediye Baþkaný çareyi, 'Ýþçi ve memur alýmý yok' diye afiþler asma
buldu.
Yerel seçimler sonrasýnda yeni seçilen belediye baþkanlarýna ''tebrik ziyareti'' yapanlarýn
büyük kýsmýnýn, ''iþ ricasýnda'' bulunduklarý bildirildi. Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahm
Piriþtina, seçim sonrasý belediyeyle yan þirketlerine yoðun bir iþ talebi olduðunu söyledi.
CHP'den ikinci kez ''koltuða oturan'' Piriþtina, belediyeye iþçi ve memur alýmýnýn "þu an için
mümkün olmadýðýný'', belediyeye baðlý þirketlerde emekli olanlarýn yerine ihtiyaç duyulmasý hal
baþvurularýn deðerlendirildiðini belirtti. 'Ben iþ vaadinde bulunmadým' AK Parti'den Uþak
Belediye Baþkanlýðý'na seçilen Mesut Apaydýn, yaklaþýk 2 bin kiþinin kendisine iþ talebiyle
geldiðini bildirdi. Apaydýn, ''Tebrik için gelenlerin yüzde 80'i, 'Baþkan ne olur bir iþ' diye
ricada bulunuyor. Belediye, iþ kurumu deðil. Kapýmýz her zaman, herkese açýk, gelip çay içsinle
ama iþ istemesinler. Belediyeler hizmet kurumlarýdýr'' diye konuþtu. Muðla Belediye Baþkaný
Osman Gürün, CHP'den ikinci kez göreve seçildiðini, kampanya sýrasýnda ''iþ vaadinde bulunmadýð
kaydetti. Gürün, buna raðmen, þu ana kadar 40-50 kiþinin kendisine iþ talebinde bulunduðunu
ifade etti. Ýþ talebinde bulunanlara belediyenin istihdam kapasitesi ve mali gücünü
anlatarak, isteklerini yerine getirmesinin mümkün olmadýðýný belirten Gürün, "Onlar da haklý, b
de haklýyýz. Ýþsizlik en büyük derdimiz'' diye konuþtu. Denizli'nin AK Partili Belediye Baþkaný
Nihat Zeybekçi de göreve baþladýðýndan bu yana her gün ortalama 100 kiþinin kendisinden iþ
istediðini söyledi. Zeybekçi, Türkiye'de aþ ve iþ sorunu olduðunu, vatandaþlarýn da kendilerine
en yakýn olarak gördükleri belediyelerden bunu istediðini kaydetti. Denizli Belediyesi'nin
memur ve iþçi yükünün fazla olduðunu belirten Zeybekçi, ''Yeni alým yapmama konusunda kararlýyý
katýyýz, gücümüz yok'' dedi. 'Ýþçi ve memur alýmý yok' diye afiþ astý Muðla'nýn Yataðan Ýlçesi
Baþkaný Haþmet Iþýk, seçimlerden sonra belediyeye 500-600 iþ baþvurusu olduðunu bildirdi.
Belediyelerin mali durumu iyi olmadýðý için, yeni memur ve iþçi alýnmasýnýn mümkün olmadýðýný d
getiren Iþýk, þunlarý söyledi: ''Çare olarak, hizmet binasýnýn deðiþik yerlerine 'Ýþçi ve memur
yok' diye afiþler yapýþtýrttým. Çok zor durumdayýz. Yerel Yönetimler Yasasý'nýn bir an önce
Meclis'ten geçmesini bekliyoruz.'' AK Partili Manisa Belediye Baþkaný Bülent Kar da kutlama
ziyaretine gelenlerin yarýsýnýn "iþ ricasýnda'' bulunduklarýný bildirdi. Kar, "Bizim iþ bulma
zorunluluðumuz yok ama iþ taleplerini sanayici arkadaþlarýmýza iletiyoruz. Çok zor durumda
olanlarý iþadamlarýmýza yönlendiriyoruz'' dedi. Kaynak:Yeniþafak
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