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Kentsel dönüşüm  adı üstünde kentin içerisinde kentleşememiş bölgelerin devlet gücüyle veya 
müdehalesiyle bir hamlede kente uygun hale dönüştürülmesi . 
 Kentleşememek ;   kente uygun düşmemek  ya da kentin genel gidişinden geride kalmak 
diye anlaşılmalı . 
 Kentsel dönüşüm Uşak için büyük bir fırsat . 
 Hatta çok büyük fırsat 
 Hatta çok çok büyük fırsat …. 
 Fırsat kelimesini tekrar ediyorum çünkü , eğer o bölgede böyle bir proje olmaz ise .. 
 Yani kendi halinde tabii gelişimine  ve değişimine bıraktığımızı düşünelim … 
 Ne olur dersiniz ? 
 Sizce o bölge kaç yılda kentleşir ? 
 Hatta soruyu şöyle sormak lazım .. 
 O bölge kendi tabiii gelişimi içerisinde kentleşebilir mi ? 
 Ben , bugün yeni doğanlarda dahil yaşayan hiçbir insanın ömürlerinin sonuna kadar o 
bölgenin tamamen kentleştiğini görebileceğine inanamıyorum . 
 Kaç yıldır kentsel dönüşüm projesinden bahsediyoruz ? 
 Bir tane belediye başkanı dönemi eskittik . 
 İkincisini de yola düşürdük .. 
 Hala kentsel dönüşüm projesini konuşuyoruz . 
 Ne hikmetse bir türlü icraata geçemedik . 
 Geçmişi karıştırıp içerisinden çıkılmaz tartışmalara sebep olmak istemiyorum . 
 Bugün gelinen noktada herkes için faydalı olanın  ileriye bakmak  olduğunu düşünüyorum . 
 Bir yerel televizyonun internet sitesinde yer alan haberde belediyede  görevli şehir 
planlamacısı hanımefendi  “ bekliyoruz “ diyor . 
 Kentsel dönüşüm alanında yeri olan vatandaşlarımızı anlaşma yapmak üzere bekliyorlarmış 
. 

Anlaşma oranının  yüzde altmış civarında olduğundan bashediliyor 
 Peki bu  anlaşmaya gitmeyen vatandaşlarımız neyi bekliyor acaba ? 
 Ben bilmiyorum . 
 Bilen birisini de tanımıyorum . 
 Llütfen bu vatandaşlarımız kendilerine “ neyi bekliyorum ”? sorusunu sorsunlar . 
 Sonra da bir zahmet cevabını da versinler . 
 Bu vatandaşlarımızın adımlarını hızlandırmak için her  yolu denemeliyiz . 
 Zaman kaybı bu proje için ölümcül hata olarak görülmeli . 
 Milletvekilleri , belediye başkanı , valimiz , il başkanları , sivil toplum kuruluşları ,anlaşma 
yapan diğer hak sahipleri , medya , ve bütün halk baskı oluşturmalıdır . 
 Anlaşma yapanların henüz anlaşma yapmayanları ikna edebileceklerine inanıyorum . 
 Bire bir çalışmanın organizasyonu yapılmalı . 
 Kentsel dönüşüm bir hayal değil . 



 Başarıyla uygulanmış ve bitmiş bir çok örneği var . 
 Bitmiş projelerin öncesi ve sonrasını gösteren flimler bulunup gösterilebilir .  
 Bu süreci kendine seyrine bırakmamakta fayda görüyoruz Uşak bu fırsatı kaçırmamalı … 
 Uşak değişebilmek , kabuklarını kırabilmek için bir fırsata bu kadar yakın olmamıştı . 
 Eğer bu fırsatı da kaçırırsak , 
 Yüzümüze gözümüze bulaştırırsak , 
 Birileri de çıkıp “ hepimize yuh olsun ! “  derse , verecek cevabımız olmaz .      
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