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İhsan SEFER: Öncelikle Politika Dergisi adına görüşme talebimizi kabul ettiğiniz için
teşekkür ederiz. Ahmet Nuri Çoker kimdir, kendini nasıl tanıtır?

Ahmet Nuri ÇOKER: 1960 Ankara doğumluyum. Bahçelievler Deneme Lisesinde okudum.
ODTÜ’den 1984 te lisans diploması aldım. 2 sene Orta Anadolu Rafinerisinde ve 2 sene baraj projecisi
olarak çalıştıktan sonra, 1989 ‘da ODTÜ Su Kaynakları Lab.’ından Yüksek Lisans Diploması aldım.
Yurt içinde pek çok ilimizde ve yurt dışında Irak, Libya, Cibuti ve Riyad’ da mesleki çalışmalar yaptım.

İ.S. : Sizi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmaya iten etkenler neler?
A.N.Ç. : Siyasetle ilk temasım HEPAR ile 2013 yılında oldu. Türkiye’nin ve dolayısı ile Ankara’nın
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içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik sorun sarmalında vatanımız bir şeyler yapabilmek ve bunu, tüm
yurtta gerçektende saygı duyulan, çağdaş ve güçlü bir lider ile yapmak
ve nihayetinde bu günkü dünyada da sorunların kaynağı olan ülke ve fikirlere karşı Kurtuluş Savaşı
vermiş ve kazanmış olan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Türk milleti ve Kurtuluş Savaşı
Gazi’si rahmetli dedem Osman Nuri bey’ e olan borcumuzu bir nebze ödeyebilmek amacı ile siyasete
girmiş ve bu göreve talip olmuş bulunuyorum.
İ.S. : Sizce Ankara'nın şu andaki eksiklikleri, sorunları nelerdir?
A.N.Ç. : Ankara’nın en önemli sorunu, şehri 4 dönemdir yöneten, ana amacı hizmet değil rant
yaratmak olan ve bilimin rehberliğini değil fakat cehaletin esaretini kabullenmiş zihniyettir.
Bu zihniyet Ankaralının bütçesinde çok ciddi maddi kayıplar yaratmıştır.
Bunun yanı sıra karşıt görüşlere olan manasız ve intikamcı yaklaşımın, bilim yuvaları olan güzide
üniversitelere ve özellikle ODTÜ’ ye karşı yıllardır sürdürülen çirkin ve anlamsız düşmanlığın,
toplumda yarattığı gerginliğin hele hele dünya konjonktürünün geldiği bu noktada tamamen manasız
ve gereksiz olması da ciddi bir sorundur.

Fiziki sorunları başında ise,

1. Ankara’nın parasının, çirkin ve gereksiz saat kuleleri, şehre girişlerde yeni inşa edilen amacı ve
faydası anlaşılamayan garip ve çağdışı yapılar, devasa oyun ve eğlence parkları gibi çok masraflı ve
gereksiz yatırımlara devasa kaynakların aktarılması,
2. Semtler ve banliyöler ile şehir merkezi ve ilçeler ile şehir arasındaki yetersiz ulaşım imkânları,
3. Yeni belediyeler kanununun kent halkı ile civar yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlara
getireceği yeni konum ve zorluklara karşı çok detaylı araştırma ve çalışma ile kapsamlı önlemler
paketi oluşturulmuş olmaması ve halkın bu konuda eksik bilgilendirilmesi,
4. Enerji ve gıda sektörlerindeki ihtiyaçlar, yeni yüzyılın en ciddi darboğazlarını oluşturmaya en yakın
adaylardır. Bu konularda 20 yıldır yapılan bir çalışma ve 50 yıllık bir perspektifte olası sorun ve
mümkün olan çözüm analizleri yapılmamış olması ve neticesinde oluşacak darboğazlara karşı,
Büyükşehir belediyesinin çözüm oluşturacak enerji ve tarım yatırımlarının planlanıp uygulamaya
geçirilmemesi,
5. Belediye gelir kaynaklarının yönetimi ile ilgili şeffaflık ölçütlerinin tespit edilip, kaynakların
Ankaralının faydasına ve hakça kullanımının sağlanmaması,

6. Kentsel dönüşüm yatırımlarının bilimsel
bir perspektiften uzak, rant yaratmaya yönelik
uygulanıyor olması ve kent genelinde deprem güçlendirme gereklerinin, belediye tarafından ve
desteği ile üniversitelerin rehberliğinde ve bilimin ışığında değil fakat nerede ise hiçbir şekil ve plan
ile yapılmıyor olması, Ankara’mızın mevcut eksik ve sorunlarının başlıcalarıdır.

İ.S. : Eğer belediye başkanı olarak seçilirseniz 5 yıl sonra nasıl bir Ankara göreceğiz?
Ankara seçmeni 30 Mart'ta neden Ahmet Nuri Çoker'e oy vermelidir?
A.N.Ç. : 5 yıl sonra göreceğimiz Ankara;
1. Su sorununu çözmüş ve yaklaşmakta olan ön kutup çağının su sorununa çözümler üretmeye
başlamış bir Ankara göreceğiz.
1.a. Sorunun tanımı, global bilimsel veriler ışığında ve üniversitelerle koordineli çalışmalar ile çözüm
tespitleri
1.b. Atıl bir yatırım olarak duran Kızılırmak su temin sisteminde gerekli tadilatların yapılması ve kendi
kendine yeten bir kapalı devre enerji sistemi ile çalışır hale getirilmesi
1.c. Şehir genelinde mevcut altyapı sorunlarının çözülerek su kayıplarının %40’ lardan aşağıya
çekilmiş bir Ankara göreceğiz.

Sosyal Medya: Facebook | Twitter

Page 2 of 4
Bu sitedeki içeriklerin izinsiz alınması, kopyalanması, başka bir imza ile izinsiz ve "kaynak gösterilmeden"
yayınlanması kesinlikle yasaktır. Tam bağlantıyı (link) ve yazar / çizer adını kaynak göstermek şartıyla, alıntı

Politika Dergisi - Ahmet Nuri Çoker Mülakatı
Politika Dergisi sitesinde yayınlandı (https://politikadergisi.com)
2. Kentsel Enerji sorununu çözmüş bir Ankara: Belediye hizmetleri için kullanılan enerjiyi,
Belediyenin, il sınırları içinde ya da uygun olan diğer şehirlerde kurulacak olduğu yeşil enerji
santrallarından sağlayan ve yatırımlarını da bu yöne aktaran bir Ankara göreceğiz.

3. Kent merkezi ile ilçelerinin ulaşımını, demiryolu sistemleri ile kent merkezi ile banliyölerinin
ulaşımının hafif raylı sistemle ve kent içi ulaşımını hat uzunluğu arttırılan metro sistemi ile çözmeyi
hedefleyip bu yönde adımlar atan bir Ankara göreceğiz.
4. Kentin gıda ihtiyacını ağırlıklı olarak kent sınırları içinde üretmeye ve bu surette kendi kendine
yeten bir Ankara göreceğiz. Bu ise; Köy-Hayat, Köy-Hasat ve Köy-Pazar projelerini uygulamaya
koymamızla, tarımsal ve hayvansal üretim, ıslah, tohum, verimlilik ve sürdürebilirlik sorunların
çözüldüğü ile üretilen ürünlerin hem yerel Ankara pazarında hem de yurt dışında pazarlandığı bir
Ankara göreceğiz.

5. Belediyenin yaptığı ya da yaptırdığı her işte, Sayıştay denetimine açık (denetim raporlarının
halktan saklanmadığı), internet vasıtası ile vatandaşın günübirlik takip edebileceği sıklık ve
güvencenin tesisi sağlanacaktır. Sloganımız haline getirdiğimiz üzere; Bilim yolumuzun ışığıdır. Rant
değil vatan hizmeti amacımızdır.
6. HEPAR Ankara ilinde öncelikle LdV projesi ile mevcut yapı stoklarını uzaydan hızla elden geçirecek
ve bir iş programı çerçevesinde aciliyet durumuna göre hazırlanacak planlamalara göre kaynakları ve
devlet imkanlarının da seferber edilmesi ile bir Kentsel Dönüşüm Planı hazırlayarak süratle
uygulamaya koyacaktır.
Ankara ilinde öncelikle LdV projesi ile mevcut yapı stokları uzaydan yapılacak gözlemlerle hızla elden
geçirilecek ve bir iş programı çerçevesinde ve yapıların aciliyet durumuna göre yapılacak
planlamalara göre, belediye ve devlet kaynaklarının birlikte seferber edilmesi ile bir KENTSEL
DÖNÜŞÜM VE GÜÇLENDİRME PLANI hazırlanacak ve uygulamaya konulacaktır.

Yukarıda aktarılan sorun ve çözüm planlarının yanı sıra, ANKARA-TEKNOKENT , ANKARA-TEKNOPARK,
ANKARA SİLİKON VADİSİ, ANKARA SPOR UYDU KENTİ, ANKARA TURİZM UYDU KENTİ, ANKA-TÜRK
SOYKIRIM MÜZESİ, ANKARA ATA ORMANI, ANKARASEMT OLİMPİK HAVUZ VE ATLETİZM TESİSLERİ,
ANKARA SUNİ KAYAK MERKEZİ , ANKARA ŞİFA KENTİ gibi projeler ile, hem kentin mevcut yapısına çok
yeni konsept uydu kentler eklemek, hem turizm, tıp ve spor gelirleri ile belediye gelirlerini
çeşitlendirerek güçlendirmek, hem de Ankara’yı Ankaralı için daha yaşanılası bir kent haline getirmek
ve en önemlisi de Ankara’yı yeniden, gelişimi, devinimi, üretkenliği, üretim çeşitliliği ile ve
insanlarının yüzünde artan gülümseme, kendine inanç ve geleceğine güven ile Ankara’ mızı yeniden
sevgili Ata’mıza layık bir kent haline getirmek için, HEPAR ve adayı Ahmet Nuri Çoker vatan
hizmetine hazırdır.

İhsan SEFER
ihsan.sefer@politikadergisi.com

Yorumlar

Güncel [2]
İç Siyasa [3]
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