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A nkara'da yerel yonetim se~imlerine
dogru ilgin~ ve yaraue1 bir kampanya

aylard1r devam ediyor. Salt<;matll1kaldml-
maSll1ll1 ylldoniimii olan I Kas1m 2008 ta-
rihinde elektronik posta kutulanna dii§en
"hepimiz i~erdeyiz" ba§hkh, nasll bir §e-
hirde ya§amak istediklerini anlatan duygu-
sal metinle ba§layan kampanya, "Belediye
Yonetimlerinde Saltanata Son" slogalllyia
Ankara'da giderek yaY1hyor.Kampanya ta-
nal ortamda Faeebook'da ve www.saltana-
tason.org iizerinden yiiriirken, kampanya
goniilliileri bir yandan da nasll bir yerel yo-
netim ve nas11 bir Ankara istediklerini, An-
kara'y1 nasll sevdiklerini anlatan metinle-
rin oldugu bir gazeteyle hem§erileri ile bu-
lu§uyor. Gazetenin ikinci saY1Sl, saltanat1
her belediye ba§kalllllln yakalanaeag1 bir

hastahk olarak nitelendiren "Saltanat Has-
tahg1l11Te§his Ettik" man§etiyle ~lktl. Bir
kentli inisiyatifi olarak ortaya ~lkan kam-
panya yiiriitiieiileri "Ankara'da ya§lYoruz,
bir meslegimiz var. Hem alayh hem mek-
tepliyiz. Bu kenti seviyoruz ... Ylllardir sii-
ren bir saltanat var, Ankara'da ... Son Y1llar-
da memleketimizin her yerinde ... Ankara
ku§aulm1§ bir §ehir olmu§tu, bu ku§atma-
y1k1rmanll1 yolu elimizi ta§ll1 aluna koyup
bir§ey yapmaktL Bir §ey yapmah dedik ve
bir araya geldik ... Biz bu §ehirde ya§ayan
insanlar olarak yukardan degil sokaktan
konu§uyoruz ... " diyor. "Hedefimiz Anka-
ra'Yl saltanattan kurtarmak" diyen Sa)ta-
nata Son kampanyaS1l11 yiiriitenler, Anka-
ra'Yl seven, bu §ehirde insanea ya§amak is-
teyenleri, umudunu yitirmemi§leri, gaze-

telerinde saltanata kar§l oy kullanmaya
"Haydi Sandlga" ba§hg1yla ~agmyor. Kim
oiduklanlll, neden Ankara'y1 bu kadar sev-
diklerini, neden Saltarta Son dediklerini
kapsamh bir §ekilde "14 ~ubat 14" olarak
sloganla§urd1klan sevgililer giiniinde, saat
14.00'de Neeati Bey Caddesi No: 57 adre-
sinde "Sevgilim Ankara" Saltanata Son bu-
lu§masll1da a~lklayaeaklar. .

Kampanya ~er~evesinde ~ok farkh ve
~ok renkli etldnlikler yiiriitiiliiyor. Eylem-
ciler sokaklarda, metroda, otobiiste, okul-
larda ~lkartmalar ve grafitti yap1Y0r. "Be-
lediye Yonetimlerinde Saltanata Son" kam-
panyas1 kentlilerin kentlerine sahip ~lkma-
Sl a~lsll1dan 29 Mart 2009 Yerel Se~imler
oncesinde onemli ve yaygll1 bir kentli hare-
keti, toplumun vicdalll olarak one ~ll(lYor.


