
Dazkırı Belediyesi ve Başkanı Sayın İsmail Taylan 
“Doğduğun yer değil de doyduğun yer derler.” ama insan nedense 

doğduğu yeri de unutamıyor.    Çamur deryası içinde çelik çomak oynadığı 
köyünün sokaklarını, keçi güttüğü dağların kekiğini özlüyor. 
Söylemek istediğim,  fıtri olarak insan doğduğu yere haliyle aidiyet duyuyor. 
Dünya siyasetini uzun yıllar yönlendiren İngiliz Kraliyet devleti, İngiltere   
dışında görev yapan elçilerinin hanımlarını, görev yaptığı yerde doğumlarını 
yaptırmazmış. İlerde doğduğu ülkeye sempati duyar da İngiltere’nin 
çıkarlarına halel getirir diye. 

 Nitekim ben de Manisa Lisesi Müdürü iken, 1995 Dinar depreminde 
çevre illere dağıtılan Dinar Lisesi öğrencilerine Manisa’da hiçbir okul  
müdürü talip olmazken, ben bakanlığın Manisa’ya verdiği kontenjanın 
tümüne talip olarak lisemize yerleştirerek öğrenimlerine   devamını 
sağlamıştık. Şunu ifade etmek istiyorum aidiyet duygusu fıtri bir duygudur. 

Son yıllarda gerek babamın mezarını, gerekse kardeşimi ve 
yeğenlerimi ziyaret etmek amacıyla  geldiğim ilçemi,  her  gelişimde farklı 
buldum. Hele geçtiğimiz hafta yeğenimin sünnet merasimi   için geldiğimde  
Dazkırı’yı çok çok farklı buldum.   İlçenin refah seviyesinde bir kıpırdama 
gördüm. Daha önce geldiğimde arabamı park için yer aramazken, bu 
gidişimde yeğenimin  evinin etrafında  park yeri aramak durumunda kaldım. 
Bu durum beni  üzmedi sevindirdi. Bu arada merhum babamın  mezarını 
ziyaretimde Kabristanın  girişinde estetik mimari  görüntüsüyle güzel bir 
şadırvan, tertemiz bir tuvalet ve düzenli bir kabristan, kabristanın  
karşısında  adeta  Manisa Kent  Parkının minyatür  benzeri  hatta Manisa  
Kent Parkından daha düzenli mükemmel bir  Adalet Parkı, yine her 
Dazkırı’ya  girişimde  Çataltepe üzerinde   ne için inşa edildiğini bilmediğim,  
yıllardır  kaba inşaat  halindeki metruk  binanın Belediye tarafından  
tamamlanarak  Yüksek Okul  yerleşkesi olarak   Kocatepe Üniversitesine   
tahsis  edilmesi, açtığı   Gülen Kara   çocuk kreşi ile Gündüz Bakım Evinin  
Türkiye genelinde  birinci seçilerek  KAMUDER ve  SODEM tarafından  
ödüllendirilmesi, Dazkırı  ve köylerinde  doğup büyüyüp de  deniz görmeyen 
hemşerilerim için yarı  olimpik yüzme  havuzunun yaptırılması, hatta bu  
olimpik havuzun Dinar, Başmakçı ve Evcilerden gelen hemşerilerimize de 
hizmet vermesinin yanında,  kışın okullarda, yazın da  camilerde din eğitimi 
alan öğrencileri  teşvik amacıyla çeşitli hediyelerle başkanı  okullarda ve 
camilerde  öğrencilerin arasında  görmem, yarım asırdır fiili eğitimin içinde 
biri olarak başkanın  eğitime olan duyarlılığı da ilgimi çekti.   Nedense    



eleştiri  ve tenkitte  gayet cömert, teşekkür de ise   çok cimri bir toplum 
haline gelmişiz. Bu nedenle bugüne kadar tanımadığım ve tanışmadığım 
başkanla  hem tanışmak, hem de  yaptığı hizmetler için teşekkür etmek 
istedim. 

Ancak tanışmadan önce ikinci defa seçimi kazanarak belediye 
koltuğuna  oturan başkanın aldığı oyları merak ederek,ilçemdeki seçim 
sonuçlarını merak ettim. 2014 Yılından önce başkanın   aday olduğu  
partisinin   ilçemde  oy  sayısı 665 iken,  sayın Taylan’ın aday olarak  girdiği  
2014 seçimlerinde  1395, 2019 seçimlerinde  ise %52 lik  oy oranı   (sayısı 
1750 )  ile  ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmuş. Aynı yıl seçimlerde ise 
partisinin il genelinde    oy oranı ise  % 11.97 de kalmış. Bu seçim sonuçları 
da gösteriyor ki Sayın İsmail Taylan, çalışkanlığıyla halkın mazhariyetine 
nail olan bir başkan. Bu düşüncelerle Pazar günü Manisa’ya dönüş 
yapacağım için Başkan   Sayın İsmail Taylan beyi  Cumartesi günü  
arayarak  hem kendileriyle şahsen  tanışmak, hem de  çalışmalarından 
dolayı teşekkür etmek için  randevu istedim.. Sağ olsun kendileri nezaket 
göstererek Pazar günü olmasına rağmen beni Belediyede makam odasında  
kabul etti. 

Başarılı çalışmalarını sosyal medyadan da takip ettiğim. 
Başkanın sıcak ve sempatik tavırlarıyla karşılaştım.Ve kendilerini oldukça 
genç,  enerjik, dinamik ve  görev heyecanı içinde buldum ve memnun 
oldum. Kendilerine,  “Yağarsa Dazkırı, yağmazsa  tozkırı” diye  
dillendirilen ilçemin kıt imkanları içinde başarılı hizmetlerini  nasıl 
gerçekleştirdiğini sorduğumda: 

“Sayın hocam, öncelikle ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Ben 
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. İşletmeciyim. 
İlçede de meşrubat ticaretiyle iştigal ediyorum ve Dazkırılıyım. 
Dazkırı’nın sokaklarında oynadım, Dazkırı’nın  okullarında okudum. 
Dolayısıyla  ilçemizin imkânlarını işletmeci olarak bilen biriyim.  
Mesleki bilgim dâhilinde aday olurken yapabileceklerimi seçmenlerime 
vaat ettim. Yapamayacaklarımı katiyetle seçmenlerime dillendirmedim. 
Ama  göreve geldikten sonra tasarrufa azami derecede de riayet 
ederek: vaatlerimizi gerçekleştirmenin yanında vaat etmediğimiz birçok 
projeyi de  hayata geçirdik. Seçim öncesi vaatlerimizden; açılamayan yollarını 
yanında, imar alanları oluşturarak konut artışını sağlamak, spor kompleksleri 
yaparak gençlerimizi spora teşvik etmek, gençlerimizin eğitim seviyesini 
yükseltmek için eğitim şartlarını iyileştirmek, İlçemize gelen sanayicilere ve 



girişimcilere destek olarak ilçede istihdam yaratmak, İlçemizde sosyal 
aktiviteleri artırmak (Festival, Piknik alanı, Çocuk parkları, Yeşil alanlar ile atıl 
vaziyette bulunan trafik hastanesinin üniversite binasına dönüştürülmesi, 
öğrenci ve yaşlılarımız için belediye halk otobüsü güzergahı oluşturmak,düğün 
salonunu modernleştirmek,hayvan pazarı yapmak,Mobese kameralarını 
modernize ederek faaliyete geçirmek,İbadethanelerimiz olan camilerimizin 
bakım ve temizliğini rutin olarak yapmak,cenaze defin işlemlerinde yapılması 
gereken tüm işlemleri belediyemizce karşılama,İlçemizde faaliyette bulunan 
oda, dernek, vakıf, kooperatif, birlik gibi halk yararına olan kuruluşlarla 
birlikte çalışılıp bu kuruluşlara destek olmak.  

Vaat edilmediği halde hayata geçirdiğimiz projeler ise;,10200 metrekarelik 
bölgemizin en büyük yaşam alanını %75 hibe olarak ilçemize 
kazandırdık,İlçemize yarı olimpik yüzme havuzunu kazandırdık, düzenli olarak 
her yıl yüzme kursları veriliyor,55 km. atık su şebekesi hattını (Kanalizasyon)  
8.333.062 TL bedel ile yeniledik,Belediyemiz kreşini yaptık. Nüfus oranına 
göre 50 öğrenci kapasitesi olan kreşimiz Türkiye 1.si olup 2015 yılında 
tamamlanıp hemşerilerimizin hizmetine sunuldu. İlk yıllarımızda toplu sünnet 
şöleni olarak yaptığımız son senelerde büyüterek Halı-Kilim, Haşhaş ve 
Lavanta Festivallerimiz eşliğinde ilçemizdeki çocuklarımızın toplu sünnetlerini 
yaptırıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz Rahvan At yarışlarımızla her yıl 
yaklaşık 10.000 izleyici misafir ediyor, ata sporumuzu yaşatıyoruz. 
Vatandaşlarımıza hızlı çözüm kaynağı oluşturması adına Halk Masasını 
kurduk.Haşhaş üretim tesisimiz ile hem çiftçimize hem üretime katkı 
sağladık.Bölgemizde eksikliği bulunan futbol sahasını Fifa Star-1 
standartlarında ilçemize kazandırdık.İş gücü olmayan yaşlılarımıza yardımcı 
oluyor düzenli olarak evlerini temizliyoruz.Yeni doğan bebek kampanyası ile 
ilçemizde doğan şanslı bebeklerimize hediyeler sunuyoruz.Kurmuş olduğumuz 
“iyi kalpler dükkanı” vesilesi ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli oluyoruz.Köy ve 
ilçe merkezinde düzenli olarak mezarlıklarımızı temizliyoruz. İş atölyemizi 
genişleterek yeni yer oluşturduk ve daha fazla işi ihtiyaç duymadan kendimiz 
gerçekleştirmekteyiz. Kosgeb girişimcilik kursları ile yeni girişimcilere kurslar 
düzenlemekteyiz.Şimdiye kadar sendika hakkı bulunmayan işçilerimize 
sendika imkânı sağladık.E-Belediye hizmetleri ile halkımızın işlerini daha kolay 
halletmelerini sağladık.Whatsapp şikayet ve öneri hattımızla problemleri 
anında çözüyoruz.Karayolunda yapılan peyzaj düzenlemesi ile ilçemizden 



geçen D-320 karayolunun görünümünü güzelleştirdik.Araç filomuzu %50 
arttırarak imkânlarımızı çoğalttık.Özel günlerde etkinlikler ve hediye 
dağıtımlarıyla vatandaşlarımızı ziyaret ederek sürekli birlikte oluyoruz.Sosyal 
belediyeciliğin devamı için 2019 yılında tekrar aday olduğumda da yapacak 
olduğumuz projelerimiz şunlardı;Sağlamlığını yitirdiği için yıkmış olduğumuz 
Eski Belediye Hizmet Binamızın yerine Kent Meydanının yapılması.Tam 
teçhizatlı ambulans alarak Evde Bakım Hizmetini gerçekleştirilmesi.Yaşlı 
Bakım, Kadın Sığınma Evini ilçemize kazandırılması.Doğalgaz için EPDK (Enerji 
Piyasası Denetleme Kurulu)’ya verdiğimiz dosyanın takibini yapacağız ve 
açılacak ilk yatırım programına aldıracağız.  Öğrencilerimiz için, atanamayan 
öğretmenlerimiz ile kuracağımız etüt merkezinin ilçemize kazandırılması.Halı 
Evi yaprak Dazkırı Halısını tekrar  dünyada tanınır hale getirip istihdam 
sağlanması.Üniversiteyi yeni yaptığımız yere taşıyarak şimdiki yerinin Öğrenci 
Yurdu yapılması.Çok amaçlı bir Kültür Merkezinin ilçemize kazandırılması.  
GES (Güneş Enerji Santrali)’in projesi hazır, yapımını tamamlanması.Projesi 
tamamlanan içme suyu şebeke hattımız, su depolarımız ve kuyularımızın 
yenilenmesi.Projesi tamamlanan atık su arıtma tesisimizin 
yapılması.Altyapımızın tamamlanmasının ardından ilçemiz yollarının sıcak 
asfalt ile modern görünüme kavuşması. 

2. Dönem vaatlerimizden ise; Üniversite binamız tamamlandı.Elektronik 
Denetleme Sistemi tamamlandı. Güneş Enerji Santralleri tamamlandı.İçme 
suyu şebekesinin yapımına başlandı.Atık su arıtma tesisinin yapımına 
başlandı.Kız öğrenci yurdu yapımı devam ediyor.Halı Evimizin yapımı devam 
ediyor.Kent Meydanımızın yapımı devam ediyor.Kültür merkezimizin 
yapımına başlandı.Altyapının bitmesiyle sıcak asfaltımız atılacak.Evde bakım 
hizmeti projemiz 2022 yılında gerçekleştirilecek.Yaşlı bakım, kadın sığınma evi 
projemiz 2022 yılında gerçekleştirilecek.Doğalgaz görüşmelerimiz devam 
ediyor 2022 yılında gerçekleştirilecek.Etüt merkezi projemiz 2022 yılında 
gerçekleştirilecek.Pazaryeri projemiz 2023 yılında gerçekleştirilecektir.” 

Sonuç: Kısa süre kaldığım ilçemde gerçekleştirilen projelerin bazılarını da 
yakından görme imkânım oldu. Gördüğüm kadarıyla ilçemin Belediye Başkanı 
Sayın İsmail Taylan, belediyeciliği özümsemiş bilgili, birikimli, azimli ve liyakatli 
bir başkan olmanın yanında sadece oy aldığı kesimleri değil, kendisine oy 
vermeyen kesimleri de kucaklayarak toplumla bütünleşen bir başkan. Örneğin, 



belediyede buluşmamızın ardından davetli olduğu Dazkırı İmam- Hatip Lisesi 
mezunlarının toplantısına beni de götürdü. Orada tanıdığım arkadaşlarla şahsi  
sohbetimiz anında   “başkanı çok sevdiklerini ifade ederek, Başkan sebebiyle ilk 
defa başkanın partisine oy verdiklerini söyleyenler oldu. “ Bunlar da gösteriyor 
ki, Başkan başarılı hizmetlerinin yanında halkın  gönlüne girmeyi  de başarmış. 

Başkanın hoşuma giden diğer bir tarafı da,   genç yaşına rağmen kibir ve 
gurudan uzak koltukla yükselen değil, koltuğu yükselten mütevazı bir kişiliğe 
sahip oluşuydu.  Genç yaşına rağmen beşeri münasebetleri de fevkalade olumlu 
ve uyumlu.  Doğumdan, ölüme kadar belediyecilik hizmetlerini başarı ile 
yürüten başkanın Dazkırı halkının ne sevinçli günlerini (düğünleri ve doğan 
çocukları), ne de üzüntülü günlerini  (hastaları ve Cenazeleri) unutuyor.  Halk 
arasından edindiğim bilgiye göre başkanın bu iki güne karşı çok büyük 
hassasiyet gösterdiği söyleniyor. 

Yazımı bitirirken burada çok önemli bir konuyu da vurgulamak istiyorum. 
Partilerin en büyük amacı iktidar olup ülkeye hizmet etmektir. İktidar olamayan 
partiler artık şunu görmelidirler. Çoban, çiftçi oylarıyla kendi oylarını 
kıyaslayarak başarısızlıklarına mazeret aramamalıdırlar. Halkın ferasetini 
küçümseme yerine, halkın güven duyduğu insanlarla halkın önüne çıkmalıdırlar. 
Halkın güven duyup oy vererek seçtiği başkan, “Güvenebileceğim kimse yoktu” 
gerekçesiyle oğlunu belediyeye genel müdür yaparsa, bu tip başkanlar iktidara 
giden yolda partilerinin önünde bariyer oluşturmaktadırlar. 

İlçemin dürüst, liyakatli başkanı Sayın İsmail Taylan 665 oyu 2014 de 1395’e, 
2019 da da 1750 çıkararak %52 oy oranı ile başkan seçilmişse, partisi de il 
genelinde %11.97 de kalmışsa bu yenilginin mazeretini seçmende aramak 
yerine kendilerinde aramalıdırlar ve seçimlere girerken dürüst, liyakatli İsmail 
TAYLAN’ ların sayısını çoğaltmalıdırlar. 

 Sayın Başkanım, çok değerli İsmail Taylan beyefendi kardeşim, umarım 
partin, bu başarılı çalışmalarını görür  ve  sizi layık olan yerlerde değerlendirir de 
ülkeme ve yöreme başarılı hizmetlerin devam eder.  Partin görmese bile 
aldırma. Allah görendir, bilendir, dökülen damla alın terini zayi etmez. 

Sevgi, saygı,selam,.dua ve başarı dileklerimle…www.kadirkeski.net 

 



 

 

 

 

 


