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 Екрем Имамоглу је нешто више од пет месеци градоначелник Истанбула. Међутим,
турски председник Ердоган се не одриче утицаја у метрополи и на разне начине
покушава да ограничи његову моћ.

  

Социјалдемократа Екрем Имамоглу из највеће опозиционе странке ЦХП се жестоко
борио за позицију градоначелника Истанбула. Владајућа странка АКП је учинила све да
би спречила његов избор за градоначелника ове турске метрополе.Вишемесечна прљава
борба пратила је предизборну кампању, чак је дошло до понављања избора на притисак
АКП-а. Ипак - Имамоглу је 23.јуни постао градоначелник.

  

Но ни пет месеци након великог тријумфа њему ни сада на месту градоначелника није
лако. Исламско-конзервативна владајућа странка АКП и даље покушава да одржи свој
утицај и створи му што више препрека. Имамоглу жели да прошири градску
инфраструктуру, пре свега мрежу подземне железнице. За то му је потребна
финансијска помоћ у висини од 3,5 милијарди евра. То је тежак подухват јер државне
банке – међу њима Вакиф Банк, Зираат или Халк Банк – према наводима
градоначелника од како је он ступио на дужност више не исплаћују кредите градској
управи. Банке имају потпору државног фонда којим председава Берат Албајрак,
министар финансија и зет турског председника Реџепа Тајипа Ердогана.
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„Видимо да су државне банке од како смо ми на власти веома дистанциране према
градској управи Истанбула“, каже Имамоглу. Врата државних банака су тренутно, како
он каже, потпуно затворена. Чак ни рутинске потребе нису покривене државним
кредитима, наводи градоначелник Истанбула.

  

Спас из иностранства

  

Због свега је сада градска управа Истанбула присиљена да тражи кредите у
иностранству. Последњих седмица је Имамоглу посетио Париз, Лондон и Берлин где је
позивао на инвестирање у Истанбулу. Ово путовање је било врло успешно – на пример
француска агенција за развој је најавила инвестирање 86 милиона евра, а немачка Дојче
Банк 110 милиона евра.

  

И када су друге теме у питању турска влада отежава живот градоначелнику Истанбула:
Исламско-конзервативна власт у Истанбулу, која је била на челу града 25 година,
одржавала је систем који је представљао важан фактор Ердоганове владавине - дајући
предност својим људима. Екрем Имамоглу је најавио да ће то укинути једном за сва
времена. „Од сада ће престати бенефиције за неколико пробраних фондација, особа
или удружења. Од сада ће цео Истанбул имати користи", рекао је он.

  

Борба за градске благајне

  

Ипак, чини се да АКП покушава да и након губитка градске управе профитира од пуне
градске благајне Истанбула. Турско Министарство за околину и урбанизам је
представило предлог закона којим би делови Истанбула смештени на Босфору били под
специјалном управом - Нова управа би служила одржању културног и природног
наслеђа и подстицала развојне пројекте. За ту зону би требао бити надлежан државни
подсекретар - Ердоганов човек.

  

Имамоглу би тиме изгубио управу над четири градска подручј - најпожељнија и
најскупља места у граду.

 2 / 3



Дојче веле: Градоначелник Истанбула у тихом рату с Ердоганом
уторак, 10 децембар 2019 10:51

  

„Ићи ћемо на суд“

  

Да дани Ердоганове истанбулске клике још дуго неће бити одбројани показује и
расписивање јавног конкурса о изнајмљивању историјских железничких станица
Хајдарпас и Сиркеџи. Ове зграде располажу великим халама које је Имамоглу хтео да
стави на располагање грађанима за културне делатности. Но понуда истанбулске
градске управе је одбијена. Зато је уговор добио један сумњиви инвеститор: 33-годишњи
бивши члан градске управе повезан са Ердоганом. „Наше понуде су незаконито одбијене.
Идемо на суд“, најавио је Имамоглу.

  

Екрем Имамоглу важи за кандидата с највише изгледа за председничку позицију.
Критичари сматрају да му турска влада отежава посао градоначелника како би
уништила његову репутацију уочи одлучујућих избора 2023. године. Но чини се да је
градоначелник Истанбула на то припремљен. За америчку телевизију Блумберг он је
рекао: „Избори за градоначелника су већ били изразито тешки. Након таквог искуства
човека више ништа не може зауставити.“

  

(Дојче веле)
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