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Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı 1.Oturumunda yaptığı konuşmalar

ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALAR
Değerli Meclis Üyeleri
Kıymetli İstanbullu Hemşehrilerim.
Şubat ayı içerisindeki bazı önemli gün ve haftaları ve bu ay içerisinde kaybettiğimiz mümtaz
şahsiyetleri anmak istiyorum.





4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesi ile tüm hastalarımıza şifalar diliyorum.
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Gününde, sigarasız sağlıklı bir hayat çağrısında
bulunmak istiyorum.
Yüreği aşk ve sevgi dolu herkesin
14 Şubat Sevgi Gününü kutluyorum.
Tüm radyo yayıncılarımızın Dünya Radyo Gününü kutluyorum.

Değerli Arkadaşlar…
13 Şubat itibarı ile mübarek üç aylara giriyoruz. Üç ayların tüm insanlığa huzur, bereket ve
barış getirmesini temenni ediyor, 18 Şubat’ta idrak edeceğimiz Regaip Kandilinizi şimdiden
kutluyorum.
25 Şubat 1992’de Ermeniler tarafından Hocalı’da yapılan katliamda hayatını kaybeden
soydaşlarımıza rahmet diliyor, bu katliamı yapanları lanetliyorum.
Barış Manço, Cem Karaca, Müzeyyen Senar, Gazanfer Özcan, Yaşar Kemal, Necdet Sancar…
Şubat ayı içerisinde aramızdan ayrılan kültür ve sanat insanları… Her birini rahmetle yad
ediyorum.




PKK’lı teröristler tarafından şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu rahmetle anıyorum.
Aramızdan ayrılış şekli ile bizleri hüzne boğan Özgecan Aslan’ı da anmak istiyorum.
Merhum Başbakanlarımızdan Prof.Dr.Necmettin Erbakan’ı rahmetle anıyorum.

Bir ananın iki oğlu,
Bir amalın iki kolu.
O da ulu, bu da ulu
Azerbaycan-Türkiye .
Bir milletiz, iki devlet
Aynı arzu, aynı niyet
Her ikisi Cumhuriyet
Azerbaycan-Türkiye.
diyen şair, yazar Bahtiyar Vahapzade’yi,

“Ben Anadolu’nun boz toprağının uşağıyım. Sarayım çalı dibidir. Siyasette davam, hayattan
nasibini almamış, benzi sarı ve boynu büküklerin davasıdır.” diyen Milliyetçi Hareket Partisi
kurucularından Osman Bölükbaşı’yı şükran, minnet ve rahmetle yad ediyorum.
MHP KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
9 Şubat 2021 tarihi yani yarın; Türk siyasi tarihinin geçmişten geleceğe giden yolculuğunun
son elli yılına damgasını vuran, gücünü mukaddesattan, inançlarından, ilkelerinden ve Türk
milletinden alan, iktidarda ya da muhalefette, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin içinde ya da
dışında, bulunduğu her hal ve şartta, sorumlu siyaset anlayışının bir gereği olarak “Önce
ülkem ve milletim, sonra partim” şiarı ile siyaset yapan Milliyetçi Hareket Partisi'nin 52.
kuruluş yıl dönümüdür.
Bundan 52 sene önce 8-9 Şubat 1969 tarihinde Adana’da yapılan büyük kurultay ile kendisine
amblem olarak Üç Hilali, isim olarak da Milliyetçi Hareket Partisini seçen ve kabul eden
partimiz,
52 yıl boyunca her daim, Ülkesinin ve Milletinin çıkarlarının yanında durmuş ve koruyucusu
olarak çok bedeller ödemiştir.
Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden asla taviz vermeyen siyaset
anlayışıyla siyasetin kilitlendiği birçok dönemde toplumsal uzlaşma ve demokrasinin en güzel
örneklerini Türk Siyaset tarihine kazandırmıştır.
Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli’nin “Biz, dünyanın en gözde ve en zorlu coğrafyasında
yaşayan ve bundan böyle de yaşamak zorunda olan bir milletiz. Bu nedenle, ne tarihimizi, ne
coğrafyamızı ne de kimliğimizi değiştirme imkânına sahip değiliz. Ama hep birlikte bu
gerçeklerle daha güzel bir gelecek inşa edebiliriz. Milliyetçi Hareket olarak biz bunun için
varız, bunun için de var olmaya devam edeceğiz.” şeklinde tanımladığı misyon ve hedefleri
olan Milliyetçi Hareket Partisi, geride bıraktığımız 52 yılda olduğu gibi bugün ve yarın da, her
yerde ve her platformda aziz milletimizin hizmetinde olmaya devam edecektir.
Başta kurucumuz Başbuğ Alparslan Türkeş olmak üzere, Milliyetçi Harekete can ve kan veren
ruh katan ahirete intikal etmiş bütün partililerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.
Geçmişle gelecek arasında - Osmanlı ile cumhuriyet arasında köprü olan, Anıttepe ile
Kocatepe arasında çekilen çelikten bir halat olan Milliyetçi Hareket Partisinin Ülkemiz ve
Milletimizin hizmetinde nice 50 yıllara erişmesini diliyorum.

AFETLE MÜCADELE YILI
Değerli Arkadaşlar
Kıymetli İstanbullu Hemşehrilerim…
Afetlerle mücadelede önemli bir farkındalık oluşturan 28 Şubat Sivil Savunma Gününde tüm
hemşehrilerimizi afet bilincine davet ediyorum.
Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığımız 2021 yılını Afet Eğitim Yılı olarak ilan etti.

İstanbul’u afetlere hazır hale getirmek ve afet sonrasında yapılması gerekenleri yapabilmek
adına afet bilinci büyük önem taşımaktadır.
39 ilçe ve Büyükşehir Belediyemizin, afetle mücadelede önemli bir aşama olan eğitim
konusuna ağırlık vermesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

YUNUS EMRE VE TÜRKÇE YILI
Sayın Başkan,
Değerli meclis üyeleri…
30 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayınlanan bir
Genelgeyle 2021 Yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak kutlanacağı ilan edilmiştir. Buna göre 2021
yılı “Bizim Yunus” olarak anılacak ve yurt içinde ve yurt dışında “Dünya Dili Türkçe” adıyla
kampanyalar tertip edilecektir.
Merhum Necip Fazıl Kısakürek, “Bizim Yunus” başlıklı bir şiirinde;
Bir zaman dünyaya bir adam gelmiş;
Toprakta devrilmiş, göğe çömelmiş...
Bizim Yunus,
Bizim Yunus...
Bir zaman dünyaya bir adam gelmiş;
Sayıları silmiş. BİR'e yönelmiş...
Bizim Yunus,
Bizim Yunus...
diye tarif ettiği Yunus Emre’nin yaşadığı çağ, 13. asrın sonları ile 14. asrın ilk çeyreğidir. Yunus Emre
sadece yaşadığı zamana değil çağların damarına girerek insanlığa huzur ve umut aşılamıştır. “Dostun
evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.” diyen de odur.
Yunus milli birliğimizin fazıl sesidir, hem serverimiz hem de servetimizdir. Türkçe biziz, biz Türkçe’yiz.
Bekamızın bakiliği Türkçe’yle temellenmiştir. Türkçe dil bayrağımız, varoluşumuzun seslenişi, dünyayı
okuyuşumuzun ebedi gücü ve güvencesidir.
Buradan bütün belediye başkanı arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Başta Büyükşehir Belediyemiz
olmak üzere bütün belediyelerimiz 2021 yılında Türkçemizle ilgili, kapsamlı programlar
düzenlemelidir. Ayrıca, bütün iş ve işlemlerimizde Türkçemize sahip çıkalım, cadde, sokak,
işyerlerinde Türkçe dışında isimlere müsaade etmeyelim.
Bu vesileyle Bizim Yunus’u rahmetle, hürmetle anıyorum. Türk milleti ve Türkçemiz çok yaşasın
diyorum.

İSTAÇ YATIRIMLARI HAKKINDA
İSTAÇ, 20 yılı aşkın tecrübesi ile şu alanlarda faaliyet göstermektedir.
•

Düzenli Depolama Sahası Seçimi, Tasarımı ve Yapımı

•

Çöp Sızıntı Suyu Yönetimi

•

Yerel Yönetimler İçin Teknik Danışmanlık

•

Endüstriyel Atık Yönetimi

•

Tıbbi Atık Yönetimi

•

Çevre Laboratuvarı Analizleri

•

Transfer İstasyonları ve Düzenli Depolama Sahaları İşletimi

•

Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi

•

Organik Atıklardan Kompost Üretimi

•

Ambalaj Atıkları Geri Dönüşümü

•

Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretimi

•

Gemilerden Atık Alımı

•

İstanbul Ana Arter ve Meydan Temizliği

•

Deniz, Kıyı ve Plaj Temizliği

•

Hafriyat, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetimi

•

Çevre Eğitimleri ve Etkinlikler

•

Ar-Ge Çalışmaları

•

Meyve-Sebze Hal Temizliği

İSTAÇ’ın misyonu; yaşanılabilir temiz bir çevre için etkin ve özgün çözümler üretmek olmalıdır.
Şimdi İSTAÇ yetkililerine sormak istiyorum;
1-Çöp Suyu Arıtma Tesislerinin son durumu nedir?
2-Sıfır Atık ile ilgili neler yapıyorsunuz?
3-Ara Ayrıştırma İstasyonları kurmayı düşünüyor musunuz?
4-Tesislerinizin bulunduğu ilçelere pozitif hizmet ayrıcalığı için neler yapıyorsunuz?

Pandeminin ilk döneminde Cumhur İttifakı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin çok yüklü
borçlanma taleplerine şartlı evetler vermiştik. İstanbul’un daha yaşanabilir bir kent olabilmesi için,
İSKİ’nin dere ıslahları için, proje bazında getireceğiniz tüm borçlanmalara açık çek vermiştik. Çöp suyu
arıtma tesisi ile ilgili de pandemi şartlarında 43 milyon lira bir borçlanmayı meclisimizde İSTAÇ’a
vermiştik. Çöp sızıntı suyu; çöplerin, evsel atıkların depolanırken, o atıklardan sızan ve 1 kilogramı 40
ton suyu zehirli bir su haline getirebilen son derece tehlikeli atıklardır. Silivri’de çöp toplama

depolama tesisi projesinin olmasına rağmen, çöp suyu arıtma tesisi yapılmadığından bu sular Eyüp’e
ilkel yöntemlerle kamyonlarla taşınıyordu. Şimdi ben bu 43 milyon liralık kredinin çöp suyu artıma
tesisi yapımında ne kadarının kullanıldığını, çöp suyu artıma tesisine başlanıp başlanmadığını,
başlandıysa hangi aşamada olduğu, başlanılmadıysa niye başlanılmadığı ve bu 43 milyon liralık
kredinin nerede kullanıldığı, kullanılıp kullanılmadığını merak ediyorum ve İSTAÇ yönetimine sormak
istiyorum.

CHP’Lİ YÖNETİCİLERİN KATILDIĞI BİR TOPLANTIDA GÜNDEME GELEN İBB İŞÇİ ALIMLARIYLA İLGİLİ
SÖZLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Canlı yayınlarda, kameralar karşısında adalet, eşitlik, liyakat ve ötekisi olmayan, herkesin kendisinden
bir parça bir şey bulacağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi… Ama kapalı kapılar ardında yaptığınız
toplantılarda, örgütümüz, diğerleri ve ötekiler… Hani arkadaşlar bu şehrin ötekisi olmayacaktı? Hani
herkes kendisine İstanbul Büyükşehir Belediyesinden bir şey bulacaktı? El insaf, el vicdan diyorum.
‘Örgütümüzü istihdam etmeyi elbette arzuluyoruz. Ama kanunlar ve yasalar buna engel oluyor.
Kendileri bu işleri bırakmazsa, bunları çıkartıp yerine sizleri istihdam edemiyoruz.’ gibi ifadeler çok acı
ifadelerdir.
İki seçim arasında her biri ailesinin kahramanı olan binlerce insanı kapının önüne koymak… Ne var
bunda değil mi? Bunların anneleri babaları siz kapının önüne koyun diye mi üniversitelere yolladılar?
Başınızı önünüze eğmeniz gerekirken, ne var bunda diyorsunuz. Nereden bakarsanız bakın yine sınıfta
kaldınız. Kamu önünde yaptığınız konuşmalara da, örgüt toplantılarınızda yaptığınız konuşmalara da
riayet edin. Yani riayet etmeniz gereken konu ne? Adalet, eşitlik, ehliyet, liyakat.

