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Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı 1.Oturumunda yaptığı konuşmalar

Sayın başkanım, Kıymetli Meclis Üyeleri, Aziz İstanbullu Hemşehrilerim.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi en kalbi duygularımla,
sağlıklı, sıhhat ve afiyet dileklerimle, muhabbetlerimle selamlıyorum.
2021 yılının ilk meclis toplantısında, yeni yılın İstanbul’umuza, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur,
refah ve mutluluk getirmesini diliyorum.
Yine 2021 yılındaki Meclis toplantılarımıza münakaşa, kavga ve kutuplaşmanın değil; hoşgörü, uzlaşı
ve ortak paydaların hâkim olmasını temenni ediyorum.
Ocak ayı içerisindeki bazı önemli gün ve haftaları ve bu ay içerisinde kaybettiğimiz mümtaz
şahsiyetleri hatırlatmak istiyorum.
Türk vatanının sınırlarını belirleyen Milli And ya da Milli Yemin olarak günümüz Türkçesine
çevrilebilen Misak-I Milli, 28 Ocak 1920 yılında son Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilmiştir.
Cumhuriyetimizin ilk anayasası da TBMM’de 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilmiştir.
Bu vesile ile Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurucu
kahramanlarımızı şükran, minnet ve rahmetle yad ediyorum.
3 Ocak 1917’de Ardahan Arap Camiinde 373 Müslüman, Türk Ermeni çeteciler tarafından camii ile
birlikte yakılmıştır.

20 Ocak 1990’da Bakü’de, Sovyetler Birliği Ordusu tarafından yapılan katliamda 143 kişi
öldürülmüştür.
Bu her iki vahşet olayda katledilen soydaşlarımızı rahmetle anıyorum.
5 Ocak 1975 tarihinde vefat eden, 5 Ocak Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde,

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık dalga dalga bayrağım.
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım…
dizelerinin de içerisinde yer aldığı Bayrak Şiirini yazan Arif Nihat Asya’yı,

14 Ocak 1944 tarihinde vefat eden,
Ben bir Türk’üm; dinim, cinsim uludur.
Sinem, özüm ateş ile doludur.
İnsan olan vatanının kuludur.
dizelerinin yazarı Mehmet Emin Yurdakul’u

13 Ocak 2012 yılında aramızdan ayrılan K.K.T.C kurucu Cumhurbaşkanı Büyük Mücahit Rauf Denktaş’ı

14 Ocak 1923 tarihinde vefat eden
G.M.K Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı

26 Ocak 1948 tarihinde vefat eden Milli Mücadele Komutanlarından Kazım Karabekir’i ve ocak ayı
içerisinde rahmeti rahmana kavuşmuş devlet ve millet hizmetkarlarını rahmet ve minnetle anıyorum.

24 Ocak 1993 tarihinde suikast sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu'yu,

24 Ocak 2001 tarihinde uğradığı suikast sonucu 4 polisimize birlikte şehit olan Gaffar Okan'ı ve
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yapılan saldırıyı engelleyerek şehadete koşan Fethi Sekin'i bu vesile
ile rahmetle anıyorum.

Hiç kuşkusuz demokrasi; haber alma ve ifade özgürlüğü ile güçlenir ve zenginleşir. Bu bağlamda bin
bir güçlükle mesleklerini icra etmeye çalışan değerli gazetecilerimizin çabaları takdir edilmesi gereken
bir durumdur.
Bu anlamlı günde basın şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla
kamuoyunun sesi olma görevini yürüten tüm gazeteci arkadaşlarımızın "10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Gününü kutluyorum."

7-14 Ocak tarihleri arasındaki “Beyaz Baston Körler Haftasında” görme engelli bireylerin hayatını
kolaylaştırmada yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunu hatırlatırken, bütün engelli
vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Ocak ayının ikinci haftasında “Enerji Tasarrufu Haftasını” idrak edeceğiz.
Ülke olarak dışa bağımlı olduğumuz enerjide, en ucuz enerjinin, tasarruf edilen enerji olduğundan
hareketle enerji tasarrufu ile ilgili çalışmalara ve etkinliklere önem vermeliyiz.

Hazır tasarruf demişken, son günlerde en çok konuşulan konuların başında son yüzyılın en kurak yılını
yaşıyor olmamız var. Bu vesile ile elimizdeki su kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini anlamalı
ve bu yönde çalışmalar yapmalıyız.

İstanbul'umuzda bu konuda hepimize görevler düşerken, İBB ve İSKİ bu konuda lokomotif görevi
görmelidir.

İstanbul'umuzda bulunan 10 adet barajın doluluk oranları %20'lere kadar gerilemiştir. En temel
ihtiyaçlarımızdan olan su ile ilgili gündeme gelen bu konular, elbette İstanbullu hemşerilerimizi de
endişelendirmektedir. İstanbul'da planlı su kesintisi yapılacağı söylentileri vatandaşlarımızı huzursuz
etmektedir.

Şimdi buradan sormak istiyorum;
İstanbul'umuzda bir su kesintisi planlanmakta mıdır?
- İstanbul'da kullanılan su miktarındaki kayıp-kaçak oranı kaçtır? Bu oranın düşürülmesi ile ilgili
yapılan bir çalışma var mıdır? 3 yıl sonraki kayıp-kaçak oranı hedefiniz nedir?
- Konut ve işyerlerinde su tasarrufunu özendirecek yeni tarife çalışmanız var mıdır?
- Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yağmur sularının tekrar kullanıma kazandırılması ile ilgili bir projeniz
ve bir çalışmanız var mıdır?
- Musluklara tasarruf amaçlı takılan bir takım aparatlarla önce İBB'nin hizmet binaları, sonrasında da
meskenler için bir çalışmanız var mıdır?
- Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca harcanan su miktarı nedir? Bu suyun tasarruf edilerek
azaltılması ile ilgili bir çalışmanız var mıdır?
- Su tasarrufu ile ilgili ilçe belediyeleri ile bir görüş alışverişiniz veya bir çalışmanız var mıdır?
- Su tasarrufu ile ilgili özendirici ve bilgilendirici reklam ve tanıtım çalışmalarınızı yakın zamanda
göremedik. İleriki günlerde bir çalışmanız olacak mı?
- Deniz suyunun arıtılarak, kullanım suyuna dönüştürülmesi son yıllarda kullanılan bir yöntemdir. Bu
konu ile ilgili herhangi bir çalışmanız var mıdır?

Sayın Başkanım, Değerli Arkadaşlarım;
Sularımızı doğru, verimli ve tasarruf ederek kullanmak demek, geleceğimizi korumak demek.
MHP Grubu olarak uyarılarımızı dikkatlerinize sunuyor, bu konuda hemşehrilerimizin ve ülkemizin
yararına yapacağınız her çalışmayı da destekleyeceğimizi beyan ediyorum.

İSTANBUL HALK EKMEK BÜFELERİ HAKKINDA…
Attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değsin! Bu teknik bir konudur, değerlendirilir. Eğer açılması
gerekiyorsa bu meclis bir karar alır ve o halk ekmek büfeleri açılır. Ama siz toptancı bir yaklaşımla bu
meclisin yetkisini kendinize isteyip, keyfi uygulamalarla bu işi yapıp yapamayacağınızı
bilemediğimizden meclisin yetkisini size vermek istemedik. Gelin noktaları belirleyelim, sayıları
belirleyelim, halk ekmek büfelerini açalım dedik. Ama siz araç kiralayacak, şoför, personel istihdam
edeceksiniz, yakıt yakacaksınız, İstanbul’u da çok iyi tanımadığınızdan hiç alakası olmayan lüks
mahallelere gideceksiniz halk ekmeği satmaya çalışacaksınız.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARIYLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA YAPILMASI HAKKINDA...
“Milliyetçi Hareket Partisi Gurubu adına 2019 yılı Aralık ayında bu meclise yazılı bir teklif verdik. Dedik
ki; şehitler, gaziler bizim her şeyimiz. Şehit ve Gazi Yakınları Müdürlüğünün bu çatı altında kurulması
lazım. Neden? Şehit ailelerine, gazilere, düzenli ve daha doğru yatırımlar, hizmetler sunulsun diye.
Mart 2020 meclisinde komisyonda kabul edilen bu karar mecliste oy birliği ile kabul edildi. Bu
meclisten üçüncü kez söylüyorum. Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Şube Müdürlüğüne atama
yapılması, bütçesinin oluşturulması ve yönetim şemasının olması lazım ki, şehit yakınları ile
gazilerimiz ile temas kurulabilsin. Ama ne hikmetse bir yıla yakın bir zamandır halen bir atama
yapılmamıştır.

