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Belediyesi (İBB) 2021 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 6. Oturumunda yaptığı
konuşmalar
“Marka kent İstanbul için merkez ilçeler çok önemli, bunu kabul ediyoruz lakin İstanbul’un
merkezine yük olmayıp aksine yükünü hafifleten çeperdeki ilçelerin öneminin artık İBB
yönetimi tarafından kavranması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin şehrin stresinden,
atmosferinden daralan hemşehrilerimizin piknik yapabilecekleri, doğa yürüyüşü
yapabilecekleri, denize girebilecekleri tüm imkânlar çeperdeki ilçelerimizde fazlasıyla
mevcut. Yani çeperdeki ilçeler tüm doğal güzellikleri ve imkânları ile İstanbullu
hemşehrilerimizi bekliyor. Her defasında söylememize, her kürsü kullandığımızda bunu
hatırlatmamıza rağmen İBB yönetimi bu konuda hiçbiri adım atmamak konusunda ısrar
ediyor. İstanbul’un çeperlerinde ne vatandaşlarımızın bir kaçış rotası olarak gidebilecekleri
piknik alanları, ne doğal yaşam parkları, ne de kumu, denizi her şeyi ile hazır halk plajları var.
Ekonomik şartlardan dolayı birçok İstanbullunun Çeşme, Bodrum, Ayvalık gibi tatil
yörelerine gitme imkânı maalesef bulunmuyor. Hâl böyle iken gelin Çatalca, Büyükçekmece,
Silivri, Şile gibi ilçelerdeki plajları çok basit yatırımlarla halk plajları haline getirip İBB ve
BELTUR eliyle işleterek İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın kullanımına açalım.
Performans programınızı incelediğimizde çevreye duyarlılık ibaresini görüyoruz.
İstanbul’umuzda çevreyi ve doğayı olumsuz etkileyebilecek tesisler mevcut. Nedir bunlar?
Katı atık depolama merkezleri, hafriyat ve döküm sahaları gibi alanlar. Bu tesislerin yer
seçimi yapılırken çok kolay davranılıyor. Hemen çeperde arazisi olan büyük ilçeler; Şile,
Çatalca, Büyükçekmece, Silivri akla geliyor ve bu doğayı, çevreyi olumsuz etkileyen bütün
tesisler ne hikmetse bu ilçelere yapılıyor. Şimdi biz ortak tasa, ortak sevinç, ortak kederden
hareketle tesislerin bu ilçelere yapılmasına itiraz etmiyoruz ancak bu tesislerin bulunduğu
yerleşim alanlarına hizmette pozitif ayrımcılık istiyoruz. Bütün dünyada bu böyle iken ne
İSTAÇ ne de Enerji A.Ş. bu noktada üzerine düşen görevleri yeterince yerine getirmiyor. Biz
Silivri’de iki yılın sonunda sadece alt yapısını ve soyunma odalarını Silivri Belediyesinin
yaptığı, üst yapısını da Enerji A.Ş.’nin yaptığı iki tane halı saha yapabildik. İSTAÇ özellikle
Şile’de ve Silivri’de yarattığı negatif etkileri biraz olsun rahatlatmak için o yörede yaşayan
insanların spor, kültür, sanat gibi ihtiyaçlarını karşılamak adına bölgeye pozitif ayrımcılık
yapmak zorunda. Ben bunu köy kahvelerine gittiğimde de buraya çıktığımda da

söyleyeceğim. Siz o köyleri görene, o köylülerin yaşadıklarını duyana kadar bu kürsüden
haykırmaya devam edeceğim. Umarım İBB bu söylediklerimizden ders çıkarır ve önümüzdeki
süreçte bu bölgelere daha fazla hizmet götürür. Bu noktada her türlü iş birliğine açık
olduğumuzu da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.
Sıfır atık ile ilgili atılan her adım bizim için çok kıymetli. Bu noktada İBB’nin
Kemerburgaz’da yaptığı bir tesis var. Silivri’de Seymen Katı Atık Depolama Merkezinde
yapılanlar var ama biz bu mantıkla, bu ilkel depolama mantığıyla sıfır atık projesinde İBB’nin
sınıfta kalacağını düşünüyoruz. Eğer bu mantıkla devam ederseniz sürdürülemeyen bir
depolama sistemi ile İstanbul’a ihanet etmeye devam edersiniz. Bu işin optimal çözümü
kaynağında ayrıştırma ama tabi bunu başarabilmek oldukça zor. Bakın her gün Silivri’ye
12.000 ton çöp geliyor. Bu miktarı azaltmazsak 20 yıl sonra depolama sistemi de dolacak.
Onun için İBB’nin sıfır atık konusunda bir şeyler yapması ve bu konuda ilçe belediyeleri ile iş
birliği içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Çöp gazından elektrik üretme hadisesinde İBB
bir video yayınlıyor ve dünyanın en büyük çöp gazından elektrik üretme tesisini açtıklarını,
kapasitenin her yıl artırılacağını ve daha da büyüyeceğini dile getiriyor. İBB Başkanı Sayın
İmamoğlu da bununla övünüyor. Ya Allah aşkına gelişmiş bir ülkede çöp gazından elektrik
üretme miktarının yüksekliği ile övünen bir belediye başkanı olabilir mi? Sizin
projeksiyonunuz çöp depolama merkezine daha az çöp götürmek olmalı. Daha az çöp
götürmelisiniz ki geri dönüşüm miktarını artırabilesiniz. Onun için ben İBB yönetiminin bu
projeksiyonunu gözden geçirmesini diliyor ve arzuluyorum. Silivri’deki çöp suyu arıtma tesisi
projesi de biraz ağır aksak yürüyor. Ben bu projenin bir an önce hızlandırılması konusundaki
taleplerimi de buradan iletiyorum.”

“İBB’nin performans programının önsözünde İBB Başkanı ‘İstanbul senin karar senin,
geleceğimize birlikte karar verelim’ sloganına geniş bir yer vermiş. Yine performans
programında yer verilen misyon, vizyon ve temel değerlere söylenecek söz yok. Bütün
bunlara katılmakla birlikte İBB yönetiminin bu yazdıklarının içerisini ne kadar dolduracağı
son derece önem arz etmektedir. MHP Grubu olarak bu söylemlerin takipçisi olduğumuzu
buradan belirtmek istiyorum. Sayın Başkana ‘Geleceğimize birlikte karar verelim’ anlayışı
çerçevesinde ilçelerde yapmış oldukları iş ve işlemlerde, ilçe belediye başkanları ile
istişaresini artırmasını öneriyorum.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan irili ufaklı depremler bizlere İstanbul depremi gerçeğini bir kez
daha hatırlatmıştır. İstanbul gibi deprem kuşağında olan bir kentte artık kaçınılmaz hale gelen
kentsel dönüşümün sözlerde kalmayıp eyleme dönüşmesi kaçınılmazdır. Kentsel dönüşüm
noktasında imkânları az olan ilçe belediyelerimize İBB’nin destek olması gerekmektedir.
Buradan Sayın Başkana ve KİPTAŞ yönetimine açık bir çağrıda bulunmak istiyorum: Her
türlü siyasi mülahazalardan uzak bir şekilde KİPTAŞ’ın sahaya kuvvetli bir aktör olarak
inmesi için gelin iş birliği yapalım. Bu noktada tüm ilçelere eşit bir anlayışla ‘adalet’
kavramının içini de dolduralım. Silivri Belediye Başkanı olarak buradan daha önce olduğu
gibi Sayın İmamoğlu’na ve İBB yöneticilerine Silivri’de bir kentsel dönüşüm çalışmasında iş
birliği teklif ediyorum. İlçemizde çok riskli bir alan olan Belediye Konutlarında bir kentsel
dönüşüm projesi için sizlere açık çek veriyorum; buyurun beraber çalışalım.
2022 yılı bütçesinde metro yatırımları için 9 milyar TL para harcanacak. Silivri’de yaşayan
CHP’ye gönül vermiş hemşehrilerim İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘Beylikdüzü-Silivri
arasına yapılacak metrobüs ne oldu?’ diye sormamı istiyor ve bir yanıt bekliyorlar. Şimdi ben
de soruyorum: CHP’li eski Silivri Belediye Başkanının hem kendi seçim beyannamesinde
hem de Ekrem Bey ile ortak beyannamemsinde yer alan Silivri-Beylikdüzü arasındaki
metrobüs veya hızlı tren projesi ne oldu? Biz ne bütçede görebildik ne de bütçede
konuşulanlarda duyabildik. Ben artık Silivri’de ve Beylikdüzü’nde yaşayan hemşehrilerime,
hatta İstanbul’dan Silivri’ye pikniğe, denize gelmek isteyen vatandaşlara açık yüreklilikle
söyleyebilirim ki; İBB’nin Beylikdüzü ile Silivri arasına metrobüs ya da başka bir ulaşım
aracını yapmaya niyeti de yok, gücü de yok!
Çocuklarımız için kreşler de okul öncesi eğitim de çok önemli ve çok anlamlı. İBB’nin
yapmış olduğu çalışmalar için her zaman, her platformda teşekkür ettik. Biz de okul öncesi
eğitime destek olabilmek adına Silivri Belediye Meclisi üyelerinin tamamının oy birliği ile
ilçemizde dört tane kreş yerini İBB’ye tahsis ettik. Bu yerlerin iki tanesindeki çalışmalar
tamamlandı ve kreşlerde eğitim başladı. Değirmenköy mahallemizde bir yıl içinde inşaatın
başlaması şartı ile İBB’ye tahsis ettiğimiz alanın, çalışmalar başlamadığı halde tahsisini
uzattık ancak İBB buradaki projesini iptal etti. Gümüşyaka’da tahsis ettiğimiz yerin ise tahsis
sürecinin uzatılması istendi ve bizler de bu süreyi uzattık. Üzerinden neredeyse bir yıl daha
geçecek olmasına rağmen bölgede hâlâ bir çalışma başlamadı. Burada bir kreş yapılıp
yapılmayacağı sorusunu buradan sormak istiyorum. Biz de bu süreçte boş durmuyor ve Silivri
Belediyesi olarak çocuklarımızın okul öncesi eğitimlerine destek olmak adına Elginkan Vakfı

ile 8 derslikli bir anaokulu yapıp Milli Eğitim Bakanlığına devrediyoruz. Yine önümüzdeki yıl
da özel çocuklar için engelsiz bir anaokulunu Elginkan Vakfı ile birlikte yapacağız.
Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorunu doğayı ve çevreyi ilgilendiren partiler üstü bir
konu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile İBB bir an önce yapılması gerekenler konusunda
bir eylem hazırlığı yapmalı ve bizleri de bilgilendiren bir sunum yapmalı. Yani bunun ne
kadarının bakanlık, ne kadarının İSKİ bütçesinden karşılanacağı ve maliyetlerin ne olduğunu
bizler ilçe belediyeleri olarak bilmek durumundayız. Marmara Denizi şu an İstanbul’un belki
de en önemli, en güzide varlığı. Bu nedenle müsilaj konusunda siyasi mülahazalardan uzak
durulması ve konu hakkında ilgili kurumlarımızın bir an önce proje geliştirmesi gerektiğini
düşünüyorum.”

“Ben bütçe konuşmasına başlamadan önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun uzun bir
aradan sonra ilk defa geldiği meclis toplantısında muhalefet grubuna takındığı bu tavrı
şaşkınlıkla karşıladım. Ekrem Bey’in hem İstanbul’da yaptığı hem de yurdumuzun çeşitli
illerinde yapmış olduğu gezilerde çok seslilikten yana, demokratlıktan yana bir imaj
verilmeye çalışılıyor ancak burada daha tartışmalar uzamadan mikrofonların kapatılması, bu
yönde talimat verilmesi, hatta bu meclisteki en büyük gruba sahip olan AK Parti’nin Grup
Başkanvekili Tevfik Göksu’ya mikrofon vermekte imtina edilmesi doğru değil. Ben İBB
meclisinde ilk dakikadan itibaren yapmış olduğu bu antidemokratik tavrı burada MHP Grubu
adına kınadığımı ifade etmek istiyorum.
İBB’nin personel giderlerinde meydana gelen artışla ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum.
Öncelikle toptancı bir yaklaşımla, niyet okuyarak, her biri ailesinin kahramanı olan kişilerin
işten atılması ile ilgili Ekrem Bey’i ve İBB yönetimini kınıyorum. Şu anda yasa gereği
belediyelerin bir yıl önce gerçekleşen bütçelerinin yeniden değerleme oranı ile beraber
artırılarak gerçekleşen tutarın yüzde 30’undan yüksek personel gideriniz olamıyor. Sayın
İmamoğlu az önce yaptığı konuşmada personel giderlerinin çokluğundan bahsetti. Ben, 2019
yılında Ekrem Bey’in görevi devraldığında personel giderlerinin İBB’nin bütçesine oranının
yüzde 22 olduğunu gördüm. 2022 yılında ise personel giderinin bütçeye oranı yüzde 28,45.
Yani Sayın Başkan şikâyet ettiği personel giderini kendisi artırmış. Üstelik göreve
geldiğinizde 28 milyon TL olan bütçe bugün 43 milyon TL. İBB’ye yoğun bir personel alımı
var ve bu alımlarla birlikte İBB’nin personel giderleri artıyor. Bunun müsebbibi olan İBB
Başkanı da bundan şikâyet ediyor. Burada bir terslik yok mu?

Ekrem Bey icraatlarının içerisinde Kariyer İstihdam Ofislerini gösterdi. Dört masa, sekiz
sandalye alın size Kariyer İstihdam Ofisi! Allah aşkına biz Kariyer İstihdam Ofislerinin
çalışma sistemi hakkında Ekrem İmamoğlu’nun kameralar önünde anlattığına mı inanalım,
CHP İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı’nın basına kapalı olan toplantıdan sızan alımlarla ilgili
söylediklerine mi inanalım? Bu toplantıda işe alımlar yüzde 35 CHP, yüzde 15 İyi Parti,
yüzde 15 diğerleri, ötekiler de Kariyer İstihdam Ofisleri diye kategorize ediliyor. Ötekiler
kim? Bu memleketin evlatları olan Cumhur İttifakına oy vermiş vatandaşlar. E siz hani 16
milyonun belediye başkanıydınız? Hani İstanbul’un ötekisi olmayacaktı? Bazı şeyleri
söylemek çok kolaydır ama onu icraata taşımak, ona hayat vermek, söylemlerinizin altını
doldurmak bir o kadar zordur. Gerçekleri söyleyince bazen acı geliyor, canınızı acıtıyor ama
göz boyamalık, göstermelik Kariyer İstihdam Ofisleri açmayın. Bu ofisleri ayrıca
partililerinize iş vermek için açıyorsunuz. Araştırırsanız meclis üyelerinin yakınlarının,
çocuklarının, yeğenlerinin bu Kariyer İstihdam Ofislerinde çalıştığını göreceksiniz.
Ekrem İmamoğlu’nun yumruğunu havaya kaldırarak ‘Bize engel olmayın’ sloganı ile bir
fotoğrafı var. Bu engel olma konusu çok enteresan bir hadise. Silivri’de benden önceki
belediye başkanı da ne yapamamış ise büyükşehir yaptırmadı, büyükşehir ettirmedi diyerek
her şeyi İBB’ye mâl etmiş ve gününü gün etmiş. Şimdi Ekrem Bey de bazı yapamadıklarını,
yapmakta zorlandıklarını ve Cumhur ittifakının özellikle İBB’de ellerini kollarını
bağladıklarını iddia ediyor. Hadi diyelim ki metro yapacaktınız biz engel olduk, dereleri ıslah
edecektiniz engel olduk, yol yapacaktınız, köprü yapacaktınız engel olduk. Sizin seçimden
önce ‘Ben tasarruf ederek İstanbul’un bütçesini yüzde 50 artıracağım’ diye bir vaadiniz vardı.
Peki tasarruf etmenize kim engel oldu? Tasarruf edecektiniz de, biz ‘yok bu parayı
harcayacaksınız’ mı dedik? Araç sayısınızı azalttınız, ihalelerdeki alım oranlarını düşürdünüz,
tasarruf ettiniz de birileri sizin elinizi mi bağladı? Ekrem Bey’in İstanbul’a verdiği en büyük
vaat tasarruf vaadidir. Seçimleri kazandı ama bu vaat unutuldu. Vadetmesi, atması, tutması
kolay ama onları hayata geçirmesi de bir o kadar zor. İBB bırakın tasarruf etmeyi 8 milyar TL
borçlanma talebinde bulunuyor. Bu kurumları; her yıl borçlanalım ve bu belediyeleri
sürdürülemez borç batağına bırakalım, ondan sonra kim gelirse gelsin mantığı ile
yönetmemelisiniz. Ben üretim ekonomisinden, tasarruftan ve kaynakların doğru
kullanılmasından yanayım.”

