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Belediyesi (İBB) 2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı 1.Oturumunda yaptığı 

konuşmalar 

“Demokratik ülkelerde çok partili yönetimin varlığı demokrasinin bir gereği, siyasi partiler 

arasında yönetime talip olma yarışı ve rekabeti de haliyle olması gerekendir. Bu rekabetin etik 

değerler içerisinde olması bir siyasi zenginlik aksi ise bir çirkinliktir. Maalesef son 

dönemlerde muhalefet yapıyoruz düşüncesi ile Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin 

başkan ve yöneticileri siyasetin dilini sivriltmeye, çirkinleştirmeye ve seviyeyi olağanüstü 

düşürmeye başlamışlardır. Cumhur İttifakı’nın paydaşlarına, Cumhurbaşkanımıza, hükümet 

üyelerine, devlet görevlilerine karşı sergiledikleri tutum ve söylentileri siyasetin bir gereği 

olarak kabullenmek mümkün de değildir. Anlaşılıyor ki; muhalefete akıl ve yön veren bir 

kısım ajanslar toplumsal gerginliğin körüklenmesini iktidarı devirmenin bir yolu olarak 

öngörmekte ve bu yolda yalanlar dahil her yolun denenmesi gerektiği tavsiyesinde 

bulunmakta; muhalefet de bu yolu kullanmaktan çekinmemektedir. Muhalefetin toplumsal 

gerginlik ve çatışmayı körükleyen yaklaşımlarından birine geçtiğimiz günlerde hep beraber 

şahit olduk. Örneklerine sıklıkla rast geldiğimiz bu sakat yaklaşımın son örneği CHP Yerel 

Yönetimler Birimi tarafından gündeme taşınmak istenen Türkiye Belediyeler Birliğinin araç 

hibe ve diğer yardımlarda belediyeler arasında ayrımcılık yaptığı, birliğin keyfi yönetildiği 

şeklinde gerçeklerle bağdaşmayan iddiaları ve bu iddialar çerçevesinde kamuoyu oluşturma 

çabalarıdır. Şimdi siz Türkiye Belediyeler Birliğinin iş ve işlemlerini savunmak sana mı kaldı 

Sayın Başkan diye içinizden geçiriyor olabilirsiniz. Türkiye Belediyeler Birliği 1369 

belediyenin doğal üyesi olduğu bir tüzel kişilik ve 15 tane encümen üyesi tarafından yönetilen 

bir topluluktur. Bu 15 tane encümen üyesinden İstanbul’da görev yapan iki belediye başkanı 

var. Bir tanesi Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün, bir tanesi de Silivri 

Belediye Başkanı olarak şahsımdır. Dolayısıyla bu konuda söz söyleme hakkım olduğunu 

düşünüyor ve görüşlerimi ifade ediyorum. 

Sayın İmamoğlu bu konuyla ilgili kendisine sorulan bir soruya, ‘Türkiye Belediyeler Birliği 

tarihinin en utanç verici dönemini yaşıyor. Yani Belediyeler Birliği Türkiye’deki tüm CHP’li 

belediyelere tarihinin en utanç verici dönemini yaşatıyor. TBB, yüzde 50 bütçesini sağlayan 

CHP’li belediyelere yüzde 3, yüzde 5 oranında bile katkı sunmamaktadır. Çok kötü işler 

yapıyorlar. Utanç verici bir dönem.’ şeklinde cevap veriyor. Maalesef ki bu açıklamalarından 



konulardan bihaber olduğu anlaşılıyor. TBB’nin gelirleri öz gelirlerinin yanı sıra merkezi 

idareden belediyelere aktarılan genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylardan kesilen 

binde ikilik (%0,02) gelirden oluşmaktadır. Birlik meclisinin, CHP’li temsilcilerin de katılmış 

olduğu 28.09.2011 tarih ve 2011/2 sayılı oy birliği ile alınan karar çerçevesinde bu gelir 

birliğe aktarılmaktadır. Yani Ekrem Bey’in ifade ettiği gibi İBB’nin bu birliğe direkt aktardığı 

bir para yoktur. Dolayısıyla birliğin gelirleri tüm belediyelerden olduğu gibi Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin kaynakları ile öz gelirlerinden oluşmakta, birliğin yüzde 65 gelirinin 

bazı CHP’li belediyeler tarafından aktarılan gelirler olduğu iddiası da gerçeği 

yansıtmamaktadır. Birilerinin bu gerçeği Sayın İmamoğlu’na aktarması gerekir diye 

düşünüyor ve kendisine buradan hatırlatma gereği hissediyorum. Kaldı ki tüm belediyelerin 

aidat kesintisine esas payları da devlet tarafından gönderilmekte, birliğe bugüne kadar hiçbir 

belediye tarafından direkt olarak herhangi bir para aktarılmamaktadır. 

2014 yılından bugüne kadar 1950 iş makinesi ve araç birlik tarafından ihtiyaç sahibi 

belediyelere hibe edilmiştir. Araç hibe ve yardımlarında sayısal oranlar dikkate alınarak bu 

yardımlar yapılmaktadır. Örneğin 2020 yılını baz alırsak hibe edilen araç sayısı toplam 

belediyelere oranı dikkate alındığında CHP’li belediyelere 24 araç düşmekte lakin Türkiye 

Belediyeler Birliği CHP’ye 2020 yılında 2 araç daha fazla vererek 26 araç hibe etmektedir. 

2021 yılında 37 araç teslim edilmesi gerekirken teslim edilen araç sayısı da 38’dir. Yine 

belediyelere proje desteği verilmekte olup projeye başvuru yapan ve tarafsız jüri tarafından 

ödüle layık görülen tüm partilere mensup belediyelere proje desteği de sağlanmıştır. Proje 

desteği sağlayan belediyelerin 6’sı Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 23’ü de CHP’li 

belediyelerdir. Bilmeden konuşmak bazen kişileri zor durumlara sokabiliyor. Esasında bunu 

da herkesin öğrenmesi gerekiyor. 

Sayıştay denetimine tabi olan ve 2018 yılında denetlenmiş olmakla birlikte, 6 Ocak 2022 

tarihinde Sayıştay’a başvurarak denetlenme talebinde bulunmuş olan birliğin 4 CHP’li 

encümen üyesinin savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrasında, mülkiye başmüfettişleri 

tarafından sürdürülen denetimler sonucunda adli mercilerce herhangi bir kusur ve ihmal 

olmadığı tespit edildiğinde iddia sahipleri ne yapacaktır çok merak ediyorum. Böyle bir 

durum söz konusu olduğunda bilinmesini isterim ki suçlanan herkes bu itham ve iddia 

sahipleri hakkında yasal haklarını saklı tutacaklardır. Birliğin faaliyetleri her yıl faaliyet 

raporlarında yer almakta olup bugüne kadar faaliyet raporlarına itirazları olmamış CHP’li 

meclis üyeleri, özellikle de Sayın Hasan Akgün ne yapacaktır doğrusu bunu da çok merak 



ediyorum. Şimdi Türkiye Belediyeler Birliğinde bu suçlamalarda bulunan CHP yönetimine ve 

özellikle Sayın Ekrem İmamoğlu’na sormak istiyorum. Soru bir; 2020 yılında Türkiye 

Belediyeler Birliği tarafından hibe olarak dağıtılan en pahalı iki araç İstanbul’un hangi 

belediyesine verilmiştir? Utanmamanız için buradan söylemiyorum çünkü bu belediye CHP’li 

belediye. Hani ayrımcılık vardı? Allah aşkına 39 ilçe belediye başkanından bu salonda 

arkadaşlarım var yahu hangi belediyenin Türkiye Belediyeler Birliğinin hibesine ihtiyacı var? 

Ayıptır, günahtır. Anadolu’da, kırsalda, belde belediyelerinde ihtiyaç sahibi belediyelerimiz 

varken İstanbul’da nüfusu 300 bini aşmış bir belediyenin 2020 yılında ayrımcılık yapmakla 

suçladığınız Belediyeler Birliğimiz tarafından en pahalı iki aracı almış. Araştırın ve 

cesaretiniz varsa bu kürsüden kamuoyu ile paylaşın. İstanbul’da CHP’li bir belediyeye 2020 

yılında en pahalı iki aracı hibe ederek mi ayrımcılık yapıyor Türkiye Belediyeler Birliği? Soru 

iki; bugüne kadar en çok eğitim yardımını yine CHP’nin bir başkanımızın Ankara’da 

başkanlığını yaptığı bir belediyeler birliği alıyor. Türkiye Belediyeler Birliği böyle bir 

ayrımcılık yapsa böyle mi davranır? Ben bu isnat edilen suçları ve bu iki sorunun cevabını 

Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımın takdirine bırakıyorum.” 

“Öncelikle MHP Grubu olarak tarımsal ve hayvansal üretimin devam etmesi adına 

çiftçilerimizin desteklenmesine yönelik her projenin yanında olduğumuzu buradan bir kez 

daha ifade etmek istiyorum. Bu zamana kadar yapılan hizmetler için de İBB’nin Tarım 

Müdürlüğüne teşekkürü bir borç biliyorum. Ancak vaat edilen desteklerin sözde değil özde 

olması, yani yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir. İstanbul Büyükşehir 

Belediyesinde, geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında Beykoz’un köylerine silaj paketleme ve 

hububat desteği ile ilgili bir protokolü ve yine aynı dönemde İstanbul İli Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Birliğine silaj yapma, silaj paketleme ve balya makinesi desteği ile ilgili bir 

konuyu meclisten geçirmiştik. Yine Silivri’nin Seymen Köyü Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifinin ceviz ve badem yetiştiriciliğine makine ve ekipman desteği konusunda bir 

protokol yapılması için Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğünün teklifini yüce meclisimizden 

geçirmiştik. Aradan altı ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen bu konuların akıbetlerinin ne 

olduğunu sorgulamak istiyorum. Ne oldu? Bu araçlar, bu ekipmanlar nereye gitti? Altı ay 

önce size meclisten yetki vermişiz ihalesini neden yapmadınız? Bu ekipmanları neden satın 

almadınız? Bu ekipmanları neden çiftçinin, köylünün hizmetine sunmadınız? Her zaman 

yaptığınız gibi lafla sözle, dolar kurunu bahane ederek, binbir mazeret üreterek minderden 

kaçarak, sorulara cevap vermeyerek, ortada kuyu var yandan geçi oynayarak devam 



ediyorsunuz. Bakın Beykoz’un köyleri, Silivri’nin köyleri, Damızcılık Birliği sizin 

vereceğiniz ekipmanları dört gözle bekliyor. Sizin keyfinizi bekleyecek halleri de yok. Onun 

için bir an önce bu tarımsal desteklerin çiftçinin, köylünün hizmetine sunulmasını sizlerden 

talep ediyoruz. 

Sayın İmamoğlu kırsalı desteklemek adına Örnek Köy diye bir projeden bahsetti ve bu Örnek 

Köy Projesi kapsamında Pendik Göçbeyli ve Silivri’nin Seymen Köyü pilot bölge olarak 

seçildi. Lakin aradan iki yıl geçmesine bu proje ile ilgili toplantılar gerçekleştirilmesine, saha 

gezilerinin yapılmasına rağmen şu ana kadar atılmış müspet bir adım, başlanmış bir yatırım 

söz konusu olmadı. En son Bulgar Ortodoks Kilisesi olan, cami olarak kullanılan ve Silivri 

Belediyesinin mülkiyetinde olan tarihi mekânın tahsisini istediniz ve biz hiç düşünmeden yine 

cami olarak kullanılmak şartıyla kilisenin restorasyonu için size Silivri Belediyesi Meclisi 

olarak yetki verdik. Geçtiğimiz günlerde Seymen’deki kadınlarımızla bir kahvaltıda bir araya 

geldik. Ekrem Bey’in Örnek Köy Projesi ile ilgili açıklamaları Seymen’de doğal olarak büyük 

bir beklentiye sebep olmuş. Seymen’i ve hatta Seymen’in nerede olduğunu belki 

bilmiyorsunuzdur. Seymen; İSTAÇ’ın katı atık depolama merkezinin kötü kokusundan, araç 

trafiğinden ve daha birçok negatif etkisinden olumsuz etkilenen bir köy. Yani hizmette pozitif 

ayrımcılığı sonuna kadar hak eden bir mahallemiz, bir köyümüz. Burada Örnek Köy Projesi 

kapsamındaki çalışmaların başlatılması adına Sayın İmamoğlu’na ve CHP Grubuna üç ay süre 

veriyorum. Eğer bu projeye başlamazsanız Silivri Belediyesi eliyle orada yapmamız gereken 

yatırımlara biz başlayacağız. Seçim yaklaşıyor sizi bekleyemem. Ekrem Bey’in aklı ve fikri 

İstanbul’da olmayabilir ama benim aklım da fikrim de zikrim de Silivri’de. Benim aklım 

İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını, problemlerini çözme yönündedir. 

Özellikle son günlerde vatandaşlarımız ya da çocuklarımızın sokak hayvanları ve yasak ırklı 

hayvanlar ile yaşadığı üzücü olaylar meydana geliyor. Mevcut hayvan yasası ile en zorlanan 

kişiler hiç şüphe yok ki ilçe belediye başkanlarıdır. Silivri’nin bazı köylerinde insandan çok 

sokak köpeği ve sokak kedisi bulunuyor. Bunun nedeni bazı ilçelerde toplanan köpeklerin, 

kedilerin kamyonlara veya tırlara konularak Çatalca’ya, Şile’ye, Arnavutköy’e, Silivri’ye 

bırakılmasıdır. Biz ilçeler, Büyükşehir, İl Tarım Müdürlüğü ve Valilik olarak bu konuyla ilgili 

topyekun mücadele vermezsek 10 yıl sonra, 20 yıl sonra çok daha büyük problemler 

İstanbul’u bekliyor olacaktır. Benim önerim; tel örgülerle çevrili bir alanda içerisinde 

göletlerin, ormanın, büyük geniş arazilerin olduğu, tam donanımlı bir hayvan hastanesinin yer 

aldığı, yine hayvan sahiplendirmem hizmetlerinin ve verildiği Doğal Yaşam Hayvan 



Parklarının kurulmasıdır. İki yıldır söyleye söyleye dilimde tüy bitti ancak maalesef İBB bu 

konuda herhangi bir projeyi hayata geçirmekte ısrar ediyor.” 

 

“Sayın İmamoğlu’nun Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile ilgili yapmış olduğu eleştiriler 

esnasında bir basın mensubu; MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin, 

terörle irtibatlı kişilerin İBB’de işe alındığı iddialarının araştırılması gerektiğini ifade ettiğini 

söylüyor ve kendisine konu hakkındaki düşünceleri soruluyor. İmamoğlu da ‘MHP’nin Genel 

Başkanı benim muhatabım olamaz’ mealinde bir açıklama yapıyor. Benim Sayın 

İmamoğlu’na buradan hatırlatmak istediğim birkaç şey var. Birincisi; mütekabiliyet gereği 

MHP’nin Sayın Genel Başkanı kendisinin zaten muhatabı değildir. Onun muhatabı İBB’de 

MHP Grup Başkanvekili olan şahsımdır. ‘Hiçbir şey bilmezsen haddini bil’ diye bir söz 

vardır. Hak bilmek, hukuk bilmek güzel bir erdemdir. Ben Ekrem İmamoğlu’nun haddini ve 

hukukunu biliyor olabileceğinden hareketle; ‘MHP’nin Genel Başkanı benim muhatabım 

olamaz’ dediğini anlamak istiyorum. Sayın İmamoğlu bunu söylememiş, kamuoyunun 

algıladığı şekilde bu ifadeleri kullanmışsa yine kendisine şunları söylemek istiyorum: Bölücü 

terör örgütünün siyasi uzantısı olan partinin terör örgütüne kaynak aktardıkları için açığa 

alınan belediye başkanlarını Diyarbakır’da ziyaret eden, yine bu partinin birçok masum 

vatandaşımızı sokağa davet ederek ölümüne sebep olan ve cezaevinde tutuklu bulunan sözde 

genel başkanına güzellemeler yapan, terör örgütünün siyasi uzantısının grup başkanvekili ile 

Büyükçekmece’de demokrasi adına, özgürlük adına sırıtarak zeytin ağacı diken, İBB’nin 

Kültür Müdürlüğünü teröristlerin yayınevine çeviren bu şahıs; 52 yıllık şanlı mazisinde 

5.000’in üzerinde şehidi bulunan, sosyal maliyeti kanla, canla ödeyen, önce ülkem ve 

milletim, sonra partim anlayışıyla siyaset yapan ve vatan, millet, devlet sevdalılarının 

oluşturduğu MHP’nin muhatabı asla olamaz. Hadi oradan! Sözlerimi üstat Abdurrahim 

Karakoç’un söyleriyle bitirmek istiyorum: ‘Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle 

yürür ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan, hakikatten yana olun siz.” 

“Bundan yaklaşık 3 yıl geriye döndüğümüzde, Sayın Ekrem İmamoğlu yerel seçimlerle ilgili 

seçim çalışmalarında, bütün adayların da yaptığı gibi seçildiği takdirde yapacaklarına ilişkin 

birçok söz ve vaatte bulundu. Bununla ilgili kayıtlar arşivlerde bulunmaktadır. Bugün bu 

vaatlerin neler olduğu ve neleri yaptığı ya da yapamadığına girmek istemiyorum. Çünkü 

girecek olursak sabahı zor ederiz. Yapılanların ya da yapılmayanların takdiri, hakem olan 

seçmenindir. Kuşkusuz o da zamanı geldiğinde gereğini yapacaktır. İBB başkanlığına aday 

olan, gerçi bugünlerde başka makamlar için de çalışmalar içinde olduğu anlaşılan ki bu 

çalışmaları sebebiyle İstanbul’un yerel yönetimi için pek vakit ayıramadığı, Türkiye 

Belediyeler Birliği konusunda olduğu gibi olaylar karşısındaki yaklaşımlarından anlaşılıyor; 

Sayın İmamoğlu, İBB çalışanlarına karşı adaletle davranacağını, partizanca hareket 

etmeyeceğinin sözünü vererek 16 milyonun belediyesi olacağını, o şekilde hareket edeceğini 

her fırsatta dile getirmiştir. Ama görülen o ki bunlar sadece seçim için söylenmiş sözlermiş. 

Tasarruftan bahseden ve tasarrufla belediye bütçesini ikiye katlayıp İstanbul’u ayağa 



kaldıracağını ifade ederken, pratikte bunun tam tersini yapan bir Ekrem İmamoğlu karşımızda 

duruyor. Bilmem ne kadar araç haybeden kiralanmış diyerek bunları Yenikapı’da sergileyen, 

sonra da bundan daha fazla araç kiralayan, herhalde rahmetli Kadir Topbaş, Mevlüt Uysal ya 

da seçilemeyen Sayın Binali Yıldırım değildi arkadaşlar. 

Aynı şekilde, yapılan değerlendirmeler neticesinde hizmetine ihtiyaç kalmamıştır denilerek 

yaklaşık 13.500 kişinin işine son verilirken, yine yaklaşık 45.000 kişi işe alınmıştır. Ama ne 

gariptir ki, işe alımlarla ilgili gündeme taşınan ve sorulan sorulara akli ve mantıklı cevap 

verecekleri yerde, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere CHP yöneticileri her zaman olduğu 

gibi, iktidar bizi engellemek için her yolu deniyor, bize kumpas kuruyor, hizmetlerimizi 

çekemedikleri için bize iftira atıyor, ey halkım bunlar böyleler, iktidara karşı bizlere sahip 

çıkın türünden hamaset dolu sözler söyleme yoluna gitmekte; Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın 

Genel Başkanıma, bakanlara, devlet görevlilerine olmadık sözlerle, çirkin üsluplarla 

hakaretler etmeyi tercih etmektedirler. 

Hepimiz gayet iyi biliyoruz ki ülkemiz 40 yılı aşkın bir süreden bu yana bölücü terör tehdidi 

altındadır ve terörle mücadele etmektedir. Bu mücadelede çok canlar yanmış; binlerce şehit, 

onbinlerce gazi verilmiştir. Terörle mücadele için sarf edilen trilyonlarca dolar ekonomik 

kaynak, maalesef ülkemiz insanının refahının yükseltilmesine harcanamamıştır. Türkiye bir 

an önce terör belasından kurtulup ekonomik bağımsızlığını da tam manası ile kazanmalıdır. 

Terör; teröriste müsamahakâr davranmak, demokrasi adına terörü teşvik ve 

cesaretlendirenlere hoş görünmek suretiyle yok edilemez. Her ülke kendi güvenliğini tehdit 

edenlere karşı tedbir almak ve hukuksal çerçevede gereğini yapmak zorunda olmasına 

rağmen, maalesef bizim ülkemizde geçmiş dönemlerde bu konuda birçok hatalar yapılmış ve 

maliyeti yüksek olmuştur. İşin ilginç tarafı, hala bunlardan ders çıkarmayan ve dünyanın terör 

örgütü diye kabul ettiği PKK’nın bir kolu olan YPG için ‘terör örgütü değildir’ diyen ve 

terörle başarılı bir şekilde mücadele edenleri suçlayan siyasetçiler bulunmakta ve milletten 

kendilerini seçmelerini istemektedirler. Ülke dışındaki düşmanla, dağdaki teröristle mücadele; 

hayırla iştigal ediyormuş gibi gözüken, demokratik hak ve özgürlüklerin arkasında saklanan 

gizli terör destekçileri ile mücadeleden daha kolaydır. Buna dikkat edilmesi ve önem 

verilmesi, paralel devlet yapılanması ve FETÖ’nün darbe teşebbüsünden sonra daha da önem 

kazanmıştır. PKK ve yandaşları, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı devletin her 

kademesinde büyük bir özveriyle mücadele edilmektedir. Bu bağlamda, önleyici tedbirler ve 

istihbaratlar neticesinde incelemeler, tahkikatlar yapılmakta, gerektiğinde adli işlemler 



sürdürülmektedir. İşte böyle bir sürece benzer bir şekilde, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesindeki işe almalarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından bir takım iddiaları 

incelemek üzere müfettişler gönderileceği bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştır. İddiaların, 

savcılık tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan, mahkemece kabul edilmiş olan 

iddianamede yer alıyor olması, ciddiye alınması gereken bir konudur. Söz konusu iddiaları 

“efendim suçlu ise gelsinler alsınlar, almadıklarına göre bu bizi yıldırma politikalarının bir 

parçasıdır” diyerek geçiştirmek doğru değildir. Basında da yer alan bilgilere göre, terörist 

başının talimatı ile kurulmuş ve hakkında birçok dosya bulunan bir derneğinin yöneticileri ile 

yapılan görüşmeler ve bunların tavsiyesi ile işe alınanların var olması hafife alınacak bir şey 

olmamalıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda işe alınan çok sayıda kişiden 

557’sinin terör örgütleriyle irtibat ve iltisak içinde olduklarına dair yabana atılmayacak vahim 

bir iddianın üzerine gidilmesi, İçişleri Bakanlığımızın teftiş mekanizmasını çalıştırması bir 

hukuk gerçeği, bir idare marifetidir. Çok ciddi iddialar teftiş, tetkik, sonrasında da tahkik 

edilmesin mi? 

Belediye Başkanı arkadaşlara soruyorum, Belediyenizde işe alınacaklarla ilgili bilgilendirilip 

izninize başvurulmuyor mu? Belediye Başkanı olarak kimlerin işe alınıp alınmadığını 

sormuyor musunuz? Terör örgütleriyle bağlantılı oldukları iddia edilenlerin Belediye’ye 

alınması konusunda iddiaların araştırılması, incelenmesi, ihtiyaç olursa da soruşturulması 

maksadıyla tecrübeli müfettişler görevlendirilmesinin neresi yanlıştır. Hukukun üstünlüğü 

varsa, ki vardır ve kesindir, o zaman kamu görevi icra eden herkes yeri ve zamanı geldiğinde 

yaptıklarından veya yapamadıklarından dolayı hesap vermekle yükümlü değil midir? İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi’nde suç işlenmişse, teröristler bir diyet programı kapsamında işe 

alınmışsa, bunun birinci derecede sorumlusu kimdir? Ben miyimdir yoksa İBB başkanı mıdır? 

Bu kapsamda herkes teftiş cihetiyle ulaşılacak sonucu beklemelidir. Suç sabit görülür, 

suçlular tespit edilirse, bundan sonraki etap mahkemelerdir. MHP gurubu olarak bu konunun 

sonuna kadar takipçisi olacağımızın, nefesimizin de enselerinde olacağının bilinmesini 

isteriz.” 

 


