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Belediyesi (İBB) 2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı 3. Oturumunda yaptığı 

konuşmalar 

“2021 yılını geride bırakarak yepyeni bir yıla girmiş bulunmaktayız. Aziz milletimizin, Türk 

İslam aleminin ve tüm insanlığın yeni yılını tebrik ediyor, yeni yılın hepimize sağlık, huzur ve 

afiyet getirmesini temenni ediyorum. 2021 yılı tıpkı 2020 yılında olduğu gibi Covid-19 

salgınının gölgesinde geçmiştir. Sürekli mutasyona uğrayan virüs son olarak 70 kat daha artan 

bulaş hızı ile Omicron Varyantı olarak bizlerle bir aradadır. Maalesef salgın tüm dünyayı 

vahim ölçülerde etkilemeyi sürdürmektedir. Dünya genelinde koronavirüsten kaynaklanan 

vefat sayısı da 5 milyonu geçmiş bulunmaktadır. Sadece insan ve toplum sağlığı değil; 

ekonomiden ticarete, diplomasiden siyasete, kısacası hayatın her alanında virüsün tasallutu 

havi, tahribatı hâkimdir. Ülkemizde vaka sayılarının artış trendinde olması da bir başka 

üzerinde durulması, dikkat edilmesi gereken husustur. Salgın karşısında rehavete kapılmak, 

hiçbir şey yokmuş gibi hareket etmek, kuralları yok saymak çok riskli ve son derece 

mahsurludur. Unutulmasın ki; deniz kenarına ev yapan çok dalga görecektir. Tedbirden 

mahrum bir tevekkülün, bana bir şey olmaz düşüncesiyle bezenmiş temkin yokluğunun sebep 

olacağı acıklı akıbetler ziyadesiyle fazladır. 2022 yılında Covid-19 salgınının yenilmesi her 

insanımızın ortak mücadeleye dahil olmasına bağlıdır. Hayatın normalleşmesi, salgın 

hastalığın gündemimizden tamamen çıkması el birliğiyle, güç birliğiyle, maske, mesafe, 

temizlik kurallarına uymakla, aşılama seferberliğinde beklenen seviyelere ulaşmakla 

sağlanacaktır. 2022 yılının bir yandan korona illetinden kurtuluş için ümit verici bir yıl 

olması, diğer yandan da bu habis virüsün arkasından tezahürü kaçınılmaz olan yeni dünya 

mimarisine hazırlık dönemi halinde geçmesi samimi dileğimizdir. Covid-19’dan mütevellit 

hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet ve ailelerine başsağlığı 

dilerken; hastanede tedavi gören hastalarımıza da sağlık, sıhhat ve afiyet niyaz ediyorum. 

2021 yılı maalesef doğal afetlerin peş peşe yaşandığı bir yıl olmuştur. Ormanlarımızın 

yanmasıyla yüreklerimiz kavruldu. Sel ve heyelanlar başta Kastamonu olmak üzere ülkemizin 

üzerine karabasan gibi çöktü. Evler yıkıldı, insanlarımız hayatını kaybetti. 2022 yılında aynı 

felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyorum. 

2021 yılı içerisinde dünya ile eş zamanlı olarak ülkemizde de ekonomik olarak ciddi 

sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır. Özellikle ekonomik temelden ve teorik gerçeklerden 



kopuk kur ve fiyat artışları ülkemizin belini kırmak, huzur ve ümitlerini kesintiye uğratmak 

için projelendirilmiştir. Ekonomik operasyonlara, siyasi oyunlara, diplomatik tuzaklara karşı 

milletimiz uyanık olmalı, kur aracılığıyla milli birliğimiz ve toplumsal huzurumuzun 

kurcalanmasına ve kurutulmasına müsaade edilmemelidir. Hükümetimizin aldığı 20 Aralık 

tedbirleri vasıtasıyla döviz kurundaki düşüşlerin aynı oranda fiyatlar genel düzeyine 

yansıması, vatandaşlarımızın temel mal ve hizmet ihtiyaçlarının fiyatlarında indirime 

gidilmesi adil ve ahlaki bir beklenti, ekonomik güvenliğimizin de bir gereğidir. Yüzde 13,58 

aralık ayı tüketici enflasyonu ile 2021 yılında kümülatif enflasyon maalesef yüzde 36.08’e 

tırmanmıştır. Salgın döneminin pek çok olumsuz tesiri kadar döviz kurlarındaki artışlar da 

maalesef enflasyonu tetiklemiş, arzu edilmeyen seviyelere ulaştırmıştır. Alınan ve 

uygulamaya konulan tedbirlerle ilerleyen aylarda faiz, enflasyon, döviz kuru makul ve 

istikrarlı seviyelere gerileyecektir. Türkiye tarafı olduğu zorlu mücadeleyi kazanacak, siyasi 

gücünü ekonomik bağımsızlığı ile perçinleyecektir. Türkiye büyüyecek, kalkınacak, 

zenginleşecek; yatırım, üretim, ihracat, istihdam, cari fazla seferberliği ile Cumhuriyetin 

100’üncü yıl dönümünü Allah’ın izni ile lider ülke Türkiye ile taçlandıracaktır. Kalben ve 

inanarak söylüyorum ki; Türkiye’nin imajına, inandırıcılığına, saygınlığına, tarihi vasfına 

gölge düşürmek için kuyruğa girenler yine hayal kırıklığına uğrayacaklardır. 

Geride bıraktığımız 2021 yılı içerisinde yüce meclisimizin çatısı altında yaşanan bazı 

tartışmalar ve polemikler kimi zaman asli görevimiz ve gayemiz olan hizmet üretme ve 

İstanbul’umuzun problemlerini çözme vazifelerimizi maalesef ki gölgeye düşürmüştür. 

Elbette konuşmak, tartışmak, daha iyiyi daha güzeli aramak ve amaçlamak insan olmanın 

alametifarikasıdır. Merhum vatan şairimiz Namık Kemal bir vecizesinde şöyle söyler: 

“Barika-i hakikat müsademe-i efkardan çıkar.” Yani Namık Kemal; fikirlerin çatışmasından 

ve fikirlerin çarpışmasından hakikat güneşi doğacaktır der. Ama şu da asla unutulmamalıdır: 

Bu meclisin çatısı altında yaşanan tartışmalarımızda üslup korunmalı, seviye düşürülmemeli, 

İstanbullu hemşehrilerimize layık olacak bir şekilde çalışmalarımız devam etmelidir. Yine 

mücadeleyi ve mücahedeyi sevgi, saygı, ahlaki hükümler çerçevesinde formülize etmek 

İstanbullu hemşehrilerimiz için yapacağımız en doğru işlerden bir tanesi olacaktır. 2022 

yılından muradımız; bu salonu varlıklarıyla şereflendiren bütün meclis üyelerimizin İstanbul 

adına daha fazla hizmeti konuşması ve daha fazla çözüm üretmesi yönündedir. MHP Grubu 

olarak bu sözlerimin ışığında her zaman İstanbullu hemşehrilerimizin yanında, onlarla 

birlikte, onların haklarını koruyarak yapılacak iyi şeylerin destekçisi, yapılamayanların ise 



takipçisi olacağımızı bir kez daha beyan ediyor, 2022 yılında da aynı ciddiyet ve gayretle 

milletimiz için görev yapacağımızı belirtiyor ve bildiriyorum.” 

“Kanal İstanbul ile ilgili tespitlerimiz sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyanın neresinde 

olursa olsun toplumların geleneksel muhafazakâr anlayışla zaman zamanda tutucu bir şekilde 

hareket ettikleri hepimizin malumudur. Çünkü gelecek, içeresinde bilinmeyeni barındırır. 

Bilinmeyen ise endişe verici; olurla olmazı, güzelle, çirkini aynı anda bünyesinde barındıran 

bir psikolojik ruh halidir. Geçmişe baktığımızda, gelecekle ilgili öngörülerini kendileri ve 

ülkeleri için bir hedef ve ülkü olarak görenlerin tarihin akışını değiştirmeyi, ülkeleri ile 

birlikte dünyaya yeni bir düzen getirmeyi başardıklarını görürüz. Arşimet'in, Galilei’nin 

yaşadıkları da bu açıdan güzel bir örnektir. Ülkemizde son 50 yıllık süreçte tartışmalar; 

yaparım, yaptırmam, satarım, sattırmam şeklinde özetlenecek bir anlayışla olmuştur. 70'li 

yıllarda 1. Boğaziçi Köprüsü, 80'li yıllarda 2. Boğaz köprüsü, 2000'li yıllarda 3. Boğaz 

köprüsü ve son olarak da 3. Havalimanı örneklerinde bu hep karşımıza çıkmıştır. Şimdilerde 

ise bu anlayış Kanal İstanbul Projesi ile tekrar vizyona girmiş bulunmaktadır. Bizim 

coğrafyamızda bazı projeler yıllar hatta asırlar önce de düşünülmüş, gündeme getirilmiş, 

bazıları hayata geçirilmiş bazıları da siyasi-politik şartlar ya da ekonomik yetersizliklerden 

dolayı hayata geçirilememiştir. Mesela olamaz denilen Süveyş Kanalı ve Korint Kanalı hayata 

geçirilmiştir. Ne yazıktır ki Hazar'ı Karadeniz'e, Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacak kanal 

projesi 1800'lü yıllarda Osmanlı döneminde düşünülmüş olmasına rağmen hayata 

geçirilememiştir. Yıllar sonra Türkiye'nin önünde yeni ufuklar açılırken bazıları için gereksiz 

gibi görülen; demir yolları, tüneller, limanlar, Çanakkale Köprüsü ve 3. Havalimanı gibi 

projeler hayat bulmaya başlamıştır. Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine ulaşması 

ve lider ülke olabilmesi için bu ve benzer projelerin yapılması kaçınılmazdır. Bu projeleri 

yapanların ya da yapacakların bize göre partilerinin ne olduğunun hiçbir önemi yoktur. 70'li 

yıllarda Adalet Partisi, 80'li yıllarda Anavatan Partisi, 2000'li yıllarda da AK Parti, ülkemiz ve 

insanımız için gerekli pek çok projeye imza atmışlardır. CHP Grup Başkanvekilinin AK Parti 

için; ‘Bu hükümet dünyanın en doğru işini yapsa bile alkışlamayız.’ şeklindeki ifadeleri sakat 

bir anlayışın tezahürü olduğu gibi, siyaseten hazımsızlık ve çekememezlik duygusunun bir 

göstergesidir. Biz bugüne kadar vatandaşlarımızın yararına olan hiçbir projeye karşı 

çıkmadık, bundan sonra da çıkmayacağız. Biz, uzunca bir süreden bu yana teknik altyapıları 

üzerinde çalışmalar yapılan ve içerisinde Ar-Ge çalışmalarının yapılabileceği üniversitelerin 

ve teknoparkın yer alacağı, vatandaşların vakit geçireceği millet bahçelerinin, millet 



kıraathanelerinin, kütüphanelerin olduğu ve yatay şehircilik anlayışıyla zemin artı üçü, dördü 

geçmeyen, mevcut yerlerde finans şirketlerinin, üretim merkezlerinin olduğu çok örnek bir 

şehircilik anlayışıyla hazırlanan Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul için gerekli, faydalı görüyor 

ve destekliyoruz. Bu projenin uygulanması ile bir kesim tarafından dile getirilenin aksine 

bölgemizin depremden etkilenmeyeceği, su kaynaklarının azalmayacağı, 500.000 yeni nüfus 

dışında herhangi bir nüfus getirilmeyeceği, iklim değişikliğine neden olmayacağı yansız ve 

tarafsız bilim adamları tarafından ortaya konulmuş olan bu projenin, İstanbul Boğazı'nı 

kurtarma projesi olduğuna da inanmaktayız. Kanalın yeri, şekli, yapılış tekniği, güvenliği, 

sebep olacağı sonuçlar ve daha birçok konu uzunca bir şekilde tartışılmakta ve akla ziyan bazı 

görüşler ortaya atılmaktadır. Kanal İstanbul'un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde 

Türkiye'nin eli güçlenecek, jeostratejik imkân ve kabiliyeti perçinlenecektir. Milliyetçi 

Hareket Partisi olarak Kanal İstanbul Projesini desteklediğimizi, ülkemize ve milletimize 

hayırlı olmasını dilediğimizi belirtiyorum.” 

 


