ŞİŞLİ BELEDİYE MECLİSİNİN
SEKİZİNCİ DÖNEM İKİNCİ TOPLANTI YILI
EKİM AYI TOPLANTISININ 08 EKİM 2020 GÜNLÜ
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ
Şişli Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi uyarınca, 2020 yılı
Ekim ayı toplantısının üçüncü birleşimini yapmak üzere 08 Ekim 2020 Perşembe günü
saat 11.00’de, Belediye Meclis salonunda, Belediye Başkanı Muammer KESKİN’in
başkanlığında toplandı.
Yoklama yapıldı, çoğunluğun olduğu tespit edildi ve Belediye Başkanı tarafından
birleşim açıldı.
Belediye Başkanı Muammer KESKİN, mazeretleri nedeniyle bu birleşime
katılamayan üyelerin izinli sayılmalarını oylamaya sundu, yapılan işaretle oylama sonucu
oybirliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı, Meclis Üyesi Bayram ÖZATA’nın Ekim ayı Meclis toplantısının
birinci ve ikinci birleşimlerinde sormuş olduğu sorular ve detaylı bilgi istediği konular
hakkında açıklamalarda bulundu.
Bu birleşimde, Şişli Belediye Başkanlığı’nın 2021 Mali Yılı Performans Programı’nın
görüşüleceği Belediye Başkanı tarafından açıklandı.
Meclis Üyesi Eyüp ÇAKAR Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz alarak;
gündem dışı görüş ve açıklamalarda bulundu.
Gündem dışı görüş ve açıklamalardan sonra Şişli Belediye Başkanlığı’nın 2021 Mali
Yılı Performans Programı ile ilgili Bütçe Komisyonu raporu okundu.
Bütçe Komisyonu Başkanı Nurettin TAN; 2021 Mali Yılı Performans Programı ile
ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.
Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Mehmet ÖZTÜRK kürsüden söz alarak;
rapor ile ilgili görüş ve eleştirilerini dile getirdi.
Bütçe Komisyonu Başkanı Nurettin TAN söz alarak; Meclis Üyesi Mehmet
ÖZTÜRK’ün eleştirilerine karşı açıklamalarda bulundu.
Daha sonra sırasıyla Demokratik Sol Parti Grubu adına Meclis Üyesi Bayram
ÖZATA, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Meclis Üyesi Erol BEYAZTAŞ, Meclis Üyesi
Seyfi ERBAŞ, Meclis Üyesi Mehmet ÖZTÜRK, Meclis Üyesi Emin Vahap ŞİMŞEK, Meclis
Üyesi Nurettin TAN ve Meclis Üyesi Seyfi ERBAŞ raporla ilgili görüşlerini bildirdiler.
Belediye Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Mehmet ÖZTÜRK’ün
raporla ilgili olarak yaptığı eleştirilere karşı açıklamalarda bulunduktan sonra 2021 Mali Yılı
Performans Programı ile ilgili sunum yapacağını bildirdi.
Belediye Başkanı Muammer KESKİN; Sevgili Meclis Üyesi arkadaşlarım,
komşularımızın kendini güvende ve özgür hissettiği, eşitlikçi, tüm canlıların yaşamını
koruyan, sürdürülebilir ve İstanbul’un çekim merkezi olacak bir Şişli yaratmak için katılımcı
süreçlerle 2020-2024 Stratejik Planı’nı geçen sene hazırladık. “Başka bir yerel yönetim
mümkün” iddiamız ve toplumcu belediyecilik anlayışımızın yol haritası olan stratejik planda
öngördüğümüz proje, faaliyet ve hizmetlerin hayata geçirilmesi için önemli adımlar attık.
Performans Programları, Stratejik Plan ile Bütçeler arasında güçlü bir bağ kurulmasını
amaçlayan belgelerdir. Bu kapsamda Performans Programlarında, Stratejik Planda yer alan
orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için belirlenen faaliyetler ile bunlara ait
kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek
ve değerlendirmek üzere belirlenen Performans Göstergeleri de Performans Programlarının
önemli bir parçasıdır. Beş yıllık dönemin ikinci mali yılındaki proje ve hizmetlerin hangi
bütçelerle gerçekleştirileceğini, kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren
2021 Performans Programı’nı, stratejik planımızın bir bileşeni olarak hazırladık.
Performans Programımızın temelinde katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik ve
sosyal adalet ilkeleri yer almaktadır. 2021 yılı Performans Programı, Stratejik Plana uygun
olarak 5 Stratejik Amaç, 32 Stratejik Hedef ve 162 Faaliyeti kapsamaktadır. 2021 yılı
Performans Programı, “Hak temelli yaklaşım ve katılımcı yöntemlerle tasarlanan
hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlayıp, erişilebilirliğini artıran, toplumsal eşitliği
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gözeten, yaşam kalitesini yükselten, yenilikçi, şeffaf, ulaşılabilir, hesap verebilir bir belediye
olmak” misyonumuza ulaşma hedefiyle hazırlanmıştır. Yoksulluğun ve yoksunluğun yeniden
tanımlanmasına ihtiyaç duyulduğu küresel pandemi sürecinde, komşularımızın yaşadığı
sorunlara çözüm üretmek ve ihtiyaçlarını karşılamak önceliğimiz oldu. Tüm komşularımızın
yanında olmak ve bu süreci dayanışmayla atlatmak amacıyla sosyal destek programlarımızı
önceledik. Salgının ilk günlerinden itibaren hızla bir kriz yönetimi stratejisi çıkardık ve
Pandemi Koordinasyon Birimi’ni kuran ilk belediye olduk. Komşularımızın sağlığı, konforlu
yaşam alanında kalabilmeleri, kendilerini yalnız hissetmemeleri ve günlük ihtiyaçlarına kolay
erişebilmeleri için mahallelerimizde hak temelli bir yaklaşımla başlattığımız tüm
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çalışmaları sürdürülebilir kılmak için Gıda Bankacılığı
programını hayata geçirdik, Dikimevini, Sosyal Mutfağımızı hizmete açtık. Performans
Programımız incelendiğinde 26 müdürlüğümüzün hizmetleri için toplam 162 adet faaliyet
bulunduğu, bu faaliyetlerden 19 adedinin bütçesiz, 143 adedinin ise bütçeli olduğu ve bütçe
toplamının 345.070.500 TL olarak belirlendiği görülmektedir. 26 müdürlük için belirlenen
toplam bütçenin, müdürlüklere göre dağılımı incelendiğinde;
Temizlik İşleri Müdürlüğüne 146.330.000 TL ile %42 oranında, Fen İşleri
Müdürlüğüne 47.680.000 TL ile %14 oranında, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 23.800.000
TL ile %7 oranında, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 23.387.000 TL ile %7 oranında,
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne 17.500.000 TL ile %5 oranında kaynak ayrıldığı
görülmektedir.
Performans Programımız stratejik amaçlar bakımından değerlendirildiğinde;
“Sürdürülebilir bir çevreye sahip, tüm canlılar için yaşanılabilir ve sağlıklı bir kent
tasarlanacaktır.” Başlığı altında 7 stratejik hedefi kapsayan 3. amacımızı gerçekleştirmek için
182.402.500 TL ile %53 oranında en büyük pay ayrılmış olup, bu amaç içerisinde temizlik
işleri, sokakta yaşayan can dostlarımız ve tüm hayvanlar, çevre koruma hizmetleri ve daha
yeşil bir Şişli için park ve yeşil alan faaliyetleri bulunmaktadır. “Yaşamı kolaylaştıran, yerel
ekonomiyi destekleyen, inovatif ve güvenli bir Şişli için insan odaklı ve çok yönlü kentsel
gelişim sağlanacaktır.” başlığı altında 6 stratejik hedefi kapsayan 4. Amacımızı
gerçekleştirmek için 68.146.000 TL ile %20 oranında ikinci en büyük pay ayrılmış olup, bu
amaç içerisinde yaya yollarının herkes için yürünebilir olması, ulaşım ve otopark çözümleri
ile herkes için erişilebilir kamusal alan ve sosyal donatıların yaratılması ve yaşam kalitesini
artırmak için insan odaklı, çağdaş, katılımcı kentsel dönüşüm uygulamaları bulunmaktadır.
“Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla etkin ve mali yapısı güçlü, kurumsal
performansı yüksek bir yönetim modeli geliştirilecektir” Başlığı altında 7 stratejik hedefi
kapsayan 5. amacımızı amacını gerçekleştirmek için 54.263.000 TL ile %16 oranında pay
ayrıldı. Bu amaçla gelişmiş teknolojik altyapıyla, toplumsal eşitliğe duyarlı ve güçlü bir
kurumsal kimlik oluşturarak, katılımcı, şeffaf ve ulaşılabilir kurum kültürü hedeflerimize
odaklanacak; kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlık ve STK’lar ile ortak çalışmalarımızı
sürdüreceğiz. “Hak ve eşitlik temelli bir yaklaşımla toplumsal gelişim desteklenecek ve refah
artırılacaktır.” Başlığı altında 7 stratejik hedefi kapsayan 1. amacımızı gerçekleştirmek için
33.319.000 TL ile %9 oranında pay ayrılmış olup, bu amaç içerisinde pandemi döneminin de
çok belirginleştiği ihtiyaç sahibi birey ve aileleri güçlendirmek için psikososyal ve ekonomik
destek sağlanması, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler eşgüdümü,
çocuk dostu kent kriterlerine uygun olarak eğitici, geliştirici, destekleyici hizmetler, gençlere
ve yetişkinlere eğitim, kariyer, istihdam desteği, ruh ve beden sağlığının korunması için spor
hizmetleri bulunmaktadır. “Kapsayıcı bir kültür ve sanat politikası oluşturularak, Şişli'nin
tarihi ve kültürel birikimi geleceğe taşınacaktır.” Başlığı altında 5 stratejik hedefi kapsayan 2.
amacımızı gerçekleştirmek için 6.940.000 TL ile %2 oranında pay ayrılmış olup, bu amaç
içerisinde kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak herkes için erişilebilirliğini
sağlamak, kültür mirasını korumak ve geleceğe taşımak hedefleri bulunmaktadır.
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Bütçe ile Performans Programı arasındaki bağlantıyı gösteren toplam kaynak ihtiyacı
tablosu incelendiğinde; 700.000.000 TL tutarındaki 2021 yılı bütçesinin %49’unun
345.070.500 TL olarak faaliyet giderlerine (Aynı zamanda Performans Programı tutarı),
%50’sinin 352.479.500 TL olarak genel yönetim giderlerine ve %1’inin 2.450.000 TL olarak
diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar olarak ayrıldığı görülmektedir.
25 mahallede komşularımızla yaptığımız görüşmeler, 188 dernek ve vakıf temsilcisinin
katıldığı toplantılarla masa başında hazırlanan bir metin olmaktan çıkardığımız Stratejik
Planının 2021 yılı uygulama dilimini gösteren Performans Programı da bu işbirliğinin
ayrılmaz bir parçası olarak hazırlandı ve uygulanacak. 2021 yılı Performans Programını
uygularken göstereceğimiz başarının, #ŞişliHepimizin duygusunu güçlendireceğine ve bizleri
Şişli hayalimize daha fazla yaklaştıracağına inanıyorum. “Eşit Hizmet - Temiz Siyaset”
anlayışımızın bir göstergesi olan Performans Programı’nın hazırlanmasında emeği geçen tüm
çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” Şeklinde bir sunum yaptı.
Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Mehmet ÖZTÜRK kürsüden söz alarak; rapor
ile ilgili görüş ve eleştirilerde bulundu.
Belediye Başkanı Muammer KESKİN; eleştirilere karşılık veren bir konuşma yaptı.
Raporla ilgili olarak söz almak isteyen başka Meclis Üyesi olmadığından, raporun
sunulduğu şekli ile kabulü hususu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretle oylama sonucu
Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri Eyüp ÇAKAR, Hatice Kep, Gökhan YÜKSEL,
Mehmet ÖZTÜRK, Sinan Şamil MERİÇ, Mustafa ARPACI ve Milliyetçi Hareket Partisi
Meclis Üyesi Mürsel KATAR’ın red oyu kullanmaları sebebiyle oyçokluğu ile kabul edildi.
Gündemimizin ikinci maddesinde yer alan ve bir sonraki toplantıda görüşülecek olan
2021 Mali Yılı Bütçesi için 15 Ekim 2020 Perşembe günü saat 11.00’de toplanılması hususu
oylamaya sunuldu ve yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Katip
Katip
Muammer KESKİN
Zehra Cemre ÖZYALÇIN
Hakan AKA
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