ŞİŞLİ BELEDİYE MECLİSİ’NİN
SEKİZİNCİ DÖNEM İKİNCİ TOPLANTI YILI
EKİM AYI TOPLANTISININ 15 EKİM 2020 GÜNLÜ
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ
Şişli Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi uyarınca, 2020 yılı
Ekim ayı toplantısının dördüncü birleşimini yapmak üzere 15 Ekim 2020 Perşembe günü
saat 11.00’de, Belediye Meclis salonunda, Meclis Birinci Başkan Vekili Çetin KEÇELİ’nin
başkanlığında toplandı.
Yoklama yapıldı, çoğunluğun olduğu tespit edildi ve Meclis Başkanı tarafından
birleşim açıldı.
Bu birleşimde, Şişli Belediye Başkanlığı’nın 2021 Mali Yılı Bütçesi’nin görüşüleceği
Meclis Başkanı tarafından açıklandı.
Meclis Başkanı Çetin KEÇELİ, mazeretleri nedeniyle bu birleşime katılamayan
üyelerin izinli sayılmalarını oylamaya sundu, yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile
kabul edildi.
Bu birleşimde yapılacak olan 2021 Mali Yılı Bütçesi görüşmeleri ve bütçe oylaması
ile ilgili olarak meclis üyelerini bilgilendirmek amacıyla açıklama yapan Meclis Başkanı,
görüşmelerde; Bütçe ile ilgili Bütçe Komisyonu raporunun okunmasından sonra, Mecliste
grubu bulunan siyasi partilerden başlamak üzere sırası ile önce siyasi parti gruplarına, daha
sonra da bireysel olarak görüş ve açıklamalarda bulunmak isteyen Meclis Üyelerine söz
verileceğini ifade etti. Sözlerine devam eden Meclis Başkanı; yasa gereği önce Bütçe
Kararnamesi’nin, devamında Gider Bütçesi’nin ve Gelir Bütçesi’nin, daha sonra da 2021 yılı
Finansman Programı ile 2021 yılı Ayrıntılı Harcama Programı’nın madde madde okunacağını,
okunan her maddenin ayrı ayrı oylanarak bütçenin bu şekilde oylamaya sunulacağını, bütçe
ile ilgili olarak ayrıca farklı bir oylama yapılmayacağını açıkladı.
Bütçe Komisyonu Raporu’nun okunmasına geçildi.
Bütçe Komisyonu Başkanı Nurettin TAN; 2021 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili detaylı
açıklamalar içeren bir konuşma yaptı.
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Meclis Üyesi Mehmet ÖZTÜRK kürsüden
söz alarak; raporla ilgili görüş ve eleştirilerde bulundu.
Demokratik Sol Parti Grubu adına Meclis Üyesi Bayram ÖZATA söz alarak; raporla
ilgili görüşlerini bildirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Meclis Üyesi Erol BEYAZTAŞ söz alarak;
Hatay’da çıkan yangında zarar gören vatandaşlarımıza ve Hatay halkına geçmiş olsun
dileklerini iletti. Daha sonra raporla ilgili açıklamalarda bulundu.
Meclis Üyesi Seyfi ERBAŞ, Meclis Üyesi Emin Vahap ŞİMŞEK, Meclis Üyesi
Mehmet ÖZTÜRK, Meclis Üyesi Erol BEYAZTAŞ söz alarak; raporla ilgili görüşlerini
bildirdiler.
Belediye Başkanı Muammer KESKİN kürsüden söz alarak; Siyasi Parti gruplarının
görüş ve sorularını cevaplayacağını ve 2021 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili ayrıntılı bir sunum
yapacağını bildirdi.
Muammer KESKİN; Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım, sevgili muhtarlarımız ve
Şişlili komşularımız, Şişli Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Bütçesi’ni görüşmek üzere burada
toplandık. Bilindiği gibi bütçeler, kamu harcamalarının ve bu harcamaların finansmanında
kullanılacak gelirlerin halk tarafından denetlenmesidir. Bu denetim halk tarafından seçilmiş
meclis üyelerimiz aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Uzun yıllar yürürlükte kalan ve mali
anayasa olarak adlandırılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu; bütçe ve planlar
arasında bağ kurulamaması, bütçe uygulamalarının tek mali yılla sınırlı olması gibi sebeplerle
AB uyum süreci kapsamında yerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na
bırakmıştır.
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Bu kanun ile performans esaslı bütçelemeye geçilmiştir. Yani bütçeler, stratejik planlarda yer
alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak
hazırlanmaktadır. Bu itibarla, göreve geldiğimiz ilk yıldan itibaren tüm paydaşların ve Şişlili
komşularımızın görüşleri alınarak, katılımcı yöntemlerle hazırladığımız 2020-2024 dönemine
ait Stratejik Planımız ve 2021 yılı Performans Programımız, meclisimizin değerli oyları ile
kabul edilmiştir. Bugün ise önümüzdeki takvim yılında kamu hizmetlerimizin etkin ve
kesintisiz şekilde vatandaşlarımıza sunulabilmesi için yapılacak harcamaları ve bu
harcamaların finansmanında kullanılacak olan, kanuni dayanakları belirlenmiş gelirleri
gösteren 2021 Mali Yılı Bütçesi yüce meclise takdim edilmektedir. Bütçelerin, belirlenen
amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini sağlayabilmesi için gerçekçi tahminlerle hazırlanması ve
uygulama süreçlerinde iyi takip edilmesi gerekmektedir. Bütçenin hazırlanması sürecinde
bizzat bulunarak, tahminlerin gerçekçi yapılabilmesine katkı sunmaya çalıştım.
Konuşmamın devamında ayrıntılarını sunacağım 2021 Mali Yılı Bütçesi, geçen yıl
680.000.000 TL olarak tahmin edilmiş bulunan 2020 Mali Yılı bütçemizin sadece %2,94
oranında arttırılması sonucu 700.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir. 2021 Mali Yılı Gider
bütçesi incelendiğinde; 32 müdürlüğümüz için toplam 700.000.000 TL ödenek ayrıldığı, en
çok ödenek ayrılan müdürlüklerimizin sıralamasına bakıldığında ise; Temizlik İşleri
Müdürlüğü’ne 171.250.000 TL ile %24, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne 81.500.000 TL ile
%12, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 76.085.000 TL ile (yedek ödenek dahil) %11, Destek
Hizmetleri Müdürlüğü’ne ise 48.000.000 TL ile %7 oranında ödenek ayrıldığı görülmektedir.
Diğer müdürlüklerimize ayrılan ödeneklerin oran ve detaylarına ait tablo ve grafikleri ise
ekranda görmektesiniz.
Gider bütçesinin ekonomik sınıflandırma kodlarına göre dağılımı incelendiğinde;
468.254.450 TL ile %67 oranında en büyük payın Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemine
ayrıldığı görülmektedir. Bu harcama kalemi ödeneğinin 324.730.000 TL tutarındaki kısmı
Kent-Yol A.Ş tarafından belediyemize sunulmakta olan hizmet alımlarına, 140.954.450
TL’nin ise diğer tüm mal ve hizmet alım giderlerine ayrıldığı görülecektir. Personel Giderleri
harcama kalemine (memur, işçi ve sözleşmeli personel için) 104.585.800 TL ile %15
oranında, yatırım harcamaları diyebileceğimiz Sermaye Giderlerine 43.001.000 TL ile %6
oranında, ihtiyaç sahibi komşularımıza sosyal destek sağlanması amacıyla Cari Transferler
harcama kalemine 11.550.000 TL ile %2 oranında ödenek ayrıldığı görülmektedir. Tüm
müdürlüklerimizin doğabilecek ilave ödenek taleplerini karşılamak üzere kanunen konması
gereken en alt dilime yakın olarak 42.244.000 TL ile %6 oranında Yedek Ödenek ayrılmıştır.
(Kanunen bütçenin en az %5 en çok %10’u oranında yedek ödenek ayrılır.) Tüm harcama
kalemlerinin dağılımına ait grafiği ekranda görmektesiniz.
Bütçenin fonksiyonel sınıflandırma kodlarına göre dağılımına bakıldığında;
Görev tanımları gereği; 01 - Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonu kapsamında gösterilen 14
müdürlüğümüz için toplam 264.385.000 TL ile %38 oranında, 05 - Çevre Koruma Hizmetleri
fonksiyonu kapsamında 175.250.000 TL ile %25 oranında ve 06 - İskan ve Toplum Refahı
Hizmetleri kapsamında 94.400.000 TL ile %13 oranında ödenek ayrıldığı görülmektedir.
Diğer fonksiyonların, müdürlük ve oran dağılımının detaylarına ait tablo ve grafikler ekranda
görülmektedir.
Müdürlüklerimiz bazında 2020 yılı ile 2021 yılı bütçe tahmin karşılaştırması
yapıldığında en büyük artışın, %949 oranında (ki 510.000 TL’den 5.350.000 TL’ye
yükselmiştir) Muhtarlık ve Toplumsal Katılım Müdürlüğü, %748 oranında Kentsel Dönüşüm
Müdürlüğü, %718 oranında İşletme Müdürlüğü, %524 oranında Sağlık İşleri Müdürlüğü
bütçelerinde oluştuğu görülmektedir. Bu artışın temel sebebi, daha önceki yıllarda İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve diğer 5 müdürlüğümüzün bütçelerinde ödenek tahsis
edilen Kent-Yol hizmet alım bedellerinin, 2021 yılı bütçesinde ise tüm müdürlüklere hizmet
sunumunda destek veren Kent-Yol personel maliyetine ait ödeneğin dağıtılmasından
kaynaklanmaktadır.
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Müdürlüklerin bütçe tahminlerinde, geçen yıl tahminlerine oranla, artış ve azalışlarına ait
detayların tablo ve grafikleri ekranda görülmektedir.
Son 5 yıla ait bütçe tahmin artışları ile tahmin edilen ile gerçekleşmeye ait oranlara
bakıldığında, 2020 yılı bütçe tahmininin bir önceki yıla oranla %1,5, 2021 yılı bütçe
tahmininin ise %2,94 oranında artırıldığı ve özellikle gelir bütçesinin daha gerçekçi ve
gerçekleşme oranı gittikçe artan bir bütçe hedeflenerek hazırlandığı görülecektir. Son 5 yıla
ait tahmin artışları ve gerçekleşme oranlarını gösteren tablo ve grafikler ekranda
görülmektedir.
Komşu ilçe belediyelerine ait son 2 yılın tahmin edilen artışları ve gelir bütçesi
gerçekleşme oranları göz önüne alındığında, gerçekçi bütçe hedefimiz daha net görülecektir.
2021 Mali Yılı Gelir bütçesi incelendiğinde; en büyük gelir tahmininin 444.220.000 TL ile
%63 oranında 01 - Vergi Gelirleri ana kodunda (bina, arsa, Çevre Temizlik Vergisi,
haberleşme, elektrik tüketim vergisi gibi vergileri kapsayan), 05 - diğer gelirler ana kodunda
(175.260.000 TL ile - ki iller bankası payı dahil-), %25 oranında ve 41.070.000 TL ile 03Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ana kodunda ise (kira ve ecrimisil gelirleriyle muayene
denetim ücretleri) olarak yapıldığı görülmektedir. Gelir ana kodları dağılımına ait tablo ve
grafikler ekranda görülmektedir.
Göreve geldiğimiz günden bu yana önceliğimiz insanı ve yaşamı merkeze alan
hizmetlerimizi hayata geçirmek oldu. Komşularımızın yaşamını kolaylaştıracak, refah ve
esenliklerini yükseltecek, çağın gerekliliklerini karşılayacak projelere imza attık. “Başka bir
yerel yönetim mümkün” iddiamızla komşularımıza 7/24 hizmet vereceğimizi bir kez daha
vurgulayarak, bu çalışmada emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, meclis üyelerimize,
muhtarlarımıza ve tüm Şişlili komşularımıza teşekkür ederim.
Bu görüşmeler sonrası 2021 Mali Yılı Bütçesi’nin okunmasına geçildi.
Önce 16 maddeden ibaret Bütçe Kararnamesi madde madde okundu ve her madde
okunduktan sonra 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; (16) madde oyçokluğu ile kabul edildi.
Gider Bütçesi’nin madde madde okunmasına ve oylanmasına geçildi. Bütçede yer alan
toplam (32) madde ayrı ayrı okunarak 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; (32) madde oyçokluğu ile
kabul edildi.
Gider Bütçesi’nin tamamı 700.000.000,00 TL olarak 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.
Gelir Bütçesi’nin madde madde okunmasına ve oylanmasına geçildi. Bütçede yer alan
toplam (6) madde ayrı ayrı okunarak 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 ; (6) madde oyçokluğu ile
kabul edildi.
Gelir Bütçesinin tamamı 700.000.000,00 TL olarak 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.
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2021 yılı Finansman Programının madde madde okunmasına ve oylanmasına geçildi.
Bütçede yer alan toplam (6) madde ayrı ayrı okunarak oylamaya sunuldu ve yapılan işaretle
oylama sonucu (6) madde oyçokluğu ile kabul edildi.
2021 yılı Finansman Programı 700.000.000,00 TL olarak oylamaya sunuldu ve
yapılan işaretle oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.
2021 yılı Ayrıntılı Harcama Programı’nın madde madde okunmasına ve oylanmasına
geçildi. Bütçede yer alan toplam (8) madde ayrı ayrı okunarak 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;
(8) madde oyçokluğu ile kabul edildi.
2021 yılı Ayrıntılı Harcama Programı 700.000.000,00 TL olarak 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.
Şişli Belediye Başkanlığı’nın 2021 Mali Yılı Bütçesi 700.000.000,00 TL olarak
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.
2020 Ekim ayı toplantısının son birleşimi olan bu birleşimde görüşülecek başka konu
kalmadığından, 2020 yılı Ekim ayı toplantısına son verildi.
Meclis Birinci Başkan Vekili
Katip
Katip
Çetin KEÇELİ
Zehra Cemre ÖZYALÇIN
Oya AKDENİZ

