ŞİŞLİ BELEDİYE MECLİSİ’NİN
SEKİZİNCİ DÖNEM İKİNCİ TOPLANTI YILI
KASIM AYI TOPLANTISI’NIN 02 KASIM 2020 GÜNLÜ
BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ
Şişli Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi uyarınca,
2020 yılı Kasım ayı toplantısının birinci birleşimini yapmak üzere 02 Kasım 2020 Pazartesi
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.
Kasım ayı toplantısının ilk birleşimi olması nedeniyle sözlü veya yazılı önerge vermek
isteyen Meclis Üyelerinin, önergelerini Meclis Başkanlık Divanı’na verebilecekleri Belediye
Başkanı tarafından açıklandı.
Belediye Başkanı Muammer KESKİN; mazeretleri nedeniyle bu birleşime
katılamayan üyelerin izinli sayılmalarını oylamaya sundu, yapılan işaretle oylama sonucu
oybirliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı Muammer KESKİN; “Değerli Meclis Üyeleri, sevgili komşularım;
Türkiye ve dünya uzun yıllardır yaşamadığı sıkıntılı bir yılı yaşıyor. Böyle dönemlerde
özellikle Türk milleti olarak ciddi bir dayanışma kültürüne sahip olduğumuzu hepimiz
biliyoruz. Üzülerek söylüyorum ki sadece böyle olağanüstü günlerde bir arada bunu
becerebiliyoruz ama iş işten geçmiş oluyor. Dolayısıyla ülkemiz deprem kuşağında, hepimize
çok önemli görevler düşüyor. Önce yaşatma hakkını sağlamamız gerekiyor ki, diğer sorunları
ya da diğer yapmamız gereken işleri yapabilelim. O yüzden İzmir depremi bir kez daha uyardı
ki bu alanda çok ciddi bir boşluk olduğunu, yasalarımızın sadece dönemsel anlamda olumsuz
sonuçlar doğuran ama böyle süreçlerde birlikte ne yapabileceğimizi konuştuğumuz bir süreç
yaşıyoruz. Deprem de bunların en başında geliyor. Üzülerek ifade ediyorum ki hiçbir kurum
ayırt etmeden başta Şişli Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bakanlıklar, Hükümet hiç fark
etmiyor her birimiz palyatif çözümlerle süreci tamamlamaya çalışıyoruz. Bugün ülkemiz
deprem ülkesi, bir imar affı çıktı en çok müracaat edilen illerin başında İstanbul ve İzmir
geliyor. O yüzden buradan hem kendi meclisime, hem Büyükşehir’e, hem Merkezi Hükümete
çağrımızı hep beraber yüksek sesle söylemeliyiz. Hiçbir siyasi ayrım yapmadan, her birimizi
çok ciddi ilgilendiren bir konudur. Şişli bu ilçeler içerisinde ve İstanbul’daki ilçeler içerisinde
en şanssız ilçedir. Bu güne kadar siyaseten ya da başka nedenlerle ne yapılırsa yapılsın,
bugüne kadar yapılanlar Şişli’nin geleceğiyle oynanmış işlerdir. İstanbul’da ortalama üç
emsal olan imar durumu, Şişli’de dört buçuk emsaldir ve yaptığımız deprem çalıştayında Şişli
ve diğer bütün ilçelerle ilgili geçmişte de değerlendirdiğimizde buradaki yapılan hataların
tarifi mümkün değil. 1999 depreminden önce 1980 öncesi %51, 1980 sonrası %41,
depremden sonra yapılan bina sayımız ise %8’dir. Şişli’nin %92’si 1999 depremi öncesi
yapılan binalardır. Çoğumuz bu binalarda oturuyoruz. Pandemi nasıl Cumhurbaşkanı,
Başbakan, Belediye Başkanı, Meclis Üyesi, sade vatandaş ayırmadıysa deprem de
ayırmayacak. Öncelikle her birimizin yaşam hakkı önemlidir. Geldiğimiz nokta itibariyle
ciddi ve sıkıntılı bir ilçede siyaset yapıyoruz ve ikamet ediyoruz. Bu bizim
sorumluluğumuzdur. Burada dört siyasi partinin temsilcileri var. Bu siyasi partilerin gerek
İstanbul’daki, gerek Türkiye’deki temsilcilerini hepimizin zorlaması gerekiyor. Burada el
birliğiyle neler yapabileceğimizi konuşmamız gerekiyor. Bu mecliste bundan sonraki süreçte
ne yapabiliyorsak iki konu üzerinde yoğunlaşalım. Birisi pandemi diğeri deprem. Bu konuda
hepinizin önemli birikimleri var, katkı sunacağınızdan da en ufak bir şüphem yok.
Dayanışmanın en yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte de İzmir depremi
olunca biz Şişli Belediyesi’ndeki çalışma arkadaşlarım, AFAD bölümündeki arkadaşlarımızın
deprem bölgesine gidebilmesi için hızlı bir şekilde yapılması gereken işlemleri tamamladık.
Bugün İzmir’de kendilerinin görevli olduğu yerde, bana 10 dakika önce attıkları mesajı
sizlerle paylaşmak istiyorum. “Günaydın Başkanım, görev yerimiz olan Rıza Bey
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Apartmanı’nda yaşayan kimse kalmadığı için görevimizi tamamlayarak ayrıldık. Şuan 8 vefat
eden, 4 canlı olarak 12 kişiyi çıkardık. Detaylı bilgilendirmeyi en kısa zamanda size arz
ederim, saygılar.” Yani görevli arkadaşlarımız orada bir dayanışma içindeler. Resul Emrah
ŞAHAN arkadaşımız Büyükşehir Belediyesi ve bizim adımıza İzmir’e gitti. Bir kaosun
yaşandığını biraz önce bizim meclis grubumuza anlattı. Bu tür zamanlarda maalesef yetkiliye
bile ulaşamıyoruz. Şuanda birçok yardım ve destek ulaştırmak isteyen arkadaşlarımız var. O
yüzden acil eylem planımızı bu hafta gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki günlerde belki bir
olağanüstü meclis toplantısı yaparız, belki bir sonraki ayın meclisinde hızlı bir şekilde
meclisimizi ve gruplarımızı bilgilendirip yolumuza devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” Şeklinde bir konuşma yaptı.
Meclis Üyesi Bayram ÖZATA Demokratik Sol Parti grubu adına söz alarak; Meclis
Üyesi Birol AKGÜNEŞ’in kardeşinin ve amcasının vefat ettiğini öğrendiğini, kendisine
başsağlığı dilediğini ifade etti. Covid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İMAMOĞLU’na ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT’a geçmiş
olsun dileklerini iletti. Burhan KUZU’yu ve Milletvekillerimizi rahmetle andı. Deprem
olduğu gün İzmir’de olduğunu ve ciddi bir trafik kazası geçirdiğini dile getirdi. Daha sonra
Kasım ayındaki önemli günleri ve anmaları dile getirdi.
Belediye Başkanı Muammer KESKİN; Meclis Üyesi Birol AKGÜNEŞ’e başsağlığı
diledi ve Bayram ÖZATA’ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Meclis Üyesi Erol BEYAZTAŞ Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alarak;
Meclis Üyesi Birol AKGÜNEŞ’e başsağlığı diledi. Covid-19 testi pozitif çıkan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU’na ve Meclis Üyesi Bayram ÖZATA’ya
geçmiş olsun dileklerini iletti. İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza
Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Hatay İskenderun’da
yapılmak istenen bombalı terör saldırısını ve ormanlık alanda ikinci kez sabotaj sonucu
çıkarılan yangını şiddetle kınadığını belirtti ve Hatay halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Daha sonra Ekim ve Kasım aylarındaki önemli günleri ve anmaları dile getirdi.
Meclis Üyesi Eyüp ÇAKAR Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına söz alarak;
Meclis Üyesi Birol AKGÜNEŞ’e başsağlığı diledi ve Bayram ÖZATA’ya geçmiş olsun
dileklerini iletti. İzmir depremi ile ilgili düşüncelerini dile getirdi. Covid-19 sonucu hayatını
kaybeden Burhan KUZU’ya Allah’tan rahmet diledi. Daha sonra Kasım ayındaki önemli
günleri ve anmaları dile getirdi.
Meclis Üyesi Beyhan DEMİR kürsüden söz alarak; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma günü, 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Trans
Bireyleri Anma Günü ve Çocuk Hakları Günü ile ilgili bir konuşma yaptı.
Meclis Üyesi Mürsel KATAR Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz alarak;
Meclis Üyesi Birol AKGÜNEŞ’e başsağlığı diledi ve Bayram ÖZATA’ya geçmiş olsun
dileklerini iletti. Covid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İMAMOĞLU’na, İçişleri Bakanı ve diğer Bakanlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İzmir
depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar
diledi. Kasım ayındaki önemli günleri ve anmaları dile getirdi.
Meclis Üyesi Gökhan YÜKSEL söz alarak; gündem dışı görüş ve açıklamalarda
bulundu.
Belediye Başkanı Muammer KESKİN; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yaptığı
uyku tulumu, hijyen paketi ve erzak paketi yardım çağrısına Şişli Belediyesi’nin destek
olacağını, destek vermek isteyen vatandaşlarımızın Belediyemizle iletişime geçmesi
gerektiğini bildirdi. Destek veren ve katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.
Meclis Başkanlık Divanına intikal etmiş olan gündem konularının ilgili komisyonlara
havalesi işlemine geçildi.
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Gündemin birinci maddesinde Müdürlüklerimizin 2021 yılı Ücret Tarife teklifleri
vardır. Müdürlük tekliflerimizin ilgisi nedeni ile Tarife Ticaret ve Ekonomi Komisyonu’na
havalesi hususu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile kabul
edildi.
İlçemizin enerji sorununun çözülmesi için, 10619 ada bitişiğinde bulunan park alanına
isabet eden 16.00m²’lik alanın trafo alanı olarak TEDAŞ Genel müdürlüğüne tahsis edilmesi
talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16 Ekim 2020 gün ve 103441 sayılı
teklifinin ilgisi nedeni ile Hukuk Komisyonu ile İmar Komisyonu’na müştereken havalesi
hususu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
Şişli Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında işbirliği protokolü
imzalanabilmesi için Şişli Belediye Başkanı’na yetki verilmesi talebi ile ilgili Sosyal Destek
Hizmetleri Müdürlüğü’nün 27 Ekim 2020 gün ve 106633 sayılı teklifinin ilgisi nedeni ile
Hukuk Komisyonu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Komisyonu ile Toplumsal Eşitlik Komisyonu’na
müştereken havalesi hususu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile
kabul edildi.
Şişli- Bozkurt Mah. Baruthane Cd. No:6/A ( Pafta:216 Ada:1294 Parsel:41 ) adresinin
içkili yer bölgesine alınması talebi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün
30 Ekim 2020 gün ve 107122 sayılı teklifinin gündeme ilavesi hususu oylamaya sunuldu ve
yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
Daha sonra da teklifin ilgisi nedeni ile Harita ve Trafik Araştırma Komisyonuna
havalesi hususu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile kabul
edildi.
Bugünkü birleşimimiz ile ilgili gündemimizde yer alan ve bir sonraki toplantıda
görüşülecek komisyon raporları için, 04 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 11.00’de
toplanılması hususu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile kabul
edildi.
Daha sonra da Belediye Başkanı tarafından birleşime son verildi.
Belediye Başkanı
Katip
Katip
Muammer KESKİN
Zehra Cemre ÖZYALÇIN
Hakan AKA
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