ġĠġLĠ BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN
SEKĠZĠNCĠ DÖNEM BĠRĠNCĠ TOPLANTI YILI
ARALIK AYI TOPLANTISININ 7 ARALIK 2020 GÜNLÜ
BĠRĠNCĠ BĠRLEġĠM TUTANAK ÖZETĠ
ġiĢli Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi uyarınca,
2020 yılı Aralık ayı toplantısının birinci birleĢimini yapmak üzere 07 Aralık 2020 Pazartesi
günü saat 11.00‟ da, Belediye Meclis salonunda, Belediye BaĢkanı Muammer KESKĠN
baĢkanlığında toplandı.
Yoklama yapıldı, çoğunluğun olduğu tespit edildi ve Belediye BaĢkanı tarafından
birleĢim açıldı.
Aralık ayı toplantısının ilk birleĢimi olması nedeniyle sözlü veya yazılı önerge vermek
isteyen Meclis Üyelerinin, önergelerini Meclis BaĢkanlık Divanı‟na verebilecekleri Belediye
BaĢkanı tarafından açıklandı.
Mazeretleri nedeniyle bu birleĢime katılamayan üyelerin izinli sayılmalarını teklif etti
ve oylamaya sunuldu, yapılan iĢaretle oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
Belediye BaĢkanı Muammer KESKĠN, Adalet ve Kalkınma Partisi ġiĢli Ġlçe BaĢkanı
olarak seçilen Meclis Üyemiz Gökhan YÜKSEL‟i tebrik etti.
Meclis Üyesi Erol BEYAZTAġ Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına gündem dıĢı söz
alarak; Adalet ve Kalkınma Partisi ġiĢli Ġlçe BaĢkanı olarak seçilen Meclis Üyemiz Gökhan
YÜKSEL‟i tebrik etti. Geçtiğimiz günlerde yaĢanan konularla ilgili düĢüncelerini ifade etti.
Daha sonra Kasım ve Aralık aylarındaki önemli gün ve anmaları dile getirdi.
Meclis Üyesi Bayram ÖZATA Demokratik Sol Parti grubu adına gündem dıĢı söz
alarak; Belediyemiz BaĢkan Yardımcısı Kazım ARTUT‟un Covid-19 sebebiyle vefat eden
babasına Allah‟tan rahmet, yakınlarına baĢsağlığı diledi. Adalet ve Kalkınma Partisi ġiĢli Ġlçe
BaĢkanı olarak seçilen Meclis Üyemiz Gökhan YÜKSEL‟i tebrik etti. Meclis Üyesi Erol
BEYAZTAġ‟ın dile getirdiği Kasım ve Aralık aylarındaki önemli gün ve anmalara katıldığını
belirtti.
Meclis Üyesi Hatice KEP Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına gündem dıĢı söz
alarak; Adalet ve Kalkınma Partisi ġiĢli Ġlçe BaĢkanı olarak seçilen Meclis Üyemiz Gökhan
YÜKSEL‟i tebrik etti. Belediyemiz BaĢkan Yardımcısı Kazım ARTUT‟un Covid-19
sebebiyle vefat eden babasına Allah‟tan rahmet diledi. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü
ve 3 Kasım Dünya Engelliler günleri hakkında görüĢ ve açıklamalarda bulundu.
Meclis Üyesi Güler DAĞIDIR Meclis kürsüsünden söz alarak; Engelli insanların
yaĢadıkları zorlukları, Engelli insanlar için yapılması gerekenleri ve Dünya Engelliler
gününün önemini anlatan bir konuĢma yaptı.
Meclis Üyesi Hacer FOGGO söz alarak; 10 Aralık Ġnsan Hakları günü hakkında
detaylı görüĢ ve açıklamalarda bulundu.
Meclis Üyesi Sinan ġamil MERĠÇ ve Meclis Üyesi Mehmet Öztürk ayrı ayrı söz
alarak gündem dıĢı görüĢ ve açıklamalarda bulundu.
Belediye BaĢkanı Muammer KESKĠN ġiĢli Belediyesinin 2020 yılındaki çalıĢmalarını
açıklamadan önce, 2020 yılının tüm insanlık tarihi açısından hepimizi zora sokan ve en
önemli insan hakkı olan yaĢam hakkını elimizden alan Covid-19 virüsü ile karĢı karĢıya
kaldığımızı, Ģuanda da pandemi ve deprem gibi iki temel ortak sorunumuz olduğunu bunun
için tüm siyasi aktörler olarak bu konuyu siyaset malzemesi haline getirmeden ortaklaĢmak ve
samimi bir Ģekilde varsa birbirimizin eksikliklerini dile getirerek nasıl çözebileceğimiz
hakkında konuĢmanın gerekliliğini anlatan açıklamalarda bulundu.
Belediye BaĢkanı Muammer KESKĠN ġiĢli Belediyesinin 2020 yılındaki çalıĢmaları
ile ilgili;
“ġiĢli Belediye BaĢkanlığına aday olduğumda komĢularıma verdiğim ilk söz, ġiĢli‟nin
kamuya ait mallarını ġiĢli‟ye geri kazandıracağıma dairdi. Göreve geldiğim günden bu yana,
çalıĢma arkadaĢlarımla birlikte, bu konuda oldukça büyük aĢamalar kaydettik. Eski dönemde,
Bilgi Üniversitesi‟ne her parseli 1 TL‟den devredilmiĢ arsamızla alakalı açtığımız tüm davaları
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kazandık ve bu alanı kamuya geri kazandırdık. Belediye binamızın hemen yanında yer alan ve
önceden aylık 35.000 TL‟ye kiraya verilen akaryakıt istasyonumuzu 32 Milyon 940 TL toplam
bedelle ile 10 seneliğine kiraya verdik. Belediyemize ait 785 araçlık 5 otoparkımızı geri aldık ve
buraları Belediyemiz adına iĢletmeye baĢladık.
Abdi Ġpekçi Caddemiz, ġiĢli Belediyesi öncülüğünde, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ve
NiĢantaĢı Abdi Ġpekçi Caddesi‟ni GüzelleĢtirme Derneği iĢbirliğiyle yürüttüğümüz yenileme ve
düzenleme çalıĢmaları sonucunda yepyeni bir çehreye büründü. Caddemizin yenilenen alt ve üst
yapısı, yaya dostu kaldırımları, kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak meydanı ile tüm
Ġstanbulluları ağırlıyoruz. Abdi Ġpekçi Caddesi‟nden sonra Rumeli ve Halaskargazi caddelerinde
de yenileme ve düzenleme çalıĢmalarımıza baĢlayacağız. Bir diğer taraftan Ġncirli Dede
Caddemizi de Abdi Ġpekçi Caddesi modeliyle hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Öte yandan
Esentepe‟de, Belediyemize ait arsamızda, 60 araçlık otopark alanı, 500 m2 kreĢ alanı, 575 m2
ticari alan ve 3950 m2 ofis alanını kapsayan bir projeye imza atmaya hazırlanıyoruz.
Ayrıcalık ve torpil olmaksızın, iletiĢim kanallarından gelen bütün istek, öneri ve Ģikayetleri
ortak bir data havuzunda toplayarak müdürlük koordinasyonunu sağladığımız KOMġU MASA
birinci yılın sonunda bir rekora imza attı. KomĢularımızdan, 24 farklı kanaldan gelen 424.908
talep ile iletiĢim kuruldu. UlaĢılabilir Belediye, UlaĢılabilir BaĢkan hayalimizi gerçekleĢtirdik.
136.804 istek, öneri ve Ģikâyet KomĢu Masa sisteminde kayıt altına alınarak müdürlüklerimiz
tarafından takip ve planlaması yapıldı. Gelen taleplerin 130.868‟i müdürlüklerimiz tarafından
gerçekleĢtirildi, 99.017‟sinin bilgilendirmesini ise ilk 48 saat içinde yapıldı. KomĢu Masamızın
memnuniyet oranı %85‟dir.
Temiz bir ġiĢli için 77 aracımızla 25 mahallemizden toplam 167.997.675 kg. çöp topladık.
Her gün 06.00-21.00 saatleri arasında 32.200 cadde ve sokak yıkandı.
“Herkes için yaĢanabilir bir ġiĢli” yaratma hedefiyle her geçen gün ilçemizdeki parklarımızı,
açık hava spor alanlarımızı yeniliyor, iyileĢtiriyor ve yeĢillendiriyoruz. Yıl içerisinde ilçemize
toplam 1500 m2 yeĢil alan kazandırdık. 4960 adet bitki ve ağacımızı, park, yeĢil alan ve
sokaklarına dikilmiĢtir. Kuyulubağ Parkımızı komĢularımızın talepleri ve beklentileri
doğrultusunda yeniledik ve iyileĢtirdik. GerçekleĢtirdiğimiz yenileme çalıĢmalarımızla parkımız
daha yeĢil bir çehreye büründü. Toplam 1300 metrekare alana kurulu parkımızda 600 metrekare
olan yeĢil alanı 800 metrekareye çıkardık. Böylece parkımızın yaklaĢık yüzde 70‟i, yeĢil alan
haline geldi. Parkımızın projesini geliĢtirirken önceliğimiz her yaĢtan komĢumuzun kendini
mutlu hissedeceği bir ortam yaratmaktı. Çocuklarımızın güvenli bir Ģekilde oyunlarını oynayıp
eğlenebileceği Çocuk Oyun Alanımızı yeniledik. Parkımızda oturma gruplarımızı artırdık, spor
alanımızı yeĢillikler içinde konumlandırdık, evcil hayvan alanını büyüterek 100 metrekareye
çıkardık. Alana ayrıca köpeklerin oynayabileceği parkurlar yerleĢtirdik. Basketbol sahalarımızı
yenilemeye baĢladık. Öncelikle Halil Rıfat PaĢa TaĢkızak ve Feriköy sahalarından baĢladık.
Basketbol sahalarımızı yenilerken önceliğimiz sosyal medyadan bize ulaĢan gençlerin öneri ve
taleplerini dinlemek oldu. Bu konuda bize çok sayıda gençten talep geldi. Biz de bunları
değerlendirip sahalarımızı gençlerimizin keyifli bir Ģekilde spor yapıp sosyalleĢebilecekleri bir
Ģekilde yeniden tasarladık.
Birçok ilçemizde olduğu gibi ġiĢli‟de de kronik alt yapı sorunları vardı. Akar Caddesi,
Dolapdere ve Ġncirli Dede caddelerimizde ĠBB ortaklığında yürüttüğümüz alt yapı yenileme
ve iyileĢtirme çalıĢmalarımız bitti. Özellikle Dolapdere inĢaatını ziyaret ettiğimde, esnafın en
çok Ģikâyetçi olduğu konulardan biri su taĢkınlarıydı. Yapılan yenileme ve iyileĢtirme
çalıĢmaları sayesinde artık ilçemizde yağmur taĢkınları olmayacak. Buradan bir kere daha
ĠBB BaĢkanımız Sayın Ekrem Ġmamoğlu‟na ve tüm ĠSKĠ ekibine teĢekkür ederim.
Göreve geldiğim günden bu yana önceliğim, insana ve yaĢama dokunan projeleri
hayata geçirmek oldu. Bir taraftan belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirirken,
toplumsal belediyecilik anlayıĢımızla komĢularımızın yaĢamını kolaylaĢtıracak, refah ve
esenliklerini yükseltecek, ihtiyaçlarını karĢılayacak projelere imza attık. KomĢularımıza Halk
Kart vasıtasıyla 1.762.300 TL ayni, 163.700 TL nakdi destek sağladık. 134 Asker Ailemize
593.579,28 TL destekte bulunduk. Ramazan ayında 16.100 adet kumanyayı ihtiyaç sahibi
komĢularımızla paylaĢtık. Sosyal Marketimizden yararlanan 5.249 komĢumuza; 22.500
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kıyafet, 748 mobilya/beyaz eĢya temin ettik. 617 komĢumuzu ġile'de bulunan Sosyal
Tesisimizde ağırladık. Uygulamaya baĢladığımız Evde Bakım hizmetimizden 386 hanemiz,
Kuaförlük hizmetimizden ise 670 komĢumuz yararlandı.
Pandemi sürecinin baĢından beri dönemin yarattığı olumsuz etkileri en aza indirmeye
ve kriz ortamında en uygun çözümleri üretmeye odaklandık. Dikimevi projemizde bunlardan
biri oldu. Pandemi sürecinde sağlık çalıĢanları için forma, önlük ve maske üreten
Dikimevimizde aynı zamanda mesleki eğitimler de düzenlenecek. Ayrıca bu proje sayesinde
istihdama doğrudan katkı sunuyoruz. ġiĢli Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ġiĢli Ġlçe Halk Eğitim
Müdürlüğü, Mülteci Destek Derneği ve GĠZĠA Tekstil iĢbirliğiyle hayata geçirdiğimiz
Dikimevimizde ilk etapta 25 kiĢilik istihdam sürecini baĢlattık, projemiz geniĢledikçe bu
sayının daha da artacağını ön görüyoruz.
Sosyal Mutfak/AĢevimizi, belediyemizin öz kaynaklarını kullanmadan, ihtiyaç
sahiplerine doğrudan ulaĢan bir “üretim üssü” ve aĢçılık eğitimi veren bir “okul” olarak
tasarlandık. Sosyal mutfağımız ġiĢli‟de yaĢayan ihtiyaç sahibi komĢularımıza her gün
güvenilir ve temiz sıcak yemek temin ediyor. Pandemi sürecinden bu yana günlük 2 öğün
1500 aileye yemek dağıtımı yapılıyor. BirleĢmiĢ Milletler Dünya Gıda Programı ve Alman
Uluslararası ĠĢbirliği Kurumu‟yla ortaklığında geliĢtirdiğimiz bu proje sayesinde 13‟ü Suriye
vatandaĢı olmak üzere 25 kiĢiye istihdam sağladık. AĢevimizde AĢçılık alanında eğitimler
verilecek ve bu eğitimleri alan kiĢilerin ĠġKUR ve ġiĢli’de bulunan ĠBB Kariyer Ofisi’ne de
kayıtları yapılacak.
10.07.2020 tarihinde Belediyemiz ile El Ele YaĢam Derneği arasında protokol
imzalanarak Belediyemiz bünyesinde Gıda Bankası kurulmasına yönelik ilk çalıĢmalar
baĢlatılmıĢtır. Bu doğrultuda Ekim ayında Gıda Bankası olarak kullanılmak üzere "Gülbahar
Mahallesi BeĢinci Yıl Sokak 1.Bodrum No:2-4 Aksoy Plaza Ġstanbul" adresi kiralanarak
fiziksel mekân hazırlıklarına baĢlanmıĢtır. Halen teçhizat ve ekipman temini hazırlıkları
devam eden Gıda Bankasının Aralık ayı sonunda hizmete hazır hale getirilmesi
amaçlanmaktadır. ġiĢli Ġlçesinde yaĢayan, hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve/veya sosyal
güvencesi olup da 4(dört) kiĢilik aileye kadar asgari ücret, hane içindeki birey sayısı dört ve
üstü olanlarda ise hanedeki kiĢi baĢ geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaĢlar,
hiçbir gelir kaydı olmayan, kimsesiz, bimekan, yaĢlı,Ģiddet mağduru kadınlar, ve fiziksel,
zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeĢitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer
bireyler ile birlikte eĢit koĢullarda tam ve etkin katılımı kısıtlanan tutum ve çevre
koĢullarından etkilenen engelli bireyler KomĢu Masa'ya baĢvuru yaparak haklarında yapılacak
sosyal incelemeye istinaden durumları aylık olarak yapılan Sosyal Yardım Kurulu'nda
değerlendirildikten sonra Gıda Bankacılığından faydalanabilirler.
Mahalle Evleri projemiz, ġiĢli‟de yaĢayan kadın, erkek, çocuk, yaĢlı, engelli, göçmen,
sığınmacı, mülteci veya LGBTĠ+ bireylerin ihtiyaçların karĢılamak, mahallede bulunan STK
ve Sivil GiriĢimlere toplanma alanı sağlamak, komĢularımızın kına, gün gibi sosyal
faaliyetlerine alan açmak, onlara psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik destek vermek amacıyla
Ģekillendirildi. Burada temel hedefimiz ġiĢli‟de yaĢayan komĢularımızın refahının artması,
sürdürülebilir yaĢam koĢullarına eriĢmeleri, sosyal ve ekonomik yaĢama katılmaları. Sosyal
hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog, öğretmen, çocuk geliĢimcisi ve ergoterapistlerin görev
alacağı Mahalle Evlerimizin ilkini Ġnönü Mahallemizde açtık. Burası aynı zamanda bir okul
olacak. Ġlgi alanlarına göre belirlenmiĢ mesleki atölyeler düzenleyecek, dijital okuryazarlık,
kooperatifleĢme ve liderlik eğitimleri vereceğiz. Mesleki eğitimler sayesinde komĢularımızın
güçlenmesine ve yerelde istihdamın artırılmasına katkı sunacağız. Mahalle Evi projelerini
hazırlamaya devam ediyoruz.
Mahalle Mutfağı projemizle kentlilik, komĢuluk ve dayanıĢma bilincini harekete
geçirerek bir taban örgütlenmesi yaratmayı amaçlıyoruz. Ġlkini Merkez Mahallemizde
açtığımız Mahalle Mutfaklarımız sayesinde hazır gıdalar nedeniyle yok olmaya yüz tutmuĢ
geleneksel lezzetlerimizi canlandıracağız ve komĢularımızı doğal beslenmeye teĢvik edeceğiz.
Mahalle Mutfaklarımızda sağlıklı yaĢam ve beslenme konusunda eğitim ve atölye çalıĢmaları
düzenleyeceğiz. Ve burada da yine baĢta kadınlar olmak üzere istihdam yaratacağız. Bu
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sayede komĢularımız aile bütçelerine katkı sağlayabilecek ve ihtiyaç duydukları mesleki
tecrübeyi kazanacaklar.
Pandemi ile birlikte evde kalma sürelerinin uzamasıyla kadınların, faillerle birlikte
evlerde geçirdikleri zamanın artması hane içi Ģiddet riskini büyük ölçüde tetikledi. Sürecin
devam edeceği de göz önüne alındığında, yerel yönetimler olarak üzerimize her zamankinden
daha fazla görev ve sorumluluk düĢüyor. ġiĢli Belediyesi olarak özellikle bu koĢullarda,
Ģiddetin önlenmesi, Ģiddete maruz kalanların korunması ve ihtiyaç duydukları güçlendirici
desteklere eriĢebilmesi için güvenli ve adil mekanizmalar üretmeye ve geliĢtirmeye devam
ediyoruz. Bu çalıĢmalar kapsamında; 25 Kasım Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Mücadele Günü‟nde,
Ģiddete maruz kalan tüm kadınların uğradıkları Ģiddet türüne bakılmadan ve hiçbir ayrımcılığa
maruz kalmadan, çocuklarıyla birlikte baĢvurabilecekleri Kadın DanıĢma Merkezimizi
KaptanpaĢa Mahallemizde açtık. Burada kadınlar, hem kendileri hem de çocukları için gerekli
psikolojik, hukuki ve sosyal desteği alabilecek.
Ayrıca bu kapsamda sivil toplum kuruluĢları ve kadın örgütleri iĢ birliğinde projeler
üretiyoruz. Yine 25 Kasım Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Mücadele Günü‟nde. Türkiye Kadın
Dernekleri Federasyonu ile „Acil Yardım Hattı‟ protokolüne imza attık. Ġlçemizde yaĢayanlar
bu sayede, Ģiddet ve istismarla karĢılaĢtıklarında, „Acil Yardım Hattı‟na kolayca
eriĢebilecekler. „Acil Yardım Hattı‟nı arayanlar, ihtiyaç duydukları hukuki ve psikolojik
danıĢmanlık ve sosyal destek mekanizmalarına yönlendirilecek. ġiddet ve istismara
uğrayanların korunması, Ģiddetle mücadele edilmesi ve önlenmesi için Türkiye Kadın
Dernekleri Federasyonu‟nun uzmanlığından faydalanacağız.
„ġiĢli Dijital Sınıf‟ adını verdiğimiz projemizi baĢlatma amacımız, eğitimde fırsat
eĢitliği ve adaleti sağlamak, çocuklarımızın eğitime katılmasını desteklemek. Temel
hedefimiz, her çocuğun eğitimde yaĢayabileceği sosyal dengesizlikleri telafi edecek uzaktan
eğitim altyapısı sunmak. Biz hiçbir çocuğumuzun bir diğerinden geri kalmasını istemiyoruz.
Bu proje, bilhassa pandemi koĢullarında eğitim alanında çeĢitli zorluklar yaĢayan
öğrencilerimizin ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu ek eğitim desteği sağlayacak. ġiĢli Dijital
Sınıf projemizden, ilköğretim 5‟inci sınıftan baĢlayarak tüm ortaokul ve 12‟inci sınıf dâhil
tüm lise öğrencileri yararlanabilecek. Eğitime destek portalımızda MEB müfredatına uygun
olarak tüm temel dersler yer alacak ve uygun görülen alanlarda canlı bağlantıyla eğitim
desteği sağlanacak. Dijital sınıfta 12. Sınıflara özel üniversiteye hazırlık dersleri canlı ve en
önemlisi de interaktif olacak. Böylece öğrenciler öğretmenlerle ders sırasında anlık etkileĢim
kuracak ve akıllarına takılan soruları anında sorabilecek. Üniversiteye hazırlık kapsamında
deneme sınavları ve ek kaynak kitap desteği de sağlanacak.
Belediyemiz bünyesinde can dostlarımıza 12.065 muayene ve tedavi hizmeti verdik.
Hayvan popülasyonunun sağlıklı geliĢimi için 2600 kısırlaĢtırma iĢlemi gerçekleĢtirdik.
Muayene, aĢı, yara bakımı gibi tedavilerin uygulanabileceği Can Dostlar Gezici Bakım
Ġstasyonu projemizi hayata geçirdik ve 1045 can dostumuzu burada tedavi ettik. Mahalle
besleme grupları iĢbirliğinde 25 ton mama dağıttık. Can dostlarımızın temiz su ve mamaya
ulaĢabilmeleri için mahallelerimize toplam 15.000 su ve mama kabı koyduk. 1.250 kedi evi ve
15 ahĢap köpek kulübesini cadde, sokaklarımıza ve parklarımıza yerleĢtirdik. ġiĢli Kent
Konseyi ve Veteriner Müdürlüğü iĢbirliği ile Sokak Hayvanları Gönüllüleri çalıĢmasını
baĢlattık. Her gönüllümüzün bir kartı ve mahallesinde sorumluluğu olacak.
Ġlçemizde sağlıklı yaĢamın sürdürülebilirliğini sağlamak için spor merkezlerimizde,
açık alan ve parklarımızda pandeminin el verdiği koĢullarda çeĢitli aktiviteler, spor faaliyetleri
düzenlendik ve her ay 2.230 komĢumuza ulaĢtık.
Hak temelli sosyal hizmet bakıĢ açısıyla 204.469 komĢumuz sağlık alanındaki temel
hizmetlerimizden yararlandı. 11.961 komĢumuza diĢ polikliniği hizmeti verdik. 654
komĢumuza evde sağlık hizmeti götürdük. 5.840 komĢumuz ise LGBTĠ+ bireylere özel tıbbi
danıĢmanlık ve uygulama hizmetlerimizden yararlandı.
MAG ( Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği ) ve AKUT Vakfı destekleriyle
sürdürdüğümüz afetlere hazırlık çalıĢmaları kapsamında “Farkında ol, güvende kal ġiĢli”
diyerek, AKUT Vakfı BaĢkanı Nasuh Mahruki ile digital ortamdan tüm komĢularımızın
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ulaĢabileceği afet farkındalık ve güvenli yaĢam eğitimleri hazırladık ve sosyal medya
hesaplarımızdan yayınlamaya baĢladık. ġiĢli‟de bulunan afet toplanma alanlarıyla ilgili ĠBB
ve AFAD iĢbirliğiyle çalıĢmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Var olan toplanma
alanlarımızı revize ediyor, ek toplanma alanlarıyla ilgili bölge çalıĢmaları yapıyoruz. MAG
iĢbirliğinde gerçekleĢtirdiğimiz eğitimler sonucunda ilk etapta 58 mahalle afet gönüllümüz
eğitimlerini tamamladı.
ġiĢli‟ye özgü olan, imar planıyla mevcudun uyuĢmaması sorununu bir an önce çözmek
için konuyu meclis gündemimize ek önerge ile aldık. Söz konusu ek önerge ile ilçemizde
riskli bina olarak ilan edilmiĢ binaların, yıkıldıklarında imar planındaki oturumu ve kat adeti
ne olursa olsun mevcut iskan veya ruhsat belgelerindeki toplam inĢaat alanı kadar yapılmasına
olanak sağlanacak. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, mevcut binanın ruhsat veya
iskân almıĢ olmasıdır. Ruhsatsız yapılmıĢ ve mevzuata aykırı olan yapılar bu haktan
yararlanamayacaktır. Meclisimizin alacağı bu kararla ilçemizdeki birçok binada, mevcut
durum ile imar planının uyumsuz olması sebebiyle binaların afete dayanıklı hale getirilmesi
sorununu çözmüĢ olacağız. ġiĢli Kent Konseyi , NiĢantaĢı Üniversitesi ve diğer üniversiteler
dahil olmakla beraber..
Mahmut ġevket PaĢa Mahallesi‟nde mülkiyete iliĢkin sorunların çözülmesine yönelik
Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilmesi planlanan Mahmut ġevket
PaĢa Ġmar ve Mülkiyet Çözüm Ofisimizi açtık. KuĢtepe ve diğer mahallerimizde plansız
kentleĢme, sosyal ve teknik altyapı yetersizliği gibi hususlar dikkate alınarak planlı, sağlıklı
ve güvenli yaĢam alanlarının oluĢturulması, yaĢam kalitesinin arttırılması, mevcut kaynakların
planlı ve sistematik bir Ģekilde kullanılmasına yönelik dönüĢüm ve yenileme süreci
kapsamında KuĢtepe Çözüm Ofisimiz faaliyete baĢladı. Ġmar Aġ ve KiptaĢ‟la iĢbirliği
yapılacak…
Doğa dostu bir kent yaratmak ve atıkları kaynağında ayrıĢtırmak amacıyla ilçemizde
“ġiĢli KomĢu Kart” uygulamasını baĢlatıyoruz. KomĢularımız geri dönüĢtürülebilir kâğıt,
plastik, metal, cam ve elektronik atıklarını ekiplerimize teslim edecek ve karĢılığında
kartlarına “Para-Puanlar” yüklenecek. Bu puanlar aracılığıyla komĢularımız ilçemizdeki,
Visa‟nın geçerli olduğu bütün anlaĢmalı iĢletmelerden alıĢveriĢ yapabilecek, hastane ve
veteriner hizmetlerinden yararlanacak, sinema ve tiyatrolara gidebilecek, hatta ihtiyacı olan
öğrencilere burs bile sağlayabilecek. Merkez, Esentepe ve Halide Edip Mahallelerimizde pilot
proje için adım attık. Öncelikle pilot projeyi gerçekleĢtirip, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde
ġiĢli‟ye, Ġstanbul‟a ve Türkiye‟ye projeyi ilan edeceğiz.
Belediyemiz hizmetleri ve ġiĢlimizin tanıtım ve kültür hayatına katkı sunacak olan
KOMġUm Gazetesi Süreli yayınımızı baĢlattık.
Asfalt plentimiz 2020 yılında revize edilerek Eyüp Ġlçesi Kemerburgaz Mevkiinde
kurulmuĢtur. Saatte 90 ton üretim yapabilen plent, 10 kiĢilik teknik eleman kadrosu ile günlük
1200 tonluk planlama doğrultusunda çalıĢmaktadır.
ĠBB tarafından ilçelere hibe asfalt yardımı kapsamında Ġsfalt A.ġ ile bir protokol
imzalanarak bu sürece 35.000 tonluk bir hedef doğrultusunda katkı sunulması planlamıĢtır.
Bu planlama doğrultusunda ġiĢli, BeĢiktaĢ, Kâğıthane, Eyüp, Beyoğlu ve Sultangazi
ilçelerimize hizmet verilmektedir.
Türkiye Alzheimer Derneği ile iĢbirliği içerisinde hizmet veren ve sivil toplum
katılımının en güzel örneklerinden biri olan Alzheimer Gündüz Bakım Evimiz ile Marmara
Belediyeler Birliğinin düzenlemiĢ olduğu ödül törenin “Sosyal Hizmetler” alanında “ALTIN
KARINCA” ödülünü Belediyemize kazandırdık.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından her sene dayanıĢma giriĢimleriyle
öne çıkan belediyelerin Avrupa‟daki görünürlüklerini arttırmak ve diğer belediyelerle yeni
bağlar kurmalarını sağlamak için verilen ġeref Bayrağı ödülünü bu sene biz kazandık. Bu
onur tüm ġiĢlili komĢularımın, ülkemizin ve partimizindir. AlmıĢ olduğumuz ödül, ġiĢli‟de
hayata geçirdiğimiz toplumcu belediyecilik anlayıĢımızın ve komĢularımızla yakaladığımız
uyumun sonucudur.
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2020 Yılı gider bütçesinin 100 milyon düzeyinde tasarrufla kapanacağı
anlaĢılmaktadır. Bu, oran olarak yüzde 15‟e karĢılık gelmektedir. Yıl içinde yedek ödenekten
harcamalar en azda (minimumda) tutulmuĢ, genel giderlerde tasarrufa gidilmiĢ, harcama
süreci daha rekabetçi hale getirilmiĢ (alımların merkezileĢtirilmesi ve toplulaĢtırılması gibi),
dönemin olağanüstü koĢulları gözetilerek bazı harcamalar ise ertelenmiĢtir. 2020 yılında
hayata geçirdiğimiz bütçe ve harcama yönetimi; 2021 yılından baĢlayarak harcamalarımızın
etkinliğini kalıcı olarak artırabileceğimiz ve gelir gider dengemizi makul boyutlarda
borçlanma düzeyleri ile sürdürülebileceğimiz konusunda güven ve umut vermiĢtir. 2020 Yıl
gelir-tahsilat toplamının da yılsonunda bütçelenenden 140-150 milyon aralığından eksik
gerçekleĢeceğini beklemekteyiz. Bu gelir bütçenin yaklaĢık yüzde 25‟ine karĢılık gelmektedir.
Eksik gerçekleĢmede 2/3‟lük pay, yüksek bir gelir artıĢı hedeflenmiĢ olan emlak vergisinden
kaynaklıdır. Bu hedefe pandemi nedeniyle ulaĢılamamıĢtır. Bununla birlikte, pandemiye
rağmen gelir gerçekleĢmelerimizin geçen yıllarla mukayese edildiğinde önemli bir baĢarıyı
temsil ettiğini görüyoruz. Gelir ve gider bütçe-gerçekleĢme farklarını birlikte
değerlendirildiğinde net beklenti farkının bütçenin yüzde 10‟u kadar olacağı ortaya
çıkmaktadır. Olağanüstü bir yıl olan 2021 yılını, normal bir yıl bütçe pratiğinde dahi makul
karĢılanabilecek bir varyansla tamamlamayı baĢaran çalıĢma arkadaĢlarıma teĢekkür ederim.
Bu dönemde, banka borç stokumuzu da azaltmayı sürdürdüğümüzü memnuniyetle not etmek
isterim. 2019 yılı Nisan ayında 150 milyon lira olan banka borç stokumuz bu yılsonunda 50
milyon liraya indirilmiĢ olacaktır. Bu, önemli iyileĢmede belediyemizle birlikte
tedarikçilerimiz de üstlerine düĢen fedakârlığı yapmaktadırlar. Onlara da burada teĢekkür
ederim. Önümüzdeki dönemde bu ve benzeri çabalarımızı kurumsal bir kalıcılığa eriĢtirmek,
mali yönetim öncelikli olmak üzere, yerel yönetimde demokratikleĢme ve kurumsallaĢmanın
önde gelen referanslarından olmak istiyoruz.” Ģeklinde bir konuĢma yaptı.
Meclis Üyesi Mehmet ÖZTÜRK ve Meclis Üyesi Umut ġenol ayrı ayrı söz alarak
gündem dıĢı görüĢ ve açıklamalarda bulundu.
Meclis BaĢkanlık Divanına intikal etmiĢ olan gündem konularının ilgili komisyonlara
havalesi iĢlemine geçildi
Gündemin birinci maddesinde yer alan, ġiĢli Belediyesi ile Kadın Emeğini
Değerlendirme Vakfı iĢbirliği çalıĢma Ģartları ile hak ve sorumluluklarının belirlendiği
"ĠĢbirliği Protokolü"nün yapılması için Belediye BaĢkanımıza yetki verilmesi ile ilgili Sosyal
Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 02 Kasım 2020 gün ve 107256 sayılı teklifinin ilgisi nedeni
ile Hukuk Komisyonu, Toplumsal EĢitlik Komisyonu ile Sağlık ve Sosyal Hizmet
Komisyonu‟na müĢtereken havalesi hususu oylamaya sunuldu ve yapılan iĢaretle oylama
sonucu oybirliği ile kabul edildi.
Belediyemize ait Tanker (su) cinsindeki aracın geçici bir süreliğine Adalar Belediye
BaĢkanlığı‟na tahsis edilmesi ile ilgili UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün 20 Kasım 2020 gün
ve 111401 sayılı teklifinin ilgisi nedeni ile Hukuk Komisyonu‟na havalesi hususu oylamaya
sunuldu ve yapılan iĢaretle oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
MAG Derneği (Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği) ve AKUT Vakfı
ile ayrı ayrı iĢbirliği protokollerinin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.c
Maddesi gereği bu konuda ġiĢli Belediye BaĢkanına yetki verilmesi talebi ile ilgili Destek
Hizmetleri Müdürlüğünün 27 Kasım 2020 gün ve 112246 sayılı teklifinin ilgisi nedeni ile
Hukuk Komisyonu, Doğa Hakları ve Ekoloji Komisyonu ile Sağlık ve Sosyal Hizmet
Komisyonu‟na müĢtereken havalesi hususu oylamaya sunuldu ve yapılan iĢaretle oylama
sonucu oybirliği ile kabul edildi.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü‟nün hazırladığı, ġiĢli Belediyesi Afet Acil Durumları
Koordinasyon Merkezinin, TeĢkili, Görev-Yetki, ÇalıĢma Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmeliği‟nin onaylanması talebi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 30 Kasım
2020 gün ve 113121 sayılı teklifinin ilgisi nedeni ile Hukuk Komisyonu ile Doğa Hakları ve
Ekoloji Komisyonu‟na müĢtereken havalesi hususu oylamaya sunuldu ve yapılan iĢaretle
oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
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Tema Vakfı iĢbirliği çalıĢma Ģartları ile hak ve sorumluluklarının belirlendiği "ĠĢbirliği
Protokolü"nün yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.c Maddesi gereği bu
konuda ġiĢli Belediye BaĢkanına yetki verilmesi talebi ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler
Müdürlüğünün 01 Aralık 2020 gün ve 113625 sayılı teklifinin ilgisi nedeni ile Hukuk
Komisyonu ile Doğa Hakları ve Ekoloji Komisyonu‟na müĢtereken havalesi hususu oylamaya
sunuldu ve yapılan iĢaretle oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
ġiĢli Belediye BaĢkanlığı Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü‟nün yeniden düzenlenen
Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği ile ilgili Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün 01 Aralık 2020
gün ve 113556 sayılı teklifinin ilgisi nedeni ile Hukuk Komisyonu ile Kültür-Sanat
Komisyonu‟na müĢtereken havalesi hususu oylamaya sunuldu ve yapılan iĢaretle oylama
sonucu oybirliği ile kabul edildi.
NiĢantaĢı Üniversitesi iĢbirliği çalıĢma Ģartları ile hak ve sorumluluklarının
belirlendiği "ĠĢbirliği Protokolü"nün yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.c
Maddesi gereği bu konuda ġiĢli Belediye BaĢkanına yetki verilmesi talebi ile ilgili Sosyal
Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 01 Aralık 2020 gün ve 113470 sayılı teklifinin ilgisi nedeni
ile Hukuk Komisyonu ile Eğitim Komisyonu‟na müĢtereken havalesi hususu oylamaya
sunuldu ve yapılan iĢaretle oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
Belediyemize ait hesaplarda bulunan nakit mevcutlarının, fiilen kamu hizmetlerine
tahsisli olarak kullanıldığından, haczedilemeyeceği hususunda karar alınması talebi ile ilgili
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03 Aralık 2020 gün ve 113772 sayılı teklifinin ilgisi nedeni ile
Hukuk Komisyonu ile Bütçe Komisyonu‟na müĢtereken havalesi hususu oylamaya sunuldu
ve yapılan iĢaretle oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
ġiĢli ilçesi genelindeki riskli yapılara iliĢkin meri imar planlarına plan notu ilavesi
talebi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 04 Aralık 2020 gün ve 114252 sayılı teklifinin
gündeme ilavesi hususu oylamaya sunuldu ve yapılan iĢaretle oylama sonucu oybirliği ile
kabul edildi.
Daha sonra da teklifin Ġmar Komisyonuna havalesi hususu oylamaya sunuldu ve
yapılan iĢaretle oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
Bugünkü birleĢimimiz ile ilgili gündemimizde yer alan ve bir sonraki toplantıda
görüĢülecek komisyon raporları için, 10 Aralık 2020 PerĢembe günü saat 11:00 da
toplanılması hususu oylamaya sunuldu ve yapılan iĢaretle oylama sonucu oybirliği ile kabul
edildi.
Daha sonra da Belediye BaĢkanı tarafından birleĢime son verildi.
Belediye Başkanı
Katip
Katip
Muammer KESKİN
Zehra Cemre ÖZYALÇIN
Hakan AKA
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