ŞİŞLİ BELEDİYE MECLİSİ’NİN
SEKİZİNCİ DÖNEM BİRİNCİ TOPLANTI YILI
MART AYI TOPLANTISININ 02 MART 2020 GÜNLÜ
BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ
Şişli Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20’nci maddesi uyarınca,
2020 yılı Mart ayı toplantısının birinci birleşimini yapmak üzere 02 Mart 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.
Belediye Başkanı Muammer KESKİN: “Sevgili Meclis Üyeleri ve Şişli halkı;
Geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi acıya boğan önemli bir bölgemizdeki savaştan dolayı
kaybettiğimiz gençlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nı
okumaya davet ediyorum.” Dedi ve bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı
okundu.
Mart ayı toplantısının ilk birleşimi olması nedeniyle sözlü veya yazılı önerge vermek
isteyen Meclis Üyelerinin, önergelerini Meclis Başkanlık Divanı’na verebilecekleri Belediye
Başkanı tarafından açıklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz alan Meclis Üyesi Doğan KILIÇ: “Suriye’nin İdlib
bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik 28 Şubat 2020 Cuma gecesi
gerçekleştirilen hava saldırısında 33 kahraman evladımız şehit düştü, 32 evladımız da
yaralandı. Yine ertesi gün aynı bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda 1 askerimiz şehit
olurken; 2 askerimiz yaralandı. Sadece 24 saat içinde 34 vatan evladımız, kahraman
Mehmetçiğimiz şehit oldu; 34 askerimizin ise hastanelerde tedavileri halen devam ediyor.
Millet olarak tarifi imkansız bir acı yaşıyoruz. Her şeyden evvel vatan uğrunda şehit düşen
tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin
ailelerine, sevenlerine ve milletimize sabır; yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Bir
kez daha tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Böyle zamanlarda kelimeler acıları tarif etmekte
kifayetsiz kalır. Acı ve hüznün boğazlarımızda düğümlenip kaldığı zamanlardan geçiyoruz.
Milletimizin her bir ferdini derin bir yasa boğan bu acıları unutmayacağımız,
unutturmayacağız. Bu millet, kurtuluşundan kuruluşuna ve bugünlere gelene kadar devleti,
vatanı ve bağımsızlığı için gözünü kırpmadan ölüme gülerek koşan bir millettir. Tarihimiz ve
bugünümüz bunu ispatlayacak yüzlerce, binlerce, milyonlarca isimsiz kahramanlarla doludur.
Ancak bugün milletimiz mevcut siyasi iktidarın hatta tek bir kişinin yine tek başına aldığı
kararlarının, hırslarının, tedbirsizliklerinin bedelini ödemektedir. Duvarları sıvalı evlerde
yaşayan yoksul halk çocuklarının neden göz göre göre ölüme sürüklendiği açıklanmaya
muhtaçtır. Şehit ocağında pişen helva birilerine tatlı gelebilir. Bizlerin boynunun borcu olan
anaların gözyaşlarını dindirmektir, askerlerimizin sağ salim evlerine dönebilmesini
sağlamaktır. Ölümü değil yaşamı, savaşı değil barışı istemek, savunmak zorundayız. Genel
Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yıllardır uyardığı ve işaret ettiği gibi Türkiye,
Suriye topraklarındaki emperyalist tuzakların bir parçası olmamalı ve Ortadoğu bataklığına
sürüklenmemelidir. Bir gün ABD’nin ertesi gün Rusya’nın taşeronluğuna soyunmak, bu
ülkeye, bu millete, bu kahraman Mehmetçiğimize yapılan en büyük ihanettir. Son yaşadığımız
acı olay da ne yazık ki hiçbir hava savunma tedbiri alınmadan göz göre göre gelen bir
felakettir. Cumhuriyet tarihimizde tek seferde en fazla şehit verdiğimiz bu olayda kahraman
askerimizin bunca ihmal, tedbirsizlik ve hatalı dış politika tercihleriyle ölüme sürüklenmesi
kabul edilemez. Son söz olarak kahraman ordumuzun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden
aldığı yetkiyle görevini başarıyla tamamlamasını ve askerlerimizin bir an evvel yurdumuza
dönmesini, bundan sonra da tek bir askerimizin dahi burnunun kanamaması için gereğinin
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yapılmasını istiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi “Millet
ittifakı iktidarında hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmeyecek.” Çünkü siyasetin görevi
askerlerimizin tırnağına dahi zarar gelmemesini sağlamaktır. Çözümün siyasi yöntemlerle
gerçekleştirilmesi için herkesi ortak akılla ve sağduyu ile düşünmeye davet ediyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet;
ülkemize sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Bugün Suriye’de görev yapan kahraman
askerlerimizin bir an önce evlerine sağ salim dönecekleri günü sabırsızlıkla bekliyoruz.
Saygılarımla.” Şeklinde bir konuşma yaptı.
Demokratik Sol Parti Grubu adına söz alan Meclis Üyesi Bayram ÖZATA: “ Sayın
Başkan, değerli arkadaşlar; acımız büyük. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
Ailelerinin ve Milletimizin başı sağ olsun. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bir an önce bu
vahim durumun biterek Ülkemize huzur gelmesini temenni ediyorum. Bu kadar şehidin
olmasını ne kadar söz söylersek söyleyelim sözün bittiği nokta olarak görüyorum. Acımız
gerçekten çok büyük. Teşekkür ediyorum.” Şeklinde bir konuşma yaptı.
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz alan Meclis Üyesi Hatice KEP: “Sayın
başkan, saygıdeğer Meclis Üyesi arkadaşlarım; Bilindiği gibi Suriye’deki rejim, bazı
devletleri arkasına almanın şımarıklık ve küstahlığıyla haddini aşarak, askerlerimize
saldırmış, 36 Mehmetçiğimizi şehit etmiştir. Öncelikle, bu vatan için can veren şehitlerimizi
rahmetle anıyor, yaralı gazilerimize acil şifalar, milletimize baş sağlığı diliyoruz. Eli kanlı
Esad rejimi İd1ip’te kendi sivil halkına karşı da barbarca saldırılarda bulunmakta, katliamlar
yapmaktadır. Türkiye bu küstah rejime yaptıklarının bedelini, anında ve kat kat fazlasıyla
ödetmiştir ve ödetmeye de devam edecektedir. Dost düşman herkes biliyor ki, Türkiye’nin
Suriye’de bulunması ne bir macera, ne bir çıkar, ne de bir toprak arayışıdır. Türkiye önce
kendi topraklarının güvenliğini sağlamak, sonra da topraklarına sığınmış milyonlarca
Suriyelinin ülkesine dönmesinin insani koşullarını oluşturmak için Suriye’dedir. Hepimizin
gözleri önünde oynanan oyunları görüyoruz. Eğer biz şu an Suriye’de olmasaydık, eğer biz
Fırat Kalkanı, Zeytin dalı ve Barış Pınarı operasyonlarını yapmasaydık, bugün Suriye’de
verdiğimiz mücadeleyi kendi topraklarımızda vermek zorunda kalacaktık. Bu operasyonlarla,
sınırlarımız ötesinde bir terör koridoru oluşturmaya çalışanların oyunlarını bozduk, planlarını
akamete uğrattık, terör yuvalarını darmadağın ettik. Elbette her zaman önceliğimiz
diplomasidir. Ancak diplomasiyi sadece ahlak dışı bir oyalama ve siyasi kurnazlık olarak
gören pespaye anlayışlara karşı, kendi vatanımızı ve güvenliğimizi korumak adına, hele de
Mehmetçiğimize alçakça saldırılmışsa, bedeli ne olursa olsun, gerekeni yaparız, yapıyoruz ve
yapacağız. Bu millet vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda, her zaman birlik
ve kardeşlikle kenetlenmiş, şehadeti en güzel rütbe bilen bir aşkla ve kahramanlıkla
yoğrulmuştur. O yüzden acımız büyük olsa da asla bir yılgınlık ne çöküntü içinde değiliz.
Sosyal medyada böyle bir yılgınlık ve çöküntü havası oluşturmak için hangi karanlık ellerin iş
başında olduğunun da farkındayız. Herkes bilsin ki; birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde
kenetlenmiş bir milleti kimse yenemez, kimse teslim alamaz, kimse sindirip hizaya sokamaz.
Kimse bizden emperyalist planların zillet ipine boyun uzatmamızı beklemesin. Şehitler
üzerinden istismar siyaseti yaparak bundan siyasi rant umanlar açık bir aldanış içindedirler.
Biz millet olarak, mukaddes değerler uğrunda canımızdan vazgeçmeyi, en az onların
yaşamayı sevdiği kadar severiz. Biz, vatanı için bir düğüne gider gibi şehadete koşan bir
milletiz. Allah kimseyi, şehitlerimiz üzerinden siyasi emellerine ulaşacağını düşünecek kadar,
bu milletin ruhuna yabancı, bu milletin değerlerine uzak ve bu milleti tanımaktan aciz
etmesin. Şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan uğrunda ödeyeceğimiz her bedel; başımızın tacı,
şerefimizin teminatıdır. Bu bedel neyse ve nereye kadarsa öderiz ve ödemekten de zerrece
kaçınmayız. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyor, yolunuz yolumuzdur
diyoruz! Millet olarak birlik, beraberlik, kardeşlik ve kenetlenme içinde, aynı duygu, aynı ruh
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ve aynı sevdayla, vatanımızın, devletimizin ve askerimizin yanındayız. Bu duygu ve
düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum.” Şeklinde bir konuşma yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Erol BEYAZTAŞ söz alarak: “Sayın Başkan,
değerli Meclis Üyeleri; hiçbir doğruluk politikası ve geleceğe dönük stratejisi olmayan Siyasi
İktidar anlık kişiler ve tepkilerle ülkeyi kaos ortamına sürüklemektedir. Suriye’de yaşanan
saldırı sonrası dikkatleri başka yere çekmek şehitlerle ilgili oluşacak tepkileri en aza indirmek
amacıyla Göçmenleri sınır kapılarına yığarak başka bir insanlık dramına, insanlık ayıbına
imza atmışlardır. Göçmenleri kullanarak yapılmak istenenler ne devlet anlayışımıza ne de
geleneklerimize sığmaktadır, doğru değildir. Göçmenlerin mağduriyetine derhal son
verilmelidir. İnsan hayatı diplomatik bir koz değildir. Uluslararası hukuk kurallarına uygun
bir şekilde yerleştirme garantisi almadan sığınmacılara sınır kapılarını açıp meçhule
göndermek tarihi bir insan hakkı ihlalidir. Sayın Başkan, bugünün önemi nedeniyle
yapacağım gündem dışı konuşmaları Meclisin 2. Birleşimine bırakıyorum. Teşekkür ederim.”
Şeklinde bir konuşma yaptı.
Milliyetçi Hareket Partisi adına söz alan Meclis Üyesi Mürsel KATAR: “ Hain saldırı
sonucu hayatını kaybeden kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar
dilerim. Başlamış olan Bahar Kalkanı ve Kapan 7 Operasyonunda ordumuzun muzaffer
olmasını diler, saygılar sunarım.
Belediye Başkanı Muammer KESKİN: “Bütün Meclis Gruplarımıza düşüncelerinden
dolayı teşekkür ediyorum ve ben de birkaç cümle söylemek istiyorum. Sevgili Meclis
Üyelerim ve değerli Şişli halkı; Aslında her birimiz kendi siyasi bakışımıza göre yorumlar
yapabiliriz ve burada da kendimizi haklı görebiliriz. Sonuçta gençlerimizi her gün birer ikişer
kaybediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Demokratik Sol
Parti’nin, Milliyetçi Hareket Partisi’nin sözcülerinin söylediği cümlelerde bir ortak paydamız
var ki; bu acı kolay kolay geçecek bir acı değil. Dolayısıyla bizim Suriye’de niye
olduğumuzun Cumhuriyet Halk Partisi grubunun bakışı açısından nedenleri çok açık, yani
bugünkü Siyasi İktidarın söylediği gibi değil. Hiçbir mesele bir genç kardeşimizin ölümünü
ortadan kaldırmaz. Şundan emin olun ki; ülkemize top yekün bir saldırı olduğunda bu ülkede
ne kadar insan yaşıyorsa hepsi aynı vücutla bununla mücadele eder, Kurtuluş Savaşı da bunun
somut bir örneğidir. Suriye bir bataklıktır, Allah inşallah bizim bir an önce bu bataklıktan
çıkmamızı nasip etsin. Aksi takdirde onlarca gencimizi kaybedeceğiz. Bu ülkeyi ne kadar
karıştırmaya çalışanlar varsa ellerinden geleni yaptılar ama bizi birbirimize düşüremediler. Bu
coğrafyanın ne kadar kanlı bir coğrafya olduğunu tarih okuyan herkes bilir. O yüzden bize
düşen görev hamaset nutukları atmak yerine bu bataklıktan nasıl kurtulabileceğimizi
konuşmamız gerekir. Bu ülkede binlerce gencimiz öldü, binlerce gencimiz de yurdu terk etti.
Okumuş, aydın, beyin takımımız şu anda bu ülkede gelecek görmediği için ülkeyi terk etti ve
etmeye de devam ediyorlar. Buna hakkımız yok. Bu yüzden gerek bizim meclisimizde, gerek
diğer ilçelerdeki meclislerde, gerek anakent meclisinde bizim grubumuz parlamentodan bir
kapalı toplantı talep etti. Bu durum bu kadar milli bir meseledir. Siyasi arkadaşlarımız, hangi
partiden olursa olsunlar, bu meseleyi oturup enine boyuna konuşup çözüm üretmek
zorundalar. Bize düşen görev bu Cumhuriyeti ne yapıp edip korumaktır, kollamaktır. Bir
arada kenetlenip bu sıkıntıdan bir an evvel kurtulmamız lazım. Son olarak bu nasıl bir
kaderdir ki şehitlerimizin hepsinin oturduğu ev aynı, buram buram yoksulluk kokuyor.
Yoksul ailelerin evlatlarından onlarca şehit varken, zengin tek bir aileden şehit haberi yok.
Biz bunu sorgulamayalım mı, düşünmeyelim mi, değerlendirmeyelim mi? Bizim bekamızı
sarsacak, içimize nifak sokacak olaylardan bir tanesidir bu. Yoksa o çocuklarımızın her biri
Vatan için canlarını değil neyi varsa verir. Bunun son olmasını ümit ederek bizim de bu
konuda çaba sarf edeceğimizi söyleyerek konuşmamı sonlandırıyorum. Gündemimize
geçelim.” Şeklinde bir konuşma yaptı.
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Belediye Başkan Muammer KESKİN; mazeretleri nedeniyle bu birleşime katılamayan
üyelerin izinli sayılmalarını oylamaya sundu, yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile
kabul edildi.
Meclis Başkanlık Divanına intikal etmiş olan gündem konularının ilgili komisyonlara
havalesi işlemine geçildi.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının talebi doğrultusunda geçici olarak tahsis edilen, dış
görevde bulunan araçlarımız ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 25 Şubat 2020 gün
ve 66885 sayılı teklifinin, ilgisi nedeni ile Hukuk Komisyonu ile Bütçe Komisyonu’na
müştereken havalesi hususu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile
kabul edildi.
İstanbul Bilgi Üniversitesine devredilen 9067 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın tesis
edilen intifa hakkının iptal edilerek, taşınmazın üzerinden terkin yapılması talebi ile ilgili
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25 Şubat 2020 gün ve 67098 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.
Meclis Üyesi Doğan KILIÇ söz alarak; Gündemin üçüncü maddesinde yer alan
teklifin geri çekilmesini önerdiklerini belirtti. Ardından Belediye Başkanı tarafından bu
teklifin geri çekilerek gündemden çıkarılması hususu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretle
oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
Şişli Kent Konseyi 3. Olağan Genel Kurulunda alınan kararların, 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 76. maddesi gereğince işlem yapılmak üzere Belediye Meclis gündemine
alınması talebi ile ilgili Şişli Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı’nın 2020/77 sayılı
teklifinin, ilgisi nedeni ile Hukuk Komisyonu’na havalesi hususu oylamaya sunuldu ve
yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca Şişli Belediye
Başkanlığı memur kadrolarında “Dolu Kadrolarda Derece Değişikliğinin” yapılması talebi ile
ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26 Şubat 2020 gün ve 67187 sayılı
teklifinin, ilgisi nedeni ile Hukuk Komisyonu’na havalesi hususu oylamaya sunuldu ve
yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
Gündeme ilavesi gereken konuların komisyonlara havalesi işlemine geçildi
Belediyemize gelir getirmesi adına Şile Eğitim ve Dinlenme Tesislerimizin aktif hizmet
vermediği aylarda konaklama hizmeti verilerek, günlük konaklama ücretinin belirlenmesi
talebi ile ilgili İşletme Müdürlüğü’nün 27 Şubat 2020 gün ve 67466 sayılı teklifinin, gündeme
ilavesi hususu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretle oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
Daha sonra teklifin ilgisi nedeni ile Hukuk Komisyonu ile Tarife Ticaret ve Ekonomi
Komisyonu’na müştereken havalesi hususu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretle oylama
sonucu oybirliği ile kabul edildi.
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, 05 Mart 2020 Perşembe günü saat
11.00 da 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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