ŞİŞLİ BELEDİYE MECLİSİNİN
SEKİZİNCİ DÖNEM BİRİNCİ TOPLANTI YILI
MART AYI TOPLANTISININ 05 MART 2020 GÜNLÜ
İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ
Şişli Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20 nci maddesi uyarınca, 2020 yılı
Mart ayı toplantısının ikinci birleşimini yapmak üzere 05 Mart 2020 Perşembe günü
saat 11.00 da, 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, Meclis başkanlık divanına intikal etmiş olan komisyon raporlarının
görüşüleceği Meclis Başkanı tarafından açıklandı.
Meclis Birinci Başkan Vekili Çetin KEÇELİ; “Son günlerde devam etmekte olan
askeri harekatta bütün gönlümüzce ve kalbimizce ordumuzun muzaffer olmasını temenni
ediyoruz. Aynı zamanda sınırlarımızdaki göç olayı büyük bir hızla devam etmekte. Oradaki
insanlar mağdur olmakta. Bu Avrupa’nın sınırları açması konusundaki gösterdiği tepki insan
haklarının ihlali konusunu devamlı gündemde tutmakta, ülkemiz için de zor günler devam
etmekte. Aynı şekilde Korona Virüsü Salgını dünyayı tehdit etmekte ve bunun yanı sıra
deprem konusu da gündemimizde. Ülkemizin bütün bu sorunların üstesinden başarıyla
geleceğini ümit ediyoruz. Son siyasi gelişmeler üzerine gruplarda ve meclis odalarında bir
takım gerginlikler yaşanmakta. Bunların da bir an önce bitmesini beklemekteyiz. Birlik ve
beraberlik içerisinde seçilmiş olan bizlerin görevlerimizi yerine getirerek, ülkemize hizmet
etmeye devam etmemiz gerekmektedir. ” şeklinde bir açılış konuşması yaptı.
Meclis Birinci Başkan Vekili Çetin KEÇELİ; mazeretleri nedeniyle bu birleşime
katılamayan üyelerin izinli sayılmalarını oylamaya sundu, yapılan işaretle oylama sonucu
oybirliği ile kabul edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Meclis Üyesi Erol BEYAZTAŞ gündem dışı söz
alarak; Suriye’de şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve ülkemize baş sağlığı
diledi. 1 Mart Tezkeresinin yıldönümü sebebiyle tezkereye hayır oyu verenlere şükranlarını
sundu. 3 Mart Devrim Yasalarının yıldönümünü kutladı. Geçtiğimiz ay yapılan Gezi
davasının karar duruşmasında alınan karara karşı mutlu olduğunu belirtti. Almanya’nın
Hannover kentinde yapılan ırkçı saldırı sonucu yaşamını yitirenlere, 7 Mart 1990 tarihinde
hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Çetin Emeç’e, 11 Mart 2014’te yaşamını yitiren Berkin
Elvan’a Allah’tan rahmet diledi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Türk
siyaset tarihine, sivil siyasete ikinci müdahale olarak geçen 12 Mart Muhtırası’nı, tüm askeri
ve sivil darbeleri kınadı. 12 Mart Gazi Katliamının, 16 Mart Halepçe Katliamının ve İstanbul
Üniversitesi Katliamının yıldönümleri vesilesiyle hayatını kaybedenleri sevgi, saygı ve
rahmetle andı. 21 Mart Nevruz Bayramı’nın yıldönümü sebebiyle Nevruz’un ülkemize ve tüm
coğrafyaya barış getirmesini temenni etti. Aşık Veysel’i ölüm yıldönümü sebebiyle sevgi ve
saygı ile andı. Son olarak geçtiğimiz ay temizlik işçilerimiz sayesinde çöp konteynerinde
bulunarak kurtarılan bebek için, personelimizi dikkatleri sebebiyle grubu adına tebrik etti.
Demokratik Sol Parti grubu adına Meclis Üyesi Bayram ÖZATA gündem dışı söz
alarak; Meclis Başkanımızın temennilerine katıldığını belirttikten sonra 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’nü kutladı.
Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Meclis Üyesi Hatice KEP gündem dışı söz
alarak; içerisinde bulunduğumuz sınır ötesi harekatlar sebebiyle şehit olan askerlerimize
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. 20 Şubat 15 Temmuz gecesinin seyrini
değiştiren, şehit Astsubay Ömer HALİSDEMİR’in doğum günü, aynı zamanda 2015 yılımda
teröristlerce şehit edilen Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU’nun da ölüm
yıldönümü olması sebebiyle kendilerini rahmetle andı. 27 Şubat’ta hayatını kaybeden eski
Başbakanımız Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’ı rahmetle yad etti. 28 Şubat darbesinin
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demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen, milletimizin değerlerinin hiçe sayıldığı bir
utanç günü olduğunu söyledi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.
Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Sinan Şamil Meriç gündem dışı söz alarak,
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin önemini anlatan bir konuşma yaptı.
Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Mehmet ÖZTÜRK gündem dışı söz alarak,
görüş ve eleştirilerde bulundu.
Belediye Başkanı Muammer KESKİN söz alarak, Adalet ve Kalkınma Partisi
Grubunun eleştirilerine karşılık verdi. Ardından bu mecliste öncelikle, Şişli sınırları
içerisindeki yurttaşlarımıza nasıl daha iyi hizmet verebileceğini tartışmamız daha sonra
ülkenin siyasetini konuşmamız gerektiğini belirtti. İller Bankasından kredi kullanarak
emekliliği gelen personelin kıdem tazminatlarının ödendiğini belirterek Sayın Bakana, Bakan
Yardımcılarına, İller Bankası Genel Müdürü’ne ve emeği geçen kurumların temsilcilerine
şükranlarını iletti. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın, Anakent Belediye Başkanımız Sayın
Ekrem İMAMOĞLU’nun ve 39 Belediye Başkanı’nın öncülüğünde depremlerle ilgili yapılan
toplantıda, Ekrem İMAMOĞLU’nun önerisi üzerine bir komisyon kurulduğunu, bu
komisyonun İstanbul’daki bütün yıkılması gereken yapıları tespit ettiğini ve bunun sonucunda
Şişli’de 10 tane binamız yıkılacağının bilgisini verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Beyhan DEMİR kürsüden söz alarak; “Sayın
Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, değerli Şişli halkı; Aslında bugün burada kullandığım söz
hakkımı Pazartesi günü olan meclis toplantısında kullanacak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
ile ilgili bir konuşma yapacaktım. Konuşmamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tarihçesini
anlatacak, 8 Mart’ın kadınların emekçi, işçi, işsiz, genç, yaşlı, evli, bekar, göçmen, sığınmacı,
trans, engelli, kürt, ermeni, eşcinsel olduğuna bakılmaksızın sadece kadın oldukları için
emeklerine el konulmasına, bedenleri üzerinde hak iddia edilmesine, kimliklerinin yok
sayılmasına isyan ettikleri, birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu söyleyecek,
buradaki tüm kadın arkadaşlarımı ve Şişlili tüm kadınları 18 yıldır 8 Mart akşamı İstiklal
Caddesi’nde düzenlediğimiz Temyiz Gece Yürüyüşü’ ne davet edecektim. Çünkü bizler
yüzyıllardır sadece kadın olduğumuz için elimizden alınan eğitimin, sadece kadın olduğumuz
için mahkum edildiğimiz mutfağın, sadece kadın olduğumuz için gezemediğimiz sokağın ve
sadece kadın olduğumuz için alnımıza yazılmış zannedilen şiddetin, bizim için bir kader
olmadığını, birlikte söylemek istiyoruz, gücümüzü de farklılıklarımızla eşit bir şekilde bir
arada olmaktan aldığımızı her fırsatta söylüyoruz. Bugün sanatta, edebiyatta, siyasette,
sokakta, akademide, tarlada ya da fabrikada varız diyebiliyorsak, bedenlerimiz üzerinden
yürütülmeye çalışılan ahlak ve nüfus politikalarına hayır demekten geri durmuyorsak, işte
kadın mücadelesi ve kadın dayanışması sayesindedir. Söylemek istediklerim bunlardı ancak
birkaç gündür aldığımız haberler, izlediğimiz görüntüler, söyleyeceklerimin hepsinin başka
bir veçhesinin daha söyleme ihtiyacı duydurttu bana. Savaşın geride bıraktığının ölüm ve acı
olduğunu, daha çok yoksulluk, daha çok öfke, daha çok kutuplaşma yaratacağını
hatırlamamızın önemini bir kez daha söylemek istedim. Cenaze gelen evlerle, kıyılarımıza
vuran cesetlerin birbiriyle kıyaslanamayacağını hepinize hatırlatmak istedim. Savaşın kadınlar
için zorla yerinden edilme, göç, ölüm, taciz, tecavüz, zorla seks işçiliği, zorla evlendirme ve
çocuk istismarı anlamına geldiğini unutmayalım istedim. İnsan hayatının ve insan haklarının
pazarlık konusu yapılamayacağını, ülkenin dört bir yanından yoksul ailelerin gencecik
çocuklarının ölümünü kapılarına gelen Mercedeslilerden duyduğunda yaşadığı çaresiz acının
her şeyi sıfırlayacağını, geriye birbirinden nefret eden halklar kalacaksa eğer kimsenin
kazanamayacağını unutmayalım istedim. Bu nedenle burada olmayan kadın arkadaşlarım
adına da konuşmak istiyorum. Biz kadınlar erkek egemenliğine, erkek şiddetine, erkeklerin
verdiği savaş kararlarına, homofobiye, transfobiye, sömürüye, milliyetçiliğe ve tüm savaşlara
karşı eşit, özgür, barış dolu bir dünya yaratma, o dünyada birlikte eşit, farklılıklarımızı
koruyarak yaşama hayalimizden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. 8 Martımız kutlu olsun.”
Şeklinde bir konuşma yaptı.
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Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Meclis Üyesi Güler DAĞIDIR kürsüden söz
alarak; “Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyelesi arkadaşlarım ve sevgili Şişlililer; “Öncelikle
İdlip’te şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerlerimize
acil şifalar diliyorum. 8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40.000 dokuma
işçisi, daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin
işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin
fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi. 26-27
Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar
toplantısında almaya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857
tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın Dünya Kadınlar
Günü olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliği ile kabul edildi. Biliyoruz ki, kadın
toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadının ilerlemesi sosyal
adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu, sürdürülebilir,
adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel
ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur. Demokratik ileri bir toplum için,
kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık,
siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı ile
büyük önem taşımaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde şehit annelerinin gününü nasıl
kutlamayı düşünüyorsunuz? Bin bir emekle büyüttükleri, gözlerinden sakındıkları evlatlarını
birer birer toprağa veren, kendi vatan topraklarımız uğruna değil de, başka ülkenin iç
çatışmaları uğruna feda ettiğiniz şehit annelerine, eşlerine, kardeşlerine ne demeyi
düşünüyorsunuz? İdlip şehitlerinin analarının da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü
kutlayabilecek misiniz? Bu ülkeye barış gelmediği sürece diyemeyeceksiniz. O nedenle şehit
analarına vereceğiniz en güzel kutlama mesajı bu ülkeye bir an önce barışı ve huzuru
getirmektir. Hayatları boyunca birilerine bağımlı yaşayarak, aile içi şiddete, tacize, tecavüze
maruz kalan, uygun şartlar yaratılmadığı için sosyalleşemeyen, uygun çalışma ortamları
yaratılmayan, hep ailesine yük gibi görülen ve böyle hissettirilen, engelli kadınlarında 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayabilecek misiniz? Engelli çocuk doğurdu diye yarım sayılan,
dışlanan, eşi tarafından terk edilen, aile ve sosyal çevrede “Ne yaptı da engelli çocuk
doğurdu?” diye bakılan, hayatında bir gün olsun kendi için yaşama şansı bulamayan, emekse
emeğin yücesini yerine getiren, kadınlarımızın da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü
kutlayabilecek miyiz? Ağır işlerde çalıştırılıp, haklarını gerektiği gibi elde edemeyen,
emeğinin karşılığını alamazken bir de mobinge maruz kalan kadınlarımızın da 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nü kutlayabilecek miyiz? Uygun koşullar yaratılana kadar, insanca yaşam
hakkı sağlayana kadar kutlayamayız. Genel ve yerel yönetimlerin üzerinde düşen görevleri bir
an önce yerine getirmeleri gerekmektedir. 1857 yılında o fabrikada ölen kadınlar bitti mi
sanıyorsunuz? Bitmedi, bitemedi. Hala yaşamak için öldürülüyor kadınlar, kocasından ayrıldı
diye öldürülüyor, sevdi diye, tecavüze uğradı diye, çocuk yaşta kendisinden 20 yaş büyük
biriyle evlenmek istemedi diye öldürülüyor. 8 Martlar, 5 Aralıklar gelip geçiyor, ama kadınlar
hala öldürülmeye devam ediyor. Elde ettiği hakları sonuna kadar koruyup, geliştireceği
inancıyla, tüm kadınların gününü kutluyor, 163 yıl önce verdikleri emek mücadelesi ile
bugünümüze ışık tutan kahraman kadınlarımızı kendi hakları için mücadeleye, erkek
emekçileri de bu mücadeleyi desteklemeye davet ediyoruz. Sözlerimi Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün bir sözü ile noktalamak istiyorum. “Bir toplum, cinslerinden yalnız birinin
yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur.
Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve
kusurdur.” Şeklinde bir konuşma yaptı.
Yayla Mahallesi Milli Emlak birim fiyatının mahalle sakinleri adına indirim yapılarak
çalışma yapılması talebi ile ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Hatice Kep, Meclis
Üyesi Mustafa Arpacı, Meclis Üyesi Gökhan Yüksel, Meclis Üyesi Sinan Şamil Meriç
tarafından verilen müşterek imzalı yazılı önerge, Meclis Başkanı Çetin KEÇELİ tarafından
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Başkanlık makamına havalesi hususu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretle oylama sonucu
oybirliği ile kabul edildi.
Oylama sonrası, İhtisas Komisyon Raporlarının görüşülmesine geçildi.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının talebi doğrultusunda geçici olarak tahsis edilen, dış
görevde bulunan araçlarımız ile ilgili Hukuk Komisyonu ile Bütçe Komisyonu müşterek
raporu okundu.
Raporla ilgili olarak söz almak isteyen Meclis Üyesi olmadığından, raporun sunulduğu
şekli ile kabulü 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
Hukuk Komisyonu ile İmar Komisyonu müşterek raporu okundu.
Raporla ilgili olarak Hukuk Komisyonu Başkanı Turgay Keskin söz alarak; konu ile
ilgili açıklamalarda bulundu. Daha sonra raporun sunulduğu şekli ile kabulü 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 Hukuk Komisyonu raporu okundu.
Raporla ilgili olarak Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Eyüp ÇAKAR,
Demokratik Sol Parti Meclis Üyesi Bayram ÖZATA görüş ve eleştirilerde bulundular. Daha
sonra Hukuk Komisyonu Başkanı Turgay Keskin ve Hukuk Komisyonu üyesi Emin Vahap
ŞİMŞEK ve Belediye Başkanı Muammer KESKİN söz alarak; konu ile ilgili eleştirilere karşı
açıklamalarda bulundular.
Daha sonra raporun sunulduğu şekli ile kabulü hususu oylamaya sunuldu ve yapılan
işaretle oylama sonucu Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri Hatice KEP, Eyüp
ÇAKAR, Mehmet ÖZTÜRK, Gökhan YÜKSEL, Sinan Şamil MERİÇ, Mustafa ARPACI’nın
ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Mürsel KATAR’ın red oyu kullanmaları sebebiyle
oyçokluğu 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 Hukuk Komisyonu raporu okundu.
Raporla ilgili olarak söz almak isteyen Meclis Üyesi olmadığından, raporun sunulduğu
şekli ile kabulü hususu oylamaya sunuldu ve yapılan işaretle oylama sonucu Adalet ve
Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri Hatice KEP, Eyüp ÇAKAR, Mehmet ÖZTÜRK, Gökhan
YÜKSEL, Sinan Şamil MERİÇ, Mustafa ARPACI’nın ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis
Üyesi Mürsel KATAR’ın red oyu kullanmaları sebebiyle oyçokluğu ile kabul edildi.
Belediyemize gelir getirmesi adına Şile Eğitim ve Dinlenme Tesislerimizin aktif
hizmet vermediği aylarda konaklama hizmeti verilerek, günlük konaklama ücretinin
belirlenmesi talebi ile ilgili Hukuk Komisyonu ile Tarife Ticaret ve Ekonomi Komisyonu’nun
müşterek raporu okundu.
Raporla ilgili olarak Demokratik Sol Parti Meclis Üyesi Bayram ÖZATA ve Belediye
Başkanı Muammer KESKİN; konu ile ilgili görüş ve açıklamalarda bulundular.
Daha sonra raporun sunulduğu şekli ile kabulü hususu oylamaya sunuldu ve yapılan
işaretle oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, 2020 yılı Mart ayı toplantısına son
verildi.
Meclis Birinci BaşkanVekili
Katip
Katip
Çetin KEÇELİ
Zehra Cemre ÖZYALÇIN
Hakan AKA
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