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ÖZ 
 
Halkın tarafıma verdiği Muhalefet Meclis Üyeliği görevini tam ve eksiksiz yapmak 

üzere yaptığım çalışmalarda desteklerini esirgemeyen başta eşim Sema SOYLU olmak 
üzere aileme, belediye meclisinde birlikte görev yaptığım meclis üyesi Sayın Mehmet 
MARANKİ’ YE, partili arkadaş ve dostlarıma teşekkürlerimi sunarım. 

 
Fatih Halkı tarafından tevdi edilen kamu görevini; aldığım vatan ve cumhuriyet 

sevgisi ile büyük önder Mustafa Kemal ATATÜR’ ÜN çizdiği yolda yılmadan devam 
ederek, gelecek nesillere muasır medeniyetler seviyesinde yaşanabilir, demokrasinin tüm 
kurum ve kurallarının işletildiği; eğitimde, sağlıkta fırsat eşitliğinin sağlandığı, insan 
hakları ihlallerinin yaşanmadığı bir Cumhuriyet’i devretmeği, adaletsizliklere ve 
hukuksuzluklara karşı direnmeyi ve haksızlıklar karşısında susmamayı kendime şiar 
edindim. 

 
Bilgi, tecrübe ve inançla yapmakta olduğum muhalefet belediye meclis üyeliği 

görevini en iyi şekilde yerine getirmek en temel amaçlarımdandır. 
 
FAZIL UĞUR SOYLU 
Fatih Belediye Meclis Üyesi 
Hukuk ve Esnaf Komisyonu Üyesi 
CHP İstanbul İl Yolsuzluk Kom. Üyesi 
CHP Parti Okulu Eğitmeni  
Web: www.fazilugursoylu.com.tr  

            Mail: fusoylu@gmail.com        Twitter: @fusoylu         Facebook: facebook.com/fusoylu 
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            İstanbul, Ocak 2015 
 
 
ÖNSÖZ 
 
İstanbul Fatih İlçesinde Belediye Meclis Üyeliği görevini, CHP Fatih İlçe 

Başkanlığının tensipleri ile 8. sıradan 2009 yerel seçimlerine girerek halktan almış idim.  

 

Mart 2014 yerel seçimlerinde bu defa Genel Merkezin görevlendirdiği İl yönetim 

kurulu üyesinin, İlçe Seçim Kuruluna teslim ettiği listede 11. sırada yer alarak girdiğim 

seçimlerde halkın verdiği oylarla 2. dönem meclis üyeliği görevini almış bulunmaktayım. 

 

Bu dönemler içersinde 5 dönem Hukuk, 2 dönem Denetim komisyonu üyeliği 

yaptım. Halen Hukuk ve Esnaf komisyonu üyeliği yapmaktayım. 

 

Mart 2009 ile Şubat 2014 döneminde 105 adet soru önergesi vererek 70 adet suç 

duyurusu dosyası hazırladım. CHP Meclis Grubu olarak 6 adet MAHKEME açtık. Suç 

duyuruları neticesinde yapılan teftişler neticesinde, 3 değişik İçişleri Bakanı’nın Fatih 

Belediye Başkanı ve Üst düzey yöneticileri haklarında 4483 sayılı kanun gereği yargılama 

izni vermediğinden, adalet önüne çıkmaları bizzat bakanlar tarafından engellenen dosyaları 

elimde mevcuttur. Nisan 2014 ile Ocak 2015 döneminde verdiğim72 adet önergenin 31 

adedinin neticesi alınmıştır. 

 

En önemli dosyamız ise İstanbul İdari yargıya taşıdığımız Fatih belediye Meclisinin 

09.05.2012 tarih 2012/44 sayılı kararı ile kabul edilen Fatih ilçesi (tarihi yarımada) 

Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1.derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli koruma 

Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Plan Hükümlerinin iptali ve yürütmenin durdurulması 

istemli açtığımız davadır. 

 

Yapılan 1/1000 ölçekli İmar Planları Fatih halkına ciddi sorunlar çıkartacağı ve çok 

sayıda mağdur yaratacağı kesindir. 

 

Yukarıda bahsedilen önergelerin hazırlanıp verilmesi şahsi çalışmalarımdır. SUÇ 

DUYURULARI denetim kurulunda görev yaptığım sırada tespit ettiğim usulsüzlükler 

neticesi ile meclis çalışma dönemimde tespit ettiğim kanuni ihlaller ve verdiğim önergelere 



FAZIL UĞUR SOYLU  
FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ    

FATİH BELEDİYE MECLİS HUKUK VE ESNAF KOMİSYONU ÜYESİ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 vii 

cevap verilmemesi sonucunda grubun da onayını alarak yapılmıştır. Mahkemeler ise;  2. 

açılan 1/1000lik planların iptali ve yürütülmenin durdurulması davası tarafımdan 

hazırlanmış olup, diğer davalar CHP Fatih ilçe hukuk komisyonu ve grubun destekleri 

(dosyayı imzalayarak) ile hayata geçirilen çalışmalardır.  

 
Nisan 2009- Mart 2014 Ve Nisan2014- Aralık 2014 tarihlerinde meclis üyeliği 

süresince hazırladığım dosyalar ile ilgili konu başlıkları aşağıdadır. 

 

• 5363 sayılı yasanın 49. maddesine aykırı davranan belediye başkanlığını 

hukuki prosedür takip ederek İçişleri Bakanlığının yargılama izni 

verilmemesi aşamasına kadar takibi, 

• Fatih kent konseyi’nin kanun ve yönetmeliklere göre çalıştırılmamasının, 

mahalli idareler nezdinde suç duyurusu ve İçişleri Bakanlının koruması ile 

yargılanma izni verilmemesi, 

• Belediye Başkanı ve tüm üst düzey yöneticileri, KADIN SIĞINMA EVİ 

yapmama, Belediye şirketi HALKTAŞ’ın idari ve mali yönü ile ihalelere 

usulsüz katılıp ihale alması, Belediye bünyesinde DANIŞMAN çalıştırması,  

• TÜRGEV’i, faaliyetlerini ve kurucularını Türkiye gündemine taşıyarak 

deşifre edilmesi,  

• Fatih belediye Meclisinin 09.05.2012 tarih 2012/44 sayılı kararı ile kabul 

edilen Fatih ilçesi (tarihi yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel 

arkeolojik,1.derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli koruma Amaçlı 

Uygulama İmar Planı ve Plan Hükümlerinin iptali ve yürütmenin 

durdurulması istemli  İstanbul Bölge İdare mahkemesine açılan 2 adet. 

dava. 

 
Ayrıca bilgi ve birikimimi Türkiye’nin değişik ilçelerindeki belediye meclis 

üyelerine destek olarak AKP yönetimine karşı verdikleri mücadelede yalnız 
bırakmıyorum. 

 
Gaziantep ŞAHİNBEY Belediye Meclis Üyesi  UĞUR KALKAN (CHP) 
Balıkesir KARASİ Belediye Meclis Üyesi   AV. CİĞDEM DÖNMEZ (CHP) 
Sakarya KARASU Belediye Meclis Üyesi   MUHARREM KAYA (MHP) 
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1.GİRİŞ 

 
 

2009 Mart - 2014 Nisan ve 2014-ARALIK 2015 Ocak dönemleri içersinde halkın 
tarafımıza verdiği muhalefet görevi gereği, Belediye yönetiminin hukuka ve 
yönetmeliklere aykırı davranışlarını ve halka verilen hizmetlerin aksatılması ve hizmet 
kesintileri olmasından dolayı kamu harcamalarının yerinde ve sağlıklı olarak kullanılıp 
kullanılmadığını imkânlarım içersinde takip ederek tespit ettiğim aksaklıkları, önergeler ve 
denetim raporlarımla ya da suç duyurusu ve mahkeme açmak kaydıyla hizmetime devam 
etmekteyim. 

 
Bu rapor yaptığım çalışmaların kayıt altına alınması, gelecek çalışma 

arkadaşlarımıza ışık tutması ve sorumlu olduğum CHP nin üst düzey yöneticilerinin 
dolayısıyla halkın bilgisine sunulmak üzere kaleme alınmıştır. 

 
Fatih Belediyesinin Kendi gayrimenkulü olan, (Sipariş alınarak yapılan) Silivri 

Kapı Kız Öğrenci Yurdunu 25 yıllığına bedelsiz TÜRGEV ‘e verilmesi ile ilgili gündem 
Hukuk komisyonuna gelince konuyu derinlemesine araştırarak gerekli bilgi ve belgelere 
araştırarak temin edilmiştir. 10 Eylül 2013 tarihinde (Komisyon raporunun meclise 
gelmeden 1 gün önce) Cumhuriyet gazetesinde manşetten haber yaptırılmıştır. 

 
Mecliste oy çoklu ile geçen konuyu derinlemesine araştırarak bir dosya oluşturdum.  

Hazırladığım TÜRGEV dosyasını, CHP Fatih İlçe Başkanlığı aracılığı ile CHP İstanbul İl 
Başkanlığı Yerel Yönetimden Sorumlu İl Başkan yardımcısı Sayın Şükrü METİN beye 
teslim ettim, 

 
Ayrıca, CHP İstanbul Milletvekili Sayın Nur SERTER’e önce telefonla sonrada 

mail ile ulaştırdım. (Hocanın eğitimci olmasından dolayı onu tercih ettim) Sayın Nur 
SERTER, T.B.Millet Meclisinde TÜRGEV ile ilgili basın toplantısı yaptı. Konu Türkiye 
gündemine oturdu. Sözcü, Yurt gibi gazeteler manşetten duyurdu. 

 
Dosyayı her geçen gün geliştirerek; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları, 

Grup Başkan Vekillerine,  Milletvekillerinden;  Sayın Aykut ERDOĞDU, Sayın Engin 
ALTAY, Sayın Candan YÜCEER‘ e mail yolu ile gönderdim. TBMM’de çok sayıda 
önerge verildi. 

 
Genel başkan basına açık grup toplantısında TÜRGEV’i ciddi eleştiriler getirdi. 
 
Mart 2014 Yerel seçimler öncesi dosya yaparak elden Ankara’ya Genel başkan 

Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nun özel kalemine teslim ettim. Daha sonra görüşmek 
üzere randevu talep ettiğim genel başkan beni Gökhan GÜNAYDIN’a yönlendirdi. Ancak 
onunla görüşme fırsatımız olmamıştır. Genel başkan tüm mitinglerde, basına açık meclis 
grup toplantılarında TÜRGEV konusunu işledi. 

 
Ayrıca TÜRGEV ile ilgili Fatih Belediye Meclisine defalarca önerge verdim. Hiç 

birine cevap verilmedi. Ancak gerekli desteği kendi İl ve İlçe yönetimlerinden ve genel 
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merkezden görmedim. İl ve ilçe başkanlıklarına konu ile ilgili Belediye önünde Kamuoyu 
açıklaması veya gösteri yapılmasını önerdim, önerim dikkate alınmamıştır. 

Ne yazık ki MHP Fatih ilçesi GÖTÜRGEV pankartlarıyla güzel bir eylem 
yapmıştır… 

Mart 2014 yerel seçimlerinde defalarca ve ısrarla gündeme getirilmesi ve 
kullanılması gerektiğini hatırlattığım halde “Sayın Belediye Başkan Adayımız 
ERBAKAN” tarafından hiç kullanılmamıştır…!!! 

 
TÜRGEV adlı vakıf, Fatih Belediyesinin Vatan caddesi üzerinde bulunan 

HISTORİA AVM de mülkü olan 46 dükkânı 85.000+KDV bedelle satın aldı. Satışa karşı 
çıkan CHP Meclis Üyelerinin AVM önünde yaptığı ve ZÜĞÜRT AĞA diyerek hiciv ettiği 
protesto eylemine katılanları Fatih Belediye Başkanı toplum önünde küçük düşürüldüğü 
savı ile bizlere maddi tazminat davası açtı. 

 
Mecliste defalarca gündeme getirdiğimiz halde KADIN SIĞINMA EVİ yapmayıp 

ŞİPARİŞ GİBİ KIZ YURDU tapan Belediye yönetimini Mahalli İdareler ve Sayıştay 
nezdinde suç duyurusunda bulundum. Neticesinde İçişleri Bakanlığı soruşturma izni 
vermedi. 

 
Verdiğim bilgi ve belgelerle Cumhuriyet gazetesi haber müdürü, Sayın Aykut 

KÜÇÜKKAYA “AKP li Belediyelerde Neler Olmuş Neler” adlı kitabı yazdı. Binlerce 
satıldı, kaynak kitap gösterildi. Kitabın ilk 27 sayfası, verdiğim belge ve bilgilerden 
oluşturulmuştur. 

 
Ayrıca gazeteciler Barış Selçuk ve Hande Mumcu anısına İzmir Büyükşehir 

Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Barış Selçuk Gazeteciler Yarışması'nda Cumhuriyet 
gazetesi Haber Müdürü Aykut KÜÇÜKKAYA, TÜRGEV'i kamuoyuna duyuran 
haberleriyle ödül kazanmıştır.  
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2. FATİH BELEDİYE MECLİS GRUBU 
 
2009–2014 Seçim döneminde Fatih Belediye Meclis Grubu 12 CHP’li, 24 AKP’li, 

1 SP’li üyeden oluşmakta idi. Komisyonlarda 3 (üç) AKP’li 1 (bir) CHP’li üyelerin 
oluşturduğu 4 meclis üyesinden oluşturuldu. 

 
2015–2019 Seçim döneminde Fatih Belediye Meclis Grubu 12 CHP’li, 25 AKP’li,  

üyeden oluştu. Komisyonlarda 3 (üç) AKP’li 1 (bir) CHP’li üyelerin oluşturduğu 4 meclis 
üyesinden oluşturuldu. 

 
          2014–2019 seçim dönemi CHP MECLİS GRUBU ÜYELERİ 

1.   
2.  . 
3.   
4. Mehmet MARANKİ   Tekniker   
5. . 
6. . 
7. . 
8. . 
9. . 
10. . 
11. Fazıl Uğur SOYLU   Ekonomist – Bilişim Tek.  
12.  

 
BU BÖLÜMDEKİ DİĞER 10 MECLİS ÜYESİNİN İSİMLERİ VE MESLEKLERİ KENDİ 
İSTEKLERİ NETİCESİNDE YAYINDAN KALDIRILMIŞTIR… 
 
  

Adı  Soyadı                   Görev Yaptığı Süre 
Fazıl Uğur SOYLU   2 Dönem Meclis Üyesi 
Mehmet MARANKİ   2 Dönem Meclis Üyesi 
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3.TÜRGEV  

    KENDİ AÇIKLAMALARI… 

 
İSEGEV -İstanbul Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfı kuruldu. 

Şubat 1996 
1996 yılında gönlü topluma hizmet aşkıyla dolu bir grup aydınımız, eğitim konusunda gençliğe hizmet ve 
geleceği  inşa etmek için “Gönülden Topluma” sloganıyla İSEGEV -İstanbul Eğitim ve Gençliğe Hizmet 
Vakfını kurulmuştu. 
  
 2012 yılına gelindiğinde ise İSEGEV binleri geçen öğrenci sayısıyla  ve İstanbul’un her yerine yayılmış 
öğrenci yurtlarıyla, yurt hizmeti  alanında en iyi hizmet veren vakıflardan biri olmuştur. Vakfımıza yıllardır 
başka şehirlerden gelen yurt açma  talepleri ve  eğitimin diğer  alanlarında da hizmet verme isteği sebebiyle 
daha kapsayıcı bir isime ihtiyaç duyulmuştur. 
 Vakfımızın ismi TÜRGEV- Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak değişti. 
Ağustos 2012 
Vakfımızın İSEGEV- İstanbul Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfı olan ismi 25.08.2012 tarihi itibariyle 
mahkeme kararıyla TÜRGEV- Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak değiştirilmiştir. 
 
TURGEV YURTLARI   

• Hayriye-Cemal Gülbaran Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu 
• Başakşehir Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu 
• Hüma Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu 
• Cerrahpaşa Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu 
• Hadımköy Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu 
• Hasanpaşa Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu 
• Şule Yüksel Şenler Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu 
• İsminaz Şahin Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu 
• TÜRGEV -Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı Eğitim ve Öğrenci yurtları alanındaki yeni 

projeleri ile hizmetlerine devam etmektedir. (10.08.2013 tarihi İtibarıyla) 
 
Vakfımızın müracaatına binaen, Maliye Bakanlığı’nın “08.05.2009 Tarih ve 48107 sayılı Vergi Muafiyeti 
Statüsüne Uygunluk” yazısı üzerine 30.07.2003 tarihli ve 4962 sayılı Kanunun 20.maddesine göre, Bakanlar 
Kurulunca 26.09.2011 tarih ve 2011/2292 sayılı kararı ile vakfımız, ” Vergi Muafiyeti Statüsü” kazanmıştır. 
 
MİSYONUMUZ 
Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin maddi, manevi, kültürel, sanatsal, edebi, teknik, sosyal ve sportif 
alanlardaki eğitimine, öğretimine ve tekâmülüne katkıda bulunmak, gençleri gelecekte üstlenecekleri 
görevlerin önemi konusunda bilinçlendirmek, yaşam ve eğitim kalitelerini yükseltmek, özgüvenlerini 
pekiştirmek, dünya gençliği arasında fark edilir duruma gelmelerini sağlamaktır. 
 
VİZYONUMUZ 
TÜRGEV’ eğitim ve kültür alanında uluslararası standartlarda kaliteli ve modern hizmet veren, uluslararası 
sivil toplum kuruluşları arasında etkili ve prestij sahibi olan bir kurum haline getirmektir 
 
 
 
 

Türgev - Türkiye Gençlik ve Eğitime 
Hizmet Vakfı 

http://www.turgev.org/default.aspx 
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TÜRGEV GENEL MERKEZİ   (Ocak  2015)         SİLİVRİKAPI YURDU WEB SİTESİNDEKİ RESİM 

http://www.turgev.org/yrt.aspx?yid=33&klasid=2 
 

http://www.turgev.org/default.aspx 
02.09.2013 TARİHLİ İNŞAATIN DURUMUNU GÖSTERİR RESİM (tarafımdan çekildi) 

  
 

“Yukarıdaki resim ve web adresleri Mevlanekapı kız yurduna ait olup TÜRGEV’in 
resmi Web sitesinde yayınlanmaktadır. Fatih Belediyesi tarafından 8.000 metrekare 
belediye arsası üzerine Belediye bütçesinden yapılan ve sanki Sipariş alınmış gibi 
daha meclis kararı olmadan yaklaşık 5–6 aydır TÜRGEV’in web sitesinde 
yurtlarımız ve ana sayfa linklerinde BİNALARIN MAKET RESMİ, 
MEVLANEKAPI KIZ YURDUMUZ olarak yayınlanan bu bina Fatih Belediye 
Başkanlığının 15.10.2012 tarihinde ASL İNŞAATA ihale ettiği ve 2013 kasım ayında 
teslim alacağı SİLİVRİKAPI YURDUDUR. YANİ BU YURT BİNASI VE ARSASI 
TURGEV TARAFINDAN FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ŞİPARİŞ 
EDİLMİŞ VE BEDELSİZ 25 YILLIĞINA TAHSİS EDİLMEK ÜZERE FATİH 
HALKININ PARASI PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞTİR. 
 
Silivri Kapı Mahallesi 1409 Ada, 9 Parselde Kız Öğrenci Yurdu İnşaatı 
Pafta   : 355 
İhale Tarihi  : 15.10.2012 
Yer Teslim Tarihi : 06.11.2012 
İşin Süresi  : 360 Gün 
Yüklenici Firma : Asl İnş. Taah. Ve San. Tic.Ltd.Şti 
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Ayrıca**** Söz Konusu Yurt İçin  Trafo Binası Yapılacağından Yer Tahsisi İsteniyor… 
İlgi: 07/06/2013 tarih, 628027-9978 sayılı dilekçe. 
İlgi dilekçe Fatih, Mevlanakapı Mahallesi, 355 pafta, 1409 ada, 9 parsel yapılacak Kız Öğrenci Yurt 
Binasının inşaat çalışması kapsamında, parsel içerisinde trafo binasının tahsisi talep edilmiştir. 
Söz konusu Fatih, Mevlanakapı Mahallesi, 355 pafta, 1409 ada, 9 parselde (2.50 x 
2.50) metre ve (2.50 x 6.40) metre ebatlarında 2 adet beton köşk tipi Trafo Merkezi yeri olarak ayrılmasına 
ve bu alanın BEDAŞ Genel Müdürlüğü adına bedelsiz tahsisi (devrine) hususunda Başkanlık Makamına 
yetki verilmesi için yazımız ve ekinin Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim. 

 
FATİH BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU SAYFA 195 

YURDUN TEMELİ 

  
 

YURDUN MAKET RESİMLERİ 

     
Fatih Bld. Fen İşleri Web sayfası 
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Palet Montessori Tepeüstü şubesi açıldı.Eylül 2012, Ümraniye Tepeüstü'de 
Montessori kimdir? 
Maria Montessori (1870-1952) İtalya'nın ilk, kadın tıp doktorlarından ve antropoloji ve hijyen profesörüdür. 
Özellikle, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri üzerine yaptığı muazzam gözlemler ile tanınır. 
 Rektör Prof. Dr. Hakkı Gökbel ise TÜRGEV Palet Montessori Anaokulu’nun çalışmalarını izlediklerini, 
işbirliği noktasında gerekli çalışmaları başlatmaya hazır olduklarını ifade etti. Montessori eğitim sistemi 
çocuklara özgüveni adeta damardan veriyor. Montessori eğitim sistemini Türkiye'ye getiren Palet Montessori 
Anaokulu'nun Müdürü Reyhan Uzuner, sistemin temel felsefesinin 'kendim yapabilmem için bana yardım et' 
olduğunu söylüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kayınvalidesi olan Uzuner, 
"Montessori çocuklara yaradılıştaki özel donanımı kullanabilmesi için rehberlik ediyor." diyor. 

İŞTE YURTLARDA KALIP OKULLARINI BİTİREN TAYİP ERDOĞANIN 
DİNDAR KİNDAR GENÇLİĞİ 
2013 Mezuniyet Toplantısı 

   

   
Yalova Eğitim Kampı Programı 

 
Genel Kurul Üyesi Esra Albayrak öğrencilere hitap ediyor — Yalova'da. 
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FATİH BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPTIRILAN VE MÜLKİYETİ BELEDİYEYE 
AİT OLAN SİLİVRİKAPI KIZ ÖĞRENCİ YURDUNUN 25 YILLIĞINA BEDELSİZ 

TÜRGEV’E VERİLMESİ HAKKINDAKİ FATİH BELEDİYESİ CHP MECLİS ÜYESİ, 
HUKUK VE DENETİM KOMİSYONU ÜYESİ 

FAZIL UĞUR SOYLU’NUN 
 BASIN AÇIKLAMASI 

 
Fatih Belediye Meclis Üyesi Fazıl Uğur SOYLU’ nun Mülkiyeti Fatih Belediyesine 

ait; Fatih – Mevlanekapı Mahallesi, 1409 ada, 9 parsel sayılı 7.927,00 m2 alanlı taşınmaz 
üzerine ihale yoluyla ASL inşaata yaptırılan “Yurt binasının Proje doğrultusunda Eğitim 
Merkezi olarak kullanılmak üzere Türkiye Gençlik Vakfı (TÜRGEV) adına 25 yıl süre ile 
BEDELSİZ tahsisi ” konusunun görüşüldüğünde Mecliste yaptığı konuşmada “ bu vakfın 
kurucularının ve yönetim kurulunda kimlerin olduğu malumumuzdur.  

 
Başbakanın oğlu, kızı, damadı, eniştesi, eski içişleri bakanı, tarım bakanın 

kızı, milletvekilleri, Fatih, Ümraniye, Başakşehir Belediye Başkanları gibi isimler.  
 
Fatih halkının parasıyla sipariş alınmış gibi böyle bir yurdun önce arsasının 

temini yapılarak, binaların yapımı için 15.10.2012 tarihinde ASL İNŞAATA ihale 
edildiği ve 2013 Kasım ayında teslim alınacağı bilinmektedir. 

 
Meclisin karar almasını beklemeden TÜRGEV vakfı tarafından resmi web 

sitesinde MEVLANEKAPI YURDUMUZ olarak yurtlar listesinde yer verilen ve 
Ağustos ayından itibaren kayıt almaya başlayan, bu yurt binasının TÜRGEV’e 
verilmesi için Meclis baypas edilmiştir. Şu anda gündeme getirilerek oylatılması 
şeklen yapılmaktadır. 

 
Projede SİLİVRİKAPI KIZ ÖĞRENCİ YURDU ismi ile yapımı için Fatih 

Belediye Meclisinin AKP’ li meclis üyeleri tarafından oy çokluğu ile onaylanan yurt, 
TÜRGEV’ verilmesi için daha meclis onayı alınmadan TÜRGEV tarafından ismi 
MEVLANEKAPI KIZ ÖĞRENCİ YURDU olarak değiştirilmiştir. Aylardır söz 
konusu yurdun tanıtımı TÜRGEV’in resmi web sitesinden yapılmaktadır. 

 
Fatih Halkının parasıyla yaptırılan bu yurdun TÜRGEV’e bedelsiz 25 yıllığını 

verilmesi teklifini lütfen geri çekiniz. Belediye seçimlerine 7 ay gibi bir süre var iken 
yangından mal kaçırır gibi Fatih Halkına ait bir yurt binasını 25 yıl gibi bir süre ile 
üstelik bedelsiz tahsisi hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine karşıyız ve 
CHP Meclis Grubu olarak ret oyu kullanıyoruz. Biz bu kararı hukuka taşıyacağız.” 

 
 
YURT BİNASININ YAPIM AŞAMASINDAKİ CHP MECLİS GRUBUNUN TAVRI 
 

TÜRGEV’den  şipariş alınarak yapıldığı meydana çıkan  yurt binasının projesinin 
onaylanarak yapılması için meclise getirildiğinde CHP gurubu olarak ; “ yurdun 
yapıldıktan sonra nasıl kim ya da kimler tarafından işletileceği konusunda çekincelerimizin 
olduğunu, bu binanın bir vakıf ya da kuruluşa verebileceği kaygısı taşımakta olduğumuzu 
belirttik.” 
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Bu yüzden proje onaylanma ve ihale izni safhasında Silivrikapı Kız Öğrenci 
Yurdu isimli yapılacak yurt için alınacak meclis kararına yurdun Fatih belediyesi ya da 
Kredi Yurtlar Kurumu tarafından işletilmesi konusunda net bir ifade konulması gerektiğini 
aksi halde ret oyu kullanacağımızı belirtik. Bunun üzerine AKP grup başkan vekili “siz 
öğrenci yurduna karşı mısınız ifadesini kullandı”  

 
Bizlerde Fatih Halkının parasıyla yapılacak ve işletilmesi ya da bedelsiz 

kullandırılması konusunda net bir şerh konulmadığı takdirde karşı olduğumuzu bu 
sorumluluğu almayacağımız belirterek ret oyu kullanmış idik. 

 
Silivrikapı Kız Öğrenci Yurdu yaklaşık 15.000 m2 inşaat alanına sahip olacaktır. 

114 odadan müteşekkil binada toplam 342 öğrenciye hizmet verilmesi planlanmıştır. 
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 3.1. TÜRGEV İLE İLGİLİ MECLİS GÜNDEMİ 
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    3.2. YURT İÇİN ALINAN ARSA TAPUSU VE ŞEHZADEBAŞI 
 

  
Fatih Belediyesi tarafından satın alınan      
 yurt arsa tapusu 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                          
                                                                        

                                                                         Türgev tarafından Satın alınmak istenen  
                                                               Şehzadebaşındaki 1034 m2 lik alan 

 

MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’te verdiği soru 

TÜRGEV’e daire fiyatına Fatih’te 
ARSA 

TÜRGEV’in İstanbul Fatih’te otel 
yapmak için aldığı iddia edilen 
taşınmazın bedeli ortaya çıktı! 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
oğlunun yönetiminde yer aldığı Türkiye 
Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın 
(TÜRGEV), otel yapılacağı iddialarıyla 
gündeme gelen İstanbul Fatih’teki araziyi 
780 bin 460 liraya aldığı ortaya çıktı. 
TÜRGEV’in bu araziyi ve çevresindeki 
yerleri otel yapmak için aldığı iddialarının 
soruşturma dosyalarında yer aldığı 
basına yansımış, TBMM’de de soru 
önergesine konu olmuştu. 
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önergesinde, “TÜRGEV hakkında hazırlanan soruşturma dosyasında yer aldığı belirtilen 
ve Hazine’ye ait taşınmazların kiralama, bağış ya da hibe yoluyla usulsüzlük yapılarak 
anılan vakfa kazandırıldığı yönündeki iddia ve haberlere” dikkat çekti. Işık, “Bu kapsamda 
otel yapmak için İstanbul Fatih ilçe sınırları içerisinde 668 ada 37–38 parsel olarak geçen 
Şehzadebaşı arazisinin çevresiyle birlikte tehditle ele geçirildiği” iddialarını gündeme 
getirerek 10 soru yöneltti. Bu sorulardan bazıları şöyle: 

“Anılan taşınmazın adı geçen vakıf tarafından tehditle ele geçirildiği iddiaları doğru 
mudur? Anılan taşınmazın adı geçen vakfın üzerine geçirilmesi için kim ya da kimler ne 
zaman hangi gerekçelerle nereye talepte bulunmuşlardır? Anılan taşınmaz kaç yıl süreyle 
hangi bedel üzerinden, ne amaçla adı geçen vakfın üzerine geçirilmiştir? Hükümetinizin 
konuya ilişkin görüşü ve benzeri işlemlerin engellenmesine yönelik olarak şimdiye kadar 
aldığı önlemler nasıldır?” 

Arınç: TÜRGEV satın aldı 

Önergeye kısa bir yanıt veren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, birçok soruyu da 
yanıtsız bıraktı. Arınç yanıtında, “İstanbul ili Fatih ilçesi 668 ada, 38 parselde kayıtlı 
taşınmaz 780 bin 460 lira bedelle anılan soru önergesinde ismi geçen vakıf tarafından 23 
Aralık 2010 tarihinde satın alınmış olup, söz konusu taşınmazın satın alındığı bilgisi yasal 
süresi içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildirilmiştir. Genel müdürlük kayıtlarında 
yapılan incelemede, önergede belirtilen diğer konularla ilgili herhangi bir bilgiye 
rastlanılmamıştır” dedi. 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/99237/TURGEV_e_daire_fiyatina_Fatih_te_arsa.html 
 
 
 

3.3 TÜRGEV’İN SİLİVRİKAPI YURDUNU YAPAN ASL İNŞAAT 
 
 
TÜRGEV çelişkisi: Bağıştı ‘avans’ oldu! 

Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu TÜRGEV’in 

açıklamasıyla, ihale karşılığı vakfa bağış yaptığı iddia edilen şirketlerden ASL İnşaat’ın 

“savunması”birbiriyle çelişti. ASL İnşaat, “1 milyon TL TÜRGEV’den alınan avansın 

iadesiydi” derken; TÜRGEV’in açıklamasında böyle bir bilgi yer almadı. 

 

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla birlikte kamuoyunun gündemine 

oturan ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu 

TÜRGEV’in açıklamasıyla, vakfa bağış yaptığı iddia edilen ASL İnşaat’ın “savunması” 

birbiriyle çelişti. 10’a yakın şirketin isminin yer aldığı bağış listesiyle ilgili 21 Şubat’ta bir 

açıklama yapan TÜRGEV, “Vakfımıza bağışta bulunan hayırseverlere ‘rüşvetçi’ yaftası 

yapıştırmaya çalışmak, vakıf kültürümüze, özellikle de bu aziz milletin yardımlaşma ve 

paylaşma duygularına açık bir saldırıdır. Hele ki ‘bunun karşılığında devletin çeşitli 
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kurumlarının ihalelerinin alındığı’ iftirasında bulunmak, en hafif ifadesi ile alçaklıktır” 

demişti. 

Biz de bağışçı listesinde dikkat çeken şirketlerden birisi olan ASL İnşaat’a 

TÜRGEV’in açıklamasından bir gün önce sorular yönelttik. “17 Aralık soruşturması 

kapsamında adı sıkça gündeme gelen TÜRGEV’e yaptığınız 1 milyon TL’lik bağışın 

gerekçesi nedir? Fatih Belediyesi’nden aldığınız bir yurt ihalesi nedeniyle vakfa bağış 

yapmanız istendi mi” şeklindeki sorularımıza ASL İnşaat yetkilileri şu yanıtı verdi: 

 

“Şirketimiz herhangi bir ihale için TÜRGEV’e bağışta bulunmamıştır. Şirketimiz 

TÜRGEV’e 06.11.2011- 17.07.2012 tarihleri arasında Kartal’da kız öğrenci yurdu bina 

inşaatı yapmış olup, bahsi geçen 1 milyon TL TÜRGEV’den alınan avanstan 10.07.2012 

tarihinde iade edilen tutardır. Ticari ilişki neticesinde cari hesap hareketidir. Fatih 

Belediyesi’nden ihale almış olduğumuz yurt binası sözleşme tarihi 06.11.2012’dir. 

 

Bu ihale ile ilgili idare, TÜRGEV’e bağışta bulunmamızı istememiştir ve 

TÜRGEV’e bir bağışta bulunulmamıştır. Basına yansıyan konu ise herhalde TÜRGEV’in 

banka hesabına yatan bütün paraların bağış olabileceği gibi yanlış bir değerlendirmeden 

kaynaklanmaktadır.”  

 

ASL İnşaat’ın gazetemize yaptığı açıklamadan bir gün sonra TÜRGEV’in 

kamuoyuna yapılan açıklamasında, söz konusu ASL İnşaat şirketiyle ilgili böyle bir bilgiye 

yer vermemesi ise dikkat çekti. 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/44313/TURGEV_celiskisi__Bagisti__avans_
_oldu_.html 
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3.4 VAKIF SENEDİ 
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3.5. TÜRGEV İLE İLGİLİ İBB MECLİS KARARLARI  
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FATİH BELEDİYESİ 
TÜRGEV'İN SATIN ALDIĞI YEŞİL ALANIN İMARA AÇILMASI İÇİN MECLİSE 
GELEN İMAR KOMİSYONU RAPORU... 
 
***CHP GRUBU TARAFINDAN RED EDİLEN KOMİSYON RAPORUNU AKP 
GRUBU MECLİS GÜNDEMİNDEN GERİ ÇEKTİ *** 
 
 “FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ FAZIL UĞUR SOYLU’NUN VERDİĞİ BİLGİYE 
GÖRE MÜLKİYETİ TÜRGEV’E AİT FATİH İLÇESİ MEVLANEKAPI MAHALLESİ 381 
PAFTA,1571 ADA, 31 PARSEL 1490.00M2 ALAN İLE AYNI PAFTA VE ADADAKİ  49 
PARSELN 1333.89M2 ALANLARININ SOSYAL KÜLTÜREL ALAN KAPSAMINA ALAN 
İBB MECLİSİNİN KAMU YARARI GÖZÜKTÜĞÜ GÖRÜŞÜNE (İBB Yeşil Alan ve 
Tesisler Yapım Müdürlüğü Görüşü) DAYANILARAK VERDİĞİ KARAR ÜZERİNE FATİH 
BELEDİYE NECLİS GÜNDEMİNE ALINAN KOMİSYONDAN CHP Lİ ÜYENİN RET 
OYUNA KARŞILIK 3 OYLA KABUL EDİLİP MECLİSE SUNULMA AŞAMASINA 
GETİRİLEN İMAR PLAN TADİLATI KOMİSYON RAPORUNU AKP GRUBU MECLİS 
GÜNDEMİNDEN GERİ ÇEKTİ ***” 
 
24 Ekim günü yapılan İBB Meclis oturumunda TÜRGEV’İN VATANDAŞTAN SATIN 
ALDIĞI söz konusu parselin Sosyal Kültürel Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5 bin 
ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği teklifi CHP LİLERİN RED OYUNA 
KARŞI ÇOĞUNLUK OLAN AKP’Lİ MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN KABÜL 
EDİLDİ… 
Fatih Mevlanakapı Mahallesi’nde, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı 
Uygulama İmar Planı’nda “Parklar ve Dinlenme Alanı”nda kalan parsele inşa edilen kaçak 
öğrenci yurdu yasal hale getirilip Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının 
yönetim kurulu üyesi olduğu vakfa devredildi.  Kısa süre içinde  el değiştirerek 
Başbakan’ın kızı oğlu, damadının ağabeyi, oğlunun kayınvalidesi, eniştesi ve kızının 
eltisinin yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı 
(TÜRGEV) tarafından satın alınan arazinin fonksiyonu değiştirilerek İBB tarafından  
Sosyal Kültürel Tesis Alanı” ilan edildi. 
Arkeolojik sit alanında kalan bin 497 metrekare yüzölçümüne sahip parselin bin 333 
metrekarelik kısmı 3 Ekim 2013 tarihinde Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı 
tarafından alındı. Vakıf satın aldığı arazinin imara açılması için İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nden talepte bulundu. Talep jet hızıyla 20 gün içinde İBB Meclisi’nin 
gündemine geldi. 24 Ekim günü yapılan İBB Meclis oturumunda söz konusu parselin 
Sosyal Kültürel Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5 bin ölçekli Koruma Amaçlı Nazım 
İmar Planı değişikliği teklifi görüşüldü. 
Değişiklik teklifi, yeşil alanları korumakla görevli olan Yeşil Alan ve Tesisler Yapım 
Müdürlüğü tarafından kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile uygun görüldü. Ulaşım 
Planlama Müdürlüğü ise gerekli yola terk işlemlerinin bedelsiz yapılması, otopark 
ihtiyacının kendi parseli içinde karşılanması, 2 bodrum katın çevreye hizmet edecek 
otopark alanı olarak ayrılması, 1/1000 uygulama imar plan tadilatı aşamasında 
kendilerinden tekrar görüş alınması koşulunun yerine getirilmesini istedi ve “Plan 
bütünlüğü içerisinde değerlendirin” dedi. Plan değişikliği, İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
tarafından uygun görülerek meclise havale edildi.  
CHP grubunun ret oyu kullandığı değişiklik AKP’li üyelerin oyları ile kabul edilerek bir 
yeşil alan daha imara açıldı. 
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FATİH BELEDİYESİ 
TÜRGEV'İN SATIN ALDIĞI YEŞİL ALANIN İMARA AÇILMASI İÇİN 
MECLİSE GELEN İMAR KOMİSYONU RAPORU... 
 
 
RAPORUN ÖZÜ: 
Fatih ilçesi, Mevlanakapı mh.381 pafta, 1571 ada, 31, 49 , 32, 33,34, 45, 3, 4, 6, 13, 14 ve 
15 parsellerin bir kısmına ilişkin Planı Tadilatı hakkında. 
 
TEKLİF :  
Fatih Belediye Meclisi tarafından Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünün 04.11.2013 tarih ve 13087 sayılı teklifi. 
 
KOMİSYON RAPORU : 
İlgi: 01.11.2013 tarih ve 670471/17366 sayı ile Müdürlüğümüzde kayıtlı dilekçe ve ekleri 
 
TALEP 
İlgilisinin ilgi dilekçe ve ekleri ile Müdürlüğümüze başvurusu ile; 04.10.2012 t.t.li Fatih 
İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Mevlanakapı Mahallesi, 
1571 adada yer alan ve Park Alanı -Yeraltı Otopark Alanında (YOP) kalan 31 ve 49 
parseller ile kısmen Park Alanı - Yeraltı Otopark Alanı (YOP) kısmen de konut alanında 
kalan 32, 33, 34, 45, 15, 14, 13, 3, 4, 6 parseller parsellerin 31 ve 49 parselin Park, YOP 
alanından çıkarılarak TAKS:0.50 Hmaks:3Kat yapılaşma şartında Sosyal Kültürel Tesis 
Alanına alınması, 32, 33, 34, 45, 15, 14, 13, 3, 4, 6 parsellerin ise park alanında kalan 
kısımların park alanından çıkarılarak konut alanına alınması ve parsellerin oturum 
alanlarının yeniden düzenlenmesi konulu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar 
Planı tadilatı teklifi iletilmiştir. 
 
MÜLKİYET 
İlgi yazı eki tapu örneğinde; 
- Fatih İlçesi, Mevlanakapı Mahallesi, 381 pafta, 1571 ada, 31 parsel 1497.00m2 alanlı, 
tam hisse ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı 
- Fatih İlçesi, Mevlanakapı Mahallesi, 381 pafta 1571 ada, 49 parselin 1333.89m2 alanlı, 
tam hisse ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı adına kayıtlı olduğu 
anlaşılmaktadır. 
MEVCUT DURUM 
Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; plan tadilatı teklifine konu 1571 ada, 31 ve 49 
parsellerin fiiliyatta boş alan olduğu görülmüştür. 
MER’İ PLANLARDAKİ DURUM 
Fatih İlçesi, Mevlanakapı Mahallesi, 381 pafta, 1571 ada, 31 ve 49 parsellerin; 
• Üst ölçekli meri 30.12.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planında Park-YOP Alanında, 
• Meri 04.10.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar planında 
Park –YOP Alanında kalmaktadır. 
Fatih İlçesi, Mevlanakapı Mahallesi, 381 pafta, 1571 ada, 32,33,34,45,15,14,13,3,4 ve 6 
parsellerin; 
• Üst ölçekli meri 30.12.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar 
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Planında Konut Alanında, sadece 6 parselin kısmen Konut Alanı kısmen de Park-YOP 
Alanında 
• Meri 04.10.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar planında 
parsellerin kısmen Park-YOP Alanında kısmen de Konut Alanında kalmaktadır. 
 
KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ 
İlgi yazı eki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğünün 04.11.2013 gün 517168 sayılı yazısında; 
Bahse konu fonksiyon değişikliğini öngören plan tadilatıyla ilgili İdaremizce herhangi bir 
sakınca görülmemiştir.” denmektedir.  
İlgi yazı eki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler yapım 
Müdürlüğü’nün  
04.11.2013 tarih 188629-1795 sayılı yazısında; “ Söz konusu tadilat teklifinin yapılan 
inceleme sonucu; kamu yararı gözetildiği gerekçesiyle komisyonumuzca uygun 
görülmüştür.” denilmektedir. 
 
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
İlgi yazı ekinde tarafımıza iletilen Fatih İlçesi, Mevlanakapı Mahallesi, 381 pafta, 1571 ada 
ada, 31, 49 parseller ile 32, 33, 34, 45, 15, 14, 13, 3, 4, 6 parsellerin bir kısmına ait 1/1000 
ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin; meri 04.10.2012 onanlı Fatih 
İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının F21-c-24-c-1-d nolu paftası 
üzerine hazırlandığı, 31 ve 49 parsellerin Park-YOP alanından çıkarılarak TAKS:0.50, 
Hmaks:3Kat yapılanma şartlarında Sosyal Kültürel Tesis Alanına alındığı, kısmen Park- 
YOP Alanında kısmen Konut Alanında kalan 32,33,34,45,15,14,13,3,4 ve 6 parsellerin 
Park-YOP Alanından çıkarıldıkları, Topkapı Karakolu Sokağı’ndan cephe alan 32, 33, 34, 
45,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellerin arka yapı yaklaşma sınırının yeniden düzenlenerek 
oturum alanlarının büyütüldüğü görülmüş olup, “Fatih İlçesi Mevlanakapı Mahallesi 1571 
Ada, 31 ve 49 Parseller İle 32-33-34-45-3-4-6-13-14 ve 15 Nolu Parsellerin Bir Kısmına 
Ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı” başlığında, plan onama 
sınırı ve Sosyal Kültürel Tesis Alanı şeklinde lejant düzenlendiği, plan notu olarak da; 
1. Plan tadilatı onama sınırı Fatih ilçesi, Mevlanakapı Mahallesi, 1571 ada, 31 ve 49 nolu 
parseller ile 32-33-34-45-3-4-6-13-14-15 nolu parsellerin bir kısmını kapsamaktadır.  
2. Plan tadilatı onama sınırı içindeki 31 ve 49 nolu parseller "Sosyal Kültürel Tesis alanı" 
diğer parseller Konut Alanıdır.  
3. Sosyal Kültürel Tesis Alanı içinde özel veya kamu, kültür merkezi, kütüphane, sergi, 
konferans, tiyatro salonları gibi kültürel yapılar, bilgi beceri meslek edindirme kursları, 
teknik eğitim gibi eğitim yapıları, aşevi, huzurevi, öğrenci yurdu gibi sosyal yapılar yer 
alabilir.  
4. Tabii zemin kotu altında kalmak şartıyla parsel tamamında bağımsız birim olarak 
bodrum katlar yapılabilir ve otopark amaçlı kullanılabilir.  
5. Sosyal Kültürel Tesis Alanı içinde ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre 
uygulama yapılacak olup, TAKS:0.50 ve Hmaks:3 Kattır. Bodrum kat sayısı avan projede 
belirlenecektir.  
6. Jeolojik ve jeoteknik etüdler doğrultusunda uygulama yapılacaktır.  
7. Açıklanmayan hususlarda mer-i plan hükümleri geçerlidir.  
Şeklinde plan notu düzenlendiği görülmüştür. 
İlgi yazı eki 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi için 
alınan kurum görüşleri İSKİ ve Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nünce olumlu 
görüşler verildiği görülmüştür. 
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İlgi yazı eki plan tadilat teklifi incelendiğinde, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 
İmar Plan tadilat teklifi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına aykırılık 
taşımaktadır. Ancak ilgi yazı ekinde iletilen 24.10.2013 tarih 1967 sayılı İstanbul 
Büyükşehir Belediye Meclis Kararında 1571 ada 31 ve 49 parsel sayılı taşınmazların SKT 
lejantlı Sosyal Kültürel Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı 
İmar Planı tadilat teklifinin İstanbul büyükşehir Belediye Meclisince kabul edildiği 
görülmüştür. Söz konusu 1/1000 ölçekli Plan tadilat teklifi plan kararlarında yeşil alan 
donatısını azaltıcı, Kentsel Sosyal Altyapı alanını arttırıcı nitelik taşımakta olup donatı 
alanından donatı alanına fonksiyon değişikliği yapıldığı görülmektedir. Üst ölçekli meri 
1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında yeşil alanda kalmayan ancak 1/1000 ölçekli 
planlarda kısmen yeşil alanda kalan 32, 33, 34, 45, 15, 14, 13, 3, 4, 6 parsellerin yeşil 
alandan çıkarılarak konut alanına alınması konusu; söz konusu parsellerin yeşil alandan 
çıkarılmaları sonucu artık alan olarak kalacağından 1000 plan kararlarına aykırılık teşkil 
etmemektedir.  
İlgi (a) yazı eki Fatih İlçesi, Mevlanakapı Mahallesi, 381 pafta, 1571 ada, 31, 49 parseller 
ile 32, 33, 34, 45, 15, 14, 13, 3, 4, 6 parsellerin bir kısmına ait 1/1000 ölçekli Koruma 
Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı incelenmiş olup, 31 ve 49 parsellerde yapılan plan 
tadilatı komisyonumuzca uygun görülmüştür. Bununla birlikte, 32, 33, 34, 45, 15, 14, 13, 
3, 4 ve 6 parsellerin mer-i planda park alanına terk edilen kısımlarının tadilat teklifinde 
yapılan yeni düzenlemede artık alan olarak kalmasından dolayı parsellerin arka bahçesi 
olarak tadil edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup, bahse konu parsellerin 
oturum alanları ile ilgili itiraz mer-i plan kararlarını değiştirici nitelik taşıdığından 1/1000 
ölçekli plan şartlarının korunması Komisyonumuzca UYGUN görülmüştür.  
Komisyonumuzun kararı Meclisin onayına arz olunur. 05.11.2013 İMAR KOMİSYONU 
 
***CHP GRUBU TARAFINDAN RED EDİLEN KOMİSYON RAPORUNU AKP 
GRUBU MECLİS GÜNDEMİNDEN GERİ ÇEKTİ... *** 
FAZIL UĞUR SOYLU’NUN GÖRÜŞÜ 

İstanbul’da İbn-i Haldun adıyla TÜRGEV tarafından kurulacak 
üniversitenin kuruluş gerekçesi; " Kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf 
üniversitelerinin kamu kaynaklarıyla değil, öz kaynaklarıyla kazanç amacı 
gütmeden hizmet verdiği ve Türk yükseköğretiminin önemli bir bölümünü 
oluşturduğu, bu çerçevede kurulması öngörülen İbn-i Haldun Üniversitesi'nin 
Türkiye'de yükseköğretim talebinin karşılanmasına katkı sağlayacağı." ......!!! 

 
*FATİH BELEDİYESİ, ÜMRANİYE BELEDİYESİ, BAŞAKŞEHİR 

BELEDİYESİ, GİBİ KAMU KURUMLARININ KAMU YARARINA ÇALIŞAN VAKIF 
GEREKÇESİ İLE TÜRGEV' E BEDELSİZ 25-39 YILLIĞINA VERİLEN ARSALAR, 
BİNALAR VE BELEDİYE BÜTÇESİNDEN VATANDAŞTAN ALINARAK 
YAPTIRILAN YURTLAR KAMU KAYNAKLARI SAYILMAZ MI? 

*AYRICA TÜRGEV'İN YEŞİL ALAN STATÜSÜNDEKİ ALANLARI 
VATANDAŞTAN YOK PAHASINA ALARAK PLAN TADİLATI İLE YURT VE 
TESİS YAPMAK ÜZERE İMARA AÇILMAK İSTENEN KIYMETLİ ALANLARA NE 
DEMELİ...? 
 
EKİ: http://www.fazilugursoylu.com.tr/meclisonergeleri1.html  adresinde 104 nolu soru 
önergesi 
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     3.6. FAZIL UĞUR SOYLU TARAFINDAN TÜRGEV İLE İLGİLİ  
            VERİLEN ÖNERGELER 
 

(1)
 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 
 

Konu: Silivrikapı Kız Öğrenci Yurdu                                                         07/10/2013    
  
Fatih Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılarak 25 yıllığına bedelsiz TÜRGEV

isimli vakfa verilmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesini içeren geçen ay meclis
gündemine getirilen ve CHP meclis üyelerinin ret oyu verdiği Silivrikapı Kız Öğrenci Yurdu

• Arsası nasıl temin edilmiştir? Satın alma yoluna mı gidilmişti? 
• Kamulaştırma yapılmış mıdır?   
• Arsa sahibi Suat Bostancının 03 Ekim 2013 Sözcü gazetesinin 12. sayfasında

belirttiği gibi istenilen imar izni, park yapılacak diye verilmemiş midir? 
• Kamulaştırma yapıldıysa neden imara açılarak kız öğrenci yurdu yapılmıştır? 
• Kamulaştırma bedeli, arsanın değeri ve inşaatın tamamlanarak yurdun tam

teşekküllü hale gelmesi için Fatih Belediyesi bütçesinden ne kadar harcama
yapılmıştır? 

• 5393 sayılı yasada yapılması zorunlu olan kadın sığınma evi, stratejik rapora
alınmamış yapımı zorunlu olmadığı halde kız yurdu yapımı 2010–2014
Stratejik rapora neden alınmıştır? 

• Yurt için arsa temini ve binanın yapılarak vakfa bedelsiz verilmesi için
önceden bir sözleşme yapılmış mıdır? 

• Kadın sığınma evi için içişleri müfettişlerine verdiği savunmasında ödenek
yeterli olmadığını ifade eden belediye başkanlığı yurt için ödeneği nasıl temin
etmiştir. 

• Kız yurdu yapımı için ödenek sıkıntısı yok mudur? 
 

Yukarıda yöneltilen soruların cevaplanması ve gereğinin yapılması ve grubumuza
yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
Saygılarımızla.  
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(2) 

 
FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 
Konu: Silivrikapı Yurdu                                                                        07/10/2013     
  
Fatih Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılarak 25 yıllığına bedelsiz TÜRGEV

isimli vakfa verilen Silivrikapı Kız Öğrenci Yurdu hakkında Belediye Başkanı Sayın
Mustafa Demir’in 2014 yılı bütçe tartışmaları esnasında CHP grubu tarafından konu ile
ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta,  

“TÜRGEV ile yapılan protokolde yurtta kalacak öğrencilerin %20 sini yani yaklaşık
70 kız öğrencinin Fatih Belediyesi tarafından tespit edilerek bedelsiz olarak yurttan
yararlandırılacağını” ifade etmiştir. 

• Fatih Belediyesi kontenjanından bedelsiz yurttan faydalanan öğrenci var
mıdır? 

• Varsa, Bu öğrencilerin sayısı kaçtır? 
• Bu öğrenciler hangi kriterlere göre kimler tarafından belirlenmektedir? 
• Bu öğrencilere Yurt ile ilgili duyuru nasıl ve ne şekilde yapılmaktadır 

Ayrıca, 
     TÜRGEV ile yapılan protokolün içeriği hakkında detaylı bilginin Fatih Belediye

Meclisine veya CHP Meclis grubuna verilmesini talep etmekteyiz,  
Yukarıda belirtilen soruların cevaplanarak gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı

olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
Saygılarımızla.   

 
(3) 

 
FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 

 
Konu: Silivri Kapı Yurdu                                                                         06/01/2013    
  
İnşaat mahalline asılan tabelada, Yapı sahibinin Fatih Belediye Başkanlığı olan,

Ruhsatı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen, Silivri Kapı Mahallesinde 1409
ada, 355 pafta, 9 parselde 15.000m2 inşaat alanı olduğu beyan edilen Kız Öğrenci Yurdu
İnşaatı adı ile;  

İhale Tarihi; 15.10.2012, Yer teslim Tarihi: 06.11.2011 olan ve teslim süresi 360
gün yazan ASL İnşaat Taahhüt ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından yapıldığı beyan edilen,
Denetimi Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün yaptığı, 12.12.2012 Ruhsat tarihi ve
2012/21428 ruhsat nosu olan inşaatın ihalesi dosyası; 

Kamu İhale Kurumu kayıtlarında var mıdır?  
İhale hangi maddeye göre düzenlenmiştir? 
İhaleye hangi firmalar katılmıştır? 
İhale Bedeli ne kadardır?  
İhale Bedeli İnşaat mahalline asılan Tabelada neden beyan edilmemiştir? 
Yukarıda bahsedilen Yurt binası inşaatı için yöneltilen soruların cevaplarını

grubumuza yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz
ederiz. Saygılarımızla.  Eki:2 Resim
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 3.7. TÜRGEV İLE İLGİLİ BASINDA ÇIKAN HABERLER  
  

RADİKAL GAZETESİNİN HABERİ 
 

 UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Tarihi Yarımada sınırları içinde tüm 
hafriyat çalışmalarının müze denetiminde yapılması gerekirken iş makineleri günlerdir 
Silivrikapı’da tarihi surlara 100 metre mesafede dev bir çukur kazdı. Fatih Belediyesi 
tarafından kız yurdu yapılmak üzere ihale edilen proje için başlanan hafriyatta müzeden tek 
bir uzman yer almadı. Firma “Koruma Kurulu’ndan izinliyiz” diyor. Tarihi Yarımada için 
bir ilk olan bu karara arkeologlar tepkili. 
 
 Fatih Belediyesi tarafından Veledi Karabaş Mahallesi 1409 ada 9 parselde 
Silivrikapı Kız Yurdu inşaatına başlandı. Kentsel ve tarihi sit alanı olarak belirlenen 
arazi İstanbul Surları’na da çok yakın. Yüklenici firma ASL İnşaat. 3 katlı Osmanlı konağı 
mimarisi ile düşünülen proje, UNESCO Dünya Miras Alanı sınırları içinde, Fatih Sultan 
Mehmet’in topçubaşısı Bala Süleyman Ağa Tekkesi’nin de yanı başında. Yaklaşık 7 metre 
derinliğe inilen Silivrikapı Kız Yurdu inşaat çalışması için yüklenici firma müzeden hiç 
kimsenin olmamasını Koruma Kurulu kararına bağlıyor. Biz de kurul kararının peşine 
düştük.  
 
 Şaşırtan karar  
 
 Sır gibi saklanan İstanbul 2 Nolu Yenileme Alanları Koruma Kurulu’nun 
27.11.2012 tarihli, akıllara durgunluk veren kararına ulaştık. Kurul, Tarihi Yarımada 
sınırları içinde bir başka örneği olmayan ve ilk defa şöyle bir karar almış:  
 
 ‘‘Hafriyat sırasında 2863 sayılı kanun (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yasası) kapsamında herhangi bir bulguya rastlanılması halinde anılan kanunun 4. maddesi 
( Haber verme zorunluluğu) kapsamında söz konusu çalışmanın durdurularak İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne haber verilmesi gerektiğine karar verildi.’’  
 
 Oysa Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı’na ait plan notlarının 1.16 
maddesinde ‘‘Tarihi Yarımada bütününde inşaat ruhsatı aşamasında taşınmazda müze 
denetiminde kazı yapılacak” deniyor. 
 
 Bugüne kadarki uygulamalar plan notunda olduğu gibi tüm hafriyat çalışmaları 
müze denetiminde yapılıyordu. Yenikapı Marmaray arkeolojik kazıları da plan notlarındaki 
bu maddeden dolayı müze denetiminde gerçekleşmişti. Aksi çalışmalar ‘kaçak kazı’ 
statüsüne alınıyor ve 2863 Sayılı Yasa’ya muhalefetten işlem görüyordu. 
 
 Koruma Kurulu yetkilileri arazinin tarihi ve kentsel sit olduğunu, arkeolojik sit 
olmadığı için bu kararın alındığını savunuyorlar. Oysa Dünya Miras listesi kapsamında 
kalan alanlarda UNESCO ‘tüm kazıların müze denetiminde olmasını’ tavsiye olarak 
bildirmiş ve bu durumu denetim altına almıştı.  
 

http://www.radikal.com.tr/turkiye/arkeoloji_muteahhite_emanet_edildi-1117946 
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FATİH BELEDİYESİNİN SİLİVRİKAPI KIZ ÖĞRENCİ YURDUNU TÜRGEV’ 

VERMESİ İLE İLGİLİ HABERLER 
(1) 

 
http://gundemotuzbes.com/29887-
iste_ustalik_eseri_halkin_parasi_deniz#.UjF22sktWlA.twitter 
 

 
 
İşte ustalık eseri! Halkın parası deniz 

 
AKP’li Fatih Belediyesi, Başbakan Erdoğan’ın çocuklarının da yönetiminde olduğu 

vakıf için ‘sipariş usulü’ kız öğrenci yurdu yaptı, şimdi bedelsiz veriyor 
  

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının, akrabalarının, AKP’li milletvekili ve belediye 
başkanlarının genel kurul üyesi olduğu “Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)” bir 
ilke imza attı. AKP’li Fatih Belediyesi’nin yaptırdığı, halen inşaat halindeki kız öğrenci yurdunu, 
belediyeye teslim edilmeden ve resmi işlemler yapılmadan “kendi yurdu” ilan etti. İnternet 
sitesinden yurdun adını değiştirerek tanıtımlara ve ön kayıtlara başlayan vakıf, ilgili makamların 
onayından sonra yurdu 25 yıllığına bedelsiz alacak. Fatih Belediyesi CHP’li meclis üyesi Fazıl 
Uğur Soylu, “Bu yurt binası ve arsası TÜRGEV tarafından Fatih Belediye Başkanlığı’na resmen 
sipariş edilmiştir. Fatih halkının parası peşkeş çekilmiştir” dedi. Fatih’te yaşanan bir yıllık süreç 
özetle şöyle gelişti: 

 
  Vakıf, ilk önce Fatih Belediyesi’nin Ekim 2012’de yapımına başladığı Silivrikapı Kız Öğrenci 
Yurdu’nu aylar öncesinden sanki kendi yurdu gibi internet sitesinden duyurmaya başladı. Bu 
duyuruda yurdun maket resimlerine yer verdi; belediyenin koyduğu ismi “Mevlanakapı Kız Öğrenci 
Yurdu” olarak değiştirdi.  
 

Aylarca yapılan bu duyurunun ardından söz konusu yurdun, internet sitesini haklı 
çıkarırcasına daha inşaatı bile bitmeden vakfa 25 yıllığına bedelsiz olarak verilmesi için adım atıldı. 
AKP’li belediye yurdu ihale ettiği ASLİ firmasından teslim bile almadan (Resmi Teslim Tarihi: 6 
Kasım 2013) vakfa vermek için geçen hafta çarşamba günü ilçe meclisinden ilk kararı geçirdi. Bu 
karara CHP Grubu ret oyu verdi. 

 
Şimdilerde yurdun Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile kızı Esra Albayrak’ın üyesi olduğu 

TÜRGEV’e devri için Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve sonrasında ilgili makamların imzası 
bekleniyor. Devirdeki en dikkat çeken ayrıntı ise Fatih Belediye Başkanı Demir’in de Erdoğan’ın 
çocukları gibi yurdu devredeceği vakfın genel kurul üyesi olması. 
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(2) 

http://telgrafhane.org/iste-ustalik-eseri-halkin-parasi-deniz/ 
İşte ustalık eseri! Halkın parası deniz 

 
10 Eylül 2013 06:24                            
AKP’li Fatih Belediyesi, Başbakan Erdoğan’ın çocuklarının da yönetiminde olduğu vakıf için 

‘sipariş usulü’ kız öğrenci yurdu yaptı, şimdi bedelsiz veriyor 
 
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının, akrabalarının, AKP’li milletvekili ve belediye 

başkanlarının genel kurul üyesi olduğu “Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)” bir ilke imza 
attı. AKP’li Fatih Belediyesi’nin yaptırdığı, halen inşaat halindeki kız öğrenci yurdunu, belediyeye teslim 
edilmeden ve resmi işlemler yapılmadan “kendi yurdu” ilan etti. İnternet sitesinden yurdun adını değiştirerek 
tanıtımlara ve ön kayıtlara başlayan vakıf, ilgili makamların onayından sonra yurdu 25 yıllığına bedelsiz 
alacak. Fatih Belediyesi CHP’li meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu, “Bu yurt binası ve arsası TÜRGEV 
tarafından Fatih Belediye Başkanlığı’na resmen sipariş edilmiştir. Fatih halkının parası peşkeş çekilmiştir” 
dedi. Fatih’te yaşanan bir yıllık süreç özetle şöyle gelişti: 

 
 (3) 

 
http://www.muhalifgazete.com/haber/78281/iste-ustalik-eseri-halkin-parasi-deniz.html 

İşte ustalık eseri! Halkın parası deniz 
AKP’li belediye binayı yapıp vakfa bedelsiz tahsis edecek      10-09-2013 

    
          AKP’li Fatih Belediyesi, Başbakan Erdoğan’ınçocuklarının da yönetiminde olduğu vakıf için ‘sipariş 
usulü’ kız öğrenci yurdu yaptı, şimdi bedelsiz veriyor 
 
         Başbakan Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının, akrabalarının, AKP’li milletvekili ve belediye başkanlarının 
genel kurulüyesi olduğu “Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı(TÜRGEV)” bir ilke imza attı. AKP’li 
Fatih Belediyesi’nin yaptırdığı, halen inşaat halindeki kız öğrenci yurdunu, belediyeye teslim edilmeden ve 
resmi işlemler yapılmadan “kendi yurdu” ilan etti. İnternet sitesinden yurdun adını değiştirerek tanıtımlara ve 
ön kayıtlara başlayan vakıf, ilgili makamların onayından sonra yurdu 25 yıllığına bedelsiz alacak. Fatih 
Belediyesi CHP’li meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu, “Bu yurt binası ve arsası TÜRGEV tarafından Fatih 
Belediye Başkanlığı’na resmen sipariş edilmiştir.  
Fatih halkının parası peşkeş çekilmiştir” dedi. Fatih’te yaşanan bir yıllık süreç özetle şöyle gelişti:l Vakıf, ilk 
önce Fatih Belediyesi’nin Ekim 2012’de yapımına başladığı Silivrikapı Kız ÖğrenciYurdu’nu aylar 
öncesinden sanki kendi yurdu gibi internet sitesinden duyurmaya başladı. Bu duyuruda yurdun maket 
resimlerine yer verdi; belediyenin koyduğu ismi “Mevlanakapı KızÖğrenci Yurdu” olarak değiştirdi. l 
Aylarca yapılan bu duyurunun ardından söz konusu yurdun, internet sitesini haklı çıkarırcasına daha inşaatı 
bile bitmeden vakfa 25 yıllığına bedelsiz olarak verilmesi için adım atıldı. AKP’li belediye yurdu ihale ettiği 
ASL firmasından teslim bile almadan (Resmi TeslimTarihi: 6 Kasım 2013) vakfa vermek için geçen hafta 
çarşamba günü ilçe meclisinden ilk kararı geçirdi. Bu karara CHP Grubu ret oyu verdi. 
Şimdilerde yurdun Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile kızı Esra Albayrak’ın üyesi olduğu TÜRGEV’e devri 
için Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve sonrasında ilgili makamların imzası bekleniyor. Devirdeki 
en dikkat çeken ayrıntı ise Fatih Belediye Başkanı Demir’in de Erdoğan’ın çocukları gibi yurdu devredeceği 
vakfın genel kurul üyesi olması. 
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(4) 
http://forum.kanka.net/showthread.php?1016602-%C4%B0%C5%9Fte-ustal%C4%B1k-

eseri!-Halk%C4%B1n-paras%C4%B1-deniz 
 

(5) 
http://www.akademipolitik.com/guncel-haber/halkin-parasi-
deniz.html?highlight=YTo2OntpOjA7czo2OiJmYXrEsWwiO2k6MTtzOjU6InXEn3VyIjt
pOjI7czo1OiJzb3lsdSI7aTozO3M6MTI6ImZhesSxbCB1xJ91ciI7aTo0O3M6MTg6ImZhe
sSxbCB1xJ91ciBzb3lsdSI7aTo1O3M6MTE6InXEn3VyIHNveWx1Ijt9#.UjMNRdKnbTo 
HALKIN PARASI DENİZ 

 
 
http://www.gercekgundem.com/?p=565604 
G Ü N C E L  

10 Eylül 2013 

AKP'lilerin vakfına büyük kıyak 
AKP’li belediye binayı yapıp vakfa bedelsiz tahsis edecek. 

    
İnternet sitesinden yurdun adını değiştirerek tanıtımlara ve ön kayıtlara başlayan vakıf ilgili makamların 
onayından sonra yurdu 25 yıllığına bedelsiz alacak. Fatih Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Fazıl 
Uğur Soylu, "Bu yurt binası ve arsası TÜRGEV tarafından Fatih Belediye Başkanlığı'na resmen sipariş 
edilmiştir. Fatih halkının parası peşkeş çekilmiştir" dedi.Fatih'te yaşanan bir yıllık süreç özetle şöyle gelişti: 
Vakıf, ilk önce AKP'li Fatih Belediyesi'nin Ekim 2012'de yapımına başladığı Silivrikapı Kız Öğrenci 
Yurdu'nu aylar öncesinden sanki kendi yurdu gibi internet sitesinden duyurmaya başladı. Bu duyuruda 
yurdun maket resimlerine yer verdi; belediyenin koyduğu ismi "Mevlanakapı Kız Öğrenci Yurdu" olarak 
değiştirdi. 
 
Aylarca yapılan bu duyurunun ardından söz konusu yurt; internet sitesini haklı çıkarırcasına daha inşaatı bile 
bitmeden vakfa 25 yıllığına bedelsiz olarak verilmesi için adım atıldı. AKP'li belediye yurdu ihale ettiği ASL 
firmasından teslim bile almadan (Resmi Teslim Tarihi: 6 Kasım 2013) vakfa vermek için geçtiğimiz 
çarşamba günü İlçe Meclisi'nden ilk kararı geçirdi. CHP'liler bu karara ret oyu verdi. 
 
Şimdilerde yurdun Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile kızı Esra Albayrak'ın üyesi olduğu TÜRGEV'e devri 
için Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve sonrasında ilgili makamların imzası bekleniyor. Devirdeki en 
dikkat çeken ayrıntı ise Fatih Belediye Başkanı Demir'in de Erdoğan'ın çocukları gibi yurdu devredeceği 
vakfın genel kurul üyesi olması. TÜRGEV, resmi olarak kendisine devredilmeyen yurt için öğrencileri kabul 
etmeye, ön kayıt bile yapmaya başlamış durumda. 
 

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, Fatih 
Belediyesi'nin yaptırmakta olduğu kız öğrenci yurdunu 
resmi işlemler yapılmadan 'kendi yurdu' ilan etti. 
Başbakan Erdoğan'ın çocuklarının genel kurul üyesi 
olduğu vakıf, yurdu 25 yıllığına bedelsiz alacak. 

Aykut Küçükkaya / Cumhuriyet - Türkiye Gençlik ve 
Eğitime Hizmet Vakfı, Fatih Belediyesi'nin yaptırmakta olduğu 
kız öğrenci yurdunu resmi işlemler yapılmadan 'kendi yurdu' 
ilan etti. Başbakan Erdoğan'ın çocuklarının genel kurul üyesi 
olduğu vakıf, yurdu 25 yıllığına bedelsiz alacak Başbakan 
Tayyip Erdoğan'ın çocuklarının, akrabalarının, AKP'li 
milletvekili ve belediye başkanlarının genel kurul üyesi olduğu 
"Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)" bir 
ilke imza attı. AKP'li Fatih Belediyesi'nin yaptırdığı halen 
inşaat halindeki kız öğrenci yurdunu "belediyeye teslim 
edilmeden ve resmi işlemler yapılmadan "kendi yurdu" ilan 
etti.  
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TÜRGEV GENEL KURUL ÜYELERİ 
 
• Necmeddin Bilal Erdoğan (Başbakan Erdoğan'ın oğlu) 
• Esra Albayrak (Başbakan Erdoğan'ın kızı) 
• Serhat Albayrak (Başbakan Erdoğan'ın damadının ağabeyi) 
• Reyhan Uzuner (Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kayınvalidesi) 
• Ziya İlgen (Başbakan Erdoğan'ın eniştesi) 
• Şule Albayrak (Başbakan Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın eltisi) 
• Ahmet Ergün (Başbakan Erdoğan'ın en yakın arkadaşlarından) 
• Bülent Turan (AKP İstanbul Milletvekili) 
• Hasan Can (AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı) 
• Mevlüt Uysal (AKP'li Başakşehir Belediye Başkanı) 
• Mustafa Demir (AKP'li Fatih Belediye Başkanı) 
• Mehmet Doğan Kubat (AKP İstanbul Milletvekili) 
• Mustafa Ataş (AKP İstanbul Milletvekili) 
• Yasemin Solmaz (Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen İşadamı Remzi Gür'ün kızı) 
• Zeynep Feyza Eker Ayhan (Tarım Bakanı Mehdi Eker'in kızı) 

 
'Halkın parası peşkeş çekildi' 

 
Fatih Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu belediye tutanaklarına da geçen konuşmalarında 
süreci özetle şöyle anlatıyor: "TÜRGEV'den sipariş alınarak yapıldığı meydana çıkan yurt binasının 
projesinin onaylanarak yapılması için Meclis'e getirildiğinde CHP grubu olarak; "yurdun yapıldıktan sonra 
nasıl kim ya da kimler tarafından işletileceği konusunda çekincelerimizin olduğunu, bu binanın bir vakıf ya 
da kuruluşa verileceği kaygısı taşımakta olduğumuzu" belirttik. 
 
Bu yüzden onaylanma ve ihale izni safhasında Silivrikapi Kız Öğrenci Yurdu isimli yapılacak yurt için 
alınacak Meclis kararına yurdun Fatih Belediyesi ya da Kredi Yurtlar Kurumu tarafından işletilmesi 
konusunda net bir ifade konulması gerektiğini aksi halde ret oyu kullanacağımızı açıkladık. Bunun üzerine 
AKP'liler bize 'siz öğrenci yurduna karşı mısınız" suçlaması yöneltti. Ancak aradan geçen süreç gösterdi ki 
Fatih Belediyesi tarafından 8 bin metrekare belediye arsası üzerine belediye bütçesinden yapılan yurt binası 
sanki sipariş üzerine yapılmış. İnşaat halindeki yurt daha meclis kararı olmadan yaklaşık 5-6 aydır 
TÜRGEV’in web sitesinde tanıtılmaktadır. Yani bu yurt binası ve arsası TÜRGEV tarafından Fatih Belediye 
Başkanlığı'na sipariş edilmiş ve bedelsiz 25 yıllığına tahsis edilmek üzere Fatih halkının parası peşkeş 
çekilmiştir." 
 
Vergi muafiyeti kazandı 
Üyeleriyle Erdoğan ailesinin vakfı gibi bir görüntü çizen TÜRGEV, Maliye Bakanlığı’nın “08.05.2009 Tarih 
ve 48107 sayılı Vergi Muafiyeti Statüsüne Uygunluk” yazısı üzerine 2011 yılında Bakanlar Kurulu'nun 
onayıyla "Vergi Muafiyeti Statüsü” kazandı. 
 
Yurt SİT alanında yükseldi 
3 katlı Osmanlı konağı mimarisi ile yapılan proje, UNESCO Dünya Miras Alanı sınırları içinde kalıyor. 
İnşaat aşamasında müze denetimi sıkıntısı yaşanmaması için Koruma Kurulu'ndan karar çıkarılmış. İstanbul 
2 Nolu Yenileme Alanları Koruma Kurulu’nun 27 Kasım 2012 tarihli kararında, ‘‘Hafriyat sırasında 2863 
sayılı kanun (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası) kapsamında herhangi bir bulguya rastlanılması 
halinde anılan kanunun 4. maddesi (Haber verme zorunluluğu) kapsamında söz konusu çalışmanın 
durdurularak İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne haber verilmesi gerektiğine karar verildi’’ denilerek 
yurt inşaatı için kıyak çekilmiş. Her ne kadar Koruma Kurulu yetkilileri arazinin tarihi ve kentsel sit 
olduğunu, arkeolojik sit olmadığı için bu kararın alındığını savunsalar da UNESCO ilkeleri bu savunmayı 
çürütüyor. Dünya Miras listesi kapsamında kalan alanlarda UNESCO ‘tüm kazıların müze denetiminde 
olmasını’ tavsiye ediyor... 
 
Ümraniye'deki yurdu Emine Erdoğan açmış 
 
TÜRGEV'in Ümraniye'deki yurdu Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu'nun geçen yılki açılışını Başbakan 
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yapmıştı. Yurdun adını ise Şule Yüksel Şenler olarak Başbakan önermişti. 
Yurdun açılışına aynı zamanda TÜRGEV üyesi, Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak da katılmıştı.  
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Büyük bir tesadüf eseri AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da TÜRGEV'in genel kurul üyesiydi. 
Tören sırasında hem Emine Erdoğan hem de Şule Yüksel Şenler bir konuşma yapmış; Şenler'in konuşması 
sırasında Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamamıştı. 
http://www.umraniye.bel.tr/bpi.asp?caid=40&cid=15902         
ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI TÜRGEV HK. 
 

 (7) 
http://sozcu.com.tr/2013/gundem/gemicikten-sonra-yurtcuk-380593/ 
Konaklama aylık 550 lira 
Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan 
Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak 
Damadın ağabeyi Serhat Albayrak 
Belediyeden yurdu bedelsiz alan TÜRGEV, odaları öğrencilere aylık 300 lirayla 550 lira arasında kiraya 
veriyor. Vakfın bu şekilde işlettiği 11 yurt daha var. Toplanan geliri vakıf yönetiyor. 

 
(8) 

 
http://www.haberekspres.com.tr/gundem/gemicikten-sonra-simdi-de-yurtcuk-h54570.html 
 

(9) 
 

http://www.turandursun.com/forumlar/showthread.php?p=500203 
 

(10) 
 

http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=444436&kn=7&ka=4&kb=7 
 

(11) 
Park yapacağız dediler yandaşa yurt yaptılar! 

http://sozcu.com.tr/2013/gundem/park-yapacagiz-dediler-yandasa-yurt-yaptilar-382501/ 
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(12) 
 
SÖZCÜ GAZETESİ 4 Ekim 2013 sayfa 12....Fatih Belediyesi 5 milyon ödeyerek park 
yapacağım diye kamulaştırdığı arsanın üzerine yaklaşık 5 milyon daha harcayarak yaptığı 
SİLİVRİKAPI Kız Öğrenci Yurdunu yandaş vakıf TÜRGEV'e 25 yıllığına bedava verdi... 

 

 
(13) 

 
http://www.yurtgundemi.com/gemicikten-sonra-yurtcuk-haberi-5421138.htm 
 

(14) 
http://www.butungazeteler.com/haber/park-yapacagiz-dediler-yandasa-yurt-yaptilar-
229556.html 

(15) 
https://www.facebook.com/ONCE.VATAN.TURAN/posts/666959136657404 

 
(16) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153298936050046&set=a.495080300045.3
81825.460118885045&type=1&theater 

 
(17) 

http://www.cumhuriyet.com.tr/…/Bilal_icin_sifirlamislar.html 
 

(18) 
 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/99237/TURGEV_e_daire_fiyatina_Fatih_te_
arsa.html 

(19) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152519965954029&set=a.10150545919849

029.403178.656899028&type=1&theater 
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(20)  DİĞER WEB ADRESLERİ 
 

http://www.ahaber.com.tr/webtv/videoizle/imam-hatipler-hedef-alindi 
 
http://www.ahaber.com.tr/Gundem/2013/12/20/silivrikapidaki-yurt-sit-alaninda-degil 
 
http://www.istanbulgercegi.com/chp-li-yuceer-bilal-erdogan-la-ilgili-iddialari-meclise-
tasidi-18186216.html 
 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/21869/_Kostebek__suphesi.html 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d4IoSDJmZ7Q      
(Fatih Belediye Meclisinden TÜRGEV’in arsalarının imara açılmasını kabul eden İmar 
Komisyonu Raporunun AKP Meclis Başkanvekili tarafından geri çekilmesini gösteren 
video ) 
 
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/fatih-belediyesinde-marmaray-yolsuzlugu-iddialari-
haberi-84434 
 
http://www.gazetecileronline.com/newsdetails/12184-/GazetecilerOnline/operasyon-
erdogan39a-uzaniyor-gemicikten-sonra-yur 
 
http://sozcu.com.tr/2013/gundem/erdoganin-ikinci-dalga-korkusu-428171/ 
 
http://birgun.net/haber/iste-sorusturmaya-konu-olan-han-8709.html 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152071688623537&set=a.88916773536.73
857.718488536&type=1&theater 
(Mustafa Demir ve Bld. Bşk. Yrd. Hasan Suver hakkında yaptığım suç duyurusu 
neticesinde, İçişleri Bakanının koruması altına alındığını gösteren belge ) 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152071480298537&set=a.88916773536.73
857.718488536&type=1&theater 
(TÜRGEV  Bilal Erdoğan ) 
 
http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/milyonlar-o-vakfa-gitmis-h46232.html 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152067263923537&set=a.10150636769483
537.411509.718488536&type=1&theater 
(Mustafa Demir ve  Belediye Üst Yönetimi ve bazı birim müdürleri hakkında yaptığım suç 
duyurusu neticesinde, İçişleri Bakanının koruması altına alındığını gösteren belge ) 
 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152067258928537&set=a.88916773536.73
857.718488536&type=1&theater  
(Mustafa Demir ve  Belediye Başkan Yardımcıları hakkında yaptığım suç duyurusu 
neticesinde, İçişleri Bakanının koruması altına alındığını gösteren belge ) 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152067059838537&set=pcb.101520670608
13537&type=1&theater 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152067045493537&set=pcb.101520670501
08537&type=1&theater 
(Tarihi sit alanına yapılmasına müsaade edilen otel inşaatını yıktırdık ve suç duyurusunu 
Anıtlar kurulu yaptı. Mustafa Demir yargılanıyor) 
 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/15805/Erdogan_ailesinin_kuracagi_universitenin_ogr
enci_yurdu.html 
(TÜRGEV İN KURACAĞI İBN-İ HALDUN ÜNİVERSİTESİ ) 
 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/19947/Ogul_Erdogan_a_uzanir_mi_.html 
 
http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/30144-tayyip-erdoganin-yedi-sulalesine-vakif-
kiyagi.html 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152043199123537&set=pcb.101520431999
83537&type=1&theater 
 
http://sozcu.com.tr/2013/gundem/park-yapacagiz-dediler-yandasa-yurt-yaptilar-382501/ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151830939583537&set=pcb.101518309501
38537&type=1&theater 
(TÜRGEV İLE İLGİLİ İLK HABER) 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151829113978537&set=a.10151829113768
537.1073741875.718488536&type=1&theater 
 
http://www.ahaber.com.tr/webtv/videoizle/imam-hatipler-hedef-alindi 
 
http://www.ahaber.com.tr/Gundem/2013/12/20/silivrikapidaki-yurt-sit-alaninda-degil 
 
http://www.istanbulgercegi.com/chp-li-yuceer-bilal-erdogan-la-ilgili-iddialari-meclise-
tasidi-18186216.html 
 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/21869/_Kostebek__suphesi.html 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d4IoSDJmZ7Q      
(Fatih Belediye Meclisinden TÜRGEV’in arsalarının imara açılmasını kabül eden İmar 
Komisyonu Raporunun AKP Meclis Başkanvekili tarafından geri çekilmesini gösteren 
video ) 
 
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/fatih-belediyesinde-marmaray-yolsuzlugu-iddialari-
haberi-84434 
 
http://www.gazetecileronline.com/newsdetails/12184-/GazetecilerOnline/operasyon-
erdogan39a-uzaniyor-gemicikten-sonra-yur 
 
http://sozcu.com.tr/2013/gundem/erdoganin-ikinci-dalga-korkusu-428171/ 
 
http://birgun.net/haber/iste-sorusturmaya-konu-olan-han-8709.html 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152071688623537&set=a.88916773536.73
857.718488536&type=1&theater 
(Mustafa Demir ve Bld. Bşk. Yrd. Hasan Suver hakkında yaptığım suç duyurusu 
neticesinde, İçişleri Bakanının koruması altına alındığını gösteren belge ) 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152071480298537&set=a.88916773536.73
857.718488536&type=1&theater 
(TÜRGEV  Bilal Erdoğan ) 
 
http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/milyonlar-o-vakfa-gitmis-h46232.html 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152067263923537&set=a.10150636769483
537.411509.718488536&type=1&theater 
(Mustafa Demir ve Belediye Üst Yönetimi ve bazı birim müdürleri hakkında yaptığım suç 
duyurusu neticesinde, İçişleri Bakanının koruması altına alındığını gösteren belge ) 
 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152067258928537&set=a.88916773536.73
857.718488536&type=1&theater  
(Mustafa Demir ve  Belediye Başkan Yardımcıları hakkında yaptığım suç duyurusu 
neticesinde, İçişleri Bakanının koruması altına alındığını gösteren belge ) 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152067059838537&set=pcb.101520670608
13537&type=1&theater 
 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152067045493537&set=pcb.101520670501
08537&type=1&theater 
(Tarihi sit alanına yapılmasına müsaade edilen otel inşaatını yıktırdık ve suç duyurusunu 
Anıtlar kurulu yaptı. Mustafa Demir yargılanıyor) 
 
 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/15805/Erdogan_ailesinin_kuracagi_universitenin_ogr
enci_yurdu.html 
(TÜRGEV İN KURACAĞI İBN-İ HALDUN ÜNİVERSİTESİ ) 
 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/19947/Ogul_Erdogan_a_uzanir_mi_.html 
 
http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/30144-tayyip-erdoganin-yedi-sulalesine-vakif-
kiyagi.html 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152043199123537&set=pcb.101520431999
83537&type=1&theater 
 
http://sozcu.com.tr/2013/gundem/park-yapacagiz-dediler-yandasa-yurt-yaptilar-382501/ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151830939583537&set=pcb.101518309501
38537&type=1&theater 
(TÜRGEV İLE İLGİLİ İLK HABER) 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151829113978537&set=a.10151829113768
537.1073741875.718488536&type=1&theater 
 
http://www.ahaber.com.tr/webtv/videoizle/imam-hatipler-hedef-alindi 
 

YANDAŞ HABER KANALI… 
http://www.ahaber.com.tr/Gundem/2013/12/20/silivrikapidaki-yurt-sit-alaninda-degil 
A HABER…     
Silivrikapı'daki yurt sit alanında değil  Operasyondaki asılsız 
iddialardan biri de bu.. 
GÜNDEM20 Aralık 2013, Cuma 

•  
 

Aralarında işadamları, bürokratlar ve bazı bakan çocuklarının da bulunduğu kişilere yapılan 
operasyonda,imam hatip liseleri de hedef altına alındı....  
Gözaltına alınan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in, imam hatip liseli kızların öğrenim 
gördüğü Türgev Vakfı'na, Silivrikapı'da hiç bir bedel alınmadan arazi tahsis ettiği iddia edildi.... 
Cumhuriyet Gazetesi'nde 3 ay önce çıkan bir iddia araştırılmadan polis soruşturmasına dahil 
edildi... 
bölgenin birinci dereceden sit alanı olarak gösterildiği haberde kız yurdunun, imar izninin 
bulunduğu ve arazinin sit alanı içerisinde yer almadığı öğrenildi.,, 
Haberde, "sit alanı içine yapılan yurdun 25 yıl boyunca bedelsiz olarak Türgev'e devredildiği" 
ifadesi de yer alıyor. 
CHP'li Belediye Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu'nun iddialarıyla oluşturulan haber, daha sonra 
kız öğrencilere yurt imkanı sağladığı için CHP'li Nur Serter, Sözcü ve Aydınlık Gazetesi tarafından 
haber yapılarak, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir hedef gösterilmişti... 
Belediye Başkanı Mustafa Demir'in gözaltına alınmasına sebep olan bu iddia aslında gerçek 
dışı.,. 
Çünkü, Fatih Belediyesi imarda öğrenci yurdu olarak görünen bu araziyi Türgev'e bedelsiz değil, 
protokolle kira karşılığı verdi. 

               
 
 

A HABER - İstanbul'da devam eden soruşturma, imam 
hatip liselerini de hedef tahtasına oturttu..  
Sit alanı olduğu iddia edilen ve hiçbir bedel alınmadan 
Fatih Belediye'si tarafından bir vakfa verildiği ileri sürülen 
Silivrikapı'daki arazinin, imarda öğrenci yurdu olarak 
görüldüğü anlaşıldı. Ayrıca arazinin, sit alanı içerisinde 
yer almadığı ve protokol karşılığı belli bir kira sözleşmesi 
sonucu 25 yıllığına vakfa devredildiği ortaya çıktı.... 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151830939583537&set=pcb.101518309501
38537&type=1&theater 
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SİLİVRİKAPI YURDUNU FATİH BELEDİYESİ TARAFINDAN İHALESİZ 
YAPTIRTILAN ASL İNŞAATIN CUMHURİYET GAZETESİNDE ÇIKAN 
HABERİ 
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"BELEDİYELERİN SOSYAL İŞLERDE SORUMLULUK ALMASI SUÇ DEĞİL GÖREVDİR" 
 
- "Operasyonun asıl hedefinde Erdoğan var" deniliyor, ne dersiniz? 
Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz. Buralardan Tayyip Erdoğan'a 
vurmaya kalkarlarsa avuçlarını yalarlar. Bunu bildikleri için etraftaki arkadaşlara saldırıyorlar. 
TÜRGEV üzerinden oğlumun (Bilal Erdoğan'ın) da ismi geçirildi. Neymiş, vakıfla ilgili bir imar 
değişikliği için talepte bulunmuş. Vakıfla ilgili imar değişikliği için belediyeye gitmek suç mu? 
Belediye Başkanı'na (Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir) söyledikleri şeylere bakın: "Bina 
yaptı, 25 yıllığına TÜRGEV'e kiraladı" diyorlar. Yapar. 

Belediyelerin sosyal işlere yoğunlaşması suç değil. Bilakis oldukça doğal. Sosyal iş 
yapmayan belediye var mı? Belediye yurt yapıp 25 yıllığına kiralıyor. Buna bir şey diyemezsiniz. 
Benzer şekilde İSTEK Vakfı'nda, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde (ÇYDD) yapılmış 
uygulamalar var. Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) kadar inip bunlara bakmak lazım. Neticede orası bir 
yurt. Bilal Erdoğan'ın oteli değil. TÜRGEV'den dolaşıp bana gelmek istiyorlar. Oğlum oranın 
yönetiminde. Mustafa Demir ve Ümraniye Belediye Başkanı bunun yönetiminde. Büyük kızım Esra 
yönetiminde. Yükseköğrenim öğenci yurdu orası. Çok övündüğüm bir yurt. Kartal İHL'nin yanında 
da öyle bir yurt yapıldı. Bunları desteklemeleri lazım. Bu işlere destek vermeyenler Cumhuriyet 
Gazetesi mantığına sahip olanlardır, inançlı insanlara tahammülü olmayanlardır.  
Recep Tayip ERDOĞAN 
 
http://www.haberturk.com/gundem/haber/906982-oglum-bilalin-ismini-operasyona-dahil-
etmek-istediler 
 
http://www.odatv.com/n.php?n=oglum-bilali-hedef-alarak-bana-gelmek-istiyorlar-
2612131200 

 
 
 

HALKIN PARASINI ÖZEL VAKFA SERMAYE YAPIYORLAR.... 
Erdoğan ailesinin üniversitesine 15 milyon lira –  
Gerçek Gündem http://t.co/qdJul7OeBr 
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http://www.gercekgundem.com/siyaset/9312/erdogan-ailesinin-universitesine-15-milyon-lira 
 

 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/103533/Bilal_icin_sifirlamislar.html  
Bilal için sıfırlamışlar 
Fatih Belediyesi’nin, TÜRGEV’e bedelsiz verdiği arsanın tapudaki satış bedeli ‘0 TL’ görünüyor. 
 Aykut Küçükkaya/Cumhuriyet Yayınlanma tarihi: 08 Ağustos 2014 Cuma 

 

AKP’li Fatih Belediyesi’nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak’ın 
yönetiminde olduğu TÜRGEV’e (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) 25 yıllığına bedelsiz verdiği 
Mevlanakapı Kız Öğrenci Yurdu’nun arsası tapuda sıfırlanmış. 
Cumhuriyet’in ulaştığı tapu kaydında satış bedeli “0 TL” olarak gözükürken 7 bin 927 metrekarelik bostan 
niteliğindeki arsa için “vesayet altındaki kişilerin mallarının tasarrufu işleminden” notu düşülmüş. Sit 
alanında inşaata başlayan Fatih Belediyesi öğrenci yurdu inşa etmiş; yurt 2013 yılında inşaat halinde iken 
TÜRGEV’e devredilmişti. Başbakan Erdoğan TÜRGEV’e bedelsiz devredilen yurtta geçen ay iftar 
programına katılmış; oğluna ve vakfa sahip çıkmıştı. 
Cumhuriyet, 17 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Başbakan 
Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ve kızı Esra Albayrak’ın yönetiminde bulunduğu TÜRGEV’e bedelsiz 
devredilen Mevlanakapı Kız Öğrenci Yurdu’nun arsasıyla ilgili önemli bir ayrıntıya ulaştı. 
 
Haziran 2012 tarihli tapu kaydına göre arsanın sahibi Fatih Belediyesi; satış bedeli “0 TL” gözüküyor. 
Niteliği için “bir evi olan bostan” olarak gözüken 7 bin 927 metrekarelik arsayla ilgili “35/1152 pay Özlem 



FAZIL UĞUR SOYLU  
FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ    

FATİH BELEDİYE MECLİS HUKUK VE ESNAF KOMİSYONU ÜYESİ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 47 

Bostancı: Zeki kızı adına kayıtlı iken Fatih Belediyesi (İstanbul) adına vesayet altındaki kişilerin mallarının 
tasarrufu işleminden” notu düşülmüş. 
Arsanın belediye üzerine geçirilmesinin ardından ise 17 Aralık yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına 
alınan AKP’li Fatih Belediyesi Başkanı Mustafa Demir yönetimindeki belediye hızlı bir şekilde hareket eder. 
Ekim 2012’de sit alanında imar değişikliği yapılarak yurt inşaatına başlanır. Fatih Belediyesi inşaatı 
sürdürürken yurdun adını Silivrikapı Kız Öğrenci Yurdu olarak duyurur. TÜRGEV ise yurt binası kendisine 
resmi olarak verilmeden aylar öncesinden yurdu kendi malıymış gibi internet sitesinden duyurmaya başlar. 
Bu duyuruda yurdun maket resimlerine yer verilir; belediyenin koyduğu isim “Mevlanakapı Kız Öğrenci 
Yurdu” olarak değiştirilir. Bu gelişmelerin tamamı gazetemiz tarafından 10 Eylül 2013 tarihinde belgeleriyle 
kamuoyuna duyurulmuştu. 
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Süleymaniye Caminin bahçesinin Haliç’e bakan kısmında, niçin çevrili olduğunu kimsenin bilmediği bir 
alanda 2010 yılından beri kaçak bir çadır kafe var. Özellikle Cuma namazlarından sonra iş dünyasından ve 
bürokrasiden bir takım ekâbir buraya alınıyor, yemeklerini yiyip çaylarını içiyorlar. Nargilenin gözüne 
vurmayı da ihmal etmiyorlar.’ Basına Yansıttığım bu haberden sonra VIP KAFE kaldırıldı… 
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4. DENETİM KOMİSYONU 
 

 
FATİH BELEDİYESİ DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

 
05/03/2012 

 
Aşağıda dökümü yapılan 18 konuyu içeren dokümanların, ilgili birim müdürlükleri tarafından 

ivedi olarak hazırlanarak komisyonumuza yazılı olarak verilmesi için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla 
 
Fazıl Uğur SOYLU 
Fatih Belediye Meclis  
Denetim Komisyonu Üyesi 
 

İSTENEN DOKÜMANLAR: 
 

1. Fatih İlçesinde, işgaliye bedellerinin hangi kriterlere göre alındığı ve tahakkuk ettirilen, 
tahsilat yapılan ve yapılamayan işgaliye bedellerinin süre, miktar, işgal ettikleri alanı içeren 
bir çizelgenin verilmesi, 

 
2. Fatih İlçesinde, Ecrimisil bedellerinin hangi kriterlere göre alındığı ve tahakkuk ettirilen, 

tahsilat yapılan ve yapılamayan işgaliye bedellerinin süre, miktar, işgal ettikleri alanı içeren 
bir çizelgenin verilmesi, 

 
3. Belediyenin 2011 yılı içersinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (SGK, Maliye vb.) yaptığı  ve 

yapamadığı ödemeler ile tahakkukların bir dökümünün verilmesi,  
 

4. Key ödemelerin durumu. (Yapılan ve yapılmayan ödemelerin dökümü ) 
 
5. Personellere tahsis edilen servis araçlarının sayısı, kaç kişinin yararlandığı, taşeron 

kullanılıyorsa ihale dosyası 
 

6. Özel Kalem Müdürlüğüne tahsis edilen araçların, sayısı, kimlere tahsis edildiği yıl içinde 
yaptıkları km ve yakıt tüketim miktarlarının listesi 

 
7. Yıl içinde dış görevlerde bulunan Başkan, başkan yardımcısı, danışman ve bürokratların 

görevlendirme; izinleri, konusu ve ödenen harcırah tutarlarının listesi. 
 
8. Belediyemiz bünyesinde danışman olarak çalışan sözleşmeli personellere ne kadar ödenek 

verilmektedir. Atama kararları, görev tanımları ve özlük dosyaları ile ilgili doküman 
 

9. 2011 yılı içinde Özel Kalem müdürü kadrosunda kimlerin bulunduğu. Çalışma süreleri, özlük 
dosyaları, aldıkları maaş ve görev değişiklikleri varsa listesi 
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10. Belediye bünyesinde yapılan parkların ve diğer düzenlenen yeşil alanların içersindeki çay 
bahçesi kafeterya vb. gibi işletmelerin hangi usulle verildiği, Verilenlerin kimler olduğu hangi 
süre ve kriterlere göre verildiğinin tam listesi.  

 
11. Hız kesici bariyerlerin konumlandırıldığı yerlerin listesi, Hız kesici plastik bariyerlerin ihale 

dosyası ve Bariyerlerin konma kriterleri, 
 

12. Dış cephe yenileme kriterleri ve 2011 yılı içinde yapılan bina dış cephe yenilemesinin ve bu 
iş için Belediye kasasına giren harcın dökümü. 

 
13. Fatih İlçesinde bulunan otoparkların izin şekli (ruhsatlı, geçici ruhsatlı, ecrimisil, işgaliye vb.) 

kimlere ait olduğu, kullandıkları alan, yapılan işgaliye alanı kontrol tutanakları, sözleşme 
süreleri ve toplanan gelirin  listesi ve bir önceki yıl ile kıyas tablosunun dökümü 

 
14. Kaçak yapıldığı tespit edilerek tutanak altına alınan, ceza kesilen taşınmazların dökümlü 

ceza tutarı. 
 

15. İlçemizde bulunan otellerden alınan ruhsat harçlarının ve kesilen cezaların dökümlü listesi. 
 

16. Belediye şirketine verilen işlerin, türü, miktarı ve belediyeye sağladığı gelirin dökümü, 
 

17. Seyyid Ömer Mahallesinde, Bizans döneminden kalan sarnıç (Seyyid Ömer Çukurbostan) 
sarnıç içinde yapılacak düzenlemelerin projesi, meclis onayı ve ihale dosyası, 

 
 

18. Fatih Belediye Başkanlığı tarafından halka açılmak üzere peyzaj çalışmaları yapılan vatan 
caddesinde bulunan yeşil alanın ( Vakıf gureba hastanesinin bahçesi ) belediyeye 
maliyetinin dökümü, 

 
 
 
    4.1. FAZIL UĞUR SOYLU’NUN 2011 YILI DENETİM RAPORU 
 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 

                                                                                                                              İstanbul, 30.03.2012 
 

2011 yılını içeren denetim komisyonu raporunun devamı olan bu rapor, denetim kurulu üyesi 
olarak Belediye Meclisine çalışma koşullarımı, denetimde edindiğim intiba ve bahsi geçen rapora 
koyduğum muhalefet şerhinin açıklamasını içermektedir ve denetim komisyonu üyesi olarak kişisel 
görüşümdür. 

Denetim Komisyonunun oluşturulması ve çalışmasına ilişkin kuralların belirlendiği Belediye 
Kanunu’nun 25 inci maddesinin gerekçesinde “meclis üyelerinin belediye işleriyle ilgili olarak daha iyi 
bilgi edinmeleri ve bunun sonucunda elde edilen verilerle meclisin bilgi edinme ve denetim yollarının 
daha etkili bir şekilde işletilmesinin” mümkün olabileceği belirtilmiştir. Bu amaca göre görev yapmak 
üzere Denetim Komisyon üyeliğine seçilmiş bulunmaktayım. 
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Denetim komisyonu, çalışmasını kırk beş (45)  işgünü içinde tamamlayıp, buna ilişkin 
raporunu Mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunmak durumundadır. Fatih Belediyesi 
Denetim Komisyonuna seçilen üyelerin çalışma saatleri, denetim kurulu üyeleri arasından seçilen 
denetim komisyonu başkanı tarafından önerilerek, genel kabul gören gün ve saatlerde yapılmıştır. 
Bu çalışma süresinde zaman iyi kullanılmamış, belirlenen mesai saatlerine uyulmamış ve çalışma 
performansı oldukça düşük seyretmiştir. Bunun sorumlusu AKP’ li komisyon üyeleridir. 

 
Denetimin bağımsız kurum ve kuruluşlardan alınan yardımlarla yapılması gerekir denetimi 

farklı kılan en önemli özellik bağımsızlığıdır. Komisyonun siyasi bağımsızlığı olmaması denetimi 
yetersiz kılmaktadır. 

 
AKP’li komisyon üyeleri, iktidarda olmalarının rahatlığı ve yürütmeye duydukları güven 

nedeniyle hesap ve belgeleri üstün körü ve göstermelik bir şekilde incelemeleri dikkatimden 
kaçmamıştır. Denetim odası olarak kullanılan oda denetim kurulu başkanlığına seçilen meclis 
üyesine tahsis edilmiş olduğundan onun tasarrufundadır. Denetim kurulu odasının müstakil ve 
sadece denetim komisyonun çalışması için tahsis edilmiş bir oda olmalıdır.  

 
Denetlemek istediğim dosyalar tarafıma kısıtlı zaman içinde verilerek detaylı inceleme 

yapmam ve not aldığım bilgilerin odadan çıkarılması engellenmiştir. Yazılı olarak verdiğim 18 
maddeyi içeren soruların cevaplarını içeren dökümler tarafıma verilmeyerek, okunmuş sadece not 
alabileceğim söylenmiştir. Ayrıca yazılı olarak istediğim bazı bilgiler süremiz az kaldı diyerek 
cevapsız bırakılmıştır. 

 
  Denetim komisyonunda 3 üyeye sahip AKP nin denetim komisyonu başkanının bu tavrı 

ister istemez tarafımda belediye yönetiminin şaibeli bazı işler yaptığı kanaatini uyandırmıştır. 
İstediğin dosyaya bakabilirsin diyerek çalışma rahatlığı verileceği ifade edilmesine rağmen uygulama 
tam tersi alelacele adeta yangın mal kaçırır gibi yapıldığından denetim görevim engellenmiştir. 
Denetimin, komisyon başkanının kafasındaki şablona göre şeklen yapılmasına diğer üyeler kayıtsız 
kalmışlardır.  

 
Kanuni haklarımı saklı tutarak denetim komisyonundaki denetim görevimi tam ve eksiksiz 

olarak yapmamın engellendiğini Fatih Belediye Meclis Başkanlığının dikkatine arz ederim. 
 

Yaptığım kısıtlı denetim sonucunda, doğrudan alımların bir hayli fazla olması dikkat çekicidir. 
• Doğrudan Alımların bilhassa Belediyenin Şirketi Halktaş’ın üzerinden yapılması, 
• Alınan yan tekliflerin birbirlerine çok yakın olması,  
• Halktaş’ın kendi iştigal konusu bünyesinde bulunmamasına rağmen oluşturduğu 

konsorsiyumlarla yüklenici firma olarak doğrudan alım ve ihalelere katılarak kazanması,  
• Halktaş’ın katıldığı hiçbir ihale ya da doğrudan alımda diğer katılan firmaların 

kazanamaması,  
• Halktaş’ın kuruluş amacından saptırıldığı, Belediyenin neredeyse tüm ihale ve doğrudan 

alımlarına katılan ve katıldığı hiçbir ihaleyi kaybetmeyen, yaptığı işlerle cirosunun hayli 
yüksek bir yapıya kavuşturularak amaç dışı kullanılmaya, haksız rekabete yol açmaya 
sebebiyet vermektedir. 

 
Belediye şirketleri, belediyenin imkânlarından yararlanmak ve haksız rekabet için kurulmazlar. 

Kamu gücü kullanılarak halktan toplanan vergilerle sermayesine iştirak edilen ve yüzde ellisinden 
fazlası belediyelere ait bulunan belediye şirketlerinin sahibi esas itibari ile kamudur. 
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Belediye Şirketlerinin Kuruluş Amaçlarını  

 
• Kentsel sorunlara çözüm bulmak amacı ile hizmetleri hızlı ve etkin bir biçimde yerine 

getirebilmek, 
• Şirketleri, özel hukuk tüzel kişiliği statüsünde kurarak bunun sağladığı avantajlardan 

yararlanabilmek, 
• Bu şirketler sayesinde kısmen 4734 sayılı kamu ihale yasası, 5018 sayılı mali yönetim 

kontrol kanunu, Sayıştay yasaların düzenleyici, denetleyici ve sınırlayıcı hükümlerinden 
kurtulmak, 

• İçişleri Bakanlığı’nın vesayet denetiminin dışına çıkabilmek, 
• 657 sayılı Devlet Memurları Yasası dışına çıkarak istediği kalitede personeli istediği kadar ve 

istediği ücretle istihdam edebilmek, 
• Yapılacak hizmet alımlarını belediye şirketleri aracılığı ile yaparak, ödemelerde aksaklık 

veya gecikme olduğu durumlarda hizmetlerin aksamamasını sağlamak, 
• Ticari açıdan karlı olan alanlardaki rantı belediyeye aktararak yeni kaynaklar oluşturulmasını 

sağlamak, 
Olarak sıralayabiliriz. 
 

Belediye şirketinin, belediyeden bağımsız olarak faaliyet göstermelerinin zor olduğu 
görülmektedir. Uygulamada, belediye şirketleri belediye başkanlarının politik eylemleri doğrultusunda 
belediye bütçesinden yapılamayan harcamaların ya da yardımların yapılması, kendilerine yakın 
politik görüşü destekleyen kişilerin işe alınması ya da taşeron olarak kullanılması sıklıkla 
kullanılmaktadır. Hal böyle olunca da mevcut belediye şirketlerinin çoğunluğunun aşırı istihdam ya 
da aşırı harcamalar nedeniyle zarara girmesi kaçınılmaz olmaktadır. 

 
Şirket yönetiminde belediyeyi temsilen üst düzey belediye yönetiminde bulunanlardan 

oluşması, belediyenin yaptığı ihale ve doğrudan alımlarını hazırlayan birimleri zor durumda 
bırakmaktadır. Bunlar idari ve mali açıdan ilerde problemlere kaynak oluşturacaktır. 

 
Bir başka önemli konu ise, yerel yönetimlerin asli vazifeleri dururken ticaret yapması, gıda, 

organizasyon, kafeterya, düğün salonu işletmeciliği, taşımacılık, oto kiralaması vb konularda faaliyet 
göstermesi orantısız güç ve belediye şirketi olmanın verdiği avantajla haksız rekabete yol açarak bu 
konularda faaliyet gösteren esnafları zor durumda bırakmasıdır. 

 
 
Diğer tespit ettiğim konular aşağıdadır; 
 
5393 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarıca Meclis Üyeleri arasından belirlenen 3 üyenin 

Belediye Başkan Yardımcı olarak atandığı bunlara ödenen ücretlerde yasalara uygun davranılmadığı 
( Ocak - Nisan 2011 ayları itibariyle) tespit edilmiştir. 

 
5393 sayılı yasanın 51. maddesi, Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen 

çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla 
belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir demektedir. Bunlara ödenen ücretlerde 
yasalara uygun davranılmadığı (Ocak- Ağustos 2011 itibariyle) tespit edilmiştir. 
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İhale ile alınan 20.000 koli gıda malzemesinin hangi esaslar dikkate alınarak kimler 
tarafından kimlere ve nasıl dağıtıldığı konusunu içeren yeterli ve açıklayıcı bilgi ilgili müdürlük 
tarafından istenildiği halde verilmemiştir. 

 
Belediye Yönetimi, başta yardımcı personel alımı olmak üzere eğitim hizmeti alımı, temizlik 

hizmeti alımı, teknik personel hizmeti alımı vb. neredeyse belediyenin tüm işlerini ihale ya da 
doğrudan alım yaparak geri dönülemez bir taşeronlaşmayla karşı karşıyadır. Bu yönetim anlayışı 
beraberinde birçok problemi getirmeye, aracılar yaratmaya ve yerel yönetimlerin kentliye 
yabancılaşmasına zemin hazırlamaktadır. Yetişmiş, deneyimli belediye personelini, teknik elemanı, 
avukatı işten çıkartarak bu işlemler için taşeron kullanılması hizmet kalitesini düşürmektedir. 

 
Sonuç: 
 
Belediyenin 2011 yılında yaptığı işlerin tarafımı bağlayıcı hiçbir yönü bulunmamaktadır. 

Sorumluluk işlemleri yapan müdür başkan ve başkan yardımcılarına dolayısıyla ita amiri olan 
belediye başkanına aittir. Yapmış olduğumuz denetim sadece hesapların, sayıların tutarlılığı ve ihale 
dosyalarının kanunlara uygun hazırlanıp hazırlanmadığı yönündedir. Hesapların tek tek incelenmesi 
dosyaların denetlenmesi alınan ve verilenlerin tamamının fiziki olarak sağlıklı biçimde denetlenmesi 
kanunun belirlediği sürede mümkün değildir 

 
Bu konuların ışığında yapılan 2011 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve 

işlemlerin denetimleri neticesinde belediye yönetimin yaptığı yasal tahsilât ve ödemeler haricindeki 
yaptığı diğer işlemler için olumsuz görüş bildirmekteyim.  

 
Yukarıda belirttiğim konuları ortadan kaldırmadan,  kamunun parasının doğru bir şekilde ve 

herkese eşit mesafede durarak kullanılması mümkün değildir. Fatihli vatandaşlarımızdan toplanan 
vergiler, kanuni ve diğer kaynaklarda elde edilen finansmanlarla, sağlıklı bir kent hizmeti sunulması 
amacına uygun hareket edilmediği kanaatiyle, denetleme komisyonu raporuna şerh koymuş 
bulunmaktayım.  

Gereğini arz ederim. Saygılarımla 
 
 

      Fazıl Uğur SOYLU 
      Fatih Belediye Meclis 
 Denetim Komisyonu Üyesi 
 
 
Not: 2012 yılı Mart ayı içerisinde yazılan beş sayfalık bu rapor, denetim raporunun eki ayrılmaz 
parçasıdır. 
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4.2. FAZIL UĞUR SOYLU’NUN 2012 YILI DENETİM RAPORU  

 
 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 
29.03.2013 

 
FATİH BELEDİYESİ 2012 YILI GELİR VE GİDERLERİ İLE HESAP VE İŞLEMLERİNİN 

DENETİMİ İÇİN OLUŞTURULAN FATİH BELEDİYE MECLİSİ DENETİM KOMİSYONU 
RAPORUNA AİT DENETİM KOMİSYONU ÜYESİ FAZIL UĞUR SOYLU TARAFINDAN YAZILMIŞ 
MUHALEFET ŞERHİDİR; 
 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Denetim komisyonu başlıklı 25. maddesinde; "İl ve ilçe 
belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında 
belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 
kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim 
komisyonu oluşturur.  

Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis 
üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.  Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye 
binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer 
uzman kişilerden yararlanabilir." denilmektedir. 

07 Ocak 2013 tarihinde toplanan FATİH Belediye Meclisi oturumunda, yapılan gizli oylama 
sayımı neticesinde; Meclis Üyeleri Serkan KEBAPÇI, Orhan NARİN, M. Zeki GÜNDOĞDU ve Fazıl 
Uğur SOYLU 2012 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan FATİH 
Belediye Meclisi denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir. 

Yapılan denetimler ağırlıklı olarak riskin en yüksek olduğu belediye harcamaları, ihaleler, 
alımlar satımlar, kiralama ve tahsisler konusunda ağırlık kazanmaktadır.  

Yapılan kamuoyu yoklamalarında yerel yönetimler, yolsuzluğun en fazla olduğu kamu 
kurumları arasında görülmektedir. 

İhale yolsuzluklarının tamamının ortak özelliği, kamu görevlileri ile yapımcı firmaların 
yaptıkları gizli anlaşmalarla, ihalelerde fiyatın yükseltilmesi ve bu işlemler sonucunda ortaya çıkan 
rantın, kamu görevlileri ile yapımcı firmalar arasında bölüşülmesidir.  

Bir ihalede yolsuzluk yapılabilmesinin en kolay yolu, ihalenin rekabetten uzak 
gerçekleştirilmesi, planın parçası olmayan bağımsız ve tarafsız firmaların ihaleye girmelerinin 
engellenerek, eşit muamele ve rekabet ilkesinin ilk aşamada ortadan kaldırılmasıdır.  

Açık ihalede idare ilana çıkmakta ve ihaleye hangi firmaların gireceği konusunda inisiyatif 
kullanamamaktadır. Pazarlık usulü ihalede ise ihaleye katılacak firmaları idare seçmekte ve ihale 
öncesi firmalar kendi aralarında gizli anlaşmalar yaparak ihalede fiyatı kamu aleyhine 
yükseltebilmektedir. Hatta, uygulamada birçok pazarlık usulü ihalede üç teklif bile alınmamaktadır. 

Yapılan birçok araştırma göstermiştir ki; ihalelerde katılımcı sayısı ve rekabet arttıkça fiyat 
düşmektedir.  

Bu tecrübeler ile açık ihale usulü için tüm ihale ilkelerinin uygulanması açısından diğer ihale 
usullerinden üstün olduğu suiistimal riskinin en az olduğu söylenebilir. 

2012 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemleri üzerine yapılan denetim faaliyeti sonucu ve 
ortaya çıkan denetim raporuna bu muhalefet şerhinin yazılması gerekmiştir. 
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1.  DENETİM KOMİSYONUNUN SAYISI  

 
Denetim çalışmamızın dayanağı olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun denetim ile ilgili 25. 

Maddesi, “Üçten az beşten çok olmamak üzere” üye sayılı bir denetim komisyonu oluşturulacağını 
hükme bağlamıştır. Yasal ölçünün böyle konmasının amacının, iktidarın denetimi kısıtlama imkânına 
kavuşturulması değil, denetim çalışmalarındaki gerçek ihtiyacın, Meclisin üyeleri tarafından 
belirlenmesine imkân vermek olduğu tartışmasızdır. 

 Beş üyenin denetim imkânı ve performansı ile 3 üyenin denetim imkânı ve performansı hiçbir 
zaman aynı olamayacağına göre, bu düzenlemenin sağlıklı denebilecek uygulama şekli, büyük 
belediyelerin 5 üyeden oluşacak komisyonca denetlenmesidir. 

 Fatih Belediyesi 8 Belediye Başkan Yardımcısı, 4 Başkan Danışmanı, 22 müdürlük ve 400’in 
üzerinde çalışanı ile yönetilmeye çalışılan bir kurumdur. Sadece bu verilerle bile Anadolu’nun pek 
çok il belediyesinden daha büyüktür. Bu anlamda Belediyemizin Denetim Komisyonun 5 kişiden 
oluşması daha sağlıklı bir denetim açısından oldukça önemlidir. Bu noktada 2011 yılının Ocak 
ayında yapılan Denetim Komisyonu seçimleri öncesinde CHP Grubu olarak komisyonun 5 üyeden 
oluşmasına ilişkin önergemizin iktidar partisinin oy çokluğuyla red edildiğini hatırlatmak istiyoruz. 

 Bu durum sağlıklı ve detaylı bir denetimin yapılmasının önünde büyük bir engel olmuştur. 
Kanunların bu konudaki açık hükümlerine rağmen bu talebin kabul edilmemesi düşündürücüdür. 
Denetimin şeffaf olması ilkesi açıkça çiğnenmiştir. Bu durum belediyemizin denetimden 
hoşlanmaması olarak yorumlanabilir. 
 
2. İSTİSNAİ 21 / B YOLU İLE YAPILAN İHALELER.  

 
Açık ihale usulü 4734 sayılı Kanun’da temel ihale usulü olarak kabul edilmiş olup belli istekliler 

arasında ihale veya pazarlık usulü ihale yöntemi sadece istisnai haller için öngörülmüştür. Açık 
usulle yapılması gereken bir ihalenin, kanundaki istisnalar kullanılarak, pazarlık usulü ihale 
yöntemiyle yapılması hukuka aykırıdır.  

Türkiye’de kamu ihalelerinde suiistimale en açık düzenleme 4734 sayılı Kanun’un 21/b 
maddesinde öngörülen istisnai alım yöntemidir. 

 Bu maddeye göre; doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve 
beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine 
ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması halinde idarenin davet edeceği en az üç firma ile 
ilansız ihale olarak yapılması öngörülmüştür.  

2012 Yılı içerisinde FATİH Belediyesi'nce Kamu İhale Kanununun 21/b maddesine göre üç adet 
ihale yapılmış, bu ihalelerden biri Van depremi nedeniyle yemek alımı 2012/2358 ihale kayıt no ve 
556.852 TL. Sözleşme bedelli diğeri 2012/210616 sözleşme nolu 388,800 TL sözleşme bedeli fakir 
vatandaşlara yemek alımıdır.  

Bu hizmetlerin alımı aşamasında "can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya 
idare tarafından önceden öngörülemeyen durumlar olduğu anlaşılmakla beraber Van depremi 
nedeniyle yemek alımı bu kapsamda değerlendirilebileceği, diğer ihalenin ise 21/b kapsamında 
yapılmamasının daha doğru olacağı aşikârdır.  
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Kültür Gezi Organizasyon adlı 2012/39749 sayılı 21/b kapsamında yapılan ihaleye Belediyenin 
şirketi Halktaş’ın katılarak 329.972,48 TL bedelle kazanması, yukarıda açıklanan şartlara haiz olmayı 
kapsayıp kapsamadığı dikkat çekmektedir. 

Açık ihaleler ile 21/b kapsamında yapılan ihaleler karşılaştırıldığında açık ihalelerdeki kırım 
oranlarının 21/b kapsamındaki ihalelerde düştüğü, rekabet ortamının yeterince oluşturulamadığı ve 
idarenin sadece yasanın zorunluluklarını yerine getirdiği görülmektedir.    

 
3. 21 F KAPSAMINDA YAPILAN İHALELER. 

 
Aynı yıl içerisinde aynı içerikte olmasına ve tek seferde alınmasında sakınca bulunmamasına 

rağmen bazı ihalelerin açık ihale sınırının altına indirilmesiyle ya da iki ayrı ihaleye bölünerek 21/f 
veya doğrudan alım yapılması yoluna gidilerek kamu zararına neden olabilecek uygulamalar 
gerçekleştirilmiştir.  

 
Fatih Belediye Başkanlığına bağlı müdürlüklerce 2012 yılında 21/f maddesi kapsamında toplam 

13 adet ihale yapılmıştır. Bu ihaleler incelendiğinde ağırlıklı kısmının 144.600TL civarındaki 2012 yılı 
ihale sınırına çok yakın tutarlar olması hususu dikkate alındığında son derece düşündürücüdür.  Bu 
konuda aşağıdaki örnekler verilebilir. 

 
• 2012/67980 ihale kayıt numaralı ve 138.321 TL + KDV bedelle sonuçlanmış " Yaz Sporları 

Etkinlikleri" ihalesi, 
• 2012/92902 KİK ihale kayıt numaralı ve 114.500 TL + KDV bedelle (TAT İthalat) 

firmasında sonuçlanmış " Kol Saati alımı “ ihalesi, (TAT İthalat) 
• 2012/419 KİK ihale kayıt numaralı ve 124.950 TL + KDV bedelle (TAT İthalat) firmasında 

sonuçlanmış " Kadife Kutu İçinde Maket Alımı " ihalesi. 
•  2012/36737 KİK ihale kayıt numaralı 134.500 TL+KDV bedelle (Adata Elektronik Güv 

Enlik Sis. Sanayi Tic. Ltd.)  firmasında sonuçlanmış “Kent Güvenlik Yön. Plaka Tanıma 
Sistemi”  ihalesi, 

•     Kültür Gezileri Kapsamında Araç Kiralama Ve Organizasyon Hizmet Alımı 2012/135549 
135.030 TL+KDV   bedelle Belediyenin Şirketi Halktaş A.Ş. nin kazandığı ihale, 

•     2012/139444 KİK ihale kayıt numaralı 138.821.22 TL+KDV bedelle Belediyemiz 
Birimlerine Mobilya Alımı ( Koç Büro Mobilyaları İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti ) ihalesi. 

 
 

4. HİZMET ALIMI YOLUYLA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI 
 
Her ne kadar kağıt üzerinde güvenlik hizmetleri ihale edilmiş gibi görünse de, fiili uygulamada, 

işçiler ihale edilmekte, güvenlik şirketleri yalnızca işçilerin sigorta primleri ve ücretlerini yatırmakta, 
işin sevk ve organizasyonu kamu kurumlarınca yapılmakta, işçilere emir ve talimatı kamu kurumları 
vermekte, işten çıkarma da dahil olmak üzere işçilere ilişkin tüm işverenlik yetkileri kamu 
kurumlarınca kullanılmaktadır.  

 
Norm kadro sınırlandırmasıyla kısıtlanmış olan personel sayısı bu yöntemle artırılarak ciddi 

miktarda yasaya aykırı olarak personel çalıştırılmaktadır. Bu personelin alımı özellikle siyasi olarak 
kullanılmakta, taşeronlarca siyasi nitelik taşıyan adaylara ayrıcalık tanınmaktadır. Hem hukuka hem 
de toplum vicdanına aykırı bu uygulama neticesinde, kazanan yalnızca taşeron şirketler olmakta, 
işçiler daha ucuza, güvencesiz ve hakları kısıtlanarak çalıştırılmakta, kamu kurumları ise normal 
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koşullarda işçilere ödeyecekleri ücreti, taşeron şirketlere ödemekte, kaynak tasarrufu söz konusu 
olmamaktadır. Hizmet alımı yoluyla personel çalıştırılmasında yasaya aykırılık.  

 
 Kamu ihale kurumu kararı  2012/004, Gündem No 94  16.01.2012 2012/UH.II-394  kararından 

da  anlaşılmaktadır. 
 
5. BELEDİYENİN İŞTİRAKLERİNCE KAZANILAN İHALELER. 

 
• Protokol Yönlendirme Personel Dosyası 2012/24011 İhale Bedeli ..........  290.880 TL+KDV 
• Fakir Vatandaşlara Yemek Verme İşi, 2012/25092 İhale Bedeli ..............1.542.240 TL+KDV 
• İş Makinesi Kiralama İşi, 2012/14041 İhale Bedeli ...................................  333.550 TL+KDV 
• Çanakkale Gezisi Araç ve Organizasyon İşi, 2012/15011 (Açık İhale).....  623.350 TL+KDV 
• Kültürel Gezi Organizasyonu 2012/39749 (21/f)) .....................................  329.972 TL+KDV  
• Araç Kiralama Ve Organizasyon Hizmet Alımı 2012/35549 (21/f)............  135.030 TL+KDV 

 
 
6. KAMU ZARARININ GÖZETİLMEMESİ. 

 
Fatih Belediyesi adına çıkartılmakta olan Gazetenin, Fatih halkına yıllık 330.000 TL+KDV bedeli 

olmaktadır. Bu bedel gazetenin yayına hazırlanması ve basım hizmetini kapsamaktadır. 2012/28494 
sayı ile açık ihale olarak yapılan ihaleyi İhlâs Gazetecilik A.Ş. kazanmıştır. Ayrıca çıkartılan 
gazetenin dağıtımı içinde 2012/153215 sayılı ihale ile 130.500 TL+KDV bedel ödenmektedir.  Fatih 
halkına Fatih Belediyesinin icraatlarını yansıtmak istemesinin mali boyutu 460.000TL+KDV TL dir. 
Fatih Belediyesinin yaptığı çalışmaların Fatih halkına duyurulmasının bu bedellere çıkması oldukça 
düşündürücüdür. 

 
Ramazan ayında pidelerin içine konması için Fatih Belediyesi tarafından yaptırılan ve fırınlara 

ücretsiz dağıtılan 250.000 adet kâğıt ambalaj malzemesine, ( 0.07TL*250.000 = 17.500 TL +KDV)  
20.650TL ödenmiştir. Fatih Belediyesinin Reklâma ihtiyacı olmadığı aşikardır. Ramazan kutlaması 
için daha ekonomik bir yol seçilebilirdi. 

 
 

7. İHALELERİN YASAL VEYA ETİK SORUN OLUŞTURDUĞU ŞAHIS VE KURUMLARCA 
ALINMASI. 
 
• 2012/92902 KİK ihale kayıt numaralı ve 114.500 TL + KDV bedelle (TAT İthalat) 

firmasında sonuçlanmış " Kol Saati alımı “ ihalesi, (TAT İthalat) 
• 2012/419 KİK ihale kayıt numaralı ve 124.950 TL + KDV bedelle (TAT İthalat) firmasında 

sonuçlanmış " Kadife Kutu İçinde Maket Alımı " ihalesi. 
 
ERHAN ERDUL Tat İthalat firmasının sahibinin halen AK PARTİ FATİH İLÇE Yedek Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. 
 
 

8. İHALE ALAN MECLİS ÜYELERİ. 
 
FATİH BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ nün 2012 / 15011 sayılı ihale 

dosyası ile yaptığı açık ihalenin sonucunda KÜLTÜR GEZİLERİ KAPSAMINDA ARAÇ KİRALAMA 
VE ORGANİZASYON HİZMETİ alımı işi İhaleye ortak giren Belediye HAKLTAŞ ile BERKAN 
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TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bünyesinde 623.350 TL +KDV bedelle ihale 
edilmiştir.  

 
İhaleyi kazanan firmalardan BERKAN TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nin 

büyük ortağı ALİ BİLİR, Beykoz Belediyesi Hukuk, Bütçe, Sağlık, Kültür ve Sanat Komisyon 
üyelikleri yanında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Tarife Komisyonu üyeliği görevlerini ifa 
etmektedir. 

 
 

9. SONUÇ: 

Belediyenin 2012 yılında yaptığı işlerin tarafımı bağlayıcı hiçbir yönü bulunmamaktadır. 
Sorumluluk işlemleri yapan müdür başkan ve başkan yardımcılarına dolayısıyla ita amiri olan 
belediye başkanına aittir. Yapmış olduğumuz denetim sadece hesapların, sayıların tutarlılığı ve ihale 
dosyalarının kanunlara uygun hazırlanıp hazırlanmadığı yönündedir. Hesapların tek tek incelenmesi 
dosyaların denetlenmesi alınan ve verilenlerin tamamının fiziki olarak sağlıklı biçimde denetlenmesi 
kanunun belirlediği sürede mümkün değildir 

 
Bu konuların ışığında yapılan 2012 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve 

işlemlerin denetimleri neticesinde belediye yönetimin yaptığı yasal tahsilât ve ödemeler haricindeki 
yaptığı diğer işlemler için olumsuz görüş bildirmekteyim.  

 
2012 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Fatih Belediye 

Meclisi denetim komisyonu raporuna ait denetim komisyonu üyesi Fazıl Uğur SOYLU tarafından 
yazılmış dokuz madde ve beş sayfadan oluşan muhalefet şerhidir. 

 
Gereğini arz ederim. Saygılarımla 
 
 

FAZIL UĞUR SOYLU 
FATİH Belediyesi 2012 Yılı Belediye Meclisi  
Denetim Komisyonu Üyesi 
29.03.2013 
 
Not: 2013 yılı Mart ayı içerisinde yazılan dört sayfalık bu rapor, denetim raporunun eki ayrılmaz 
parçasıdır. 
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5. HUKUK 
 
     

2009–2014 MART DÖNEMİNDE 
 

Toplam 70 Adet Suç Duyurusu Yapıldı 6 Adet Mahkeme Açıldı. 
 

2014 Nisan- 2014 Aralık Döneminde 
1 Adet askıya çıkan imar değişikliğine itiraz,  deprem toplanma alanına otel inşaat 

izninin iptali ve yürütmenin durdurulması talepli 1 adet mahkeme açıldı 
 
 
5.1. HUKUKA TAŞINAN KONULAR 

 
2011 YILINA AİT DENETİM RAPORUNA İSTİNADEN SUÇ DUYURUSU 

YAPILAN KONULAR. 
 
 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA 
 

            Konu; 2011 Denetim Raporu                                                                   07.05.2012 
 

Meclis Başkanlığının, Fatih Belediyesinin 2011 yılı gelir gider hesapları ve yapılan işlemlerin 
denetlenmesi için kurulan denetim komisyonu raporunun devamı ve ayrılmaz bir parçası olan 5 
sayfalık raporda ve Fatih Belediyesi 2011 Faaliyet Raporunun görüşmelerinde CHP Grubu adına 
yapılan konuşmada sözlü  olarak belirtilen ve tutanaklara geçen aşağıdaki söz konusu aksamaların 
sorumluları hakkında gerekli yasal işlemlerin ve ilgili kurumlara ihbarların yapılıp, yapılmadığı 
hakkında ivedi olarak gurubumuza yazılı bilgi verilmesini arz ederiz. 
 
Belirtilen konular; 
 

• Denetim odası olarak kullanılan odanın, denetim kurulu başkanlığına seçilen meclis üyesine 
tahsis edilmiş olduğundan onun tasarrufundadır. Kanun gereği Denetim Kurulu odasının 
kurula tahsis zorunluluğu olmasına rağmen, Denetim Kuruluna müstakil ve sadece denetim 
komisyonun çalışması için tahsis edilmiş bir oda verilmemiştir.  

 
• Denetlemek istenen dosyalar kısıtlı zaman içinde verilerek detaylı inceleme yapılması ve not 

alınan bilgilerin odadan çıkarılması engellenmiştir. Yazılı olarak verilen 18 maddeyi içeren 
soruların cevaplarını içeren dökümler verilmeyerek, sadece okunmuştur. Ayrıca yazılı olarak 
istenen bazı bilgiler süremiz az kaldı diyerek cevapsız bırakılmıştır. 

 
• Denetim komisyonunda 3 üyeye sahip AKP nin denetim komisyonu başkanının bu tavrı ister 

istemez grubumuzda, belediye yönetiminin şaibeli bazı işler yaptığı kanaatini uyandırmıştır. 
İstediğin dosyaya bakabilirsin diyerek çalışma rahatlığı verileceği ifade edilmesine rağmen 
uygulama tam tersi alelacele adeta yangın mal kaçırır gibi yapıldığından denetim görevi 
engellenmiştir.  
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• Fatih Belediyesinin 2011 yılı bütçesinin tüm gelir ve giderlerin incelenmesinde komisyonca 
uzman kişi olarak görevlendirilen müfettiş Fazlı ARSLAN dan yararlanılarak hazırlanması 
gerekirken, raporun tamamı ona hazırlatılmıştır. Denetim raporunun yazılma aşamasında 
hiçbir bilgi verilmemiş, fikir alınmamış yazılıp tamamlandığında bitmiş olarak ekleri ve 
imzaları olmadan incelenmek üzere verilmiştir. 

 
• Denetim komisyonundaki üye Fazıl Uğur SOYLU’NUN denetim görevini tam ve eksiksiz 

olarak yapması engellenmiştir. 
 

• Denetim komisyonu raporunun imzalı ekleri ve 5 sayfalık şerh raporunu da içeren bir 
kopyası üye Fazıl Uğur SOYLU’ YA ve CHP Grubuna verilmemiş, sadece sonuç bölümü 
Mecliste okunmuş ve oylanmıştır.  

 
• 5393 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarıca Meclis Üyeleri arasından belirlenen 3 üyenin 

Belediye Başkan Yardımcı olarak atandığı bunlara ödenen ücretlerde yasalara uygun 
davranılmadığı (Ocak - Nisan 2011 ayları itibariyle) tespit edilmiştir. 

 
• 5393 sayılı yasanın 51. maddesi, Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen 

çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak 
kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir demektedir. Bunlara 
ödenen ücretlerde yasalara uygun davranılmadığı (Ocak- Ağustos 2011 itibariyle) tespit 
edilmiştir. 

 
• İhale ile alınan 20.000 koli gıda malzemesinin hangi esaslar dikkate alınarak kimler 

tarafından kimlere ve nasıl dağıtıldığı konusunu içeren yeterli ve açıklayıcı bilgi ilgili 
müdürlük tarafından istenildiği halde verilmemiştir. 

 
• Doğrudan Alımların bilhassa Belediyenin Şirketi Halktaş’ın üzerinden yapılmasının 

SAYIŞTAY tarafından incelenmesi gerekir. 
 

• Alınan yan tekliflerin birbirlerine çok yakın olması dikkat çekicidir. Bu firmaların SAYIŞTAY 
tarafından incelenmesi gerekir. 

 
• Halktaş’ın kendi iştigal konusu bünyesinde bulunmamasına rağmen oluşturduğu 

konsorsiyumlarla yüklenici firma olarak doğrudan alım ve ihalelere katılarak kazanması 
SAYIŞTAY tarafından inceleme söz konusudur.  

 
• Halktaş’ın katıldığı hiçbir ihale ya da doğrudan alımda diğer katılan firmaların 

kazanamamasının SAYIŞTAY tarafından incelenmesi gerekir. 
 

• Halktaş Aş ‘ Nin 31/12/2011 Tarihli Bilançosunu ve Gelir Tablosu, SAYIŞTAY tarafından 
incelenmesi gerekir. 

 
• 657 sayılı Devlet Memurları Yasası dışına çıkarak istediği kalitede personeli istediği kadar ve 

istediği ücretle istihdam edebilmek imkânını belediye şirketlerinden usulsüz olarak 
kullanarak, Belediye bünyesinde danışman adı altında bazı kişilerin çalıştırıldığı ve 
maaşlarının Halktaş’tan karşılandığı dolayısıyla yetki gaspı yapıldığı, Belediye Başkanının 
Meclis konuşmasında ifade ettiğinden SAYIŞTAY ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
Müfettişleri tarafından incelenmesi gerekir. 
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• Halktaş’ın kuruluş amacından saptırıldığı, Belediyenin neredeyse tüm ihale ve doğrudan 

alımlarına katılan ve katıldığı hiçbir ihaleyi kaybetmeyen, yaptığı işlerle cirosunun hayli 
yüksek bir yapıya kavuşturularak amaç dışı kullanılmaya, haksız rekabete yol açmaya 
sebebiyet vermektedir. SAYIŞTAY ve REKABET Kurulu tarafından incelenmesi gerekir 

 
• Şirket yönetiminde belediyeyi temsilen üst düzey belediye yönetiminde bulunanlardan 

oluşması, belediyenin yaptığı ihale ve doğrudan alımlarını hazırlayan birimleri zor durumda 
bırakmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi ve SAYIŞTAY tarafından incelenmesi 
gerekmektedir. 

 
• Yerel yönetimlerin asli vazifeleri dururken ticaret yapması, gıda, organizasyon, kafeterya, 

düğün salonu işletmeciliği, taşımacılık, oto kiralaması vb konularda faaliyet göstermesi 
orantısız güç ve belediye şirketi olmanın verdiği avantajla haksız rekabete yol açarak bu 
konularda faaliyet gösteren esnafları zor durumda bırakması SAYIŞTAY ve REKABET 
Kurulu tarafından incelenmesi gerekir. 

 
• 6111 torba yasasına göre yapılandırılan 178.865.523,89 TL kamu borcunun son iki aydır 

ödenemediği, dolayısıyla yapılandırılmanın bozulduğu, belediyenin Kamuya borcunun 
devam ettiği tespit edilmiştir. SAYIŞTAY tarafından incelenmesi gerekmektedir.  

 
• Kadın sığınma evi açmanın yasal bir zorunluluk olduğunu ve ivedilikle ilçemizde en az iki 

adet kadın sığınma evi açılması şarttır. Kadın Sığınma Evinin olmaması bir görev ihmali 
oluşturmaktadır. Bu görev ihmalleriyle alakalı olarak idari ve adli yönden gerekli 
soruşturmalar yapılmalıdır.  07.05.2012 

 
 

 
Fazıl Uğur SOYLU  
Fatih Belediye Meclis 
Denetim Komisyonu Üyesi 

  
 
 
 
 
 
Not: Mart 2014 Yerel Seçimlerinde AKP Fatih Belediyesi Denetim Komisyonu Başkanı 
Sayın Zeki GÜNDOĞDU’YU Fatih İlçesinden seçilebilecek sıradan aday göstermemiştir. 
(Tarafımdan Denetim komisyonunda tespit ettiğim konuları ve denetim komisyonunu 
çalışmasını engellediği için hukuka taşınması neticesinde, müfettiş incelemesine sebebiyet 
verdiğinden, Belediye yönetimini zora soktuğu için… İçişleri Bakanı koruma altına alarak 
Belediye Başkanı ve Üst yöneticileri ve denetim kurlu başkanının yargılanmalarını 
önlemiştir.) 
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SORUŞTURMA SONUÇ EVRAKLARI  
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 DANIŞMANLAR HAKKINDAKİ SUÇ DUYURUSU VE NETİCESİ 
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KENT KONSEYİ SUÇ DUYURUSU 
 

 
 

T.C 
İçişleri Bakanlığı  

    Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü   /  Ankara 
 

 
Konu: Fatih Kent Konseyi hk. Suç duyurusu                                                                    06.10.2011 

Fatih Belediye Başkanlığı tarafından yasa gereği kurmak zorunda olduğu, Fatih Kent 
Konseyi, kuruluş aşamasında kanun ve yönetmeliklere aykırı davranmış, son üç toplantısında salt 
çoğunluk sağlayamamıştır. Fatih Belediye Başkanlığı, 5393 sayılı Kanunun 76.maddesine ve Kent 
Konseyi Yönetmeliği 5, 8, 11, 12 ve 13. maddelerine aykırı hareket edilmiştir. 

Kanun hükümleri hiçe sayılan, uyarılara kulak vermeyen, itiraz edenleri ciddiye almayan bir 
uygulama ile Fatih Kent Konseyi Genel Kurulunun ilk toplantısında Yürütme Kurulu üyelerinin 
Belediye Yönetimi tarafından önceden tespit edildiği açıklanmış, oylaması yapılmamıştır.  

 
Kanun, Kent Konseyi genel sekreterliğine, Belediye Başkanı üç aday gösterir, genel kurul bir 

tanesini seçer, demesine rağmen Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Suver oylama 
yapılmadan,  Belediye Başkanı tarafından atanmıştır. Çalışma gurupları başkanlarının adı 
okunmadan, sadece gurupların adı açıklanarak, kimlerden müteşekkil olduğu açıklanmamış, 
oylaması yapılmamıştır.  Çalışma gurup üyelerinin bir sonraki oturumda belirleneceğini söylenerek 
seçim yapılmadan genel kurulun sona erdiği açıklanmıştır.  

 
CHP meclis grubunu alarak ekte bulunan soru önergeleri ile Kent Konseyi Yönetimini 

uyardığımız halde, genel durumda hiçbir değişme söz konusu olmadığı gibi, Kent Konseyi Genel 
Sekreteri yapılan ikazları sözlü verdiği cevaplarla geçiştirmiş, çalışmaların yasa ve yönetmeliklere 
uygun olduğu ifadesini kullanmıştır.  
 

Tüm bunlara dayanılarak, Fatih Belediye Başkanlığı hakkından,  
 

• Kent konseyi çağrı usulüne uymaması,  
• Kent konsey başkanı, genel sekreteri ve komisyonları seçimi 
• Kent konseyi genel kurullarının salt çoğunluk olmadan, açılması ve kararlar alması  

 
5393 sayılı kanunun 76. maddesi ne dayanılarak yapılan ve İç İşleri Bakanlığı tarafından 08 

Ekim 2006 Tarihli Resmi Gazetesinde yayınlanan 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliğinin 5, 8, 11, 
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12 ve 13. maddelerine aykırı hareket edilmesinden dolayı, 2011 Aralık ayında yapılacak 2. Kent 
Konseyi Genel kurul seçimlerinde de aynı yanlış ve hukuksuzlukları önlemek üzere CHP meclis 
grubu olarak kurumunuz nezdinde suç duyurusunda bulunmaktayız.  

 
Yapılan bu ihbarı, incelemek üzere kurumunuz tarafından müfettiş görevlendirilerek yasal 

işlemin başlatılması için gereğini arz ederiz. 
 
Saygılarımızla. FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ CHP MECLİS GURUBU.  
 
 
 

Adres:   Fatih Belediye Başkanlığı CHP Meclis Grubu, Hoca Üveyz Mah.Adnan Menderes  Bulvarı / 
Vatan Cad. No:54 Fatih / İstanbul 
Gsm   :   0533 592 4385 
Mail   :   fusoylu@gmail.com 
 
Ekler:  
1.)  11.12.2009 Kent Konseyi Seçimi Konulu Soru Önergesi 
2.)  03.01.2011 Tarihli Kent Konseyi Konulu Soru Önergesi 
3.)  08.04.2011 Tarihli Kent Konseyi Konulu Soru Önergesi 
4.)  http://www.fatihhaber.com/1_KENTKONSEY.htm adresinde tüm video kayıtları 
 
 

 
 
 

 



FAZIL UĞUR SOYLU  
FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ    

FATİH BELEDİYE MECLİS HUKUK VE ESNAF KOMİSYONU ÜYESİ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 70 
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AKP MECLİS ÜYESİ VE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAKKINDA 

SUÇ DUYURUSU 

 

 
Not: Soruşturma açılan ve İçişleri Bakanı tarafından koruma altına alınan, Mart 2014 
Yerel Seçimlerinde AKP Fatih Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı 
Sayın İsmail Hakkı TURUNÇ’U Fatih İlçesinden aday göstermemiştir. 



FAZIL UĞUR SOYLU  
FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ    

FATİH BELEDİYE MECLİS HUKUK VE ESNAF KOMİSYONU ÜYESİ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 72 

 
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞININ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİ AŞAĞIDAKİ 

LOGOLAR 
CHP MECLİD GRUBU TARAFINDAN RED EDİLDİ. LOGOYU DEĞİŞTİREMEYEN 
YÖNETİM ÇAREYİ MAVİ RENKLİ ESKİ LOLOGUN YANI SIRA KİREMİT RENKLİ 
LOGONUN KULLANILMASI KARARI ÇIKARTTI BİZ BU KONUYU DA HUKUKA 
VE DANIŞTAYA KADAR TAŞIDIK… 

 

,  
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TOKİ’NİN YAPTIĞI SULUKULEDE 199 MÜLK SAHİBİNE FATİH BELEDİYESİ 

BÜTÇESİNDEN ÖDENMEK İSTENEN 4.474.887.000.TL 
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ŞEHZADEBAŞI CELAL AĞA KONAĞI 

 
ŞİKÂYETÇİ: GAZİ DOĞAN (CHP ESKİ EMİNÖNÜ İLÇE SEKRETERİ) 

BELEDİYE MECLİSİNE TAŞIYAN VE TAKİP EDEN: FAZIL UĞUR SOYLU 
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      5.2. HUKUKA TAŞININAN KONULARIN TABLOSU 
 

FATİH BELEDİYE BAŞKANI VE YÖNETİCİLERİ HAKKINDA YAPILAN SUÇ DUYURULARI VE MAHKEMELER 
( 2009 – 2014)      Fazıl Uğur SOYLU Fatih Belediye Meclis Üyesi                                                             
(Usulsüzlükleri tespit edip, Hazırlayan: FUS - İmza Atan: Grup) 

SIRA SUÇ  
DUYURUSU MAHKEME İŞİ YAPAN TARİH  

KONU ŞİKAYET EDİLEN KURUM SONUÇ 

01 / (M01)   1 CHP Fatih İlçe 
Bşk. 05.08.2009

Sultanahmet meydanında Ramazan 
boyunca açılan ağırlıklı gıda ve ticari eşya 
satan dükkanların tarihi dokuya zarar 
vermesini ve tarihi meydanın panayır 
meydanı haline gerilmesinin önlenmes için 
ramazan süresince dükkanların açılmasına 
izin verilmeyerek yürütmenin durdurulması 
için İdare mahkemesine dava açıldı. (CHP 
Fatih İlçe Bşk.) 

İst Bölge İdare mahkemesine dava 
açıldı 

Ret edildi. Dükkanlar açıldı. 
Kirili ve kaos bir ortam 

yaratıldı. 

1 / (s3) 3   FUS 01.08.2011

5393 / 49 VE 51.Madde                               
1-Bld.Bşk.Yrd.Maaş Ödemeleri ile ilgili        
2-Zabıta Personelini fazla mesai ücreti hk.  
3-Sözleşmelei Personel Maaşları hk. 

Başbakanlık SAYIŞTAY Başkanlığı 

Bld. Bşk. Ve Yöneticiler hk 
yargılama izni verilmedi. 
İçişleri Bakanı: İdris Naim 

ŞAHİN 

2 / (s6) 3   FUS 01.08.2011

5393 / 49 VE 51.Madde                               
1-Bld.Bşk.Yrd.Maaş Ödemeleri ile ilgili        
2-Zabıta Personelini fazla mesai ücreti hk.  
3-Sözleşmelei Personel Maaşları hk. 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü     23/08/2011- 

21889 

Bld. Bşk. Ve Yöneticiler hk 
yargılama izni verilmedi. 
İçişleri Bakanı: İdris Naim 

ŞAHİN 

3 / (s7) 1   FUS 06.10.2011 5393 / 76 .madde. Kent Konseyinin 
çalıştırılmaması hk. 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü 06.10.2011/200162 

Bld. Bşk. Ve Yöneticiler hk 
yargılama izni verilmedi. 
İçişleri Bakanı: İdris Naim 
ŞAHİN 26.03.2012 07-1745 

4 / (M1)   1 FUS/Grup 10.10.2011 Logo değişiminin Mahkemeye taşınması İstanbul 5. İdare Mahkemesi 
Esas:2012/2104 

05.04.2012  tarihinde     
2012/1086  kararı ile red 

5 / Trafik 1   FUS 03.11.2011
Balat Mh. Sadrazam Alipaşa Cad ile 
Abdülezel Cad. köşesine Trafik lanbası ve 
ayna konulması hk 

İst. Valiliği Trafik Şube 
Müd.2011/5430/52648 

Sık sık kaza olan kavşağa 
dışbükey büyük ayna 
koyturtuldu. Kazalarda ciddi 
azalma oldu. 
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6 / (M2)   1 ilçe/Grup 01.06.2012 İst. 5. İdares Mah. Red kararını Danıştaya 
taşınması Danıştay İdare mahkemesinin RET 

kararı DANIŞTAYA taşındı 

7 / (s27) 20   FUS/Grup 08.05.2012
20 değişik konuyu içeren SUÇ DUYURUSU 
2011 DENETİM RAPORU Denetim 
Kom.Üyesi Fazıl Uğur SOYLU 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü 25.05.2012/111625 

Bld. Bşk. Ve Yöneticiler hk 
yargılama izni verilmedi. 
İçişleri Bakanı: Muammer 

GÜLEN  

8 / (s47) 20   FUS/Grup 08.05.2012
20 değişik konuyu içeren SUÇ DUYURUSU 
2011 DENETİM RAPORU Denetim 
Kom.Üyesi Fazıl Uğur SOYLU 

Başbakanlık SAYIŞTAY Başkanlığı 

Bld. Bşk. Ve Yöneticiler hk 
yargılama izni verilmedi. 
İçişleri Bakanı: Muammer 

GÜLEN  

9 / (s67) 20   FUS/Grup 08.05.2012
20 değişik konuyu içeren SUÇ DUYURUSU 
2011 DENETİM RAPORU Denetim 
Kom.Üyesi Fazıl Uğur SOYLU 

 Fatih Kaymakamlığı  
08.05/2012/11703 

Bld. Bşk. Ve Yöneticiler hk 
yargılama izni verilmedi. 
İçişleri Bakanı: Muammer 

GÜLEN  

10 / (68) 1   FUS/Grup 08.05.2012 Bld. Bşk Yardımcılarının Görev tanımları hk.  Fatih Kaymakamlığı  
08.05/2012/11704 

Bld. Bşk. Ve Yöneticiler hk 
yargılama izni verilmedi. 
İçişleri Bakanı: Muammer 

GÜLEN  

11 / (69) 1   FUS/Grup 08.05.2012 Danışmanlar hk.  Fatih Kaymakamlığı  
08.05/2012/11701 

Bld. Bşk. Ve Yöneticiler hk 
yargılama izni verilmedi. 
İçişleri Bakanı: Muammer 

GÜLEN  

12 / (M3)   1 Gazi           
Doğan 11.07.2012 Şehzadebaşındaki kaçak Celal Ağa Konağı İstanbul 5. İdare Mahkemesi 

Bld. Bşk. Ve Yöneticiler hk 
yargılama izni verilmedi. 
İçişleri Bakanı:Beşir 

ATALAY..  Danıştay'a dava 
açıldı  DANIŞTAYDAN 

YARGILANMA İZİN ÇIKTI 
Esas:2012/1692 Karar: 

2012/1998 

13 / (M4)   1 İlçe FUS/Grup 11.01.2013 1/1000 lik Planlara yürütmeyi durdurma ve 
İptal 

İstanbul 9. İdare Mahkemesi 
Esas:2013/64 

Dosya Eksikleri için zaman 
verildi. Yeni Dava açıldı.  

14 / (M5)   1 
Oda 

FUS/Grup  8 
Kişi 

11.02.2013 1/1000 lik Planlara yürütmeyi durdurma ve 
İptal 

İstanbul 2. İdare Mahkemesi 
Esas:2013/347 

Harç yatırıldı Bilirkişi atandı, 
devam ediyor 

SUÇ DUYURUSU MAHKEME      

TOPLAM 70 6      
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6. FAZIL UĞUR SOYLU’NUN VERDİĞİ TÜM ÖNERGELER 
 
       6.1.  NİSAN 2009 - MART 2014 DÖNEMİ ÖNERGELERİ  
 

    FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA VERİLEN ÖNERGELER  ( 2009 - 2014)  Fazıl Uğur SOYLU   Fatih Belediye Meclis Üyesi  
 

NO TARİH KONU SONUÇ 
Netic

e 
alındı

Netice 
alınma

dı 

Cevap 
verilme

di  

1 01.06.2009 

Esnaf Denetimleri...Fatih ilçesinde, haksız rekabeti ortadan kaldırmak, yasalara saygılı esnafın 
yasal haklarını korumak ve tüketicilerin mağdur olmalarını önlemek amacı ile tarafımdan yapılan 
çalışmada, firmaların ruhsatsız, esnaf sicil ve meslek odası kayıtsız, ustalık belgesiz ve fiyat 
tarifeleri olmadan faaliyet gösterdikleri tespit edilmiştir. 

kanunlara saygılı esnafın korunması amaçlı 
önerege Belediyenin kısmwen yaptığı 
denetimlerle korunmuştur 

1    

 

2 01.07.2009 İşgaliye: belirtilen adreslerdeki işgaliyeler için şimdiye kadar tahsil edilen ödemenin ve işgaliye 
alanı ölçüsü hakkında ayrıca bilgi verilme 

İşgaliyelerin çok düşük olduğu ve sağlıklı 
tahsil edilmediği tespit edildi 1     

3 
07.09.2009 Kaldırım İşgaliyeleri, Çay Bahçeleri ve Parklar 

İşgaller devam etmekte. Çay bahçelerimden 
alınmayan kira ve ecrimisil ücretleri tahsil 
edilmeye başlandı 

1    
 

4 07.09.2009 Tarihi Hamam, Personel ve Sultanahmet 
Celal Ağa Otelinin takibi için verilen ilk 
önerge. Sultanahmette ramazan etkinlikleri 1     

5 07.09.2009 Balat Mahallesinde bulunan kaçak kuran kursu binası 1994 yılında encümen kararı ile yıkım 
kararı verilmiş olduğu halde bugüne kadar yıkılamamıştır. Yıkım yapılmadı…  1   

 

6 07.09.2009 

TEKİT, Yeni seçim döneminde başkanlık makamına, CHP Meclis grubu ve CHP meclis üyeleri 
tarafından münferiden yazılı ve sözlü olarak verilen soru önergelerine, başkanlık makamı cevap 
vermemiştir. 5393 sayılı yasanın 26. Maddesinde, belediye meclis üyelerinin bilgi edinme ve 
yürütmeye soru yönelterek cevap alma hakkı verilmiş olduğu açıkça belirtilmektedir 

Kısmen cevaplar verildi Zamanında ve 
tatmin edici cevaplar verilmemekte israrlı 

davranılmakta 
1  

 
 
 
 

   

7 08.09.2009 
Belediyenin Borçları: Vergi borcu ne zaman ve ne şekilde ödenmesi planlamaktadır? 
Vergi borçlarına gecikme cezası uygulandığından, ödemelere öncelik verilmekte midir? 
SGK gibi başka devlet kurumlarına, bankalara ve üçüncü şahıslara ne kadar borcu vardır? 

Yapılan Suç duyurusuna belge olarak kondu 1    
 

8 07.09.2009 

Kedi ve Köpeklerin Bakımı_ Kısırlaştırma işlemi yapılan kedi ve köpeklerin doğal ortamına 
salınması, sakat olanların barınaklarda uygun şekilde bakılması hayvan hakları yasasının yerel 
yönetimlere yüklediği bir hükümdür. Belediyemizin Yedikule de olduğu gibi bu bölgelerde de 
sorunu çözmek üzere gereğini yapması 

Köpekler için çalışma devam etti kediler için 
bir çalışma yapılmamakta. 1    

 

9 07.09.2009 

Parklar ve Depo Ruhsatı: Fatih’in çeşitli semtlerinde bulunan parkların çok bakımsız ve 
temizlikten yoksun olduğu görülmektedir. Halkın dinlenme ve nefes alma alanları olan bu yerlerin 
daha dikkatle korunması ve bakımının yapılması önem arz etmektedir. Bu konuda belediyenin 
acil önlem alması, 

Temizlik ve bakım ihaleleri yapıldı. Parklar 
nispeten temizlendi 1    
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10 27.11.2009 Kaçak Binaların Yıkımı : şehzadebaşı’ndaki Celal Ağa Konağı isimli otel için Fatih belediyesi 
nasıl bir işlem yapmıştır, otele ruhsat verilmiş midir? 

Celal Ağa Otelinin takibi için verilen ikinci 
önerge.  1    

 

11 07.12.2009 

Tarihi Yarımada Platformu: Bu toplantıya katılanlar hangi kriterlere göre seçilmiştir? 
Bu seçim yapılırken taraf olanlar mı davet edilmiştir? 
Fatih Tarihi Yarımada platformu adı altında yapılmak istenen nedir? 
Bu platformun sekretaryası kimlerden oluşmaktadır? 
Neden bu toplantı meclis grubundan saklanmıştır? 
Meclis üyeleri neden davet edilmemiştir? 
Yapılmak istenen, Kent konseyinin alt yapısını mı oluşturmaktır? 

Şifai olarak Hasan SUVER cevap verdi. 
Ciddi bir cevap olmadı.  1   

 

12 05.04.210 

Oto Galerilerinin Durumu hk Fatih ilçesi sınırlarında bulunan oto galeri ve satış yerlerinin 
ruhsatlarının iptal edilerek ilçe sınırları dışına gitmeleri sağlanmış idi. Ancak Halıcılar caddesi 
üzerinde bulunan bazı işyerleri bu faaliyetlerine devam etmekte ve satılık araçları park ederek 
yaya ve araç trafiğini aksatmaktadırlar. 

Söz konusu bölgede uzun bir süre işlem 
yapılmadı.Esnafla görüşülerek takibi yapıldı.  1   

 

13 03.02.2010 

Önergeye verilen cevap 06.07.2009 tarihli soru önergemize altı ay sonra verilen cevabın, çok 
geç ve baştan savma olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Belediye yönetimi, ilgili işgaliyelerin 
önceki dönem yönetimleri tarafından verildiğini beyan ederek sorumlu olmadıkları imasını 
yaratmak istemiş, şimdiye kadar alınan işgal harçlarının fotokopilerini ekleyerek önergede 
istenen bilgilerin tamamını cevaplamamıştır.. 

Hesap işlerinden verilen cevabın yanlış ve 
ya yeterli olmamasının dikkati çekildi. Takip 

edilmeli… 
1    

 

14 09.06.2010 

Key Ödemeleri Fatih Belediyesinde çalışanların KEY ödemeleri hala yapılmamıştır. Haziran ayı 
sonuna kadar ödeme yapılmayan KEY hak sahiplerine mahkeme yolu açık olduğu 
malumumuzdur. Emlak vergilerinin tahsilâtının yeni yapıldığı göz önüne alınırsa ödenecek 
miktarın karşılanması mümkündür. Ayrıca Belediye yönetimi KEY ödemeleri için tedbir alması da 
gerekirdi. 

Key ödemeleri peydel pey ve geçikmeli 
olarak yapıldı 1    

 

15 09.06.2010 
Personel Servisleri Fatih Belediyesi personelinin servis ile taşınmasına bazı kısıtlamalar 
getirilmiş olup, sadece ana arterler üzerinden servis hizmeti verilmektedir.Tasarruf tedbirleri 
arasında olduğunu düşündüğümüz bu kısıtlamanın bir kısım çalışanlar için mağduriyete 
sebebiyet vermektedir. Bu tasarrufun personele ek mali yük getirdiği de göz ardı edilmektedir. 

Servislerde  kısa vadede bir düzeltilme 
olmadı.  1   

 

16 

 

Kent Konseyi Seçimi  Kent Konseyi Meclisi kimlerden oluşmuştur? 
Kent Konseyi Meclisi üyelik duyurusu ne zaman ve ne şekilde yapılmıştır? 
Üyelik Başvuruları ne zaman başlamış ne zaman bitmiştir? 
İlçemizdeki 48 adet meslek odasına neden duyuru yapılmamıştır? 
Adaylık için Üniversite temsilcilerine neden bilgi verilmemiştir? 
Hangi STK’ lara, hangi yolla haber verilmiştir? 
İlçemizdeki siyasi partilere temsilci göndermeleri için yazılı çağrıda bulunulmuş mudur?  Çağrılar 
telefonla mı yapılmıştır? 
Adaylar hangi kriterlere göre belirlenmiştir? 
Adaylar, daha önce bir toplantı yapılarak genel kurula neden tanıtılmamıştır? 
Yapılan çağrılar tebligat yönetmeliğine uygun mu yapılmıştır? 
Yürütme kurulu seçimi yapılmayarak toplantının yasalara aykırı yürütüldüğünden, genel kurul 
iptal edilerek tekrarlanacak mıdır? 

Yapılan Suç duyurusuna belge olarak kondu 1    

 

17 06.10.2010 

Zabıta Memurlarının Durumu  Zabıta personellerinde rotasyon uygulanmakta mıdır? 
Görev yer değişimi hangi kriterlere göre, ne kadar süre ile yapılmaktadır? 
İzin saatleri ve çalışma saatleri zabıta çalışma yönetmeliğine ve memurlar arası hakkaniyet 
ölçülerine uygun mudur? 
Aynı görevde (görev yeri değişebilir) kimler ne kadar süre ile görev yapmaktadır? 

Zabıta personeli arasında ayırım yaparak 
emekliliye ve tayine zorlananların hakkının 
savunulması .Yönetim bildiğini yapmaya 

devam etti 

 1   
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18 03.01.2011 

Personel atamaları ve görevlendirme Üst düzey yöneticiler, danışmanlar ile birim müdürlerinin 
kadro atamaları bugüne kadar meclis gündemine getirilmeyerek 5393 sayılı yasanın 49. 
maddesine aykırı hareket edilmiştir.  Ayrıca Belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan 
meclis üyelerine verilecek ödeneğin belirlenmesi belediye meclisi tarafından yapılması gerektiği 
halde şimdiye kadar verilen ödenek hakkında bilgi verilmediği gibi meclis onayına da 
sunulmamıştır 

Daha sonra Suç duyurusuna belge olarak 
kondu 1    

 

19 03.01.2011 

Spor Kulüpleri, Kaçak bina .. Ruhsatsız olduğu için mühürlenmiş, sonra hangi sebepten 
devamına müsaade edilmiştir? 
Arsa kime ya da kimlere aittir? 
Spor kulübü adına yapıldığı söylenen bina için ne gibi işlem yapılmıştır? 
Bina Bir A.Ş. ye mi yoksa Vefa Spor Kulübüne mi aittir? 
Yapılan bina hangi amaçla kullanılacaktır? 
Çevrede yurtlar, okullar ve üniversite bulunduğundan kullanım amacı dikkate alınarak amacı 
dışında kullanılmaması için gerekli denetimler yapılmakta mıdır? 

Kaçak yapı basına da taşındı. Ancak Spor 
amaçlı kullanılacağı varsayımı ile grup 

üzerinde durmadı. Vefa Lisesi Müdürü ile 
irtibata geçerek takibini yaparak şikayet 

olması halinde suç duyurusu yapacağımı 
bildirdim. Herhangi bir olumsuzlu 

yansıtılmadı 

 1   

 

20 03.01.2011 İşgaliye ve araç parkı   Kalenderhane ile Mollahüsrev mahallelerini ayıran Cemal Yener Tosyalı 
Caddesi, Üniversite bölgesinde olduğundan yaya trafiği oldukça yoğun bir caddedir. 146 
numaradan itibaren kaldırım işgalleri ve araç parklarının önlenmesi gerekmektedir. 

Belli aralıklarla çekici uğradı sora takibi 
yapılmadı 1    

 

21 03.01.2011 

Kent Konseyi .. Kendi belirlediği yandaşlarıyla dahi toplantı yeter sayısını sağlayamayan 
belediye yönetiminin bu tutumu neticesinde işlevsiz hale gelen Kent Konseyi, Kanunun amir 
hükümlerine göre düşmüştür. Kuruluş aşamasından itibaren yaptığımız tüm ikazlara rağmen 
önerilerimizi dikkate almayan belediye yönetimi maalesef sınıfta kalmıştır ve yasalara aykırı 
hareket etmiştir. 
Kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumlu olan genel sekreter, kent konseyi 
yönetmeliğinin 6 maddesinde belirtilen görevlerini yerine getirememiştir. 

Yapılan Suç duyurusuna belge olarak kondu 1    

 

22 07.02.2011 

Parklar ve işletmeler… Fatih ilçesinde belediye tarafından yapılan yıkımlar ve düzenlemeler 
neticesinde halkın kullanımına açılan yeşil alanlar ( parklar )  Kaç adettir? Toplam alanı ne 
kadardır? Kaçı işletmeci tarafından işletilmektedir? İşletme hangi usul ve esaslara göre tahsis 
edilmiştir? Buralardan ne kadar kira, ecrimisil ya da işgaliye alınmaktadır? 
İşletme ihale yasasına göre yapılmıyorsa, tahsis kriterleri nelerdir? İmar yasalarına uygun 
hareket ediliyor mu? İşletmelerin, kapalı alan yapımında ağaç kesmelerine engel olunuyor mu? 
İşletmelerin, çevresindeki esnafa haksız rekabet oluşturmamasına dikkat ediliyor mu? (mevki ve 
muhite göre kira bedelleri, vb nedenler ) İşletmelerin, halkın görebileceği yerde asılı fiyat tarifeleri 
mevcut mudur? İşletmeler, gerektiğinde halkın ücret ödemeden oturma, dinlenme imkânlarını 
sağlama konusunda titiz davranıyor mu? Tüm bu konularda denetimler yapılıyor mu? 
İlçemizde yerleri belirlenmiş, yıkımı yapılan ancak düzenlemesi yapılmamış veya yapılmakta olan 
yeşil alanlar kaç adettir, nerelerdir?  

Tatmin edici cevap verilmemekle beraber 
Verilen önerge ile tüm parkarda ecrimisil 

alınmaya ve bira daha dikkatli 
davranılmasına neden oldu. Ancak yandaşa 
ve mahalle başkanlarına  ihalesiz verilmeye 

devam edildi. 

 1   

 

23 07.02.2011 Fırınlar ve Pastaneler...Fatih ilçesi sınırlarında bulunan fırın, pastane imalat ve işletmeleri, Kaç 
adettir, kaçı ruhsatlıdır? 

Bazı vatandaş şikayetleri üzerine verilen 
önerge belli ölçüde etkili oldu. Bazı şikayetler 

devam etti. 
1    

 

24 09.02.2011 
Taşeron firmalar ve Zabıta… Fatih belediyesinde taşeron hizmeti alınan firma sayısı kaç adettir, 
firmaların isimleri nelerdir ve hangi hizmetlerde kullanılmaktadır. 
Bu firmalara bağlı çalışan personel sayısı kaçtı 

Pek etkili olmadı bilgi verilmedi denetim 
komisyonu bakıyor dendi  1   

 

25 11.02.2011 Meydan ve Çevre Düzenlemesi.. Akşemsettin Mahallesi Koca Sinan Caddesi üzerindeki Mimar 
Sinan parkında yaptığımız tespitler neticesinde, yaklaşık 2 aydan beri park ve çevre düzenlemesi 
çalışmaları devam etmektedir. 

Etkili olmadı. Cevap verilmediı   1   
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26 11.02.2011 Kaldırım ve parke taş işleri.  Bu firmalar tarafından yapılan işler sırasında gerekli çevre ve 
işçi güvenliği tedbirleri alınmadığı tespit edilmiştir. 

Etkili olmadı. Cevap verilmedi.  1   
 

27 11.02.2011 
Çevre, İş güvenliği ihmali… Akşemsettin Mahallesi Koca Sinan Caddesi Baraj apartmanı No:41 
önünde, kaldırım ve parke taşı düzenleme çalışması esnasında gerekli çevre güvenliği tedbiri 
alınmadığından Süleyman BİRSEN adlı vatandaşımızın ayağı takılarak düşmüş ve kafasını 
kaldırım taşına çarparak maalesef vefat etmiştir.  

Etkili olmadı. Cevap verilmedi.  1   

 

28 07.03.2011 Metruk alan..Seyitömer mahallesi Hekimoğlu Alipaşa Caddesi No:106 da yapılan yıkımlar 
neticesinde boş kalan alanda uzun süredir molozlar ve yarı yıkık gecekondular bulunmaktadır.  

Söz konusu yerde Cami inşatı başlatıldı 
vakıfların yeri hala tamamlanmadı 1    

 

29 07.03.2011 
Haliç Caddesi… Yavuz Sultan Selim Mahallesi Haliç Caddesine, Fatih Camisi girişinden itibaren 
araçlar sağlı sollu ve çift sıra halinde park etmektedir. Yayaların, araçların bilhassa, toplu taşıma 
araçlarının geçişini imkânsız hale getirmekte ve tatsız olaylara sebebiyet vermektedir. 

Kısmen çalışma yapıldı etkili olmadı 
Şikayetler devam etti. 1    

 

30 11.03.2011 
Sultanahmet işgaller...Alemdar Mahallesi Zeynep Sultan Camii ile Çocuk Mahkemesi 
arasındaki sokak, Sayın Çelik Gülersoy’un gayretleri ile düzenlenerek hizmete sunulan 
Sultanahmet Mahallesi Soğukçeşme Sokağının kaldırımları sağlı sollu işgal altındadır. Topkapı 
sarayı dış surları dibinde tarihi dokuya uygun olmayan görüntüler bulunmaktadır. 

Kısmen çalışma yapıldı etkili olmadı 
Şikayetler devam etti. 1    

 

31 17.02.2011 Kızılelma cad… Kızılelma Caddesi 1. derecede önem arz eden yollardan biridir. Cerrahpaşa 
hastanesine ulaşımın ana arteridir.  Bilhassa Cuma günleri semt pazarı kurulduğundan çevre 
trafiği daha da yoğunlaşmakta hatta kilitlenmektedir 

Trafik şubeyede bilgi verildi...Etkili oldu. 
Trafik çekicileri çalışıyor 1    

 

32 06.04.2011 

Fazla mesai .. 5393 sayılı yasa 51. maddede, Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde 
fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak 
kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir demektedir. 
2009/2010 ve 2011 yılında meclis gündemine böyle bir konu gelmemiştir 

Yapılan Suç duyurusuna belge olarak kondu 1    

 

33 09.01.1900 

Kent Konseyi… Yapılan Fatih Kent Konseyi 5. genel kurul toplantısı geçersizdir. Kent konseyi 
kuruluşundan bugüne kadar başarılı olamamış ve 5393 sayılı kanunun 76.maddesinde öngörülen 
işlevini yerine getirememiştir. Bu durumun düzeltilmesi ve Fatih halkına yakışan bir Kent Konseyi 
oluşturulması ve çalıştırılması için gerekli olanakları, kanunun öngördüğü şekilde sunulması için 
Sayın Belediye başkanını göreve davet ediyoruz. 

Yapılan Suç duyurusuna belge olarak kondu 1    

 

34 06.04.2011 
 SamiPaşa Sokak   Haseki Sultan Mahallesi Sami Paşa Sokağı yeniden düzenleme çalışmaları 
yapılmış, ancak bina akaçlarının ağızları çevre halkı tarafından yapılan tüm ikazlara rağmen yol 
kodunun altında kaldığından tıkanma tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

Cevap verilmedi telefonlada müdahale 
edşlerek kısmen yapıldı 1    

 

35 06.04.2011 
 Üst Düzey Yönetici Atamaları … 2009, 2010 yılları ve 2011 Nisan ayına kadar üst düzey 
yöneticiler, danışmanlar ile birim müdürlerinin kadro atamaları meclis gündemine getirilmeyerek 
5393 sayılı yasanın 49. maddesine aykırı hareket edilmiştir.    

Yapılan Suç duyurusuna belge olarak kondu 1    
 

36 02.05.2011 

Marketlerin İşgalleri   Fatih ilçesi hudutlarında bulunan marketlerin bilhassa manav bölümleri 
işyerlerinin dışında kaldırım üzerinde bulunmaktadır. Kaldırım işgali bir tarafa bırakılırsa 
sergilenen ürünlerin nevi itibariyle bilhassa sıcak havalarda sinek ve haşere barındırmaya 
müsaittir. Bu durum marketlerin üzerindeki binalarda ikamet edenleri, en çokta zemin ve giriş 
katlarını rahatsız etmektedir 

Cevap verilmedi telefonlada müdahale 
edilerek kısmen yapıldı  1   

 

37 02.05.2011 Kedi Evleri ..Fatih ilçesi hudutlarında yapılmış ve yapılmakta olan tüm parklara kedi evleri 
yapılarak kedilerin kısmen de olsa bu mekanları paylaşmaları sağlanmalıdır.  

Sözlü olumsuz cevap verildi. Bir süre sonra 
kevi evler yapıarak Fatih İlçesinin muhtelif 

yerlerine kondu. Bizim projemiz hayata 
geçirildi. 

1    
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38 05.05.2011 Sözleşmeli Personel Atamaları  2011 Mayıs ayına kadar sözleşmeli, personellere ödenecek 
ücretlerin belirlenmesi meclis gündemine getirilmeyerek 5393 sayılı yasanın 49. maddesine 
aykırı hareket edilmiştir 

Yapılan Suç duyurusuna belge olarak kondu 1    

 

39 06.06.2011 

Aile Danışmanı   24 Mayıs 2011 Salı günkü Habertürk haber portalında, Fatih belediyesinin 
muhafazakâr aile danışmanı Sibel Üresin' den şok açıklama! "Çok eş yasal olsun" haber başlıklı 
yazıda belirtildiği gibi adı geçen şahıs, 
Fatih belediyesi tarafından muhafazakâr aile danışmanı olarak görevlendirilmiş midir? 
Belediyemiz tarafından aile içi iletişim seminerleri düzenlenmekte midir? 
Düzenlenen bu seminerlerde Sibel Üresin konuşmacı olarak katılmış mıdır? 

Söz kousu iddaları hafife alcak şekilde 
yetersiz cevap verildi.  1   

 

40 06.06.2011 

Cadde ve Sokak bariyerleri Bu hız kesici bariyerler kaç adet cadde ve sokağa konulmuştur? 
Hangi cadde ve sokaklarda asfalttan yapılan hız kesici bariyer vardır? 
Yeni yapılan hız kesici plastik bariyerlerin belediyemize maliyeti ne kadardır? 
Bu bariyerleri belediye birimleri alıp montaj yapmıyorsa, hangi firma ya da firmalar yapmaktadır?
Bariyerlerin konma kriterleri nelerdir, bu kriterleri kimler belirlemektedir? 

Cevap verilmedi.   1 

 

41 06.06.2011 

Bina Dış Cephe Yenilemeleri  Dış cephe yenileme hangi kriterlere göre yapılmaktadır? Bir 
standart oluşturulmuş mudur? 
Yenilemeler Belediyemiz tarafından yapılmak tamıdır? 
Belediyeyi referans göstererek iş yapan firma var mıdır? 
İşin Belediye tarafından yapılması ve vatandaşa %25’inin fatura edilmesi için baskı 
uygulanmakta mıdır? 
Belediyenin verdiği fiyatların piyasa raici üzerinde olduğu ve vatandaşın iskele kurma harç parası 
ile korkutularak işin fahiş fiyatla teklif edildiği doğrumudur? 
Belediye yönetimi Haksız rekabet ortamı oluşmaması için hassas davranmakta mıdır? 
Bugüne kadar kaç bina dış cephe yenilemesi yapmıştır? Bu işlerden dolayı Belediye kasasına ne 
kadar girdi oluşmuştur? 
Halen devam eden dış cephe yenileme işleri hangileridir? 

Söz konusu iddaları hafife alcak şekilde 
yetersiz cevap verildi.  1   

 

42 01.08.2011 

Sultanahmetteki sokak işgalleri  İlçemiz hudutlarında bulunan Alemdar Mahallesi Divan yolu 
caddesi sağlı sollu, bilhassa aşağıda isimleri bulunan... Hoca Rüstem Sokak, Bestekâr Osman 
Sokak, Dr. Eminpaşa Sokak, Ticarethane sokak, Şeftali Sokak tamamen işgal altındadır. Bu 
işgaller karşılığı belediyemiz herhangi bir işgaliye almakta mıdır?      

Söz kousu iddaları hafife alcak şekilde 
yetersiz cevap verildi.  1   

 

43 01.08.2011 

Fatih Belediyesi Sosyal tesisleri    İlçemiz hudutlarında Fatih Belediyesi Sosyal Tesisleri adı 
altında faaliyette bulunan işletmeler, Kaç adettir, Kim, ya da kimler tarafından işletilmektedir. 
Belediyenin şirketi tarafından işletilenler hangileridir? Belediye şirketi taşeron firmalara işletme 
hakkı vermiş midir? Taşeron olarak işletilen sosyal tesis var mıdır? Taşeronlar hangi kriterlere 
göre belirlenmiştir? Belediyenin işlettiği işletmelerde kaç kişi çalışmaktadır? İşletmelerin 
uyguladıkları fiyat tarifeleri kim ya da kimler tarafından hangi kriterlere göre belirlenmektedir? 
İşletmeler kar etmekte midir?  Yıllık karları ne kadardır? Zarar eden işletmeler var mıdır? Bunlar 
hangileridir ve zarları ne kadardır?  

Söz kousu iddaları hafife alcak şekilde 
yetersiz cevap verildi.  1   

 

44 05.08.2011 Sanatçılar için düzenleme    Dünyanın en önemli meydanlarında, tarihi eserlerinin civarında 
sokak sanatçıları o şehrin amir idaresi tarafından özellikle özendirilerek, yönlendirilerek 
sanatlarını icra edebilmeleri için uygun yerlere yerleştirilirler. 

Cevap verilmedi.   1 
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45 05.09.2011 Sosyal denge sözleşmesi.. Fatih belediyesi personelinin, maddi sıkıntılarını çözmesi, çalışanlar 
arasındaki ücret dengesizliğini ve ücret adaletsizliğini gidermesi ve çalışma barışına katkı 
sağlaması düşüncesi öngörüsüyle, Fatih Belediyesi Personeli temsilcileri ile Sosyal Denge 
Sözleşmesi yapmak üzere sayın belediye başkanına Fatih belediye meclisi CHP gurubu olarak 
yetki vermiş idik. 

Cevap verilmedi.   1 

 

46 05.09.2011 
Akbıyık caddesi.. İvedilikle bu caddede bir çözüm üretilmeli, kaldırım işgalleri kaldırılmalı ya da 
araç trafiğine kapatılmalıdır. Aksi halde istenmeyen kazalar ve nahoş hadiseler meydana 
gelebilir.  

Cevap verilmedi.   1 
 

47 05.09.2011 
Işık ve Binbirdirek Meydanı  Sokak  Fatih ilçesi Binbirdirek Mahallesi Işık Sokak içersinde 
bulunan otopark sokağın bir kısmını, Binbirdirek Meydanı sokağının tamamını ve her iki sokağın 
ortasında kalan yeşil alanı araçları park ettirmek suretiyle işgal etmektedir. 

Cevap verilmedi.   1 
 

48 05.09.2011 

Alay müftüsü Sokak..Fatih ilçesi Seyyitömer Mahallesi Alay müftüsü Sokak No: 12 ile 14 
arasında kalan ve belediyeye terk edilen dar alan binaların derinliğince devam etmekte ve 
binaların arka tarafında genişlemektedir. Bu alan içersinde molozlar ve çöpler bulunmakta 
çevreyi rahatsız etmektedir 

Düzenleme için çalışıldığı şeklinde şifai bilgi 
verildi..  1   

 

49 05.09.2011 

Celal Ağa Konağı ..Balabanağa Mahallesi Şehzadebaşı Caddesinde yapılan Otel’in alanı 
içersinde  922 ada 118 pafta 119 parseldeki tarihi Acemioğlanlar Hamamı’nın bulunması 
nedeniyle Anıtlar Kurulu 4. dairesinin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, hakkında yıkım 
kararı olmasına rağmen, Fatih Belediyesince geçici olarak 15.04.2009 tarihinde düzenlenen 1 yıl 
süreyle İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı verilmiş, ancak verilen  1 yıllık süre dolmuştur. 
Şehzadebaşı’ndaki Celal Ağa Konağı isimli işletme için Fatih Belediyesi Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğü’nce verilen geçici ruhsatın süresi dolduğu halde faaliyetini sürdüren otele, 
Fatih Belediye Başkanlığı ne gibi bir işlem yapmıştır? 
Hangi nedenle, İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı yönetmeliğinin 5.inci maddesine aykırı geçici 
ruhsat verilmiştir? 
Kanuni dayanağı nedir? 
Fatih Belediye Başkanlığı, ruhsatsız çalışan oteli faaliyetten men etmek için ilgili müdürlüğe 
talimat vermiş midir? 
Doğalgaz, Elektrik ve İski hizmetlerinin durdurulması için ilgili kurumlara yazılı müracaat edilmiş 
midir? 

Yapılan Suç duyurusuna belge olarak kondu 1    

 

50 05.09.2011 

Küçük Ayasofya Caddesi  Küçük Ayasofya Mahallesi Küçük Ayasofya Caddesi üzerinde Şifa 
Hamımı Sokağı köşesindeki yan yana bulunan dört adet bina tahta perde ile çevrilerek 
bilinmeyen bir faaliyet (yıkım, tadilat, yeni inşaat, vb) için hazırlandığı ilişikteki resimde de 
görülmektedir.  
Fatih Belediye başkanlığı bu bölgede inşaat ruhsatı vermekte midir? 
Bu binalar neden tahta perdeyle çevrilmiştir? 
Çevrili alanda bulunan binalar hangi amaçla kullanılacaktır? 
Binaların yıkım ruhsatı var mıdır? 
Belediye eski tarihli verilen inşaat ruhsatlarını geçerli görmekte midir? 

Yapılan Suç duyurusuna belge olarak kondu. 
14 ay sonra kaçak yapılan otel binası 
yıktırıldı. Mustafa Demir yargılanıyor. 

1    

 

51 05.09.2011 Trafik Işıkları ve Kavşaklar.. Fatih İlçesi hudutlarında, ilçe belediyesi ve Büyükşehir belediyesi 
trafik işleri müdürlüğü tarafından yapılan ışık ve trafik levha ve işaretleri ve kavşak düzenlemeleri 

Cevap verilmedi.   1 
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52 06.09.2011 Seyyid Ömer Sarnıcı   Seyyid Ömer Mahallesinde, Bizans döneminden kalan sarnıç (Seyyid 
Ömer Çukurbostan) için ilgili başkan yardımcısı gurubumuza gelerek sarnıç içinde yapılacak 
düzenlemelerin projesini sunmuş idi. 
 Ancak sunulan proje ile yapılmakta olan inşaatın tamamen farlı olduğu yerinde yaptığımız 
incelemelerle tespit edilmiştir. 

Cevap verilmedi.   1 

 

53 09.09.2011 

Seyyid Ömer Mh. Okul Alanı  Seyyid Ömer Mahallesi Cevdet paşa caddesi 409 pafta, 1733 
ada, 9-10-27-28-50-51-66 E:56 Y:72 E:58 Y:74 parsel sayılı taşınmazların Okul yapılmak üzere 
5393 sayılı yasanın 75. maddesinin (d) bendine göre Maliye Hazinesi adına devri için sayın 
Belediye Başkanına Fatih Belediye Meclisi 05/02/2010 tarihinde 04/02/2010 tarihli komisyon 
raporuna göre yetki verilmiş idi. 
Söz konusu alanın yanına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından itfaiye binası yapılmak 
üzere ihale edilmiş ve yapımı sürmektedir. 
Belediye Meclisinin Okul için onay verdiği alanın son durumu nedir? 
Aradan bir hayli süre geçtiği halde bir faaliyet gözükmemektedir. Okul binası inşaatı ne zaman 
başlayacaktır? 

Cevap verilmedi.   1 

 

54 09.09.2011 

Belediyenin Resmi Web sitesi Fatih Belediyesinin, bilişim alanında ciddi yatırımlar yaptığı, 
diğer belediyelere danışmanlık verdiği, eğitimler organize ederek birçok başarı belgesi aldığı 
malumumuzdur.  
Böyle bir başarı grafiği sergileyen Belediye Yönetimi, kendi sitesini güncellemeyen, değiştirdiği 
isimleri buradaki listeye güncel haliyle eklemeyen, birleşmeden 30 ay gibi bir süre geçmesine 
rağmen Eminönü’ndeki mahalleleri sisteme eklemeyen sorumlularının görevlerini ihmal ettiği 
aşikârdır. Tüm bu bilgiler ışığında, 
Bahsedilen web sitesi adresindeki mahalle isimlerinin güncellenmesi, 
İhmali olan yetkililer hakkında gerekli işlemlerin yapılması 

Cevap verilmedi.   1 

 

55 09.09.2011 

Eminönü ve Mısır Çarşısı    Fatih Belediyesi sınırları içersinde bulunan tarihi Eminönü ve Mısır 
Çarşısında her çeşit; kuruyemiş, baharat ve kahvaltılık ürünler satan esnaf, tüm bu çiğ yenen 
yiyecekleri açıkta sergileyerek satmaktadırlar 
Zaten, umumi hıfzısıhha kanunu ve zabıta talimatnamesine göre bu tür ürünler açıkta 
sergilenemez ve satışa sunulamaz. 
Bahsi geçen çarşılar başta olmak üzere tüm açıkta satış yapılan yerlerde, semt pazarları dahil, 
acilen önlem alınması, bu tür ürünlerin kapalı cam vitrinler de sergilenerek satışa sunulması, 
satış personellerinin 6 aylık periyotlarla portör muayenelerinin yaptırılıp yaptırılmadığının kontrol 
edilmesi gerekmektedi  

Cevap verilmedi. Basına Yansıdı..   1 

 

56 03.10.2011 

Hekimoğlu Ali paşa Caddesi  Caddenin Kızılelma girişi refüj ile ayrılmış bölümünün bilhassa sol 
şeridi tamamen otoların bilhassa kamyonetlerin park alanına dönüşmüştür. Ayrıca,  Hekimoğlu 
Alipaşa caminde cenaze olduğunda trafik tamamen karışmakta ve kilitlenerek Cerrahpaşa ve 
Samatya hastanelerin ulaşımını sağlayan Kızılelma caddesinin tıkanmasına neden olmaktadır. 
Tek yönlü olan bu caddenin giriş bölümünün araç parkından temizlenerek asıl işlevine kavuşması 
için gereken tedbirlerin alınması ve denetim altında tutulması gerekmektedir. 

Cevap verilmedi.   1 
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57 03.10.2011 Etyemez Tekkesi Sokak Trafiğin ve yayaların güvenli bir şekilde seyir etmeleri için İBB’nin bu 
konuyla ilgili birimleri ile irtibata geçilerek bu yolun düzenlenmesi park alanından çıkartılması için 
gerekli çalışmaların yapılması, bu alanda oluşabilecek kazaların önlenmesi, gereken tedbirlerin 
alınması ve denetim altında tutulması için Fatih Belediye yönetiminin konuya müdahale etmesi 
önem arz etmektedir. 

Cevap verilmedi.   1 

 

58 05.09.2011 

 Tutulan DataBaseyler   Ancak Okulların açılmasına kısa bir süre kala, özel okullar bilhassa 
dershaneler, Fatih ilçesinde ikamet eden vatandaşları sıklıkla ayarak çocukları ile ilgili okul ve 
dershane tekliflerinde bulunmaktadırlar. 
Yapılan ısrarlı ve tekrar aramalar neticesinde, bu bilgileri (çocukların okul durumunu ve cep 
telefonu numarasını) nereden temin ettiniz sorularına; Fatih Belediyesinden cevabı alındığı tespit 
edilmiştir. 
Fatih Belediye Yönetimi, bilhassa, siyaseten kendine yakın hissettiği okul ve dershanelere bu 
bilgileri vermiş midir? 
Bu bilgiler, Belediye Yönetiminin bilgisi dışında verilmiş olabilir mi? 
Datalar nerede tutulmakta ve kimler tarafından kontrol edilmektedir? 
Bu konunun sorumlusu kim ya da kimlerdir? 

Cevap verilmedi.   1 

 

59 05.09.2011 

Mühürlü Kaçak Otel   Fatih Belediye Meclis Başkanlığına 07.09.2011 tarihinde Celal Ağa 
Konağı, konusu ile verilen önergede bahsi geçen otel’in, bir süre önce mühürlendiğini ancak, 
Balabanağa Mahallesi Şehzadebaşı Caddesinde kaçak yapılan Otel’in (Celal Ağa Konağı) 
mühürlü olmasına karşın müşteri aldığının ortaya çıktığı haberi 30 Eylül 2011 tarihli Hürriyet 
gazetesinde köşe yazarı, Yalçın BAYER tarafından ihbar edilmiştir. Bahsi geçen otel ile ilgili, 
Fatih Belediye Başkanlığı gazete haberinde belirtildiği gibi mühürleme işlemi yapmış mıdır? 
Mühürleme yapıldı ise; 
Mühürlenen otel, zabıta tarafından kontrol altında tutulmuş mudur? 
Otel çalıştığına göre mühür fekki yapılmış mıdır? 
Mühür fekkinin tarih ve sayı numarası kaçtır? 
07.09.2011 tarihinde verilen soru önergesinde de belirtildiği gibi, Fatih Belediye Başkanlığı 
tarafından 
Doğalgaz, Elektrik ve İSKİ hizmetlerinin durdurulması için ilgili kurumlara yazılı müracaat edilmiş 
midir? 
Bu yazılı müracaatların tarih ve sayı numarası kaçtır? 

Yapılan Suç duyurusuna belge olarak kondu. 1    

 

60 03.10.2011 

Fatih Belediyesi Nikâh Salonu ve Kültür Merkezi Kültür merkezine yakışmayan bu 
görüntülerden vatandaş rahatsız olmaktadır. Yapılan kültür etkinliklerine ve nikâhlara gelenler 
kargaşa yaşamakta, çevre trafiği tıkanmaktadır. Fatih Belediye Yönetimi bilhassa hafta sonu 
nikâha gelenlerin tepkisini almaktadır. 
Uzun süredir gözlemlenen bu olumsuzluğu Fatih Belediye Yönetimi neden görmemektedir. Bu 
binanın kültür merkezine ve adına yakışan bir duruma getirilerek, işletilmesi ve vatandaşın 
hizmetine sunulması için gerekenlerin yapılması  

Cevap verilmedi.   1 

1 
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61 10.10.2011 

Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Bahçesi   Fatih Belediyesi hudutları içersinde vatan caddesinde 
bulunan yeşil alan Fatih Belediye Başkanlığı tarafından halka açılmak üzere düzenlenmiş peyzaj 
çalışmaları yapılmıştır. 
Ancak söz konusu alan daha sonra vakıflar müdürlüğü  tarafından Bezmi Alem Vakıf 
Üniversitesine devredilmiştir. Bu alanın vakıflar genel müdürlüne ait olduğu bilindiği halde alanın 
Fatih halkına açılması için düzenlenmek üzere çalışmalar başlamadan Vakıflar müdürlüğü ile bir 
protokol yapılmış mıdır? 
Protokol yapıldıysa içeriği nasıldır? 
Protokol yapılmadıysa, düzenleme çalışmaları hangi amaçla yapılmıştı? 
Vakıf gureba hastanesinin Bezmi Alem Vakıf üniversitesine devredileceği ve alanın bu üniversite 
vakfına verileceği biliniyor muydu? 
Bu alan için Belediye bütçesinden ne kadar harcama yapılmıştır? 
Harcanan bu tutar vakıflardan, ya da alanı tahsis alan vakıf üniversitesinden talep edilmiş midir?    

Cevap verilmedi.   1 

1 

62 14.11.2011 

Neyzen Süleyman Ergüner ve Ulvi Ergüner  Böyle değerli sanatçıları olan Fatih ilçesinin,  
belediye yönetimi sanatçıların adlarının ve eserlerinin gelecek nesillere aktarılması, tanınmaları 
ve unutulmamaları için son ikamet ettikleri MollaGürani (eski Arpaemini ) mahallesinde 
mümkünse ölümlerine kadar ikamet ettikleri sokağa “Neyzen Süleyman Ergüner” ismininin 
verilmesi için meclis gündemine alınması gerektiğinden önergemizin başkanlık makamına 
havalesini arz ederiz.  

Cevap verilmedi.   1 

 

63 14.11.2011 

Fatih Cami Duvarı  Fatih Belediyesi hudutları içersinde bulun Fatih Camisinin Fevzipaşa 
Caddesi tarafındaki duvarı adeta reklâm panosu olarak kullandırılmaktadır. Yardım kuruluşlarının 
uluslararası destek çağrılarının yaptığı büyük boy reklâm ve duyuru afişlerinin devamlı 
sergilendiği alan haline gelmiştir. Reklâm ya da duyurularının içeriği ne olursa olsun Fatih Sultan 
Mehmet’in talimatı ile yapılan ve 1470 yılında ibadete açılan bu büyük eserin duvarının yardım 
amaçlı olsa da bu şekilde futursuzca kullanılması, bu ilanların asılması için onlarca çivi çakılması, 
duvardan salkım saçak sarkan iplerin mevcudiyeti hiç iyi bir görüntü vermemektedir. 

Cevap verilmedi.   1 

 

64 23.01.2012 

Başkan yardımcıları ve Danışmanlar    Belediye Başkanının Meclis üyeleri arasından atadığı 
başkan yardımcıları ile dışarıdan atadığı danışmanların görev tanımlarını, sorumluluk alanlarını 
ve bağlanan birimler ile kısa özgeçmişlerinin gurubumuza yazılı olarak verilmesi için önergemizin 
başkanlık makamına havalesini arz ederiz. 

Yapılan Suç duyurusuna belge olarak kondu 1    

 
65 07.05.2013 Halktaş AŞ’ Nin 31.12.2011 Tarihli Bilânçosu  Yapılan Suç duyurusuna belge olarak kondu 1     

66 07.05.2012 

Mahkeme Harçları ve Görev Zararları  2011 Faaliyet raporunda tespit ettiğimiz ve meclis 
görüşmelerinde belediye başkanının açıklamadığı aşağıdaki tespit ettiğimiz konuların belediye 
başkanı tarafından sözlü ya da yazılı olarak cevaplanması için önergemizin başkanlık makamına 
havalesini arz ederiz. 

Cevap verilmedi.   1 

 

67 07.05.2012 
Sultanahmet teki inşaat ile Celal Ağa Konağı    Küçük Ayasofya Mahallesi Küçük Ayasofya 
Caddesi üzerinde Şifa Hamı Sokağı köşesindeki inşaatın son durumu ile Veznecilerdeki Celal 
Ağa Konağı isimli halen otel olarak faaliyet gösteren bina hakkında bilgi verilmesi için 
önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. 

Yapılan Suç duyurusuna belge olarak kondu. 1    
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68 14.05.2012 

Balattaki tarihi eser müştemilatı      Balat Mahallesi Mürselpaşa Caddesi köprübaşı otobüs 
durağının karşısındaki No: 12 adresinde 2332 ada 43 parsel 12 kapı nolu iki katlı tarihi kilise 
müştemilatının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından koruma grubu 1 olarak belirlenmiş 
tecilli yapıda her türlü uygulamanın ivedilikle durdurulması 19/07/2011 tarih 1123 sayılı ve 
tekiden 08/08/2011 tarih 1205 sayılı yazısına rağmen tadilat yapılarak ve kafeterya olarak 
ruhsatlandırılarak hizmete açılmıştır.  

Cevap verilmedi.   1 

 

69 11.06.2012 

 Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri 2011 Yılı faaliyet raporunun, Taşınmaz Kültür Varlıklarının 
Korunup Yaşatılmasına Yönelik Faaliyetlerinden bazıları “Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 
çalışmalara başlanmıştır denmektedir”. Ancak yapılan incelemelerde bu işlerin Fen işleri 
Müdürlüğü kendi bünyesinde yapılmadığı işleri ihaleyle çeşitli firmaların yaptırıldığı tespit 
edilmiştir. 

Cevap verilmedi.   1 

 

70 09.07.2012 

Ayvansaray Mah. Hacı Rıza Sk. No:36  Ayvansaray mah Hacı rıza sok no:36 adresinde 
müstakil bir bina tamamen izinsiz ve ruhsatsız olarak Fatih Hilal Spor Kulübü tarafından imar 
kanunları da çiğnenerek alt tarafı dükkâna çevrilmiştir. İçi tamamen yenilenmiştir.  
Söz konusu bina önceden mühürlenmiş ancak daha sonra inşaatın devamına izin verilmiş olduğu 
tespit edilmiştir.. 
Ruhsatsız olduğu için mühürlenmiş bir binadaki mühür neye istinaden sökülmüştür ve devamına 
müsaade edilmiştir? 
Spor kulübü adına yapıldığı söylenen bina için ne gibi işlem yapılmıştır? 
Bina bir şahsa mı yoksa Fatih Hilal Spor Kulübüne mi aittir? 
Yapılan bina hangi amaçla kullanılacaktır? 
Bina ile ilgili bir proje varsa projenin içeriği nedir? 

Cevap verilmedi.   1 

 
71 07.05.2013 2011 Denetim Raporu Meclis Başkanlığına suç duyurusu yapıldı 1     
72 03.09.2012 FATİH KAYMAKAMLIK MAKAMINA 2011 Denetim Raporu suç duyurusu yapıldı 1     
73 01.10.2012 Mahalli İdarelere  2011 Denetim Raporu suç duyurusu yapıldı 1     

74 26.11.2012 

UKOME Kararları  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım 
Koordinasyon Müdürlüğünün M.34.0.İBB.0.14.53/306/8083 sayı 14.10 2011 tarihli Trafik 
Düzenlemesi konulu yazılı ile 08.11.2007 tarih ve 2007/11-3 sayılı UKOME Kararı ile 20.05.tarih 
ve 2010/3-3 sayılı UKOME Kararının uygulanmasına dair resmi yazı yazıldığı halde Fatih 
Belediye Başkanlığı bu yazıların gereğini şimdiye kadar yapmamıştır. Ramazan etkinlikleri  

1    

 

75 08.05.2012 FATİH KAYMAKAMLIK MAKAMINA  Bld Bşk Yrd. Görevlendirilmesi    suç duyurusu yapıldı  1    
76 07.05.2012 Optisyenlik Müesseselerinin Ruhsatlandırılması   Cevap verildi. İşleme alındı  1    
77 09.05.2012 Sultanahmet, Kapalıçarşı Esnafı ve Hanutculuk   Cevap verildi. İşleme alındı  1    

78 06.08.2012 
Ramazan etkinlikleri  Ramazan etkinlikleri kapsamında konuşmacı Nihat Hatipoğlu’na  ve diğer 
sanatçılara  verdikleri mesai için ne kadar ücret ödenmektedir? 
Nihat Hatipoğlu’na verilen ücret için yasal prosedür uygulanmakta mıdır? 
Ramazan etkinliklerinde dağıtılan iftariyeliklerin birim maliyeti ne kadardır? 

Cevap verildi. Rakamı eksik vediler. 
Tartışma Çıktı  1   
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79 06.08.2012 Sokak Tabelasındaki isimler Alemdar mahallesinde bulunan Bab-ı Ali Caddesi ismi BAB-ALİ 
olarak yanlış yazılmış ve tabela caddenin köşesine asılmıştır. Tarihi Yarımada da hizmet yapan 
Fatih Belediyesi Başkanlığına, bu ve benzeri hataların yapılmaması için gerekli özen, dikkat ve 
denetimin ciddiyetinin önemini bir defa daha hatırlatmak görevimizdir. 

Cevap verildi. İşleme alındı  1   

 
80 09.08.2012 Halktaş Bilançosu ve faaliyet alanı Yapılan Suç duyurusuna belge olarak kondu 1     
81 09.08.2012 Ramazan etkinliklerinde Siyasi Çalışma    Cevap verilmedi.   1  

82 03.09.2012 

Kızılelma caddesi  Kızılelma caddesinin benzinciden sonraki kısmında kaldırımlar sağlı sollu 
olarak işgal halinde bulunmaktadır. Araçlar, caddenin benzincinin bulunduğu kavşaktan 
Kocamustafapaşa caddesine kadar olan kısmında yola dik olarak park ederek yaya ve araç 
trafiğini aksatmaktadır. Karşı kaldırımda ise kahvehane ve diğer esnafların kaldırım işgalleri yaya 
trafiğini engellemektedir. 

Cevap verildi. İşleme alındı 1    

 

83 03.09.2012 

Fındıkzade Çukurbostan Parkı    Seyiddömer mahallesinde belediyemiz tarafından yapılan 
şehir parkı faaliyete geçmiş ve çok sayıda vatandaşımızın kullanımına sunulmuştur. 
Çevre halkının yoğun olarak kullandığı bu parkta sık sık güvenlik problemleri çıkmaktadır. Gelen 
vatandaşları tedirgin eden ve çevrede oturan vatandaşlarımızı rahatsız eden bu durumun 
ortadan kaldırılması için alınan zabıta-i önlemler yetersiz kalmaktadır.  

Cevap verildi. İşleme alındı 1    

 

84 06.11.2012 

Zabıta memurlarının durumu   Seyyar satıcıların çalışan zabıtalara, karakola, belediyeye 
saldırarak yumurta atmışlar.  
Bunlara sebebiyet verenler haklarında yasal işlem başlatılmış mıdır? 
6 kadrolu memur 3 uzman toplam 35 kişi kalanı sözleşmeli akşam sekiz sabah 004 gece can 
güvenliğimiz yok seyyar çalışması yaptıktan sonra seyyarlarda bize saldırıyor, karakola saldırıyor 
.657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 10. maddesinde belirtilen, Amir mahiyetindeki memurlara 
hakkaniyet ve eşitlik içinde davranması gerektiğinden, diğer zabıta personellerine uygulanan 
nöbet tutma, münavebeli çalışma, iki günlük izin ve benzeri durum ve koşulların bu personellere 
de uygulanması gerekmektedir. 
Zabıta personellerinde rotasyon uygulanmakta mıdır? 
Görev yer değişimi hangi kriterlere göre, ne kadar süre ile yapılmaktadır? 
İzin saatleri ve çalışma saatleri zabıta çalışma yönetmeliğine ve memurlar arası hakkaniyet 
ölçülerine uygun mudur? 
Aynı görevde (görev yeri değişebilir) kimler ne kadar süre ile görev yapmaktadır?  

Cevap verildi. İşleme alındı… Olumlu bir 
gelişme olmadı  1   

 

85  

Sirkeci Çevre Düzenleme Projesi   Bu projeler Fatih Belediyesi tarafından ne zaman 
yapılmıştır? 
Bu gibi projeler kamuoyuna açıklanmadan Fatih Belediye Meclisinin onayı alınması gerekmez 
mi? 
Belediye Başkanının beyanatları, Fatih Belediyesini bağladığından, Meclis baypas mı 
edilmektedir? 
Bu bilgilerden AKP’li meclis üyelerinin bilgisi var mıdır? 

Cevap verilmedi.   1 
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86 01.07.2013 Küçükayasofya Medresesi  Fatih ilçesi küçükayasofya mahallesinde bulunan Hoca Ahmet 
Yesevi Vakfının bulunduğu Hüseyin Ağa Medresesi (Küçükayasofya Medresesi) çevresi yıkık 
binalar ve molozlarla çok kötü bir durumdadır. Ayrıca Küçükayasofya medresesi sokağında 
bulunan park da çok bakımsız durumdadır.  
İlçemizin ve dünya tarihi mirasının en önemli yerlerinden olan bu bölgenin derhal temizlenerek 
tarihimize yakışır bir çevre düzenlenmesi yapılması gerekmektedir. 

Gereği yapıldı.. 1    

 

87 01.07.2013 

Ramazan Efendi Parkı  Söz konusu Park Kocamustafapaşa Meydan tarafındaki metruk 
yapılarında kamulaştırılması ile sınırları genişletilerek yeni bir semt parkı olarak Fatih Belediyesi 
tarafından yeniden düzenlenerek, alanı genişleterek bir süs havuzu, çocuk oyun alanı, kültür, 
fizik alanı, dinlenme ve gölgelenme alanları ile kafeteryası hizmete açılmıştır. 
Tüm bunların ışığında; 
Bu parkın birinci düzenlenmesi için Fatih Belediyesi bütçesinden ne kadar harcanmıştır? 
İkinci düzenlenme için (İstimlâk hariç) ne kadar harcanmıştır? 
Kısa süre içersinde iki defa yapılan ve genişletilme gereği duyulan bu park alanı için neden 
planlama zamanında ve bir defada yapılmamıştır? 
Birinci planlama ile tekrar yapılan ikinci planlamada yapılmış mükerrer düzenlenmeler için oluşan 
kamu zararı var mıdır? Bu miktar ne kadardır? 
Birinci düzenleme sonrası parka,  Arabacı Beyazıt ismi hangi meclis karar sayısı ve tarihi ile, 
ikinci düzenlemeden sonra hangi meclis karar sayısı ve tarihi ile ismi değiştirilerek Ramazan 
Efendi Parkı adı verilmiştir? 

Gereği yapıldı.. 1    

 

88  

Baz İstasyonu Fatih ilçesi Kocamustafapaşa mahallesi Tepedar Sokak No:3 adresinde bir 
aparmana 2 adet baz istasyonu kurulmuştur.  
Bu sokakta Kocamustafapaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, yakınında Kreş, öğrenci yurdu, 
hastahane ve sair poliklinikler bulunduğundan, vatandaşlarımızın, öğrencilerin yoğun olarak bu 
baz istasyonundan etkileneceği aşikadır. 
Öğrencilerin, öğretmenlerin ve mahalle sakinlerinin bu binaya kurulan baz istasyonun kaldırılması 
ile ilgili 87 adet imza ekte mevcuttur. 
Baz istasyonunun bu binadan kaldırılması için zabıta ve sağlık işleri müdürlüğü marifetiyle, 
gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık 
makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.  
Eki: 87 Vatandaşın imzalarını içeren evraklar 

Cevap verilmedi.   1 
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89 02.09.2013 

 Islanma Havuzu  Gün boyunca, su altında duran, koşturan, oyunlar yapan küçük 
çocuklarımızın sağlıklarından kaygı duymaktayız. 
Ailesinden habersiz su oyun parkına gelen bazı çocuklar saatlerce suyun içinde oynamakta, 
rüzgârlı günlerde çocukların üşütmesi kaçınılmazdır. 
 Bu kaygılar içerisinde; 
Burada kullanılan su devridaim olarak mı kullanılıyor? 
Bu ıslanma havuzunda çocuklarımız eğlenirken sağlığa uygunluk ortam yaratılmış mıdır? 
Suyun sağlık açısından çocuklara zarar vermemesi için ne gibi tedbir alınmaktadır? 
Alanda bulunan su deposunda filtreleme sistemi ve arıtma tesisi var mıdır? 
Kamu sağlığı açısından İlgili kurumlardan işletme izini alınmış mıdır? 
Çocuklar ıslanma havuzundan faydalanan ailelere bu konu hakkında yeterli bilgi aktarılmakta 
mıdır? (Duyuru, ilan vb.) 
Islanma havuzu çalışma saatlerinde olası bir kaza için gerekli önlemler alınmakta mıdır? 
Bu tesisin çalışması esnasında görevli bulunmakta mıdır? 

Cevap verilmedi.   1 

 

90 02.09.2013 

Kapalı Çarşı  Çarşının yönetimi birçok mağaza sahibinin dükkânların içinde daha fazla alan 
açmak için izin almadan duvarları oyduğunu, yıktığını hatta gizli bodrum katları açtığını ve 
binanın yapısına zarar vererek yıkımına zemin hazırladığı, 
Çarşı yönetiminin yaptırdığı incelemeye göre, yüzlerce dükkân sahibinin duvarları yıktırması ya 
da oyması nedeniyle çatı her an çökebilme riski taşıdığı, konularına değinilmiştir 

Cevap verilmedi.   1 

 

91 07.10.2013 

Silivrikapı Kız Öğrenci Yurdu   Fatih Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılarak 25 yıllığına 
bedelsiz TÜRGEV isimli vakfa verilmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesini içeren geçen 
ay meclis gündemine getirilen ve CHP meclis üyelerinin ret oyu verdiği Silivrikapı Kız Öğrenci 
Yurdu 
Arsası nasıl temin edilmiştir? Satın alma yoluna mı gidilmişti? 
Kamulaştırma yapılmış mıdır?   
Arsa sahibi Suat Bostancının 03 Ekim 2013 Sözcü gazetesinin 12. sayfasında belirttiği gibi 
istenilen imar izni, park yapılacak diye verilmemiş midir? 
Kamulaştırma yapıldıysa neden imara açılarak kız öğrenci yurdu yapılmıştır? 
Kamulaştırma bedeli, arsanın değeri ve inşaatın tamamlanarak yurdun tam teşekküllü hale 
gelmesi için Fatih Belediyesi bütçesinden ne kadar harcama yapılmıştır? 
5393 sayılı yasada yapılması zorunlu olan kadın sığınma evi, stratejik rapora alınmamış yapımı 
zorunlu olmadığı halde kız yurdu yapımı 2010–2014 Stratejik rapora neden alınmıştır? 
Yurt için arsa temini ve binanın yapılarak vakfa bedelsiz verilmesi için önceden bir sözleşme 
yapılmış mıdır? 
Kadın sığınma evi için içişleri müfettişlerine verdiği savunmasında ödenek yeterli olmadığını ifade 
eden belediye başkanlığı yurt için ödeneği nasıl temin etmiştir. 
Kız yurdu yapımı için ödenek sıkıntısı yok mudur? 

Cevap verilmedi.   1 

 

92 07.10.2013 
Sokak bariyerleri  Haseki Sultan Mahallesi Çamurlu Çeşme Sokak girişine kilitli bariyer ile 
Şehremini Mahallesi Ahmet Vefik paşa caddesi 67 nolu Belediye Başkanının ikameti gözüken 
binanın önüne konan hidrolik bariyer için  UKAME veya UTK kararı var mıdır? 
Belediye Başkanının ve Çamurlu Çeşme Sokak sakinlerinin ikametgah ettikleri sokak ve binadan 
parka giriş neden böyle bir ayrıcalığa tabi tutulmuştur? Sokaklar ve geçiş yolları bireylerin 
tasarrufuna neden bırakılmaktadır? 

Cevap verilmedi.   1 
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93 07.10.2013 
Trafo Binası Haseki Sultan Mahallesi SamiPaşa Sokak No:37 Karşısında bulunan trafo binasını 
çevresi uzun zamandır açılan çukurun kapatılmaması ve yoldan kot farkı nedeniyle aşağıda 
kalmasında dolayı yayalar için bilhassa geceleri tehlike yaratmaktadır. 

Cevap verilmedi.   1 
 

94 07.11.2013 

Silivrikapı Yurdu  Öğrencileri   Fatih Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılarak 25 yıllığına 
bedelsiz TÜRGEV isimli vakfa verilen Silivrikapı Kız Öğrenci Yurdu hakkında Belediye 
Başkanı Sayın Mustafa Demir’in 2014 yılı bütçe tartışmaları esnasında CHP grubu 
tarafından konu ile ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta,  
" TÜRGEV ile yapılan protokolde yurtta kalacak öğrencilerin %20 sini yani yaklaşık 70 kız 
öğrencinin Fatih Belediyesi tarafından tespit edilerek bedelsiz olarak yurttan 
yararlandırılacağını " ifade etmiştir. 
Fatih Belediyesi kontenjanından bedelsiz yurttan faydalanan öğrenci var mıdır? 
Varsa, Bu öğrencilerin sayısı kaçtır? 
Bu öğrenciler hangi kriterlere göre kimler tarafından belirlenmektedir? 
Bu öğrencilere Yurt ile ilgili duyuru nasıl ve ne şekilde yapılmaktadır 

Cevap verilmedi.   1 

 

95 04.11.2013 
1194 Ada 4 Parsel Silivrikapı Mahallesi Kocamustafapaşa cad no:214 (1194 Ada 4 Parsel) 
adresindeki 1969973 kodlu binanın kat yüksekliği ve arka bahçe çıkıntısı yeni yapılan imar 
planlarına uygun mudur?  
İmar planlarına aykırı bir durum var ise ne gibi bir işlem yapılmıştır?  

Cevap verilmedi.   1 

 

96 08.11.2013 
İbrahim Çavuş Parkı Şehremini Mahallesinde Fatih Belediyesi tarafından yapılarak halkın 
hizmetine sunulan İbrahim Çavuş Parkında Fatih Belediyesi yazılı tentelerle çevreli, projesinde 
32 m2 olan işletme binasının önü ve yan bölümlerinin üstü kapatılarak tenle ile genişletilmek 
suretiyle oluşturulan gençler için yazılı bölümde langırt ve hokey oyun masaları konulmuş ve 
para karşılığı çalıştırılmaktadır. 

Cevap verilmedi.   1 

 

97 03.12.2013 
Seyyid Ömer Mah.Parkları  Seyyid Ömer Mahallesinde Yoncalı Sokak ta bulunan Yoncalı Park 
ile Tutya sokakta bulunan Tutya Parkı, yetersiz aydınlatma, bakımsızlıktan ve ilgisizlikten çevre 
halkı tarafından yoğun şikâyet edilmektedir. 
Bilhassa akşamları uygun olmayan ve çevre halkının tedirgin eden olaylar meydana gelmektedir. 

Cevap verilmedi.   1 

 

98 03.12.2013 
Esekapı Sokak Cerrahpaşa Mahallesinde Esekapı Sokak 11 numaranın yanında Fatih 
Belediyesi ekipleri tarafından yıkılan gecekondunun molozları ve yıkık istinad duvarı çevre için 
tehlike oluşturmakta ve metruk bir alan durumundadır. Söz konusu yerin 2 aya yakın süredir bu 
durumda oldu çevre halkı tarafından beyan edilmektedir. 

Cevap verilmedi.   1 

 

99 03.12.2013 

Ruhsatsız inşaat   Seyyid Ömer Mahallesinde Türkçü Sokak 25 numarada bulunan Yurt 
Binasının çevresi tamamen kapatılarak inşaat faaliyet başlatılmış olup Fatih Belediyesi İnşaat 
İzin ruhsatını içeren herhangi bir tabela konulmamıştır. 
Söz konusu yerin inşaat ruhsatı var mıdır? 
Bina tamamen yıkılıp yeniden mi yapılacaktır? 

Cevap verilmedi.   1 

 

100 06.12.2013 
Metruk Bina  Molla Gürani Mahallesi Yirmisekiz Mehmet Çelebi Sokağı ile Karakeçili sokağın 
köşesinde bulunan metruk bina, tinercilerin barınmasına, uygunsuz işlerin yapılmasına ve olası 
bir yangın ihtimali çevre halkı için tehlike arz etmektedir. 

Gereği yapıldı.. 1    
 

101 06.12.2013 Sümbülefendi mahallesi canbaziye sokakta temeli atılan inşaatın durumu nedir? Sokağa tecavüzü var 
mıdır? İnşaat ruhsatı var mıdır? Cevap verilmedi.   1  
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102  
Yukarıda bahsedilen inşat hakkında bilginin yazılı olarak grubumuza verilmesi için önergemizin başkanlık 
makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. 

Cevap verilmedi.   1 

 

103 08.01.2014 
Hidrolik babalar  Seyyid Ömer camisinin önünde bulunan alanın girişine konulan 
• Hidrolik babaların açış kumandası kimlerdedir?  
• Kimler araçlarını o alana park etmektedir?  
• Ekteki resimde görünen araçların sahiplerine bu alanı kullanma izni neden verilmiştir?  

Cevap verilmedi.   1 

 

104 08.01.2014 

Canbaziye sokak  Sümbülefendi mahallesi canbaziye sokakta temeli atılan inşaatın durumu 
nedir? Sokağa tecavüzü var mıdır? İnşaat ruhsatı var mıdır? 
Yukarıda bahsedilen inşat hakkında bilginin yazılı olarak grubumuza verilmesi için önergemizin 
başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.  
Eki: 1 Adet Resim 

Cevap verilmedi.   1 

 

105 06.01.2014 

Silivri Kapı Yurdu  İnşaat mahalline asılan tabelada, Yapı sahibinin Fatih Belediye Başkanlığı 
olan, Ruhsatı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen, Silivri Kapı Mahallesinde 1409 ada, 
355 pafta, 9 parselde 15.000m2 inşaat alanı olduğu beyan edilen Kız Öğrenci Yurdu İnşaatı adı 
ile;  
İhale Tarihi; 15.10.2012, Yer teslim Tarihi: 06.11.2011 olan ve teslim süresi 360 gün yazan ASL 
İnşaat Taahhüt ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından yapıldığı beyan edilen, Denetimi Fatih Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğünün yaptığı, 12.12.2012 Ruhsat tarihi ve 2012/21428 ruhsat nosu olan 
inşaatın ihalesi dosyası; 
Kamu İhale Kurumu kayıtlarında var mıdır?  
İhale hangi maddeye göre düzenlenmiştir? 
İhaleye hangi firmalar katılmıştır? 
İhale Bedeli ne kadardır?  
İhale Bedeli İnşaat mahalline asılan Tabelada neden beyan edilmemiştir? 
Yukarıda bahsedilen Yurt binası inşaatı için yöneltilen soruların cevaplarını grubumuza yazılı 
olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.   
Eki:2 Resim 

Cevap verilmedi.   1 

 
    Toplam 42 23 40  
               

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Netice 
alındı

Netice 
alınmadı

Cevap 
verilmedi TOPLAM 

42 23 40 105 
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 6.2. NİSAN 2014 - OCAK 2015 DÖNEMİ ÖNERGELERİ  
 

FATİH BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA VERİLEN ÖNERGELER  ( NİSAN 2014 - OCAK 2015)  Fazıl Uğur SOYLU Fatih Belediye Meclis Üyesi  

NO TARİH KONU SONUÇ Netice 
alındı 

Netice 
alınmadı 

Cevap 
verilmedi 

1 08.04.2014 

BERKİN ELVAN MEYDANI…Kocamustafapaşa meydanına çevre 
halkının ve Kocamustafapaşa platformunun talebi ve imzaları ile 
alana "BERKİ ELVAN MEYDANI" adının verilmesi  isim değişikliği  
Eki: 800 Vatandaşın imzalarını içeren evraklar 

Cevap Yok   1 

2 05.05.2014 

Sosyal Denge: Fatih belediyesi personelinin, personel arasında 
ciddi bir ayırım yapılmış, senesi çok olan ya da emekliliğini hak etmiş 
olmaları, performans kriterleri, disiplin cezaları almaları, 
hastalanmaları nedeniyle rapor almaları gibi çeşitli nedenler öne 
sürülerek aralarında zabıta memurlarının da bulunduğu yüz otuzun 
üzerinde personelin bu destekten faydalandırılmadığı 
doğrultusundadır.Bu durumun düzeltilmesi 
 

Suçu sendikaya atarak herhangi bir düzeltme 
yapılmadı 1 1   

3 05.05.2014 
Çeşmeierin  İhyası: Seyyid Ömer Mh. Buluna 9 adet Çeşmenin 
durumu harab  haldedir. Bunların ihaya edilmesileri  
                                                                              09.05.2014 

İhya için proje çalışmalrı başladı 1    

4 05.05.2014 

Silivrikapı Yurdu:    Fatih Belediyesi kontenjanından bedelsiz 
yurttan faydalanan öğrenci var mıdır? 
Varsa, Bu öğrencilerin sayısı kaçtır? 
Bu öğrenciler hangi kriterlere göre kimler tarafından 
belirlenmektedir? 
Bu öğrencilere Yurt ile ilgili duyuru nasıl ve ne şekilde yapılmaktadır 

Cevap Yok   1 

5 092.05.2014
Yedikule Hayvan Barınağı : Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma 
Caddesi sonunda bulunan benzin istasyonu faaliyetine son vererek 
söz konusu alanda inşaata başlandığı saptanmıştır. 

Baştan savma  Cevap verildi   1   

6 09.05.2014 
Benzin İstasyou: Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi 
sonunda bulunan benzin istasyonu faaliyetine son vererek söz 
konusu alanda inşaata başlandığı saptanmıştır. 

Benzin istasyonu yenilendi 1    
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7 07.05.2014 

Arcadius Sütunu : Fatih Belediyesi, Tarihi yarımadanın 
zenginliklerinden olan ve restitüsyon denemesi yapılmış olan bu 
tarihi eseri meydana çıkartılıp, anıtın etrafı açılarak turizme 
kazandırabilir. 
Bizim, aynı zamanda dünya tarihi zenginliklerine katmak üzere bu 
eser ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması 

Cevap Yok   1 

8 02.06.2014 Vani Dergahı:  Seyyid Ömer Mahallesi Vani Dergâhı sokakta 
bulunan Vani Dergâhının ihyası için başlatılan Arkeolojik Temel 
Kazısı uzun süredir yapılmamaktadır. Durumu nedir?. 

Cevap Yok   1 

9 02,06.2014 

Uzun Yusuf Parku: Seyiddömer mahallesinde belediyemiz 
tarafından yapılan Uzunyusuf parkı geçen yıl faaliyete geçmiş ve çok 
sayıda vatandaşımızın kullanımına sunulmuştur. Çevre halkının 
yoğun olarak kullandığı bu parkta sık sık güvenlik problemleri 
çıkmaktadır. Parka gelen ve çevrede oturan vatandaşlarımızda 
rahatsızlık yaratarak tedirgin eden bu durumun ortadan kaldırılması 
için alınan zabıta-i önlemler yetersiz kalmaktadır. 

Tedbirler arttırıldı düzenlme yapıldı 1    

10 02.06.2014 

Hanutçuluk: Sultanahmet, Kapalıçarşı gibi turistik mekânların 
alışveriş yerlerinde kanunen yasak olan hanutculuğun ve seyyar 
satıcıların engellenmesi için yapılan çalışmaların yeterli olmadığı, 
turistleri rahatsız edecek düzeyde olduğu ve bölge esnafının bu 
konuda rahatsızlık duyduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. 

Bazı çalışmalar yapıldı. Yeterli değil. Sorun 
devam ediyor. 1    

11 02.06.2014 

Taşeron İşçiler… Kaç taşeron işçi çalışmaktadır? Bu İşçiler hangi 
müdürlükler bünyesindedir? Temizlik işlerinde çalışan bir taşeron 
işçinin ayağı kesilerek yaşamını yitirdiği doğrumudur? Taşeron 
İşçilerin özlük haklarının, işi alan firma tarafından sağlıklı yapıldığı 
takip edilmekte midir? 
Taşeron işçilerin mesai saatleri, fazla çalışma süreleri ne şekilde 
takip edilmektedir? Zabıta müdürlüğü bünyesinde çalıştırılan taşeron 
işçilere ne gibi eğitimler verilmektedir? Bu işçiler hangi hizmetlerde 
kullanılmakta resmi zabıta kıyafeti giydirilmekte midir?  

Cevap Tatminkar değil. Netice yok  1   

12 02.06.2014 

Tehlikeli Kaldırım: Seyyid Ömer Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi ile 
Sırrıpaşa Sokak köşesinde bulunan 37 kapı numaralı binanın zemin 
katı, Sırrı Paşa sokağı tarafında kot farkından dolayı kaldırımdan  1-
1,30 metre kadar aşağıda kalmaktadır. Kaldırımın dar olması ve 
sokağa araç parklarının yapması nedeniyle yayalar için ciddi tehlike 
arz etmektedir 

Kaldırım kenarına demir parmaklık yapıldı 
problem çözüldü 1    

13 03.02.2010 

Kaçak İnşaat: Seyyid Ömer Mahallesi Köprülüzade Sokak 49C 
numaralı binanın bitişiğinde bulunan 2 katlı binanın alt katında 
bulunan dükkânın zemini kazılarak 2 katlı bir konuma getirilmek 
üzere yapılan inşaat faaliyetinin izinli yapıldığına dair herhangi bir 
tabela bulunmamaktadır. Ayrıca binanın pek sağlam olmadığı aynı 
zamanda güçlendirilmeye benzer bir çalışmanın yapıldığı 
gözlenmiştir. 

İnşaat durduruldu, fakat sonra devam etti 
takipteyiz   1 
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14 09.06.2010 

Büyük İnşaat: Haseki Sultan Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi 89 nolu 
büyük alanda kısmen temeli atılan kısmen hafriyatı devam eden bir 
inşaat faaliyet halindedir.  
Böyle büyük bir alanda yapılan inşaat için çevrede hiçbir güvenlik 
önlemi alınmamış ne yapıldığına ve izinli olduğuna dair tabelası 
bulunmamaktadır. 

İnşaat ruhsatınıa alaak devam ediyordilerek  1    

15 09.06.2010 

Çatı Katı: Cerrahpaşa Mahallesi Haseki Kadın Sokak 16 kapı nolu 
Sevgi apartmanın üst katında yapılan yüksek çatı dış görünüm itibarı 
ile tehlike arz etmektedir.  
 

Cevap Verildi. 10 yıl önce yıkım kararı olduğu 
meydana çıktı. Takip ediyoruz 1    

16  
Deprem tedbirleri 
 Cevap verildi tedbirler yetersiz  1    

17 09.06.2014 

Yurt İnşaatı: Topkapı Yurt İnTopkapı Mahallesi Eresin otelinin 
arkasında 1902 ada 77 parsel 429 paftada yapılan yurt inşaatının 
imara aykırı olarak çatı katı eğiminin %33 de fazla olduğu 
gözlenmiştir 

Cevap Yok   1 

18 09.06.2014 

Yağmursuyu ızgara ve bacaları bakımları                                           
Yerleşim yerlerindeki sokak ve caddelerde bulunan logarların, 
yağmursuyu ızgara ve bacalarını yenileme, temizleme gibi 
belediyenin asli görevleri bulunmaktadır.  
Ülkemizin çeşitli yerlerinde yağan şiddetli yağmurlar neticesinde 
yağmursuyu ızgaraları ve bacaları ile logar kapakları bakımsız ve 
tıkalı olduğundan ölüm olaylarına varan maddi manevi problemlerle 
karşılaşılmaktadır.  

İhaleye çıkıldığı gereğinin yapılacağı cevabı 
verildi 1    

19 09.06.2014 
Park Alanı   Şehremini mahallesi Ziya Gökalp Sokağı ile 
Köprülüzade sokağın köşesinde bulunan Çukurbostan Parkının 
büyük bir bölümüne çelik konstrüksiyonla inşai faaliyet yapıldığı 
gözlenmiştir.                                                                                 

CEVAP VERİLMEDİ Park yapıldı işletiliyor   1 

20  

Logo kullanımı  Fındıkzade şehir parkı havuzlarını temizleyen 
işçilerin giydikleri aynı renk tişörtlerden ustabaşının giydiği tişörtün 
arkasında “Kale Proje Danışmalık Ve İnşaat” yazılı olup Fatih 
Belediyesinin kiremit renkli logosunun da tişörtün ön ve arkasında 
kullanıldığı tarafımızdan tespit edilmiştir. 

Cevap Yok   1 

21 09.06.2014 

Topkapı Oruç baba parkı                                                                     
1851 ada 423 pafta 5 parsel de bulunan Oruç baba mezarı ve hazire 
yerine bitişik park alanına inşaat faaliyetleri gözlenmektedir 
1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında sosyal kültürel 
tesis alanı olarak gösterilmiş halen tüm semtin ve mahallenin park ve 
yeşil alan olarak faydalandığı bir alan olarak gösterilmiştir. 

Halk örgütlenerek Netice Alındı 1    
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22 09.06.2014 
Seyyid Ömer Cami Aralığı                                                                    
Seyyid Ömer Mahallesinde bulunan Seyyid Ömer Caminin önündeki 
sokak trafiğe kapatılarak Cevdet paşa caddesi tarafı girişinden 2 
adet uzaktan kumanda baba ile muhafaza altına alınmıştır.                   

Cevap verildi Kısmen Yapıldı 1    

23 07.07.2014 

Sokak işgalleri                                                                                       
Molla Gürani Mahallesi Aksaray Mektebi Sokak kaldırımları 
vatandaşların yürümelerini tamamen engel teşkil edecek şekilde 
işgal edildiği ekteki resimlerden de görülmektedir. Bu sadece bir 
örnektir. Fatih İlçesinin işlek ve merkezi yerlere yakın cadde ve 
sokakları ciddi işgal altındadır. 

Cevap Verildi. Başarılı netiçe yok Takipteyiz 1    

24 07.07.2014 

Yer Tahsisleri ve Kiralamalar                                                               
Fatih Belediye Başkanlığının, tahsis yolu ile şahıslara ve tüzel 
kişilere verdiği arsa, bina, daire, külliye, eski eser, sosyal tesis, 
lojman, kafeterya, park alanı vb. Belediyenin mülkü olan ya da kurum 
ve kuruluşlardan kira veya takas yolu ile alınarak yada kullanım hakkı 
elde edilmiş olan taşınmazların isimlerinin, tahsis amaçlarının, elde 
edilen gelirin, kimlere verildiğinin tam listesini ve sözleşmelerinin 
birer örneğinin grubumuza verilmesi 

Cevap yok   1 

25 07.07.2014 

Atatürk Heykeli   Fatih Belediye Başkanlığının sınırları içinde 
Oğuzhan Caddesi üzerinde Zübeyde Hanım Kültür Merkezinin 
karşısındaki küçük parkta bulunan Atatürk heykeli ve park alanı 
bakımsız bir 
durumdadır.                                                                                     

Cevap Yok   1 

26 07.07.2014 

Guraba Parkı                                                                                         
Fatih İlçesi Molla Gürani Mahallesi 1845 ada 38 parselde bulunan 
Kaptan Sinan paşa  sokaktan ve Zaviye sokaktan girişi olan ve 
1/1000 lik imar planlarında Guraba parkı olarak gözüken alanda çok 
sayıda ağaç kesilmek suretiyle düzenlenmeler yapılmıştır. 

Cevap verildi Sorumluluk İBB de denildi  1   

27 07.07.2014 

Aytekin Kotil Parkı      Fatih Belediye Başkanlığının karşısında 
vatan caddesi kavşağında bulunan uzun süredir İSKİ tarafından yer 
altı çalışmaları nedeniyle kapatılan inşaatın bitimi ile tekrardan 
düzenlenerek süs havuzu da ilave edilerek halkın kullanımına 
açılarak “AYTEKİ KOTİL PARKI” levhası grubumuzun geçen dönem 
sonunda yazılı ve sözlü verdiği önergelere rağmen henüz 
konulmamıştır  

Cevap Yok   1 
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28 07.07.2014 Marketlerin işgalleri      Fatih ilçesi hudutlarında bulunan marketlerin bilhassa manav 

bölümleri işyerlerinin dışında kaldırım üzerinde bulunmaktadır                                        Cevap Verildi. Başarılı netice yok Takipteyiz 1  

29 07.07.2014

Seyyitömer Mahallesi Alay Müftüsü Sokak No: 12 ile 14 arasında kalan ve 
belediyeye terk edilen dar alan binaların derinliğince devam etmekte ve binaların arka 
tarafında genişlemektedir. Bu alan içersinde molozlar ve çöpler bulunmakta çevreyi 
rahatsız etmektedir. 

Cevap Verildi. Planlara alındı Takipteyiz 1  

30 07.07.2014
Yanlış Sokak İsimleri 06.08.2012 tarihinde verdiğimiz önergede, Alemdar 
mahallesinde bulunan BAB-I ALİ Caddesi ismi BAB-ALİ olarak yanlış yazılması 
hakkında.  

Cevap Verildi Gereği Yapıldı 1  

31 07.07.2014
Etyemez Tekkesi Sokak Trafiğin ve yayaların güvenli bir şekilde seyir etmeleri 
için İBB’nin bu konuyla ilgili birimleri ile irtibata geçilerek bu yolun 
düzenlenmesi park alanından çıkartılması için gerekli çalışmaların yapılması 

Cevap verildi Sorumluluk İBB de denildi 1  

32 07.07.2014
Yeni Yapılan Binalar hk. 2012 yılında yürürlüğe giren  “Tarihi Yarımada 
Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 
Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama imar Planı” ve Plan Hükümlerinin 
uygulamakla yükümlü Fatih Belediye Başkanlığıdır 

Cevap verildi Baştan Savma Takipteyiz.i 1  

33 07.07.2014
Metruh Gecekondu. Seyyid Ömer Mahallesi 1736 ada 1 parsel de bulunan 
Kırımlı Aziz Sokağı ile Hüseyin Kazım Sokağı köşesindeki terk edilmiş 
gecekondu metruk ve çevre kirliliği yaratacak bir durumdadır.  

Cevap verildi Sorun Çözüldü 1  

34 07.07.2014
Samatya Kaçak İnşaat  KocaMustafapaşa Mahallesi Orgeneral Nafiz Gürman 
Caddesi (1216 ada 9 ve 28 parsellerde) 191, 191A, 193, 193A, 193B 
numaralarda bulunan binaların dış cepheleri tamamen kapatılarak inşai 
faaliyetler başlatılmıştır. 

Cevap verildi Baştan Savma Takipteyiz.i 1  

35 07.07.2014

Tehlikeli Kaldırım.Kocamustafapaşa Mahallesi 958 ada 46 parsel Etyemez 
Tekkesi sokağı ile Müşir Süleyman Paşa Sokak köşesinde bulunan binanın 
zemin katı, Müşir Süleyman Paşa sokağı tarafında kot farkından dolayı 
kaldırımdan 1-1,20 metre kadar aşağıda kalmaktadır 

Cevap Verildi. Gereği Yapıldı 1  

36 07.07.2014

Köpek Besleme ÜnitesiFatih Belediye Başkanlığının, hayvanların beslenme 
ve su ihtiyaçları için ilçemizin müsait bazı yerlerine bu üniteleri veya aynı 
hizmeti yerine getirecek üniteyi (kedi evlerin gibi) temin ederek ya da kendi 
imkânları ile imal ederek ilçemizdeki sokak köpeklerinin faydalanması için 
uygulamalarını öneriyoruz.  

Cevap Verilmedi   
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37 07.07.2014 Memurlar hak Fatih Belediyesinde çalışan 657 sayılı kanuna tabi memurların bir kısmı 
üzerine yapılan baskıların olduğu bilhassa zabıtada çalışan personelin mesai saatleri 
yönetmeliklere ve personeller arası eşit uygulamalara uygun olmayan çeşitli baskılar 
yapılmakta olduğunu gözlemlemekteyiz.  

Cevap verildi Baştan 
Savma Takipteyiz.i 1    

38 07.07.2014 

Pazarlarda Kullanılan TerazilerFatih Belediye Hudutları içersinde haftanın her günü bir 
bazı günler iki adet semt pazarı kurulmaktadır.   
Pazarcı esnafının çoğu kullandıkları elektronik terazileri tezgâhın arka tarafına koyarak 
vatandaşın göremediği mesafede tutmaktadır. Zabıta marifeti ile tüm terazilerin tezgâhların 
ön tarafında ve vatandaşların görebileceği şekilde konumlandırılması için gerekli 
tebligatların yapılması gerekmektedir. 
                                                         

Cevap Verilmedi   1 

39 07.07.2014 

İnşaat çukuruYavuz Sultan Selim Mahallesi Kangal Sokak No: 2 (2843 ada 2 parsel) de 
bulunan alan inşaat yapılmak üzere temel kazısı yapılmış ancak tarihi kalıntılar 
bulunduğundan bir yılı aşkın süredir etrafı sağlıklı olmayan gelişigüzel tahta perde ile 
çevrilerek terk edilmiş ve çöplerin atıldığı bir alan halini almıştır 

Cevap Verildi Çalışmalar 
yapılıyor 1    

40 07.07.2014 
Tarihi Kalıntılar hk Zeyrek Mahallesi İhvan Sokak 7 numaralı binanın önünde sokağın 
ortasında kalmış 1/1000 lik imar planlarında 45.02 kod ile belirtilmiş olan ve ekte resmi 
bulunan tarihi eser kalıntısının durumu nedir? Neden koru altına alınmamıştır 

Cevap Verildi Çalışmalar 
yapılıyor 1    

41 07.07.2014 
 Pulcu Sokak İnşaat. Koca Mustafa Paşa Mahallesi Pulcu Sokak 2385 ada 52 parsel 
üzerine temel kazı çalışmaları başlayan büyük inşaat, inşaat alanının çevresini yeterli 
emniyet tedbirleri almadan inşai faaliyete başlamıştır 

Cevap Verilmedi   1 

42 07.07.2014 
Balta ÇıkmazıAtıl Kaba İnşaat Koca Mustafa Paşa Mahallesi Balta Çıkmazı Sokak 
10 numara 2385 ada 112 parsel üzerine yapılmış kaba inşaatı bitmiş bir bina uzun 
yıllardır atıl durumdadır. 

Cevap Verilmedi   1 

43 07.07.2014 

Dublex Çatı Aksaray Mahallesi Haseki Caddesi 20 numara 874 ada 65 parsel 
üzerine yapılmış 1964867 kodlu binanın üst katındaki durum ekteki resimde 
görüldüğü gibidir. Sokaktan görünmeyen ancak uzak mesafeden görünen çatı 
üzerinde dubleks yapı mevcuttur 

Cevap Verilmedi   1 

44 07.07.2014 
Haseki Külliyesi Çevresi. Haseki Sultan Mahallesinde bulunan ve çevre 
düzenlemesi geçen yıl tamamlanan Haseki Sultan Külliyesi çevresinde 
vatandaşlarımızın oturarak dinleneceği banklar bulunmamakladır.  

Cevap Verildi Çalışmalar 
yapılıyor 1    

45 07.07.2014 
Çatı Katı. Fatih İlçesi Şehremini Mahallesi, Vezir caddesi 16 nolu (1468 ada, 36 
parsel ) binanın çatı katında tehlike arz edecek şekilde kaçak yapılaşma mevcut 
olduğu ekteki resimde de görülmektedir. 

Cevap Verildi İşlem yapıldı 1    

46 01.09.2014 Pankart Asma Yerleri. İlçemizde Seçimler dolayısıyla siyasal partilerin, ticari firma 
ve STK ların sokak, cadde, meydan ve ana arterlere asmış oldukları bez afiş, kağıt 
afiş, resim, pankart, bayrak, broşür v.b tanıtım ve reklam amaçlı nesnelerin 
meydana getirmiş olduğu çevre ve görüntü kirliliğini herkes tarafından bilinmektedir 

Cevap verildi Baştan 
Savma Takipteyiz.  1   
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47 01.09.2014 

Belediye Lojmanı.  Fatih İlçesi Seyyid Ömer Mahallesi, Köprülüzade sokağında 
bulunan 486 pafta, 1756 ada, 23 parselde Fatih belediyesinin şirketi Halktaş 
tarafından yapılarak bir kısmını belediye lojmanı olarak tahsisi edilen binanın 
durumu 

Cevap verildi Bilgi alındı 1    

48 13.10.2014 

Muhafız Konağı. 1851 yılında Sultan Abdülmecid tarafından Hz. Muhammed’in 
Veysel Karani’ye verdiği Hırka- i Şerif’in muhafazası ve ziyareti için, Hırka-i Şerif 
Mahallesinde yaptırılan Hırka-i Şerif Muhafızlık Konağı günümüze kadar 
korunabilmiş ender mimari örneklerden biridir. 

Cevap verildi Baştan 
Savma Takipteyiz. 1    

49 13.10.2014 
Sağlık Ocağı.. Seyyid Ömer Mahallesinde oturan vatandaşlarımızın faydalandığı 
Hekimoğlu Ali Paşa no:132 adresindeki Aile Sağlığı Merkezi Aksaray Mahallesi 
Kürkçü Başı mevki Hobyar Mektebi sokağından Kürkçübaşı çeşme sokağına inen 
dik merdivenli yokuşun üzerinde bulunan bir alana prefabrik bir yapıya taşınmıştır. 

Cevap verildi Baştan 
Savma Takipteyiz. 1    

50 13.10.2014 
Teyyareci Selahattin Sokak Fatih İlçesi Balat Mahallesi, İstanbul İmam Hatip 
Lisesinde bulunduğu Teyyareci Selahattin Sokağı Fatih Belediyesi Fen işleri 
müdürlüğünü tarafından demir kapı yapılarak araç trafiğine kapılmıştır. 

Cevap Verilmedi   1 

51 13.10.2014 

Tebligatların Geri Toplanması. Fatih İlçesi Balat Mahallesi, Yıldırım Caddesi ve 
Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak Cephe Onarım projesi hazırlanmış ve uygulama 
kapsamına alınmıştır önsözü ile başlayan, 3194 sayılı imar kanunun ve İmar 
yönetmenliğinin bazı maddelerine atıf yapılarak hazırlanan dış cephe ve yenileme 
projesi kapsamına alınan binanızın dış cephesine iskele kurularak uygulamaya 
başlanacaktır 

Cevap verildi Baştan 
Savma Takipteyiz.  1   

52 13.10.2014 Büyük İnşaat: Mevlanekapı Mahallesi Mevlanekapı Caddesi (1216 ada 9 ve 28 
parsellerde) 20 numarada bulunan inşai faaliyetler başlatılmıştır. 

Cevap Verilmedi   1 

53 13.10.2014 

Bina Önü İşgaller. Haseki Sultan Mahallesi Şair Mehmet Akif Sokak No:1/A 
Okatanlar apartmanının altında bulunan “ Tadım Dondurma ve Üsküp Cafe ” 
isimleri ile çalışan işyerlerinin önlerinde apartman girişini kapatacak kadar dar bir 
koridor bırakarak işgal etmeleri apartman sakinleri tarafından kesinlikle 
istenmemektedir. 

Cevap verildi Gereken 
Yapıldı. 1  1 

54 13.10.2014 
Balat Yenileme Alanı.  
Balat Mahallesi 2306 ada ve çevresinde uygulanmak istenen yenileme alanları 
projesinin son durumu nedir? 

Cevap Verilmedi   1 

55 13.10.2014 
Büyük İnşaat Haseki Sultan Mahallesi 1785 ada 36 parselde bulunan iş hanı uzun 
süredir siyah bir örtü ile tamamen kapatılarak içeride inşai faaliyet yapıldığı 
tarafımızdan gözlenmektedir 

Cevap Verilmedi   1 

56 05.11.2014 
Servis. Fatih Belediye Başkanlığı tarafından sabah ve akşam saatlerinde 
KocaMustafaPaşa ile Cevizlibağ arasında ücretsiz yolcu taşımak üzere karşılıklı 
konulan midibüste yolcular sabah ve akşam saatlerinde sıkıntı yaşamaktadır. 

Cevap Verilmedi   1 

57 07.11.2014 
Tadilat. Seyyid Ömer Mahallesi Köprülüzade Sokak 1750 ada 5 parsel 49/1 
numarada yapılan işai faaliyet için tarafımızdan verilen soru önergemize, söz 
konusu yer ile ilgili 14.08.2014 tarih ve 12/0005 cilt sahife sayılı yapı tatil tutanağı 
düzenlendiği ve yasal sürecin devam ettiği bilgisi ile cevap verilmiştir. 

Cevap verildi Yanlış bilgi. 
Takipteyiz.  1   

58 07.11.2014 Aksaray Mahallesi Trafiğe Kapatılan Sokaklar Cevap Verilmedi   1 
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59 01.12.2014 Binaların Durumu hk. Fatih ilçesi sınırlarında bulun okullarımızın deprem risk dereceleri 
ve deprem dayanıklılık durumlarının Fatih Belediye Başkanlığı tarafından yapılarak, yapıldı 
ise belediye meclisinin ve ilgili kurumların bilgilerine sunulması önem arz etmektedir. 

Cevap Verilmedi   1 

60 01.12.2014 

Belediyenin Reklam Yapması Fatih Belediye Başkanlığı tarafından kutlamalar, duyurular 
için İlçenin birçok yerine asılan bez afişlerler, vinil ve brandalar dışında, bazı şirketlere, 
şahsa ve kamuya ait yerlerin duvarlarına ve reklâm panolarına Belediye Başkanının reklâmı 
mahiyetinde büyük boy afişlerin asıldığı görülmektedir. Bu reklâmlarla belediye başkanının 
kişisel reklâmının yapılması doğru değildir. Çünkü belediye, belediye başkanının kişisel 
malı değildir. 

Cevap Verilmedi   1 

61 01.12.2014 Çöp Konteyneri..İvedi olarak Çapa İlkokulunun önündeki plastik çöp konteynerların 
bulunduğu yere yeraltı çöp konteynerı konulması  

Cevap verildi Gereken 
Yapıldı. 1    

62 01.12.2014 
 Kaçak Çatı…Cerrahpaşa Mahallesi Haseki Kadın Sokak 1322 ada 107 parsel 16 
nolu Sevgi apartmanın çatı katı hakkında tarafımızdan verilen soru önergemize, söz 
konusu yer ile ilgili 15.07.2014 tarih ve 3/36 cilt sahife sayılı yapı tatil tutanağı 
düzenlendiği  

Cevap verilmedi.   1 

63 01.12.2014 
Şikayet edilen İnşaat...2612 Ada 13 parsel deki Dervişali Mahallesi Kariye Bostan Sokak 
30 kapı nolu yapıda, uzun süredir inşai faaliyet ve restorasyonun sürdüğü herhangi bir 
tabela, izin ya da inşaat ruhsatına rastlanmamıştır. 

Cevap verilmedi.   1 

64 01.12.2014 
Spsyal Belediyecilik… Sümbülefendi Mahallesi Cambaziye aralığı (Hacıkadın Cad 
No:18/1 arkasındaki alan) evsiz bir vatandaşın mekânı haline gelmiştir. Etrafındaki 
çöpler ve vatandaşın durumundan dolayı çevre ve vatandaş için temizlik ve sağlık 
açısından ciddi sorun yaratmaktadır.  

Cevap verilmedi.   1 

65 01.12.2014 

 Encümen Kararı Uygulanması..Cerrahpaşa Mahallesi Haseki Kadın Sokak 1322 
ada 107 parsel 16 nolu Sevgi apartmanın çatı katı hakkında tarafımızdan verilen 
soru önergemize, söz konusu yer ile ilgili 15.07.2004 tarih ve 3/36 cilt sahife sayılı 
yapı tatil tutanağı düzenlendiği halde • 10 yıl süre geçtiği halde Encümenin verdiği 
kararlar neden uygulanmamıştır? 
• Encümenin verdiği kararı uygulamayan yetkililer hakkında herhangi bir yasal işlem 
yapılmış mıdır? 

Cevap verilmedi.   1 

66 05.12.2014 
Tekit… 02.06.2014 tarihinde Meclis başkanlığına “Hanutçuluk”  konu başlığı ile 
verdiğimiz önergemize cevap verilmediği, gereğinin yapılmadığı sadece Zabıta 
Müdürlüğünün pankartlarla “Hanutçuluğun kanunen yasak olduğu ve tespiti halinde 
şahıslar yasal işlemler yapılacağı” gibi duyurular yapıldığı gözlemlenmiştir. 

Cevap verildi Gereken 
Yapıldı. 1    
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67 05.01.2015 Belediye Logsu … Fatih Belediyesinin kullandığı kiremit renkli logo, ARAB 
İSTANBUL adlı bir firma tarafında çok ufak bir değişiklikle kullanıldığı tarafımızdan 
tespit edilmiştir. 
 Söz konusu firma ile Fatih Belediyesinin herhangi ticari ilişkisi var mıdır? Böyle 
benzer bir logoyu kullanmalarının nedeni nelerdir? 

Cevap verilmedi.   1 

68 09.01.2015 Atık Yağlar Hakk. Cevap verilmedi.   1 

69 09.01.2015 

Selim Sabit Sokak no:21 yaptığımız tespitte söz konusu 21 nolu alan olan 191 ada 28 
parsel üzerine 2 katlı çelik konstrüksiyon üzerine bir yapı inşa edilmektedir.• Bu alan kime 
aittir? 
• Yapılan bu yapı için gerekli izinler verilmiş midir? 
• Bu yapı ne amaçla ve kimler tarafından kullanılacaktır? 
• Sağlık ocağı ve çocuk park girişi neden kapatılmaktadır?  

Cevap verilmedi.   1 

70 09.01.2015 
Tarihi Çeşme… 1099 ada 4 parselde Molla Gürani Mahallesi Selçuk Sultan Cami Sokağı 
no 9 önünde bulunan tescilli tarihi AHMET AĞA ÇEŞMESİ harap ve korumasız bir 
vaziyettedir.  

Cevap verilmedi.   1 

71 09.01.2015 Bitmiş İnşaat… İskenderpaşa mahallesi Ahmediye Caddesi no:30 adresi 2006 da 23 parsel 
üzerinde kaba inşaatı tamamlanmış bina uzun süredir faaliyetsizdir. 

Cevap verilmedi.   1 

72 09.01.2015 

Büyük Bakımsız Park… Molla Gürani Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan ve Fatih 
Belediyesine ait olan Şehit Mehmet Çetinkaya Parkı ışıklandırma ve bankoların Suriyeli 
sığınmacılar tarafından sık sık tahrip edilmekte, geceleri Suriyeli sığınmacıların 
ikametgâhları haline geldiğinden vatandaşlarımızı tedirgin etmekte park alanından 
geçilemez duruma gelmektedir.  

Cevap verilmedi.   1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netice 
alındı

Netice 
alınmadı

Cevap 
verilmedi TOPLAM 

31 7 34 72 
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     6.3. VERİLEN BAZI ÖNERGELERİN NETİCELERİ  
 

1. KEDİ EVİ 
 

  
 

2. DEMİR KORKULUK SEYİTÖMER 
 

                           ESKİ HALİ                                                              YENİ HALİ 

  
 

3. METRUH BİNA YIKIMI SEYİTÖMER 
 

                           ESKİ HALİ                                                              YENİ HALİ 
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4. TEHLİKELİ KALDIRIM SAMATYA KOCAMUSTAFAPAŞA 

                       ESKİ HALİ                                                              ESKİ HALİ 

    
YENİ HALİ 

 
 

5. ZÜBEYDE HANIM BÜSTÜ KOCAMUSTAFAPAŞA 
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6. YAHYA KEMAL BEYATLI BÜSTÜ KOCAMUSTAFAPAŞA 
 

                            YENİ HALİ                                               YENİ HALİ 

          
 

7. BİNA ÖNÜ İŞGALİYE HASEKİ SULTAN 
 
                         ESKİ HALİ                                            YENİ HALİ 

  
 

8. AŞAĞI GRUBA PARKI 
                   

ESKİ HALİ                                                                           YENİ HALİ 
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9. CELAL AĞA KONAĞI 
                                 SIKI TAKİP SONUÇU MÜHÜRLENDİ 

   
 

10. YANLIŞ SOKAK TABELASI DÜZELTİLMESİ 
 
                                                       ESKİ HALİ  (Önergeden sonra düzeltildi) 

  
  
 

11. KÜÇÜKAYASOFYA HÜSEYİN AĞA MEDRESESİ ÇEVRESİ VE   
      KÜÇÜKAYASOFYA PARKI 
 

ESKİ HALİ                                                                      YENİ HALİ 
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YENİ HALİ                                                           YENİ HALİ 

     
 

12. ŞİFA HAMAMI SOKAK KAÇAK OTEL İNŞAATI YIKIMI 
ESKİ HALİ   

  
                                                                    

YENİ HALİ 
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13. 1/1000 İMAR PLANLARI İÇİN HALKA YAPILAN DUYURU 

 

 
 
 

 
 
 
 
14. Hekimoğlu AliPaşa Cad SEYYİDÖMER SUCAADDİN ÇAVUŞ MESCİDİ İhya 
edildi,  
                                                     ESKİ HALİ 
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                                                     YENİ HALİ 

      
 
 

15. SAMİ PAŞA SOKAK TRFO BİNASI HASEKİ SULTAN 
 
                 ESKİ HALİ                                                                 YENİ HALİ 

    
. 
 

16. CERRAHPAŞA MAHALLESİNDE ESEKAPI SOKAK 11 NUMARA 
 

                           ESKİ HALİ                                                        YENİ HALİ 
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17.KEYFİ KONAN SOKAK BARİYERİ KALDIRILDI, HASEKİ SULTAN MAH. 
 

   
 

 
 
18. KOCAMUSTAFAPAŞA SÜMBÜL EFENDİ VAKFI... 
Cemaat'e yakınlığı ile bilinen kuruluşlara ait arazilerin mevcut imar haklarına yeniden düzenleme adı altında 

kısıtlama getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şimdi de bir vakıf ve bir derneğe 6 ay önce 25 
YILLIĞINA ÜCRETSİZ tahsis ettiği arazileri geri almak için çalışma başlattı.  
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19. MEYDANA ÇIKARTTIĞIM  BİR BAŞKA TALAN...(Cumhuriyet Gazetesinin 
Manşetten Haber Yaptığı) İSTANBUL BOĞAZINDAKİ "HÜSEYİN AVNİ PAŞA KORUSU"...!!! CENGİZ 
İNŞAATA SATILMIŞ 

  

     
 
 
   20. FATİH BELEDİYESİNİN KEYFİ HARCAMALARI 
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Fatih Belediyesi Meclis Gündemi 07 Nisan 2010 

YARDIM SANDIĞI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE YAPILACAK 
DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA HUKUK KOMİSYONU RAPORU 

HUKUK KOMİSYONU ÜYESİ FAZIL UĞUR SOYLU’NUN MECLİSTE YAPTIĞI KONUŞMA 
Muhtarlar demokrasinin temel taşlarıdır. Muhtarlar bulunduğu mahallenin mülki amiri durumundadır. 

Demokrasinin ilk kademesi ve temeli olan Muhtarlıklar çok önemli kurumlardır. Fatihte ilçesindeki 69 mahalleyi 
24 e indirerek yapmış olduğunuz muhtarlık tasarrufu, demokrasinin işleyişine ve muhtarlara hangi açıdan 
bakıldığı, dolayısıyla AKP zihniyetini ortaya koymaktadır. 
Muhtarlar mahallelerindeki vatandaşlarla bir aile gibi iç içe yaşamakta, mutluluklarını ve üzüntülerini birlikte 
paylaşmaktadırlar. Dolayısıyla muhtar mahallesinde yaşayanları en yakından ve en iyi tanıyan kişidir. 

Muhtarın vereceği ihtiyaç sahibi olanlarla ilgili rapora, Belediye olarak güven duyulmaması çok 
düşündürücüdür. Halkın oylarıyla seçilen ve muhtarlık kimliğini hak kazanan birinin bölgesinde yaşayan 
vatandaş için vereceği ihtiyaç sahibi olduğuna dair belgeye tabii ki güveneceğiz. Aksi takdirde oyla vererek 
seçtiği, beni muhtar olarak temsil etsin diyerek onay veren vatandaşa güven duymadığımız ortaya çıkar. 
Unutmayın ki aynı vatandaş bizleri, sizleri ve belediye başkanını da oylarıyla seçmiştir. CHP gurubu olarak 
böyle bir haksızlığa ortak olmayız. Muhtarlar bizim için güvenilir ve verdikleri belgelere inanılır kişilerdir.   

Muhtarların iş yükünü hafifletmek için görevi zabıtaya havale ettiğinizi ifade etmektesiniz. Seyitömer 
ile Uzunyusuf mahallelerini birleştirerek Çankırı nüfusuna yakın bir mahalle meydana gelmesi sizin eseriniz.  
Ayrıca Zabıta memurlarına yaptığınız baskı ve yanlı davranış neticesinde belediyemizden naklini isteyen, emekli 
olan ve çeşitli nedenlerle ayrılan zabıta memurlarının sayıları oldukça fazla olduğundan zabıta müdürlüğü, 
olağan zabıta işlerini yürütmekte zorlandığı ve personel sıkıntısı çektiği malumumuzdur. 

Bu anlamda yapılacak “Muhtardan alınacak ihtiyaç sahibi olduğuna dair belgenin geçersiz 
sayılarak, Zabıtanın vereceği belgenin geçerli olarak kabul edilmesine karşıyız, ( Muhtaç kimselere yardım 
sandığı yönetmeliğinin 3. Madde 2. Fıkrası ) ayrıca, denetleme kurulu üyeliğine CHP grubundan bir meclis 
üyesinin alınmasını teklif etmekteyiz. Şaibeden uzak ve tüm Fatih halkını kucaklaması gereken, Şeffaf ve 
hakkaniyetle yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilmesi gereken ayni ve nakdi yardımların 
yapılmasının denetlenmesi muhalefetten bir üyenin alınmasının sizler tarafından olağan bir durum olarak 
 algılacağını düşünmekteyiz. 

Görüştüğümüz Bu maddenin gündemde kalarak tekrar görüşülmek üzere hukuk komisyonuna iadesini 
teklif ediyorum. Saygılarımla. 

Fazıl Uğur SOYLU  
Fatih Belediye Meclis Üyesi 

 
 

http://www.fatihhaber.com/fazilugursoylu-muhtarlar.htm 
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6.4. FABİM 
 

Vatandaşlardan gelen şikayetleri Fatih belediyesi İletişim Merkezi  (FABİM) 

aracılığı ile ilgili müdürlüğe ulaştırarak tarafımdan sorunların çözümü ve takibi 

yapılmaktadır. 

 
FABİM  1156 

Seyitömer mh. Cevdetpaşa cd 37 nolu binanın yan cephesi Sırrıpaşa sokağıdır. Bu 
binanın zemin katı sokaktaki kot farkı nedeniyle kaldırımın hemen yanında bulunan 
pencere boşluğu yaklaşık 1- 1,50 metre olduğundan vatandaşlar için tehlike arz 
etmektedir. Kaldırım dar olduğundan, ayrıca araçlar park ettiklerinden yokuş olan 
sokağın kaldırımda yürüyen çok sayıda vatandaş bu boşluğa dürerek yaralanmıştır. 
Daha nahoş hadiselerin meydana gelmemesi için o bölgeye korkulu yapılması 
gerekmektedir. Bu işlem için gereğinin yapılarak tarafıma bilgi verilmesini rica 
ederim. Saygılarımla            …..YAPILDI 

 
 
Fabim : 1157 

Binanın dış cephesi çok kötü durumda. Apartman sakinlerine dış cephe yapılması için 
tebligat yapılmasını rica ediyorum. (Aslı Ünver )   …..YAPILDI 

 
Fabim : 1228   Vani dergahı  çevresi metruk durumda. ARKEOLOJİK ÇALIŞMA  
              BAŞLADI 
 
Fabim : 1229    Köprülüzade sokak 2 katlı dükkan  .YAPILDI YANLIŞ BİLGİ  
              VERİLDİ TEKRAR ÖNERGE VERDİK 
 
 
Fabim: 1807 Sümbülefendi Ağa çayırı cd no:5/A SAĞKOL fırın binası mühürlü inşaat 

mühür fekki 10/07/2014  (Hüseyin Berktaş) HUKUKİ İŞLEM YAPTIRILDI. 
 
Fabim: 1880 Şehremini Koyuncu soka Hatıra Ap No:8 SİMİT SARAYI Kaldırım dar tente 

İŞGAL  15/07/2014  (Mustafa Cömert) İKAZ EDİLDİ 
 
 
Fabim: 2531    Seyyid Ömer Mh Ali Şir Nevai Sok Akbaş Ap No:1/A  (Nurten Bekar) 

AKBAŞ apartmanının altındaki dükkânı İnci adlı pastanenin imalat yeri olarak 
kullanmaya başladığından, söz konusu dükkânın üstündeki dairelere böcek istilasına 
sebebiyet vermiştir, ayrıca sıklıkla farelere rastlanmakta olup bu yerin denetiminin 
yapılması gerekmektedir. Apartman sakinlerine bu iş ile ilgili bir bilgi verilmeden 
faaliyete geçmesi dolayısıyla ruhsatsız olduğu malumumuzdur. Ayrıca gürültüye de 
sebebiyet vermektedir. Bu işyerinin faaliyetinin durdurulması için gereğini arz ederiz. 
10/10/2014 SORUN ÇÖZÜLDÜ 
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Fabim: 3025   Hırkai Şerif Mahallesi ALTAY Cami Ağaç budanması (Gökhan ADD)      
             09/11/2014  YAPILDI. 
 
Fabim: 3022   Seyyid Ömer Mahallesi Ziya Gökalp sokak No:19 önüne Sokak Lambası  
             Takılması  ( AYHAN) 11/11/2014 YAPILDI 
 
Fabim : 3049 Derviş Ali Mahallesi Kariye Bostan sokak ( Şebnem Kepkep) (Sevgi  
                Gürünlü ER)Kariye Bostan Sokak 30 kapı no lu yapıda, uzun süredir (bir yıldan  < 

fazla) yapılan restorasyon un çevredeki komşulara ve yan binaya rahatsızlık 
vermektedir. Yapı, son olarak bitişiği olan  28 nolu binanın 2 numaralı dairesinin 
duvarlarının yıkılmasına, kısmen çatlamasına sebebiyet vererek ciddi hasar vermiştir. 
Bu binanın kontrol edilerek işlemlerinin yasal olup olmadığının kontrol edilmesi ve 
zarar verdiği bitişik binanın 2 numaralı dairesinin eski vaziyete getirilmesi için 
tadilatının yaptırılması için zabıta marifetiyle durum tespiti yapılarak tutanak altına 
ALINMASI VE MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ için gereğinin yapılması rica 
olunur. 11/11/2014 MINTIKA MÜH GİTMİŞ MÜTEH. UYARILDI HUKUKİ 
İŞLEM YAPILDI 

     
Fabim: 3050  Çevreyi rahatsız eden İskenderpaşa Mahallesi Hacı Halit Sokak No:21 
            21 NOLU BİNANIN bitişik bahçesindeki AĞAÇIN Budanması  (Zekiye VAROL)    
            10/11/2014 YAPILMADI 
 
Fabim: 3051   

Araçların hızlı seyir etmemesi dolayısıyla sokakta olası kazaların önlenmesi için  
Kariye Bostan Sokağın giriş ve çıkışına birer adet hız kesici bariyer konulmasını rica 
ederim.(SEVGİ GÜRÜNLÜ ER) 11/11/2014 PROĞRAMA ALDIRILDI 
YAPILACAK 

 
Fabim: 3052 

Dr. Sadık Ahmet Caddesinin Arnavut kaldırımından oluşan taşlarının özelliğinin 
yitirmesi, kısacası deforme olması nedeniyle caddenin yeniden aslına uygu ve yeni 
malzemeyle düzgün bir şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Bölgenin turistik 
yoğunluğu da olduğu bilindiğinden Belediyenin acilen bu çalışmayı yapması rica 
olunur. ( Abdullah TIĞLI Güzelleştirme Derneği) 11/11/2014 PROĞRAMA 
ALDIRILDI YAPILACAK 

 
FABİM  (2862 İLE) ŞİKAYET EDİLDİ NETİCE YOK … TEKRAR ŞİKÂYET EDİLDİ… 

3147 Börekçi veli sokak OTAÇ Ap ÇAPA DÜĞÜN SALONU GÜRÜLTÜ,  
18/11/2014 ŞİKAYET GİDERİLDİ 

 
 
FABİM  3167 

SÜMBÜLEFENDİ Mahallesi Cambaziye aralığı (Hacıkadın Cad No:18/1 arkasındaki 
alan) evsiz bir vatandaşın mekanı haline gelmiştir. Etrafındaki çöpler ve vatandaşın 
durumundan dolayı çevrede temizlik ve sağlık açısından ciddi sorun yaratmaktadır. 
Evsiz vatandaşın bu bölgeden uzaklaştırılarak çöplerin temizlenmesi ve tekrar eski 
konuma gelmemesi için gerekli önlemlerin alınması rica olunur.  20/11/2014 Şengül  
ÖNERGE DE VERİLDİ SORUN ÇÖZÜLDÜ 
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7.  AKTİVİTELER 
 
7.1. HALKLA İLİŞKİLER 
 

 
 

 
 

28 ARALIK 2012 
CHP Parti Okuluna Katılan partililerin ekip anlayışı 
ile sosyal projeleri hayata geçirmek üzere 
tarafımızdan hazırlanan ve Genel Merkez 
tarafından onaylanan Fatih ve Eyüp ilçesinden 5 
partili üyenin yaptığı, " ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN, 
SEVİNSİNLER "..... Projesi... 
 

 
 

29 ARALIK 2012 
Gazi İlköğretim Okulunun imam hatibe 
dönüştürülmesi kararı duyulduktan bu yana eylem 
yapan veli, öğrenci, öğretmen, mahalle halkı ve 
CHP Fatih ilçe örgütünün öğlen saatlerinde okulun 
önünde toplanarak oluşturdukları insan zinciri ile 
okullarını koruma altına aldı. 
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21 ARALIK 2012 
İmam Hatip e dönüştürülen Fatih Gazi İlköğretim 
Okulu önünde, bir araya gelen öğretmen, öğrenci, 
veliler ve mahalle sakinleri bu olaya karşı çıkarak, 
yaptıkları basın açıklamasında.. 

 
 

29 ARALIK 2012 
Parti Okulu Eğitim Çalışmasındayız.. 

 
 
28 Aralık 
Kadırga Spor Lokalinde Vatandaşlarla sohbet 
toplantısı 

 

 
 
 
 

MEVLANA Dergâhı Ziyareti 
 
 

 
 
 
 

 
 
24 Kasım 2012 
CHP Fatih Eski Kadın kolu Başkanı Sayın Gönül 
Fakir hanımla birlikte, Cibali Lisesi, Vefa Lisesi, 
Atatürk İlkokul, Mimar Sinan İlkokulu, Borusan 
İlkokulu ziyaret edilerek Öğretmenlerin, 
Öğretmenler günü kutlandı. 
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Kentsel Dönüşüm Paneli 
 

 
 

 
 
Kentsel Dönüşüm konulu panelde konuşmacı Sayın 
Murat KARAYALÇIN Fatih İlçesinde 
 
05 Ekim 2012 
Fatih Belediyesi 2013 Bütçe Toplantısında Adıma 
yaptığım konuşma. 
 

 
 
 

 
27 Mayıs 2012 
 Fatih Davutpaşa Lisesi Mezunlarının Pilav Günü  
 

 
 
Kasım 2012 
1/1000 lik Planların askıya çıktığının halka 
duyurulması için 5000 broşür dağıtımı yapıldı 
 

   

 
Kahve çalışması 
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10 AĞUSTOS 2012 
KüçükAyasofyada Esnafla Yapılan Toplantı Fazıl 
Uğur SOYLU ve CHP Fatih İlçesi Kadın Kolu 
Başkanı Gönül Fakir; Küçük Ayasofya bölgesinde 
Apart otel, Hostel işleten 450 civarı işyeri sahibi ile 
toplantı yaptık. 
 

      

 
22 Eylül  2012  4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ 
TARTIŞILDIĞI PANEL 

  
 
 

 
 
 

 
 
30 Ağustos 2012 ADD Fatih Ziyareti 
 

 
 
30 Ağustos 2012 Törende 
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11 EYLÜL KMPAŞA SÜMBÜLEFENDİ 
PARKI MAHALLE ÇALIŞMASI 

 
 
12 EYLÜL 2013 
Seyyidömer mahallesi uzunyusuf parkı mahalle 
çalışması 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

22 HAZİRAN 2013 
Kocamustafapaşalı Parti Emekçileri ile birlikteyiz. 

     
 26 HAZİRAN 2013 
Seyyidömerli arkadaşlarımla birlikteyiz… 

 
 
 
 
28 HAZİRAN 2013 
İstanbul Kara Surlarının Yedikule 
bölgesinde kapı açmak amacıyla yıktırılan 
bölgede inceleme yapılarak, tutanak altına 
alınması ve sorumlular hakkında gerekli 
yasal işlemler başlatılması için, 
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
Sorumluları hakkında gerekli yasal işlem 
başlatılmasını  
http://t.co/ktOhBxH4Vb@change    
aracılığıyla imza kampanyası başlattım. 
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27 HAZİRAN 2013 
Silivrikapılı partililerimizle birlikteydik…  

 
 
01 HAZİRAN 2013 
CHP’NİN İstanbul Mitingine katıldık. Miting iptal 
olunca Taksime yürüdük 
 

 
 
03 HAZİRAN 2013 
Kocamustafapaşadan başlayan Hükümeti Protesto 
yürüyüşündeyim,,, 
 

 
 
 
 

 
14 Mart 2013 
Dr.Helmut Müller Ve Chp’li Meclis Üyeleri Kardeş 
Şehir İmza  Töreninde.. 

 
 
08 Mart 2013 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Öğrencisi Gençlerle Meclis Salonunda... 

 
 

20 MAYIS 2013 
Sulukuledeyiz... örgüt emekçilerinin katılımıyla 
Sulukule'li mağdur vatandaşların sorunlarını 
dinledik...Basın toplantısı yaptık.. 
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27 MAYIS 2013 
TÜM BEL SEN İstanbul 1 nolu şube başkanı Kadri 
Kılıcı ve CHP li emekçi arkadaşlarla toplantı yaptık  

  

  
 

 
 
 
05 MAYIS 2013 
Fener Balat Bölgesinde dernek ziyareti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
04 MAYIS 2013 
Feshanede Ordulular Gününe katıldık 
 

 
 
03 MAYIS 2013 
ÇAPA GAZİ İlk Okulunaun İmama Hatip 
Olmaması için Yapılan Eylemdeyiz…. 
 

  
06 Nisan 2013 
CHP Bağcılar İlçe İrtibat Binasının Açılışı...CHP İl 
Başkanı, Milletvekilleri  İl yöneticileri, İl Kadın 
Kolu Yönetim Kurulu Üyesi Semra Yarım ve çok 
sayıda partili katıldı.. 
 

 



FAZIL UĞUR SOYLU  
FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ    

FATİH BELEDİYE MECLİS HUKUK VE ESNAF KOMİSYONU ÜYESİ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 121 

 
06 Nisan 2013 
2012 Yılı Faaliyet Raporu ile 2013 Mali yılı 
Performans Programının görüşüldüğü Meclis 
toplantısı...http://www.fatihhaber.com/2012faaliyet.
html 

 
29 OCAK 2013 
TBB ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
"KENTSEL DÖNÜŞÜM BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI" nın 2. gününde; Belediyelerin 
Yaptığı Örnek Uygulama olarak Fatih Belediyesi 
tarafından "Neslişah ve Haticesultan Mahalleleri 
(SULUKULE) örneği sunumunun ardından bölgeye 
yapılan teknik geziye katıldım. 

 

 
 

 

 
28 OCAK 2013 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TBB (Türkiye 
Belediyeler Birliği) Kentsel Dönüşüm 
Bilgilendirme Toplantısı 28-29 Ocak  
KONULAR: 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun Kapsamında 
“Riskli Yapılara” İlişkin Uygulamalar 
 

 

 
 
25–27 OCAK 2013 
CHP Parti Okulu Eğitimcinin Eğitimi  (Usta 
Eğitici) Harbiye Crowne Plaza İstanbul 

 

 
 
 
 
 



FAZIL UĞUR SOYLU  
FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ    

FATİH BELEDİYE MECLİS HUKUK VE ESNAF KOMİSYONU ÜYESİ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 122 

 

 
 
 
24 OCAK 2013   
CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Oğuz Kaan Salıcı ve 
İl Başk. Yardımcıları, Chp Bakırköy İlçe 
Başkanımızla Birlikte İstesob'da Yapılan Kahvaltılı 
Toplantı Sonrası. 
 

 
 

 
21–23 OCAK 2013 
TBB Yaptığı Denetim Komisyonu Meclis 
Üyelerinin Eğitimi Afyon. 

 
 
 
 
 
 
 

 
20 OCAK 2013 
Fatih İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısına 
Katılındı. 

 
18 OCAK 2013 
Taksim Ekonomi Yazarları Lokalinde, Bir grup 
partili ve ilçe yöneticisi ile Moral  
Yemeği 

 
 

11 OCAK 2013 
Fatih Belediyesi 1/1000 Lik Planların Mahkemeye 
Verdik. Fatih Belediye Başkanlığının yaptığı İmar 
Planı için yürütmenin durdurulması ve Ranta dayalı 
halkımızı mağdur eden uygulamaların iptal 
edilmesi için İstanbul İdare Mahkemesinde dava 
açtık. 
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10 OCAK 2013 
Türkiye tek kalan Şapka imalatı ustası ve İstanbul 
Kasket ve Şapka İmalatçıları Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı Sayın İsmail DEMİRBAŞ'I ziyaret 
ettik. 

 

 

 
 
09 OCAK 2013 
Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Günaydının 
katıldığı Aydınlanma Sofrasında İTÜ Sosyal 
Tesislerinde 

 

 
08 OCAK 2013 
Fatih Belediyesi tarafından yapılan Rant amaçlı, 
Fatih 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama 
İmar Planlarını ile ilgili HUKUKİ 
MÜCADELEMİZ SÜRMEKTEDİR. 
Dava dosyasının nihai halinin incelenmesi ve 
hazırlanması aşamasında, İlçe Başkan Yardımcısı 
Hukuk Komisyonu Başkanı Sayın İsmail YILMAZ 
ile çalışırken… 

 
 
06 OCAK 2013 
KOCAMUSTAFAPAŞA SÜMBÜL EFENDİ 
CAMİ İÇİN YAPILAN İHBARIN 
ARAŞTIRILMASI.... Söz konusu camiye 06 
Ocak pazar günü saat 14.00 de gittim. Caminin 
imamı İrfan Hoca ve çevredeki bazı esnafla 
görüştüm. Perşembe günleri il müftülüğünün izni 
ile müftülüğün görevlendirdiği bayan vaizler 
bölgedeki kadınlara vaaz vermek üzere toplantılar 
yapıyormuş. 
Sümbül efendi Camiinin kadınlar kısmı tadilatta 
olduğu için erkekler kısmını da bu toplantı için 
ayrılmış ufak bir bölümünü paravanla ayırarak 
erkeklere namaz için tahsis edilmiş. Ancak 
kalabalık olunca erkeklere ayrılan yerde yer 
kalmayabileceğini bu yüzden bazı problemler 
yaşanabileceğini ifade ederek, yaptığımız ikazdan 
sonra bu konunun düzeltileceğini, Caminin hiçbir 
şekilde ibadete kapatılması söz konusu değildir 
ifadesini kullanarak, tarafıma bilgi vermişlerdir.  
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06 OCAK 2013 
SURP KEYORK Ermeni Kilisesi Ziyareti. Hz. 
İsa’nın Doğumu Ve Vaftiz Edilişinin Yıldönümü 
Nedeniyle Surp Keyork Kilisesini; İlçe Başkanımız, 
Yöneticilerimiz, İl ve Belediye Meclis Üyelerimiz 
ile birlikte Ziyaret Ettik.  

 
05 OCAK 2013 
CHP Fatih İlce Merkezi’nde, Mimar Prof. Dr. 
Semih Eryıldız "Kentsel Dönüşüm " Konusunda 
Sunum Yaptığı toplantıya katıldım. 

 
03 OCAK 2013 
Fatih Gazi İlköğretim Okulu "İmam Hatip 
Olmasın" Eylemlerine Destek verdik. 
 

 
 

  
02 OCAK 2013 
CHP Genel Başkan Yrd. Sn. Gürsel Tekin, Fatih 
İlçe başkanı, İlçe Yöneticileri, İl Kadın Kolu 
yönetim Kurulu Üyesi, İl Ve Belediye Meclis 
Üyeleri, Fatih Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve 
Örgüt üyeleri, Kapalıçarşı Esnaf Derneğini ve 
Kapalıçarşı Esnafını Yeni yıl münasebetiyle ziyaret 
ederek, güzel bir yıl geçirmeleri temennisinde 
bulundular. 
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04 ŞUBAT 2013 
İlçe Merkezinde Eğiticilerin Eğitimi Proje Grubu 
Toplantısı 
 

 
 
 
05 ŞUBAT 2013 
Fatih Çarşanba Cukurbostan ve Yavuz Sultan Selim 
Cami çevresinde çalışma 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Yavuz Sultan Selim Camiinin ön görünümü 
kapacak şekilde 4 Kat yapılmak istenen Belediyeye 
ait binanın 2 kat yapılmasını sağladık 

 
 

TEMMUZ 2013 FAALİYLERİ 
02 Temmuz KMPAŞA  
 
02 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan 
Abdal Şenlikleri'ne katılan ve gericiler tarafından 
ateşe verilen Madımak Oteli'nde Katledilen 33 
aydın, yazar ve sanatçıyı anmak üzere 
Kocamustafapaşa meydanında 02 Temmuz Salı 
akşamı saat 21.00 - 23.00 arasında 35 adet mum 
yakarak, saygı duruşunda bulunduk.  
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04 TEMMUZ 2013 
Kocamustafapaşa Dayanışmanın düzenlediği 04 
Temmuz saat 21.00 de başlayan Forumda, Fazıl 
Uğur SOYLU  tarafından foruma davet edilen  Gezi 
olayları nedeniyle tutuklanan gençlerin ailelerinin 
sözcüsü Haydar KUT beyin katılarak tutuklu 
kardeşlerimiz ile ilgili bilgiler aktardı.  

 

 
 
7.2. PARTİ ÇALIŞMALARI 

Bölge Çalışması 
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Bir grup partili ile kahvaltı 

 

Muharrem Ayı Etkinliklerinde… 
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10 Kasım 2014 Yeni Cami 

 
29 Ekim 2014 Cumhuriyet Bayramı 

 

Yedikule Hayvan Barınağındaki Sürgün Memurlara 
DestekVerdik

 

 

Seyyid Ömer Mahalleli bir grup arkadaşlarla…  

 
Eski Milli Eğitim Bakanı ve Hocamız, Sayın Prof. Dr. Necdet 
TEKİN ve Lise sınıf arkadaşlarımla Şehremini Lisesinde… 
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Sandık Çevresi Eğitiminde Ders Sırasında 
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  2.Sandık Çevresi Eğitimi Alanlarla Mart 2013 
   

 
 
 
 

    
Sandık Çevresi Eğitimi Verirken 

 
10 Kasım 2013 VEFA LİSESİ 
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2013 yılı AHİ Babası İle (İSTESOB) 
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ŞEHREMİNİ LİSESİ MEZUNLARI İLE 
 

 
Parti Okulu Eğitimindeyiz… 
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 GEZİ PARKINA SU TAKVİYESİ                                                  
      

 
         BİR GRUP CHP’Lİ İLE     

     

 

    

        Haziran eyleminde… 

 HAZİRAN MİTİNG DÖNÜŞÜ 
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2012 Yılı Fatih Belediyesinin Denetimini 

 

  

 
          TBB SEMİNERİ ŞUBAT 2013 

 
   

KASTAMONU GÜNLERİ FESHANE 

 
SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYELER 
FUARI 

 
VERDİĞİMİZ KÖPEK BESLENME ÜNİTESİ 
ÖNERİ ÖNERGESİ  
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3 Fidanın Anıldığı Bakırköy Çamlık 
Parkındayız 
 

 
 

 
Partilinin Temel Eğitimi Çalışmasındayız 

 
Şehremini Lisesi Mezunlar günü 

 
Seyyid Ömerli Partililerle İftardayız 

 
                  

 

 
İstanbul Yolsuzluk Platformunda konuşurken 

 
Topkapı Spor Klubündeyiz.. 
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Sümbülefendi mahallesindeyiz 
 

 
Seyyid Ömer Mahallesindeyiz 

 
Mevlanekapı 1501 ada da oturan vatandaşlarla 

 

 
Balat Halkıyla trafiğe kapanan yol için 
eylemdeyiz 

 
 

 
Mayıs 2014 Meclis Grubundayız 
 
 
 

 
Kocamustafapaşa da Halk Toplantısındayız 
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CHP Parti Okulu Eğitimi sonucunda yapılan Fazıl Uğur SOYLU nın proje yürütücüsü 

olduğu “Çocuklar Üşümesin Sevinsinler” sosyal projesinin tamamlanma AFİŞİ… 
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7.3. MECLİSTE 2011 YILI BÜTÇE KONUŞMASI  
 

 
 

Fatih Belediyesi 2011 Faaliyet Raporu Hakkında CHP Gurubu adına konuşan 
Fazıl Uğur SOYLU’ nun Konuşma Metninin Tamamı 
6 Nisan 2012  
 
FATİH BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU HAKKINDA CHP MECLİS GURUBUNUN GÖRÜŞÜ VE RED 
GEREKÇELERİ 06 NİSAN 2011 
CHP GURUBU ADINA SÖZCÜ: FAZIL UĞUR SOYLU 
  
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 
Fatih Belediyesi 2011  Faaliyet Raporunun genel bilgiler bölümünün 8. sayfasında ;  “ Web sitemizde yayınlanan 
Online Eğitim e-Kampüs projeleri de farkındalığımızı ortaya koyan önemli projelerdir” ifadesi ile 9 
sayfasında; “Web sitemizden yayınlanan, hiçbir şart aranmadan dünyanın her yerinden tüm internet 
kullanıcılarına açık, tamamen ücretsiz ve sertifikalı Bilişim Eğitimleri verildiği on-line eğitim sistemimizin ders 
kategori sayısı 23’ e çıkartılarak sadece ilçemizde değil tüm yurtta eğitime destek olmaktadır. Bu dönemde 
öğrenci sayımız 1914’e çıkmıştır” ifadesi yer almaktadır. 
  
Buradan Belediyemizin bilişim teknolojileri konusunda tamamen ücretsiz on-line eğitim hizmeti verdiğini anlıyoruz. 
Ancak gerçek farklı; 
Bilişim eğitimi veren Çizgi-TAGEM adlı firmanın; E-Kampus projesini kendi projesi gibi göstererek ülkemizde hatta 
dünyanın her yerinde 1914 öğrencimiz var denmektedir. Bu öğrenciler bahsedilen Sanal Akademi E-Kampus 
projesinde eğitim alan 165.410 Sanal Akademi öğrencilerinden, Fatih Belediyesi web sitesi üzerindeki linkle 
kaydolan öğrencilerdir. Yani Fatih Belediyesi Sınıfına Kaydolanlardır.  
  
“Çizgi Tagem firması ile ortak yürüttüğümüz proje ile web sitemizden online eğitimlere geliştirilerek devam 
edilmiştir” ve “online sınıflarda dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller dağıtılmıştı.” açıklamasından anlaşılan 
Fatih Belediyesi proje ortağı olduğunu beyan etmektedir. Bu katkıyı kimler ne ölçüde, neler yaparak koymaktadır. 
Yoksa sadece, projeye link vererek mi katkı yapıyoruz. Veya dereceye girenlere hediyeler vererek mi katkı 
yapıyoruz?  
  
Fatih Belediyesinin böyle bir projesi varda bizler mi bilgi sahibi değiliz? 
Aksi takdirde kendisine ait olmayan bir projeyi kendisinin gibi göstererek faaliyet raporunda yer vermesi, kamu 
kurumu olan belediyeye hiç yakışmaz. 
                                                                                        # # # # # 
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Fatih Belediyesi Faaliyet Raporu 2011 kitabının Performans Sonuçları bölümünde 11.5. in başlığı; İlçenin, Son 
teknoloji uygulaması olan Wireless şemsiyesine altına alınması başlığı altındaki performans sonuç 
değerlendirmesi bölümündeki açıklamada: Servis sağlayıcı firmalar ana arterlerde genel wireless şemsiyesi için 
teknoloji üretemediklerinden hizmet gerçekleştirilememiştir denmektedir. 
Bu faaliyeti koyan uygulayıcı birim, yani bilgi işlem müdürlüğü herhalde ülkemizde kullanılan teknolojiden bihaber. 
Ya da faaliyet yazılsın diyerek teknoloji çıtasını bir hayli yüksek tutmuş. 
Bu faaliyeti koyan müdürlük neden araştırma yapmadan böyle bir faaliyeti performans raporuna koyar ve sonra 
teknolojinin yetersizliğinden bahseder, bunun açıklamasını sayın belediye başkanından bekliyoruz. 
  
                                                                                          # # # # # 
Birde değinmeden geçemeyeceğim bilgi teknolojilerinin başında bulunan ve faaliyet raporunda bilgi teknolojileri 
alanında ilklere imza atıyoruz ibaresini kullanan Bilgi İşlem Müdürümüzün geçen dönemlerde de olduğu gibi bu 
dönemdeki de faaliyet raporundaki müdürlerimiz bölümünde resminin olmayışıdır.  
  
Acaba müdürümüzün resmini çeken bir teknoloji hala bulunamadı mı? Eğer kanuni zorunluluklar gereği resmini 
koyamıyorsanız, kamu da müdürlük görevini nasıl tevdi ediyorsunuz. 
 

**************************************************************************** 
 TABİ Kİ… KENT KONSEYİ… 
Sayın Hasan Suver kent konseyi sizin işiniz değildir, hatta belediye ile ilgisi bulunmamaktadır savı ile Kent 
konseyinin, 5393 sayılı belediye kanunun 76. maddesi ile kurulması zorunluluğunu ortaya koyduğunu 
GÖRMEZDEN GELDİĞİ gibi, Fatih Belediyesi Faaliyet Raporu 2011 kitabının Performans Sonuçları bölümünde 
6.4 ve 6.6 da KENT KONSEYİNİN KURULMASI VE MECLİSLERİNİN OLUŞTURULMASI başlığı taşımaktadır. 
Üstelik uygulayıcı müdürlükler olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü gözükmektedir. 
  
Hasan Suver beyin genel sekreter olarak görev yaptığı Kent Konseyi performans sonuçlarında da görüldüğü gibi; 

 Kadın Meclisi Faaliyetleri,  
 Gençlik Meclisi Faaliyetleri,  
 Çocuk Meclisi Faaliyetleri, 
 Yaşlılar Meclisi Faaliyetleri yapılamadığı beyan edilmiştir.                                                             

        

başarılı çalışmalardan sonra Sayın Hasan SUVER yeni dönemde yeniden Kent Konseyi Genel 
Sekreterliğine seçilmiştir. Görevinde başarılar dilerim…Bir sonraki sayfadaki 6.4 de gösterilen 
faaliyetler Kent Konseyi faaliyetleri olmadığından değinmiyorum, ancak Fatih Belediyesi 
Faaliyet Raporu 2011 kitapçığında böyle bir hatanın yapılmaması gerektiğini belirtmek 
istiyorum. 

***************************************************************************** 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 
  
Fatih Belediyesi 2011 Faaliyet Raporunun İnsan Kaynakları sayfasında; “Belediyemiz personelinin motivasyonunu 
sağlamak amacıyla iftar programı etkinlikleri düzenlenmiştir.”denmektedir. Herhalde belediye yönetiminde, 
personelimiz sadece ramazan ayında motivasyon eğitimine ihtiyaç duyduğu kanaati bulunmaktadır, Acaba diğer 
11 ayda neden motivasyon eğitimine ihtiyaç duyulmamaktadır. Bunun açıklamasını Sayın Belediye 
Başkanından öğrenmek isteriz. 
Belediye Yönetimi, başta yardımcı destek hizmet alımı olmak üzere personel eğitim hizmeti alımı, temizlik hizmeti 
alımı, teknik personel hizmeti alımı vb. neredeyse belediyenin tüm işlerini ihale ya da doğrudan alım yaparak geri 
dönülemez bir taşeronlaşmayla karşı karşıyadır. Bu yönetim anlayışı beraberinde birçok problemi getirmeye, 
aracılar yaratmaya ve yerel yönetimlerin kentliye yabancılaşmasına zemin hazırlamaktadır. 
Yetişmiş, deneyimli belediye personelini, teknik elemanı, avukatı işten çıkartarak bu işlemler için taşeron 
kullanılması hizmet kalitesini düşürmektedir. 
  
 Değişik beş müdürlüğün isteği üzerine 44 adet çeşitli mühendislik hizmet alımı ihalesi yapılmış ve 44 genç 
mühendis personel talep açan müdürlüklerde ihaleyi kazanan taşeron firmanın elemanı olarak belediyeye mesai 
vermektedirler. Burada ki asıl amacın; Belediyeye direk alınamayan kadroların, taşeron vasıtasıyla istihdam 
edilerek, yandaş kadroları oluşturmak olmasından kaygı duymaktayız. 
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Sayın Belediye Başkanının, belediyede yıllarca çalışarak tecrübe kazanan mühendislerini hoyratça harcayarak, 
gereken mühendis ihtiyacını ihaleyi alan taşeron firmaya bağlı mühendislerle karşılayan birimlerin, çalışma 
randımanı ve belediyeye olan faydalarının performans ölçümlerinin durumu hakkında bilgi vermesini istiyoruz. 
  
 Belediyeler, kamu yönetiminin yerel ölçekte örgütlenmesi ile oluşan ve yönetim kademesi seçimlerle belirlenen 
kurumlardır. Bu sebeple, belediye üst yönetiminin belediye yönetimi başta olmak üzere liderlik, yönetim teknikleri, 
motivasyon, yönlendirme gibi bir yöneticide bulunması gereken özellikleri taşımaları her zaman mümkün değildir.  
  
 Belediye üst yönetimi açısından eğitim özellikle bu gerekçelerle ayrı bir önem taşımaktadır. Faaliyet raporunda 
bu tür bir eğitim verilmediği anlaşılmaktadır. Belediye personelinin belediyenin iç müşterisi konumunda olduğunu 
ve üst düzey yöneticilerin bu konuda eğitim almalarının hizmet kalitesi ve motivasyonu açısından üzerinde 
durulması gerekir. 
  
Belediyelerde sürekli eğitim çalışmalarına ağırlık verilmeli, bu kapsamda mesleki eğitim, kalite yönetimi, verimlilik 
ve etkinlik artırıcı yöntemler, halkla ilişkiler, karar alma-problem çözme-düşünme teknikleri, iletişim ve benzeri 
konularda eğitim programları düzenlenmelidir. Belediye çalışanları işleri ile ilgili temel eğitime sahip olmayabilirler 
ya da aradan geçen zaman içinde yeni gelişmeleri yeterince takip edememiş olabilirler. Belediye hizmetleri sıkı 
sıkıya mevzuatla sınırlandırılmış çalışmalar olduğu için, mevzuat bilgisi, belediye çalışanları için çok önemlidir. 
Tabi bu hizmetler için taşeronlar yerine, Üniversiteler ve STK’lardan faydanılması doğru olacaktır. 
  

******************************************************************** 
STRATEJİ GRLİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 
Belediyede yapılan stratejik plan, Her şeyden önce ilerlemenin en kolay yolu olarak görülmemelidir; ancak 
zamanla ilerlemeyi kolaylaştıran bir role sahip olmalıdır. Çünkü ortak bir anlayışı yansıtması gerekir. Bu anlayış 
belediyeyi birlikte yönetme anlayışıyla özdeştir. Seçilmiş, halkın görev verdiği meclis bu konuda aktif bir rol 
almalıdır. Meclisi sadece bir onay makamı olarak görmek, stratejik planın aksamasına, işlerliğine dolayısıyla 
başarısına ve gerçekleşme oranının düşük seyrine sebebiyet vermesi sonucunu doğuracaktır. Bu da seçilmiş ve 
hizmet etmeyi görev kabul etmiş, toplumun önüne çıkmış olan bizleri mutlu etmeyecektir 
Başarılı bir stratejik plan: 

•  Kurum yöneticisinin tam desteğini almalıdır. 
•  Tüm yönetim ve kurum personeli planda yer alan yükümlülüklerle uyumlu olmalı ve hedeflere  
    ulaşabilmek için plana önem vermelidirler. 
•  Her düzeydeki yöneticileri ve çalışanları kapsamalı; plan, sadece yapanlara terk edilmemelidir. 
•  Sorumlulukları açıkça tanımlamalı ve sonuçlara yönelik hesap verebilirliliği içermelidir. 
•  Denetim birimlerinde mecliste grubu bulunan partilerin temsilcilerinin de görev almaları önemlidir.  
•  Katılımcılık açısında stratejik plana zenginlik ve objektiflik kazandırarak başarılı olması yönünde katkı  
    sağlayacaktır. 
 •  Uygulandığı çevrenin farkında olmalı ve politik olarak esnek olmalıdır. 
 

***************************************************************************** 
BELEDİYENİN ŞİRKETİ HALKTAŞ 
Son yıllarda zarar eden belediye şirketimiz Halktaş’ın 2011 yılında kar açıkladığını görüyoruz. Halktaş’ın 
Belediyeden aldığı 11 ihale ( 4.411.060.04 TL ) ve 15 in üzerinde doğrudan alım yaptığı göz önüne alınırsa kârın 
daha fazla olması gerekir, tabi genel yönetim giderlerinin de bir hayli yüksek olması da dikkat çekici.  
  
 Şirket yönetim kurulunda ve denetim kurulunda, belediyeyi temsilen üst düzey belediye yönetiminde 
bulunanlardan ve AKP’li belediye meclis üyelerinden oluşması, belediyenin yaptığı ihale ve doğrudan 
alımlarını hazırlayan birimleri zor durumda bırakmaktadır. Bunlar idari ve mali açıdan incelendiğinde problemlere 
kaynak oluşturacaktır. 
  
 Belediye Şirketlerinin Kuruluş Amaçlarını • Kentsel sorunlara çözüm bulmak amacı ile hizmetleri hızlı ve etkin bir 
biçimde yerine getirebilmek, 
• Şirketleri, özel hukuk tüzel kişiliği statüsünde kurarak bunun sağladığı avantajlardan yararlanabilmek, 
• Bu şirketler sayesinde kısmen 4734 sayılı kamu ihale yasası, 5018 sayılı mali yönetim kontrol kanunu, Sayıştay 
yasaların düzenleyici, denetleyici ve sınırlayıcı hükümlerinden kurtulmak, 
• İçişleri Bakanlığı’nın vesayet denetiminin dışına çıkabilmek, 
• 657 sayılı Devlet Memurları Yasası dışına çıkarak istediği kalitede personeli istediği kadar ve istediği ücretle 
istihdam edebilmek, 
• Yapılacak hizmet alımlarını belediye şirketleri aracılığı ile yaparak, ödemelerde aksaklık veya gecikme olduğu 
durumlarda hizmetlerin aksamamasını sağlamak, 
• Ticari açıdan karlı olan alanlardaki rantı belediyeye aktararak yeni kaynaklar oluşturulmasını sağlamak,Olarak 
sıralayabiliriz. 
  
Diğer önemli konu ise, yerel yönetimlerin asli vazifeleri dururken ticaret yapması, gıda, organizasyon, 
kafeterya, düğün salonu işletmeciliği, taşımacılık, oto kiralaması vb konularda faaliyet göstermesi 
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orantısız güç ve belediye şirketi olmanın verdiği avantajla haksız rekabete yol açarak bu konularda 
faaliyet gösteren esnafları zor durumda bırakmasıdır. 
  
 HALKTAŞ AŞ ‘ NİN 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSUNU İNCELEDİĞİMİZDE, 
1 – Kasa hesabında (50.815) elli bin sekiz yüz on beş TL bulunduğu görülmektedir. Takdir edersiniz ki; elli bin 
TL oldukça büyük bir para miktarıdır, Bu miktarda bir nakdin kasada bulunması yerine neden banka hesabında 
olmadığı dikkat çekici bir husustur. 
2- 101 kodlu Alınan Çekler hesabında ise (326.000) üçyüz yirmi altı bin TL lik bir porföy bulunmaktadır. Satış 
yaptığınız yerlerden almış olduğunuz çekler tahsil edilmek üzere bankalara verilmeden neden porföyde (çek 
kasasında) bekletilmektedir. 
3- 108 kodlu hesapta bulunan Diğer Hazır Değerlerin ayrıntısı bulunmamaktadır. Hangi hesaplar altında yaklaşık 
(159.000) yüzeli dokuz bin TL bulunmaktadır. 
4 -120 kodlu Alıcılar (Müşteriler) hesabı ayrıntısı yoktur. Toplam (4.000.000) Dört milyon(eski para birimi ile dört 
trilyon) alacağı ödemeyip kimler işletmektedir. 
5- 126 kodlu Verilen depozito ve teminatlar hesabında yaklaşık (1.400.000) bir milyon dörtyüz bin TL kayıtlı 
görünmektedir. Bu tutardaki teminat nerelere verilmiştir belli olmamaktadır. 
6- 320 kodlu Satıcılar hesabında açık hesap olarak yaklaşık (2.350.000) iki milyon üçyüz elli bin TL borçlu 
görünmektedir. Ancak bu borçların hangi kişi ve kuruluşlara olduğu belli değildir. 
  
YİNE 2011 YILINA AİT GELİR TABLOSUNU İNCELEDİĞİMİZDE. 
1-İlk göze çarpan acemice ya da dikkatsizce hazırlanmış bir tablodur.   Şöyle ki.. Tekdüzen muhasebe sisteminde 
700 kodlu hesaplar gelir tablosunda yer almaması gerekirken  ilgili hesaplara aktarılmadan gelir tablosu hazırlanış 
gibi görünmektedir.. 
Sadece 621 nolu hesap işletilmiş, ancak diğer 700 kodlu hesaplar kapatılmadan gelir tablosu hazırlanmış gibi 
görünmektedir.Faiz gelirleri, Diğer olağan dışı gider ve zararlar ile Diğer olağandışı gelir ve karlar 600 lü 
hesaplara aktarılmışken; Genel Yönetim giderleri, Kısa vadeli borçlanma giderleri ile satılan hizmet maliyetinin 
600 lü hesaplara aktarılmamış olmasının nedeni anlaşılamamaktadır. 
Bu tablo HALKTAŞ A.Ş. gibi cirosu milyonlarla ifade edilen bir kuruluş için olumsuz bir tablodur. 
Fatih Belediyesinin 2011 Faaliyet Raporuna konan, Ciddiyetten uzak yapılmış olan bu gelir tablosu güven 
açısından çelişkiler ve olumsuzluklar ifade etmektedir. Sayın Başkanın bu konuda da bizler söyleyecek bir 
şeyleri olacağını düşünüyoruz.   
 

****************************************************************************** 
  
FATİH BELEDİYESİ DENETİMİN KOMİSYONU 
Belediye kanunun 25. maddesi gereği belediyenin 2011 yılı gelir gider hesapları ve yapılan işlemlerin 
denetlenmesi için kurulan denetim komisyonunda görev yaptım.Denetimin bağımsız kurum ve kuruluşlardan 
alınan yardımlarla yapılması gerekir denetimi farklı kılan en önemli özellik bağımsızlığıdır. Komisyonun siyasi 
bağımsızlığı olmaması denetimi yetersiz kılmaktadır. AKP’li komisyon üyeleri, iktidarda olmalarının rahatlığı 
ve yürütmeye duydukları güven nedeniyle hesap ve belgeleri üstün körü ve göstermelik bir şekilde 
incelemeleri dikkatimden kaçmamıştır. 
  
 Denetim odası olarak kullanılan oda denetim kurulu başkanlığına seçilen meclis üyesine tahsis edilmiş 
olduğundan onun tasarrufundadır. Denetim kurulu odasının müstakil ve sadece denetim komisyonun çalışması 
için tahsis edilmiş bir oda olmalıdır.  
  
 Denetlemek istediğim dosyalar tarafıma kısıtlı zaman içinde verilerek detaylı inceleme yapmam ve not aldığım 
bilgilerin odadan çıkarılması engellenmiştir. Yazılı olarak verdiğim 18 maddeyi içeren soruların cevaplarını içeren 
dökümler tarafıma verilmeyerek, okunmuş sadece not alabileceğim söylenmiştir. Ayrıca yazılı olarak istediğim 
bazı bilgiler süremiz az kaldı diyerek cevapsız bırakılmıştır. 
  
Denetim komisyonunda 3 üyeye sahip AKP nin denetim komisyonu başkanının bu tavrı ister istemez tarafımda 
belediye yönetiminin şaibeli bazı işler yaptığı kanaatini uyandırmıştır. İstediğin dosyaya bakabilirsin diyerek 
çalışma rahatlığı verileceği ifade edilmesine rağmen uygulama tam tersi alelacele adeta yangın mal kaçırır gibi 
yapıldığından denetim görevim engellenmiştir. Denetimin, komisyon başkanının kafasındaki şablona göre şeklen 
yapılmasına diğer üyeler kayıtsız kalmışlardır.  
  
Fatih Belediyesinin 2011 yılı bütçesinin tüm gelir ve giderlerin incelenmesinde komisyonumuzca uzman kişi olarak 
görevlendirilen müfettiş Fazlı ARSLAN dan yararlanılarak hazırlanması gerekirken, raporun tamamı ona 
hazırlatılmıştır. Denetim raporunun yazılma aşamasında hiçbir bilgim olmamış fikrim alınmamış yazılıp 
tamamlandığında bitmiş olarak tarafıma verilmiştir. 
  
Kanuni haklarımı saklı tutarak denetim komisyonundaki denetim görevimi tam ve eksiksiz olarak 
yapmamın engellendiğini Sayın Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in ve Fatih Belediye Meclis 
Başkanlığının dikkatine arz ederim. 
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 Yaptığım kısıtlı denetim sonucunda, doğrudan alımların bir hayli fazla olması dikkat çekicidir. 
• Doğrudan Alımların bilhassa Belediyenin Şirketi Halktaş’ın üzerinden yapılması, 
• Alınan yan tekliflerin birbirlerine çok yakın olması, 
 • Halktaş’ın kendi iştigal konusu bünyesinde bulunmamasına rağmen oluşturduğu konsorsiyumlarla   
   yüklenici firma olarak doğrudan alım ve ihalelere katılarak kazanması,  
•  Halktaş’ın katıldığı hiçbir ihale ya da doğrudan alımda diğer katılan firmaların kazanamaması,  
• Halktaş’ın kuruluş amacından saptırıldığı, Belediyenin neredeyse tüm ihale ve doğrudan alımlarına  
   katılan ve katıldığı hiçbir ihaleyi kaybetmeyen, yaptığı işlerle cirosunun hayli yüksek bir yapıya  < 
   kavuşturularak amaç dışı kullanılmaya, haksız rekabete yol açmaya sebebiyet vermektedir. 

  
Belediye şirketleri, belediyenin imkânlarından yararlanmak ve haksız rekabet için kurulmazlar. Kamu gücü 
kullanılarak halktan toplanan vergilerle sermayesine iştirak edilen ve yüzde ellisinden fazlası belediyelere ait 
bulunan belediye şirketlerinin sahibi esas itibari ile kamudur. 
  
ŞERH KOYDUĞUM…2011 YILINA AİT DENETİM RAPORUNUN sonuç bölümünün  20. maddesinde bahsedilen 
konu aslı aşağıdaki gibidir…. 
5393 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarıca Meclis Üyeleri arasından belirlenen 3 üyenin Belediye Başkan 
Yardımcı olarak atandığı bunlara ödenen ücretlerde yasalara uygun davranılmadığı ( Ocak - Nisan 2011 
ayları itibariyle) tespit edilmiştir. 
  
5393 sayılı yasanın 51. maddesi, Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla 
mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile 
tespit edilen maktu tutar ödenir demektedir. Bunlara ödenen ücretlerde yasalara uygun davranılmadığı 
(Ocak- Ağustos 2011 itibariyle) tespit edilmiştir. 
  
AYRICA…………… İhale ile alınan 20.000 koli gıda malzemesinin hangi esaslar dikkate alınarak kimler 
tarafından kimlere ve nasıl dağıtıldığı konusunu içeren yeterli ve açıklayıcı bilgi ilgili müdürlük tarafından 
istenildiği halde verilmemiştir. 
  

**************************************************************************** 
BELEDİYENİN BÜTÇESİ 
2011 yılı bütçe gelir ve giderlerin gerçekleşme oranları diğer yıllara göre bir hayli düşük kalmıştır. Bu oranın  %69 
da kalmasının gerekçelerini Başkanın açıklamasını bekliyoruz  
 Fatih Belediye Başkanlığının 31.12.2011 tarihi itibari ile yapılandırılmış 178.865.523,89 TL yapılandırılmamış 
13.449 362,36 TL, firmalara 57.488.587,011 TL olmak üzere toplam 249. 803.473,32 TL ( ikiyüzelli milyon) 
borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. 
6111 torba yasasına göre yapılandırılan 178.865.523,89 TL kamu borcunun son iki aydır ödenemediği, 
dolayısıyla yapılandırılmanın bozulduğu, belediyenin Kamuya borcunun devam ettiği tespit 
edilmiştir. Ödenmeyen yapılandırma borcunun neden ödenmediği, doğacak faiz ve diğer farkların belediyeye 
kamu zararına yol açacağından, Başkandan bu konuyu açıklamasını rica ediyoruz. 
  
Belediyeni düzenlediği bilânçonun rakamlarına göre neredeyse Belediyenin varlığının 1/3 oranında borcu olduğu 
gözlenmektedir. Bu bir hayli yüksek bir borçlanmadır ve tehlike arz etmektedir. 
Mahkeme harç ve giderlerinde öngörünün %61,02 üzerine çıkılması, bir hayli mahkeme kaybetmenin ve 
tazminatın göstergesidir. 
Bu konuda açıklama yapmanızı bekliyoruz. 
. 

*********************************************************************************** 
RUHSAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 
Belediye tarafından ruhsat verildiği halde esnaf sicili, meslek odası kaydı, fiyat tarifesi ve ustalık belgesi olmayan 
işyerlerinin faaliyetlerini sürdürdükleri görülmüştür. 
4077 sayılı Tüketici Yasası ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Yasası kapsamında gerekli 
yasal işlemlerin yapılması önem arz etmektedir. İlçemizde faaliyet gösteren hamamların, ısıtılması için kullanılan 
doğalgaz harici yakıtların çevreyi kirletecek şekilde yoğun bir baca gazı çıkışı söz konusudur. 
Bu tür işletmelerin tespit edilerek baca salınım gazlarının filtre ile çevreye verdiği zararın ortadan kaldırılması için 
zabıta marifetiyle çalışma yapılması gerekmektedir. Bu işletmelere ruhsat verilirken baca salınım gazlarını filtre 
edilmesinin şart olduğunu aksi takdirde ruhsat verilmemesini öneriyoruz. 
  

**************************************************************************************** 
YENİLEME ALANLARI 
Tarihi yarımada vurgusu defalarca yapılmış ancak yenileme alanları ön plana alınarak paydaşların mağduriyeti ve 
büyük inşaat şirketleri aracılığıyla rantın ön plana alınması, ticari kaygının mevcudiyeti tarihi dokuya zarar 
verilmesi kuşkuları yaratılmıştır. Bunun ortadan kaldırılması gerekir. 
  

• Hedefler, ilkeler,  kaynaklar ve getiriler hakkında gerçekçi olmalıdır. 
• Paydaş desteği için gereklidir. Paydaşların iletişimini teşvik etmelidir. 
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• Paydaşlar arası çatışmaları önlemek için bir strateji ya da yönteme sahip olmalıdır. 
• Paydaşların birbiriyle çatışma olasığının önüne geçilmesi,  kamu yararının, tarihi dokunun ve mülk 
sahiplerinin mağdur edilmemesi kaçınılmaz olmalıdır. 
• Burada meslek odaları, STK’ların bizzat katılımı sağlanması, bu katılımın kâğıt üzerinde olmamasına 
özen gösterilmelidir. 
• Zamana uygun, güncel ve sürekliliği olmalı, durağan olmamalıdır. Plan ve planlama süreci düzenli 
olarak değiştirilebilmeli ve incelenebilmelidir. 

  
**************************************************************************************** 

FATİH BELEDİYE BAŞKANI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ KORUMASI ALTINDA 
  
 T.C, İSTANBUL VALİLİĞİ Mahalli İdareler Müdürlüğü 
Sayı: B.05 .4.VLK.0.34.07.00-663 .07-8107 li yazısını sizlerle paylaşmak istiyorum. 
  
İlimiz, Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR ve diğer Belediye görevlileri hakkında, Bakanlığımıza sunmuş 
olduğunuz, 15.08.2011 ve 16.08.201.1 tarihli dilekçeleriniz ve eklerinde iddia edilen konuların tamamını 
kapsayacak şekilde araştırma yapmak üzere Valiliğimizce görevlendirilen müfettiş tarafından yapılan araştırma 
sonucunda düzenlenen, 14.12.2011 tarih ve 290/2011.12 sayılı araştırma raporu ve ekleri gereği için İçişleri 
Bakanlığına sunulmuş olup,  
  
  İçişleri Bakanlığı, Bu nedenle; 14.12.2011 tarih ve 290/2011.12 sayılı araştırma raporunda, iddia edilen konular 
ile ilgili olarak, Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR ve diğer Belediye görevlileri hakkında, 4483 sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre “ön inceleme yaptırılmaması” 
gerektiği, kanaatine varıldığı belirtilmiştir. 
  
Yani, Fatih Belediye Başkanı Sayın Mustafa DEMİR ve diğer Belediye görevlileri, İçişleri bakanlığı 
tarafından koruma altına alınmıştı. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim..........Belgesi…Ektedir…. 
  

************************************************************************************** 
TARİHİ MEKÂNLARDAN SULTANAHMETİN DURUMU  
Eski Eminönü belediyesinin AKP li yöneticilerinin 2004–2009 döneminde tarihi bölgelerin başında gelen 
Sultanahmet’e bakış açıları ne ise 2009 yerel seçimleri ile Fatih ilçesi ile birleştirilerek Fatih adını alan tarihi 
yarımadanın AKP li belediye yönetiminin tarihe, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının dini ve siyasi merkezini 
temsil eden yapılara ev sahipliği yapması sebebiyle özellik arz eden Sultanahmet bölgesine bakış açısı aynıdır. 
  
 51 akademisyenden Sultanahmet çağrısı Türkiyeli Bizans tarihi, sanat tarihi, arkeolojisi ve mimarisi 
uzmanları, Sultanahmet'teki otel inşaatı sonucu tarihi duvarların yok olmasını protesto etmek amacıyla 51 imzalı 
bir metin yayımladı.  Sultanahmet'teki otel inşaatı sonucu tarihi duvarların yok olmasını protesto etmek amacıyla 
bir araya gelen 51 Türkiyeli Bizans uzmanı, yetkilileri ve kamuoyunu Tarihi Yarımada'ya sahip çıkmaya 
çağırdı.Uzmanlar, Sultanahmet Mahallesi, Küçükayasofya Caddesi ve Şifa Hamamı Sokak'ın birleştiği yerdeki 
inşaat ile ilgili gelişmeleri kaygıyla karşıladıklarını belirtti.Otelin kurulduğu yerin çevresindeki temel kazısında 
karşılaşılan Bizans ya da Bizans öncesi döneme ait tarihi duvarların yerle bir edildiğini ifade eden öğretim üyeleri, 
yıkımın raporla tespit edildiğini de kaydederek, şunları vurguladı: 
  
"Yıkımın 4 Numaralı Koruma Kurulu'nun 0gündemine 18 Ocak 2012 tarihinde, yani bir ay gibi çok geç bir tarihte 
alınması ve Fatih Belediyesi yetkililerinin iddia ettikleri gibi müteaddit kereler kontrol yapmalarına ve iki kez 
mühürlemelerine rağmen inşaatın beş katının da bitmiş olması açıklama gerektiren durumlardır. 
8 Şubat 2012 tarihinde Kültür Bakanlığı ve Fatih Belediyesi'nin yeni yapılan binayı yıkma yönünde karar almaları 
kendi içinde doğru bir karar olsa da yok edilen duvarları geri getirmeyecektir.Önce sorunun ortaya çıkmasına 
katkıda bulunup sonra onu çözmeye çalışmak yerine olası sorunların önlemini baştan almak ilerde başka tarihi 
eserlerin yok olmasını engelleyecektir." 
  
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Sultanahmet’te Bizans Sarayı kalıntıları üzerindeki otel inşaatının 
yıkılmaya başladığını belirterek, "Başkalarına ders olsun. Bundan sonra gereken prosedürü tamamlamadan, 
gereken izinleri almadan hiç kimse tarihi mekanları herhangi bir şekilde zorlamaya, tahrip etmeye kalkmasın" 
dedi  
  
Yıkım konusunda kendisinin talimatı ve Fatih Belediyesi’nin kararı olduğunu bildiren Günay, şöyle konuştu: “Bu tür 
olaylar meydana geldiğinde, kurullarımız ve müzelerimiz olarak gereken önlemleri anında alıyoruz. Bazen 
uygulayıcı birimler gecikebiliyor. 
Ama bu kez Fatih Belediyesi zamanında davrandı. Zaten inşaatı daha önceden öğrenmiş, inşaat yapılması 
mümkün değilken, yapmışlar. Dünden itibaren de yıkmaya başladılar. Ben de bu haberleri keyifle karşıladım. 
Başkalarına ders olsun.  DEDİ… 
”Ama gerçek pekte sayın bakanın ifade ettiği gibi değil….. 
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CHP Fatih Belediye Meclis Gurubu olarak, adı geçen Sultanahmet 98 ada 22-32-33 parsellerdeki inşaat ile ilgili 
tahta perde ile kapatılması aşamasında resimleyerek durum tespiti yapılmış ve 05.09.2011 tarihi itibariyle Fatih 
Belediye Başkanlığına Meclis Önergesi verilerek durum hakkında bilgi istemiştir.   
  
Önerge şöyledir… Küçük Ayasofya Mahallesi Küçük Ayasofya Caddesi üzerinde Şifa Hamı Sokağı köşesindeki 
yan yana bulunan dört adet bina tahta perde ile çevrilerek bilinmeyen bir faaliyet (yıkım, tadilat, yeni inşaat, vb) 
için hazırlandığı ilişikteki resimde de görülmektedir. 

 Fatih Belediye başkanlığı bu bölgede inşaat ruhsatı vermekte midir? 
  Bu binalar neden tahta perdeyle çevrilmiştir? 
  Çevrili alanda bulunan binalar hangi amaçla kullanılacaktır? 
  Binaların yıkım ruhsatı var mıdır? 
  Belediye eski tarihli verilen inşaat ruhsatlarını geçerli görmekte midir? 

Yukarıdaki soruların cevaplanması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için dilekçenizin başkanlık 
makamına havalesini arz ederiz. 
 06.10.2012 tarih 8268 sayılı Başkan yardımcısı Talip Temizer imzalı cevap yazısında ise; 
3194 sayılı İmar Kanunu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili maddeleri mülk 
sahiplerini, boş ve metruk binalara giriş çıkışların önlenmesi, şehircilik estetiğini ve her türlü trafiği olumsuz 
etkileyebilecek kötü görüntünün giderilmesi amacıyla bina veya boş arsaların etraflarını tahta veya benzeri 
malzemelerle kapatmaları hususunda mükellef kılmıştır. Söz konusu yerde yapılmış olan tahta perde bu 
doğrultuda değerlendirilmektedir.    denmektedir 
  
Bu cevap hiç tatmin edici olmadığı gibi belirtilen yerde inşa faaliyeti olmadığı şeklindedir. Ancak söz konusu yerde 
5 katlı bina yapılmış, çatısı kapatılmak üzereyken basına yansımış, maalesef tarih katledilmiş, belediye yönetimi 
bütün bunlardan sonra duruma müdahale etme zorunluluğuyla binayı mühürleyerek yıkım kararı almıştır. 
  
Bu inşaat TBMM sine CHP İstanbul Milletvekili Sayın Umut ORAN tarafından soru önergesi verilerek taşınmış, 
İlgili bakanın verdiği cevap “Sultanahmet’te 1.derece koruma bölgesi içinde yer alan Bizans Büyük Sarayına ait 
olduğu düşünülen kalıntıların iş makineleri ile yerle bir edildiği ihbar üzerine müze uzmanlarınca 14 Aralık 
2011l’de inceleme yapılmış ve inşaatta çalışmalar durdurulmuştur. 
 Müze uzmanlarınca yapılan inceleme neticesinde, inşaatın çalışması esnasında tarihi duvar kalıntılarının bazı 
yerlerde tamamen ortadan kaldırıldığı, bazı yerlerde kesildiği tespit edilerek Koruma kurulu tarafımdan suç 
duyurusunda bulunulduğu ifade edilmiştir”. 
  
Bu ve bunun gibi yapılan ihmal ya da göz yummanın sorumlularının tespit edilerek gereken yasal soruşturmanın 
yapılması için belediye yönetimini göreve davet ediyoruz. Bizler CHP Meclis Gurubu olarak ihmali olanların ya da 
görevini kötüye kullananların hukuk önünde hesap vermesinin takipçisi olacağız. 
  
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, daha birçok yer mevcut olup en önemli ve dikkate değer olanlardan birisi mühürlü 
olduğu halde halen çalışmakta olan Veznecilerdeki Celal Ağa konağıdır. 
Mühürlü olduğu söylenen bu bina halen otel olarak faaliyetine devam etmektedir. Celal Ağa Konağının su 
ve elektrikleri kesilmesi için gerekli yazıların yazıldığı verdiğimiz soru önergelerimize cevap olarak verildiği halde, 
elektrik ve su kesintisi söz konusu değildir. 
  
Bir diğer yer ise Balat Mahallesi Mürselpaşa Caddesi köprübaşı otobüs durağının karşısındaki No: 12 adresinde 
2332 ada 43 parsel 12 kapı nolu iki katlı tarihi kilise müştemilatının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 
koruma grubu 1 olarak belirlenmiş tecilli yapıda her türlü uygulamanın ivedilikle durdurulması 19/07/2011 tarih 
1123 sayılı ve tekiden 08/08/2011 tarih 1205 sayılı yazısına rağmen tadilat yapılarak ve kafeterya olarak 
ruhsatlandırılarak hizmete açılmasıdır. ( Faaliyet gösterildiğine göre ruhsat verilmiştir.) 
  
Kanun ve yönetmelikler aykırı davranan Belediye yönetimi, CHP grubunun ikazları ve önergelerine 
rağmen istediği gibi davranmakta, ancak Ulusal basın ve bakanlık devreye girince alelacele fikir 
değiştirerek kanuni işlemlere başlamaktadır. Bu çifte standarttın takipçisi ve hukuka taşıyıcısı olmaya 
devam edeceğiz. 
  

************************************************************************************ 
FATİH BELEDİYESİ DAHİLİ TELEFON ALMANAĞI 
Belediye de bulunan tüm birimlerin dahili telefon numaralarını içeren bilgilerin bulunduğu telefon almanağını 
hazırlayarak, birimlere dağıtıldığı çizelgede, Denetim Komisyonu bölümünde Meclis tarafından seçilen AKP li 3 
denetim komisyonu üyesinin isimleri, dahili ve direk telefon numaraları yazıldığı halde aynı komisyona yine Meclis 
tarafından seçilen CHP li denetim kurulu üyesinin ismi ve dahili telefon numarası yazılmamıştır. 
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Bu önemlimidir? Evet, belediye yönetiminin demokrasinin gereği olan muhalefete bakış açısını gösterir. Tabi ki 
Belediye başkanı Sayın Mustafa Demir, yoğun iş temposunda bu hazırlanan almanağa CHP li üyenin ismi ve ona 
ait olacak dahili telefon numarasını yazmayın diye talimat verdiğini düşünmüyoruz. 
  
Ancak bunu hazırlayan yetkilinin bu tutumuna nasıl anlam verebiliriz? 
Bu belediyede CHP li meclis üyeleri de AKP li meclis üyeleri gibi halktan aldıkları yetki ile görev yapmaya 
gelmişlerdir. Hiç kimsenin bunu yok saymaya, çalışmalarımıza engel olmaya hakkı olmadığı gibi bizler 
buna müsaade etmeyiz. Yukarıda bahsettiğim konu basit gibi görünse bile içerdiği durum itibariyle ve bizler için 
önem arz etmektedir. Sayın başkandan bu şekilde davranarak, görev yaptığını sanan yada Belediyeyi yöneten 
AKP ye yaranmak düşüncesinde olan bu görevli hakkında gerekli yasal işlemi yaparak tarafımıza bilgi vermesini 
rica ederim. 
  
FABİME GELEN ŞİKÂYETLER 
  
Son üç yılda FABİM’e gelen şikâyet tablosu şöyledir… 
  
MÜDÜRLÜKLER                        2009                2010              2011         
FEN İŞLERİ                               6710                   9510             9720 
TEMİZLİK                                   3259                  4505             6633 
SAĞLIK                                        974                  1600             1860 
Bu tablodan da anlaşılacağı gibi şikâyetler 2011 yılı için bir hayli yükselmiş durumdadır. 
  
BİMER( Başbakanlık İletişim Merkezi ) YILLAR     2009       2010       2011 
                                                                                374         423       1029                                                                 
Bu tablodan da anlaşılacağı gibi Başbakanlık İletişim Merkezine yapılan şikâyetler 2011 yılı için 3 katı artmış 
durumdadır 
  
BİMER( Başbakanlık İletişim Merkezi ) ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE GELEN ŞİKÂYET 
      YILLAR    2009               2010                2011                                                                                                         
                       157                 258                  718 
Bu tablodan da anlaşılacağı gibi Başbakanlık İletişim Merkezine, Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne için yapılan 
şikâyetler 2011 yılı için 4 katına yakın artmış durumdadır. 
  
Yukarıda tablolardan da görüleceği gibi Belediyenin hizmetlerinden dolayı vatandaşlarımızdan memnuniyetsizlik 
katsayısı yükselmektedir. Belediye yönetiminin bu konuda alacağı tedbirler neler olacaktır. Bu konuda belediye 
başkanının fikrini almak isteriz.  

****************************************************************************************** 
KARA SURLARI 
  
Fatih İlçesi kara surları arasında bilhassa Mevlanekapı – Silivrikapı arasındaki bölge bakımsızlığı, pisliği, 
ışıklandırılmasının zayıflığı yollarlın bakımsızlı ile vatandaşlarımızdan yoğun şikâyetler gelmektedir. Surların 
çevresi, tam olarak önlem alınamadığı için sayıları gittikçe çoğalan tinerci çocuklarla dolu. Yakınlarında fırlatılmış 
pet şişeler, çöpler; duvara yazılan “buraya çöp dökmeyiniz” cümlelerine inat, etrafa dağılmış durumda. Her 
defasında yeniden restorasyon planları içine alınan surlar, bir şekilde tekrar gözden düşüyor. Belediyenin gözden 
çıkardığı bu surlar, UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmış önemli tarihi eserlerimizden biridir 
aslında… 

************************************************************************** 
DEPREM 
Deprem için geçen yıl olduğu gibi bu yılda hiçbir şey yapılmadığı Fatih Belediyesi Faaliyet Raporu 2011 
kitapçığında performans sonuçları bölümünün 14.1 Doğal afet acil eylem planları oluşturulması başlığında 
ilçemizdeki statların adı bulunmaktadır.  14.2  de ise depreme karşı sivil savunma bilincinin güçlendirilmesi 
başlığındaki  planlanan 9 adet faaliyetlerden sadece biri % 50 nispetinde gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 
Belediye bütçesinden her türlü harcamalar yapılırken, Deprem için ceset torbasından başka bir harcama 
yapmayan zihniyet vatandaşlarını tamamen kaderleri ile baş başa bırakmak düşüncesindedir. 
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir Kasım 2011 tarihinde verdiği bir beyanatında 
 (http://www.ntvmsnbc.com/id/25295093/#storyContinued): 
Tarihi Yarımada’da yapı itibarıyla ekonomik ömrünü doldurmuş binalar yoğun olarak bulunuyor. 1999’dan önce 
yapılmış binalar sıkıntılı durumda. Binaların yüzde 10’u kadarı depreme dayanıksız. Eğer doğru yasa ile 
müdahale edersek, sorunu 5 yılda aşmak mümkün demektedir.  
Mustafa Demirin Belediye Başkanlığında kalma süresi her halde 8 yılını tamamlamaktadır. AKP iktidarı da 10 
yılını doldurmaktadır. Doğru yasa ve belediye çalışması için daha ne kadar bekleyeceğiz. İnsanımıza verilen 
değer deprem çadırlarında donarak ya da yanarak ölmek olmamalıdır. Depreme için iktidarınız sürece Fatih’te ne 
yapıldı? Belediye başkanının söylediği gibi depremde binaların %10 nunun yıkımı ile kurtulabilecek miyiz yoksa 
bu oran %25 ler demi olacak?  
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Dış cephe çalışmaları, kat ilaveleri ve çıkmalar gibi nedenlerle bina zati yükleri artmaktadır.Ayrıca bölgemizde 
yeraltı su seviyesi kotu düşük olduğundan, deniz sularının da etkisiyle yapılarımızın %70’i korozyon tehdidi ile 
karşı karşıyadır. Bir yapının ömrü beton içerisinde bulunan demirin ömrü ile sınırlıdır. Taşıma kapasitesini 
kaybeden kolon, kiriş gibi yapı elemanları depreme bile gerek kalmadan binanın çökmesini sağlar. Can ve mal 
kaybına sebebiyet verir. Sayın başkan Bu vebalın altına nasıl gireceksiniz. 
  
Van Depremi’nden sonra bizi yönetenlerin birinci önceliği  DEPREM. 
Depremin üzerinden aylar geçti alınan somut hiçbir önlem yok. Türkiye için en büyük tehlike, ne enflasyon, ne 
terör. En büyük tehlike İstanbul'da deprem olması. Çünkü Türkiye'nin endüstriyel gücünün yüzde 40'ı İstanbul'da. 
Anadolu deprem fayına paralel bir hat var. Bütün sismologlar bu konuda hem fikir. Bu deprem, hem yöre halkını 
hem de ekonomik açıdan Türkiye'yi mahvedecek. 
Bu ciddi bir planlama ister. 
Diyelim ki Kapalıçarşı tamamen yıkıldı, içerde kalan insanları nasıl kurtaracağımızı, ağır araçları hangi yollardan, 
nasıl getirebileceğimizi, kurtardıklarımıza nasıl acil tıbbi müdahale yapacağımızı önceden bilip, prova etmemiz 
lazım. Erzincan depreminde ve geçen sene Van depreminde hastaneler de yıkılmıştı. 
  
Şimdi hepimiz, deprem yönetmeliklerini hiçe saydığımız, betonun kalitesini çaldığımız, donatıyı yanlış 
yerleştirdiğimiz, denetimsizliği alışkanlık haline getirdiğimiz, hepsinden önemlisi kurtarma çalışmalarını önceden 
organize etmediğimiz için ölüme adayız.  
  
Ve Belediye Yönetimimiz bu konuda sadece seyirci kalmakta ve halkı kendi kaderinle baş başa 
bırakmaktadır. 
  

**************************************************************************************** 
KADIN SIĞINMA EVLERİ 
  
Kanuni Sorumluluğunu Yerine Getiren, Kadın Sığınma Evleri Açan İstanbul ilçe Belediyeleri: Küçükçekmece, 
Kadıköy Belediyesi, Kartal Belediyesi, Pendik Belediyesi, Üsküdar Belediyesi: Eyüp Belediyesi 
  
Nüfusu 50 bini geçtiği Halde Kadın Sığınma Evleri açmayan, Belediye Kanununa Göre Görevini Yapmayan 
İstanbul İlçe Belediyelerinin başında Fatih Belediyesi gelmektedir. 
  
Belediyeler kanununa göre Büyükşehir belediyelerinin ve nüfusu 50 bini bulan belediyelerin kadın ve çocuk 
koruma evi açma mecburiyeti olmasına rağmen Büyükşehir belediyelerinin ve nüfusu 50 bini aşmış pek çok 
belediyenin Kadın Sığınma Evinin olmaması bir görev ihmali oluşturmaktadır. Bu görev ihmalleriyle alakalı olarak 
idari ve adli yönden gerekli soruşturmalar yapılmalıdır.  
  
Yetkililerin duyarsızlığı telafisi imkânsız sonuçlara neden olmaktadır. Kadın sığınma evi olmadığı veya olduğu 
halde doluluktan dolayı orada yer bulamadığı için sokakta kalan şiddete uğramış ve kalbi kırık bir kadının 
durumunu düşünün. Bir de yanında çocuğu, çocukları ya da karnında doğumu yaklaşan bir bebeği olduğunu 
düşünelim. Havanın gittikçe karardığını, gece olduğunu ve geceyi nasıl güven içerisinde geçirebileceğini düşünen 
bir kadın, çocuklu bir anne yerine koyalım kendimizi. Bu empatiyi gerektiği gibi kurabilmemiz bizlerin duyarlılığının 
artmasına ve harekete geçmemizle birlikte birçok kadınımızın kurtulmasına vesile olacaktır… 
Kadın sığınma evi açmanın yasal bir zorunluluk olduğunu ve ivedilikle ilçemizde en az iki adet kadın 
sığınma evi açılması için Belediye Başkanını göreve davet ediyoruz. 
  

************************************************************************************** 
YAŞLILAR EVİ 
  
Belediyeler Anayasada yer alan sosyal devlet anlayışının yerel uygulayıcısı olmalı, sosyal belediyecili anlayışı ile 
çalışmalıdır. Bağlı bulunan mevzuat kapsamında, 5393 sayılı Belediye Kanunuyla belirlenen hizmetleri yapmak ve 
uygulamakla sorumludur. Bu çerçevede Fatih’te yaşayan mağdur, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya, 
yardıma ve bakıma muhtaç olan tüm kesimler (çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, özürlü, sosyo-ekonomik anlamda 
dezavantajlı) için sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak görevidir.  
  
Bu amaçla Belediyemizin, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sosyal yardım 
alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, üniversiteler ile işbirliği yaparak projeler geliştirerek hayata 
geçirmesi gerekir. Bakacak kimsesi olmayan yardıma muhtaçları bakma ve barındırma girişimlerinde bulunmak, 
gerektiğinde Yaşlılara Huzur Evi Açmak ve yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak sosyal belediyeciliğin 
en önemli görevidir. 
Belediyemizin; 
• Hasta yaşlıyı dinlemek, gerektiğinde tabibe bildirmek, yaşlıyı muayene ve tedaviye hazırlamak,  
• Hasta yaşlıların tedavileri için gereken bütün kayıt, bakım, tedavi ve diğer uygulamaları tabibin tarifine göre 
yürütmek, 
• Yaşlıların yatak, çamaşır ve vücut temizliğinden (saçı, tuvaleti, el-ayak tırnaklarının temizliği, yaşlı yataklarının 
yapılması ve düzeltilmesi v.b.) sorumlu olmak ve gördükleri noksanlıkları bizzat gidermek…, 
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GİBİ temel işlevleri olan YAŞLILAR EVİ açarak çalıştırmak görevleri arasında olmalıdır. 
Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğünün asıl görevleri arasında olmasına rağmen yukarıda bahsedilen 
Yaşlılar evi ve Yaşlılara verilen hizmet ile ilgili bir faaliyetler söz konusu olmadığından faaliyet raporuna 
yazılmamıştır. 
  

******************************************************************************************** 
KREŞ (Çocuk Merkezi ve Gündüz Bakımevi) 
  
Belediye Başkanlığı önce belediye  personelinin çocuklarının eğitilmesi amacıyla ve ücret alınmaksızın okul 
öncesi kreş açması ve bunu işletmesi gereklidir.Ülkenin geleceğinin çocukların iyi eğitilmesinden geçtiğini 
düşünürsek çocukların eğitimine büyük önem verdiklerini ve bunun için yatırım yapılması önem arz etmektedir. 
Çocukların okul öncesi eğitim görmesinin ileriki yıllar için bir temelini oluşturmaktadır. “İlçemizde çocuklarımızın 
okul öncesi eğitimi için de kreşler açılmalıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı daha iyi şartlar 
altında okutmak” sosyal belediyecilik anlayışının başında gelmelidir. 
  
Gündüz bakımevleri özellikle çalışan kadınların hayatını kolaylaştırma onları özgürleştirme açısından büyük önem 
taşıyor. Elbette ki sadece kadınların değil çocuk bakımıyla ilgili erkeklerin de bu işten yararlandıklarını ifade etmek 
gerekiyor. 
  
Ama toplumumuzun genel kültürel yapılanması nedeniyle ailede çocuk bakımının en ağır yükünü annelerin 
omuzladığını biliyoruz Anneleri kucaklamak onlara sahip çıkmak onları özgürleştirecek imkanları mütevazi da olsa 
küçük imkanlar sağlayabilmek son derece önemli görünüyor. Fatihin bazı bölgeleri çok yoğun konut alanının 
bulunduğu ve kadınların çalışma yüzdesinin de oldukça yüksek olduğunu biliyoruz. 
  
‘Belediyelerin her ne hikmetse gençler ve çocuklara dönük birtakım işleri yapmaları yasalar çerçevesinde özel 
kısıtlılıklara tabi, bazı işlerin ticarileştirilmesi zorunluluğu nedeniyle sanki sağlık hizmetlerinde olduğu gibi yurt 
açmak, kreş açmak belediyeler açısından riskti bir konumda görünüyor. Oysa hem eğitim gören gençlere hem de 
küçük çocuklarımıza sahip çıkmak aileye sahip çıkmaktır, toplumun geleceğine sahip çıkmaktır. Onun için 
belediyelerin yerel yönetimlerin ellerindeki imkânları en iyi biçimde kullanarak bu yönde hizmet görmesini 
sağlayacak bir yasal çerçevenin oluşumunda son derece önemli bir talep olarak görüyoruz. Parlamentonun bu 
konuyu gündemine alması bizim temel dileklerimizden birisidir  
  
Belediyecilik sadece yol yapma kanalizasyon yapma değildir belediyelilik sosyal belediyecilik anlamında halkına 
hangi partiden olursa olsun oy versin vermesin, hizmet edebilme ve Onun ihtiyaçlarını cevaplayabilme gücüdür.  
  
*************************************************************************** 
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 
  
Kültür Ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün Belli Başlı Önemli Günler ilan ettiği ve etkinlikler düzenlediği bazı önemli 
günleri Faaliyet Raporunun 240. sayfasından aktarmak istiyorum… 
• Ali Emiri’yi Anma Programı,• Ayşe Hafza Valide Suttanı Anma Programı,• Fatih Sultan Mehmet’i Anma 
Programı, • Gazi Osman Paşa’yı Anma Programı, • Mimar Sinan’ı Anma Programı, • Hasan Nail Canat’ı Anma 
Programı, • Üstad Necip Fazıl’ı Anma Programı,• Fatih Sultan Mehmet Han Paneli, • Çanakkale Zaferi 96.Yıl 
Dönümü Programı, • Muhteşem Kanuni Asrı Sempozyumu,  
  
Tabi bunlar önemli şahsiyetlerdir.  Ancak yakın tarihimizdeki,  ULULARARASI  ANLAYIŞ, İŞBİRLİĞİ, BARIŞ 
YOLUNDA ÇABA GÖSTERMİŞ ÜSTÜN KİŞİ, OLAĞANÜSTÜ DEVRİMLER GERÇEKLEŞTİRMİŞ BİR 
İNKİLAPÇI, SÖMÜRGECİLİK VE YAYILMACILIĞA KARŞI SAVAŞAN İLK ÖNDER, İNSAN HAKLARINA 
SAYGILI, DÜNYA BARIŞININ ÖNCÜSÜ, BÜTÜN YAŞAMI BOYUNCA İNSANLAR ARASINDA RENK, DİL, DİN, 
IRK AYIRIMI GÖSTERMEYEN, EŞİ OLMAYAN DEVLET ADAMI, TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN  KURUCUSU 
BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK’ anma akıllarınıza gelmemiş.... ÇOK YAZIK….. 
  
23 NİSAN, 19 MAYIS, 29 EKİM GİBİ ÜMMETLİKTEN ÇIKIP ULUS OLMANIN, CUMHURİYETİN İLANININ VE 
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMININ TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN VARLIĞINDA ÖNEM ARZ EDEN TARİHLER 
OLDUĞUNU VE KUTLANMASI GEREKEN GÜNLER ARASINDA ÖNCELİK ARZ ETTİKLERİNİ BELİRTMEK 
İSTERİM. 
  
BELEDİYE YÖNETİMİNDE BULUNAN AKP ZİHNİYETİNİN GÖSTERDİĞİ AYRIMCILIĞIN BU ŞEKİLDE 
TEZAHÜR ETMESİ ÜZÜNTÜ VERİCİDİR. BİZLERİN GÖREVİ BU DÜŞENCE TARZINDA OLANLARI HALKA 
TEŞHİR ETMEKTİR. 
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FATİH GAZETESİNİ İMTİYAZ SAHİBİ 
  
Aylık yayınlanan Tarihi Yarımada Fatih Gazetesi  imtiyaz sahibi Mart 2012 kadar HALKTAŞ  gözükmekte iken .. 
Nisan 2012 Sayı:44 ten itibaren Belediye Başkanı Mustafa Demir gözükmektedir. Bunun konuya açıklık 
getirilmesini rica ediyoruz.….. 
  

****************************************************************************** 
FATİH BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT ETKİNLİK REHBERİ 
Rehberin, OCAK Sayısının 18.  sayfasında Suriye deki değişim süreci söyleşisini yapmak üzere davet edilen 
şahsın ne özelliği vardır. Toplantı neden Birlik Vakfında yapılmıştır. Söyleşiye kaç kişi katılmıştır. Buradaki amaç 
nedir? Belediye bütçesinden ne kadar harcama yapılmıştır. Davet edilen şahsın konaklama masrafları ve diğer 
giderleri belediyeden mi karşılanmıştır. 
  
2011 de basılan broşür, kitapçık kaç adettir 2011 faaliyet raporunda gözükmemektedir. 
  

******************************************************************************* 
 ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ 
Engellileri anlamak için engelli olmaya değil, engelli bilincine sahip olunması gerekmektedir. Belediye 
hizmetlerinde engellilerin hayatını zorlaştıran engelleri ortadan kaldırmalıyız. Engelli rampaları ve girişlerinin 
önüne park eden araçlar, hatalı yapılan rampalar, engelliye uygun olmayan kaldırım, hastane, park, tuvalet, AVM, 
ve resmi ve gayrı resmi kurum bina girişleri, UNUTULMASIN Kİ HER SAĞLAM ENGELLİ ADAYIDIR. 
 Belediye yönetimini çalışmalarında ve bilhassa başka kurumların yaptıkları işleri kendi yaptıkları işleri gibi 
göstermek, bizleri yanıltma çalışmak, Halkı kandırmaya çalışmak, Kamu kurumu niteliğindeki Fatih Belediyesine 
yakışmaz. İl Özel idare tarafından engelli vatandaşlarımıza verilen AKÜLÜ SANDALYE‘Yİ KENDİ FAALİYETİ 
GİBİ göstererek, 100 ADET DAĞITIMI YAPILMIŞTIR İBARESİNDE OLDUĞU GİBİ. 
  

*************************************************************************************** 
 PAZARYERLERİ 
Pazar kurulacak yerlerin belirlenmesinde, sadece alış-veriş yapacakların beklentileri göz önüne alındığı için o 
bölge ve sokaklarda ikamet edenlerle ilgili yaşanabilecek sorunlar göz ardı edilmektedir. Pazar kurulduğu gün 
tamamen araç trafiğine kapanan onlarca yol ve sokağa hastane, itfaiye, polis gibi yaşamsal önemi olan birimlerin 
araçları girememektedir. Yakın zamanda şehremini mahallesinde bir vatandaşımız, Pazar Kurulu olduğu için 
hastaneye zamanında yetiştirilemeyerek maalesef hayatını kaybetmiştir. 
  
Bu gibi sorunlar daha fazla yaşanabilir. Sokak aralarına kurulan pazar yerlerinde oluşan toz veya çamur 
 tüketicinin sağlığını tehdit edecek boyutta gıda maddelerini etkilemektedir. Semt pazarlarında tuvalet ve içme-
kullanma suyu bulunmamaktadır. Satıcılar bu nedenle hijyen koşullarına uymadıklarından, gıda maddelerinin 
tüketiciye ulaştırılmasında önemli bir sağlık sorunu daha yaşanmaktadır.  
  
Diğer taraftan, gerek satıcı gerekse pazardaki tüketicilerin tuvalet olarak açık alanları veya apartman altlarını 
kullanmak zorunda kalmaları, hem pazaryerleri hem de çevre açısından önemli bir kirlilik ve sağlık sorunu 
yaratmaktadır.  Gıda maddelerinin tüketiciye sunuluş biçimi: Gıda maddelerinin üzerine, ayaklardan kalkan toz, 
mikrop ve bakterilerin bulaşmasına yol açıyor. 
  
Süt ve süt yan ürünleri ile beyaz et ve balık satanlar, üniversite işbirliği ile mutlaka bir eğitimden geçirilmeli ve 
sertifikalandırılmalıdırlar. Konusunda eğitim almayanların bu ürünleri satmalarına izin verilmemelidir. Pazarcıların 
sahip oldukları tezgâhların devir işlemleri bir ilke doğrultusunda sağlanmalı ve devir sonrası satış mutlaka o 
tezgah ve dükkan için ön görülen ürünle ilgili olmalıdır. Böylece, pazarın, yoğunlukla bir veya birkaç ürünün 
satıldığı yer olması önlenerek ranta değil asıl amacına hizmet etmesi sağlanmış olacaktır. 
  
Semt pazarlarında, belli oranda üreticilerinde ürünlerini satabilmelerine olanak sağlanarak serbest Pazar 
ekonomisinin ve tüketiciyi korumanın en önemli unsuru olan haklı ve kontrollü rekabetin yaratılması 
gerekmektedirKapalı sabit semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına yerleştirilecek olan büyük boy tabelalarla tüketici, 
alış veriş sırasındaki yasal hakları konusunda ve pazaryerinde yaşayacağı herhangi bir sorunla ilgili nerelere 
başvurması gerektiği konularında  bilgilendirilmeli ve satıcıların da bu kurallara uyması sağlanmalıdır. 
  
Bu tür Pazaryerlerinin alış-veriş sırasında denetimi ve Pazar sonrası temizliği için belediyelerin sahip oldukları 
olanaklar daha kolay harekete geçirilebileceği gibi, Fatihli tüketicilerde daha çağdaş ortamlarda, sağlık tehdidi 
yaşamadan ve aldatılmadan alış-veriş yapabileceklerdir. 
  
Pazar yerleri ile yukarıda bahsedilen sorunları pazarcı esnafınıda mağdur etmeden aşmak ve netice 
alınacak sağlıklı bir çalışma için İstanbul Pazarcılar Odası ile müşterek bir çalışma yürütülmesinde fayda 
vardır.  

 
****************************************************************************** 
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ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’ NÜN 
  
Faaliyet sayfalarında Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunup Yaşatılmasına Yönelik Faaliyetlerinden bazıları Fen 
İşleri Müdürlüğü tarafından çalışmalara başlanmıştır denmektedir. Ancak yapılan incelemelerde bu işlerin Fen 
işleri Müdürlüğü kendi bünyesinde yapılmadığı işleri ihaleyle çeşitli firmaların yaptırıldığı tespit edilmiştir. 
 Faaliyet raporunda hangi amaçla bu işler ihale ile firmalar verildiği halde fen işleri müdürlüğü yapıyormuş 
gibi yanlış bilgi verilmektedir.  
Örnek:  Sinanpaşa Medresesi, Ekmekçizade Ahmet Medresesi, Ali Fakih Sıbyan Mektebi  gibi 
  

********************************************************************************* 
 SORU ÖNERGELERİ VE DANIŞMANLAR 
CHP Gurubu olarak verdiğimiz soru önergelerine maalesef cevap verilme oranı %50 ler düzeyindedir. Verilen 
cevaplar ise soru önergesinin güncelliğini yitirdikten sonra verilenlerdir. 5393 sayılı Belediye kanunun 26. 
maddesinin Belediye işleri ile ilgili soru önergesi verme ve bilgi isteme yetkisini Belediye Meclis Üyelerine verdiği 
halde bu yetkinin kullanılmasına engel olunmaktadır. 
Verilen soru önergelerinden bir tanesi; 
14.11.2011tarihinde;     “Belediye Başkanının Meclis üyeleri arasından atadığı başkan yardımcıları ile dışarıdan 
atadığı danışmanların görev tanımlarını, sorumluluk alanlarını ve bağlanan birimler ile kısa özgeçmişlerinin 
gurubumuza yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. ” Şeklinde idi… 
bu güne kadar bu önergenin cevabı verilmemiştir. 
  
Bir başka açıklanmasını istediğimiz konu, Belediye binasının içersinde bazı odaların kapı tabelalarında Danışman 
ibaresi bulunmaktadır. Denetim komisyonunda ilgili müdürlüğe sorduğumda Belediyede Danışman kadrosu 
olmadığı şeklinde idi. Ancak 2011 Faaliyet raporunda Başkan Danışmaları sayfasında 5 kişinin bu görevde olduğu 
beyan edilmiş. 
  
Burada kavram kargaşasına sebebiyet vermemek için bu konuya, Ayrıca Belediye Meclis Üyelerinden fiili olarak 
Danışmanlık yapanlar ve onlara tahsis edilmiş donanımlı çalışma odaları var mı? Varsa bu danışmanların seçilme 
kriterleri nelerdir? Sayın Başkanın bu konulara açıklık getirmesini rica ediyoruz. 
  
CHP MECLİS GURUBU OLARAK FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞININ HAZIRLADIĞI 2011 FATİH 
BELEDİYESİ FAALİYET RAPORUNA RED OYU VERİYORUZ…….    
CHP GURUBU ADINA SAYGILAR SUNARIM……….. 
 

  
İstanbul’un 7. tepesi olarak bilinen Cerrahpaşa mahallesinde (Eski Haseki) 1591 yıl önce, 
Bizansın başkenti Contantinapole’ün bir Forum’u Arcadius Forumu yer almakta, bu forumun 
ortasında da İmparator I.Theodosius’a adanmış bir sütun; Arcadius Sütunu bulunmaktaymış. 
Bu tarihi eserin meydana çıkarılması için ÖNERGE verdim, konuyu BASINA taşıdım. 
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 8. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 
     8.1. MECLİS GURUBU ÇALIŞMALARI  

 

Parti tarafından yayınlanan Meclis gurubu yönetmenliği bulunmalıdır. Alınan kararlar 

ve devam çizelgesi Karar defterine günü gününe yazılmalı 3 ayda bir ilgili ilçe başkanlığına 

ibraz edilmelidir. 

 

Meclis gurubuna İlçe başkanı katılmalı, katılamadığı durumlarda mutlaka bir temsilci 

göndermelidir. Alınan kararlar önce; Halkın menfaatlerine sonra Partinin program ve 

tüzüğüne aykırı olmamalıdır. 

 

Gurupta disiplin sağlanmalı, devamsızlı ve görevini yapmayan meclis üyesine gerekli 

uyarılar ve disiplin mekanizması çalıştırılmalıdır. Gurupta, Halkın ve partinin temsilcisi 

olduğu unutulmamalı, ilişkiler ve konuşmalar bu sorumluluk duygusu ile yapılmalıdır. Seçilen 

meclis üyelerinin nasılsa ben beş yıl buradayım diyerek parti disiplinine uygun davranmaması 

etik olmamakla birlikte disipline sevkini gerektirmektedir. Seçilmiş üyelerin, meclis üyeliği 

görevlerini aksaksız ve tam olarak yerine getirmesi gerekir. Meclis Üyesi seçilmesi için 

partisinin önerdiğini ve halkın görev verdiğini unutmamalıdır. 

 

Belediye meclisleri gerçek işlev ve etkinliğine kavuşturulması gerekmektedir. Ancak 

Belediye meclisleri, halk adına karar alıp politika üreten, denetim görevi yapan ve halkın 

eğilimleriyle isteklerini yansıtan bir kurum olarak değerlendirilmelidir. Belediye 

meclislerinde temsilin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesinin yolları acık olmalıdır. 

 

 

8.2. MECLİS ÜYELERİNİN İLİŞKİLERİ  

 

Meclis gündemi, muhalefetteki üyelere, toplantı başladığında ya da bir iki gün önce 

mail yolu ile iletilmektedir. Bilgisayar kullanmayan üyeler gündemi, toplantıya geldiklerinde 

öğrenmekte, gündem ile ilgili hiçbir hazırlık yapmayarak, hazırlık yapan araştıran duyarlı 

üyelerin kendilerini aydınlatma ve bilgi verme zorunluluğu varmış gibi bir düşünce içinde 

oldukları tespit edilmiştir. 
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Bazı üyelerin bu yaklaşımı gurupta ister istemez huzursuzluk yaratmaktadır. Çalışan 

ve özverili üyeler dışa karşı gurubu zayıf göstermemek için çaba sarf ederek bazı üyelerin bu 

duyarsızlığını kamufle etme çabası göstererek daha fazla mesai vermeleri gerekmektedir. 

 

Bilhassa belediyede muhalefette bulunan meclis guruplarında bu ve buna benzer 

konuların yaşanmaması için, ilçe yönetimi ya da il yönetimi her üyenin performansını kontrol 

edecek ve onu çalışmaya zorlayacak yaptırımlar uygulamaları için gerekli ikazları ve 

çalışmaları yapmaları zorunlu hale getirilmelidir. 

 

İlçelerde komisyonların sağlıklı çalışması, ilgili meclis üyesinin bu komisyonlar 

vasıtasıyla desteklenmesi, bilgi akışının sağlanması dolayısıyla otokontrolün sağlanması 

gereklidir. 

 

8.3. BAŞKAN VE BELEDİYE BÜROKRASİSİ İLE İLİŞKİLERİ 

 

Başarılı, performansı yüksek ve etkin bir meclis faaliyeti için; meclis üyeleri ile 

başkan ve üyeler ile belediye bürokrasisi arasındaki ilişkilerin iyi kurgulanmış ve sağlıklı bir 

zeminde yürüyor olması gerekmektedir.  

 

Belediyedeki her aktörün kendi rolünün sınırlarını iyi belirleyerek birbirlerinin rolüne 

müdahale etmeden dengeli biçimde ilişkilerini sürdürmesi ahenkli bir yapı için ön koşul 

durumundadır. 

 

Meclisin temel işlevlerinden biri denetimdir. Belediyenin diğer organları olan başkan 

ve bürokrasi meclise karşı sorumludur. Belediyenin temel belgeleri meclisin onayına tabidir. 

Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçe bunların başında gelmektedir. 

Ayrıca, denetim komisyonu uygulaması meclise önemli bir denetim imkânı sunmaktadır. 

Belediye meclisinin bu yetkilerini yerinde ve doğru biçimde kullandığı durumlarda, etkin bir 

meclis yapısı ortaya çıkabilmektedir. 

 

Belediye meclis üyeleri bu önemli konumlarının bir sonucu olarak gerek yürütme 

organı olan başkan, gerekse belediye bürokrasisi ile dengeli, sağlıklı ve düzeyli bir ilişki 
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kurmak zorundadır. Meclis başkan vekilleri ve parti grup başkanları bu ilişki ağında önemli 

role sahiptir.  

 

Meclis üyeleri, başkan ve belediye bürokrasinin performansını yakından izlemekle 

yükümlüdür. Bu kapsamda meclis gündemine gelen tüm raporların ayrıntılı biçimde 

incelenmesi gerekmektedir. Belediye işleri ile ilgili yeterli bilginin elde bulunmadığı 

durumlarda ya da aksayan hususlarda gerektiğinde başkan ya da bürokratların meclise bilgi 

verilmesinin talep edilmesi mümkündür. 

 

8.4. HALKLA OLAN İLİŞKİLER  

 

Meclis üyesi topluma liderlik ve rehberlik eder, toplum ile belediye arasındaki 

ilişkilerin kolaylaştırılmasına imkân sağlar. Yerel halkın ortak toplumsal problemler 

konusunda tavır alıcı, belediyenin faaliyetlerine daha yoğun ilgi gösteren aktif ve bilgili 

vatandaşlar olmasına demokratik bir anlayışla destek verir. 

 

Belediye meclis üyeleri mahallelerde düzenli olarak büyüklü küçüklü halk toplantılara 

katılmalı, yerel meseleleri görüşmelidirler. Bu toplantıları mahalle dernekleri ve diğer sivil 

toplum kuruluşları gerekirse ilçe yönetimleri, mahalle sorumluları düzenler ve meclis 

üyelerinin bölge halkının görüşleri doğrultusunda oy kullanması için baskı oluşturmalarını 

sağlar.  

 

Belediye Meclis Gurup Toplantısında,  Halkın Katılımı Çoğu belediye meclisi, her 

toplantısında 15–20 dakikalık bir halka açık soru cevap bölümü ayırır. Bireylerin bu bölümü 

kullanıp bir yerel yönetim meselesine ilişkin soru yöneltmesi veya düşüncesini  dile getirmesi 

istenir, desteklenir.  

 

8.5. ÖRGÜT İLE OLAN İLİŞKİLERİ  

 

Seçilmiş meclis üyeleri ilçe yönetimi, ilçede oluşturulan komisyonlar ve ilçe örgütü ile 

sıkı bir iş birliği içinde çalışmalıdır. 
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İlçe örgütünden yerel yönetimlerle ilgili gelen sorun, aksaklık, kaçak bina ve 

hizmetlerin aksaması gibi çeşitli sorunların, ilgili komisyon tarafından ivedilikle 

değerlendirilerek ilgili meclis üyesi vasıtasıyla Belediye yönetimine, gerekirse belediye 

meclisine taşınması sağlanmalıdır. Alınan olumla ya da olumsuz netice aynı hızla ilgili 

komisyona iletilerek örgütten gelen problemin ortadan kaldırılması veya işleme konularak, 

takip edilmesi sağlanmalıdır. 

 

Bu zincir sağlıklı ve güncel olarak işletilmeli, bunun direk sorumlusu ilçe başkanlığı 

olmalıdır. 

 

Örgüt üyeleri, belediye meclis üyelerinin görev ve sorumluluklarını, neler 

yapabileceklerini neleri yapamayacaklarını bilmelidir. Sorunlar ve istekler bu çerçevede 

bireysel istek ve menfaatlerin dışında toplumsal ve kamu adına yapılmalıdır. Parti program ve 

kanunlar nezdinde bilgi sahibi olmaları sağlanmalı ve bu doğrultuda çalışılmalıdır. 

 

8.6. İLÇE YÖNETİMİ İLE İLİŞKİLERİ  

 

İlçe yönetimi, Gurup başkanı olan ilçe başkanı ya da onun tayin edeceği başkan vekili 

vasıtasıyla belediye meclis üyelerinin çalışma performanslarını, parti program ve tüzüğü 

doğrultusunda ve partinin yerel politikalarına uygun çalışılması konusunda belediye meclis 

üyelerini denetler. 

 

İlçe yönetimi belli aralıklarla önceden tespit edilen mekânlarda belediye meclis üyeleri 

ile halkı, esnafı, STK’ları buluşturarak istekleri ve problemleri hakkında doğrudan bilgi 

alışverişi yapmalarını sağlamalıdır. 

 

Kritik konularda halkı bilinçlendirmek, bilgi vermek ve çözüm önerileri sunmak üzere 

toplantılar, seminerler, çalıştaylar düzenler. 
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8.7. STK’ LARLA OLAN İLİŞKİLERİ 

 

Sivil Toplum Kuruluşu, Mahalle Derneği, Şirket vs. temsilcileri ise herhangi bir 

meclis veya komisyon toplantısı gündeminde yer almayı talep edebilirler.   

 
Sivil toplum kuruluşları içinde önemli bir yere sahip olan sendikalar açısında da, yerel 

siyasette iş birliği bulunmamaktadır. Partilerin Sivil Toplum Örgütleriyle, Sivil Toplum 

Örgütlerinin birbirleriyle ve hepsinin Yerel Yönetimler ve özellikle de Belediyeler ile işbirliği 

bulunmamaktadır. Birbirinden kopuk bir görüntü arz eden bu oluşumların, birliktelikleri 

konjonktüre göre ortaya çıkmaktadır. Bu ortamda çatışma çıkmaması neredeyse imkânsızdır.  

 

Kendilerini yerel siyaset içinde ifade edemeyen ya da bulamayan gruplar, temsilci 

göndermek ve partilere onaylatmak gibi çatışmacı modeller ortaya koyarak, giderek çözümü 

daha da zorlaştırmaktadır. Burada yapılması gereken eşit ortaklıklara cevap verecek şekilde 

katılımın geliştirilmesidir. 

 

Sivil toplum örgütlerinin mahiyetinin anlaşılmamış olduğu günümüz Türkiye’sinde, 

yerel yönetimlerin, mali ve idari alanda güçlendirilerek, sivil toplumla merkezi yönetim 

arasında önemli bir ara kademe olarak fonksiyon yürütmesi gerekir.  

 

Sivil toplum kuruluşlarının kendilerinden beklenen sorumlulukları yerine 

getirebilmeleri için, yerel yönetimlere, özellikle belediyelere görevler düşmektedir. 

Belediyelerin, kendi gücünü, kendiliğinden bir amaç olarak değil, sivil toplum içindeki diğer 

grup ve toplumsal hareketlerle paylaşılacak ve birlikte kullanılacak bir kaynak olarak görmesi 

ve kendisini, en azından devlet ile sivil toplum sınırlarında konumlandırması gerekmektedir.  

 

Sivil toplum örgütlerinin kurulması, var olanların geliştirilmesi, yerel yönetimlerin 

sivil toplum örgütleriyle işbirliğine girmesi, bu kuruluşlara yardımcı olması, yerel 

yönetimlerde demokrasinin yerleşmesi ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.  

 
 
 
 



FAZIL UĞUR SOYLU  
FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ    

FATİH BELEDİYE MECLİS HUKUK VE ESNAF KOMİSYONU ÜYESİ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 156 

 
9. ÖZGEÇMİŞ 
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sorumlu İlçe Başkan Yardımcı ve Seçim, Propaganda Komisyonu Başkanı olarak görev 

yaptım.  

 

Ankara merkezli Bilişim Güvenliği Derneği (BGD), İstanbul’da Türkiye Bilgi 

Güvenliği Derneği (TBGD), Bilişim Yazılım Birliğinin (BİYESAM), İstanbul SDD adlı 

derneklerin kurucu üyesi, BİYESAM’ın denetleme kurulu üyesiyim. Bilişim Suçları, 

Elektronik, Ekonomi ve İktisat konularında Yeminli Adli Bilirkişilik yapmaktayım. 

 

Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İ.İ.B.Fakültesi Mezunlar Derneği Genel 

Başkan Yardımcılığında bulundum. İki dönem Yüksek Ticaretliler Derneği başkan vekilliği 

görevini yürüttüm. Marmara Üniversitesi Mezunları vakfı (İSTİVAK) yönetim kurulu 
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üyeliğinde ve İktisadi İşletmesi Müdürlüğünde bulundum. TÜBİDER, TBD ve TUKODER' in 

üyesiyim. Fahri Trafik Müfettişiyim. 

Ayrıca; 

• Okul Yöneticilerinin Liderlik Alanları, 

• Toplam Kalite Yönetiminde Eğitim Yöneticilerinin Sorumlulukları, 

• Eminönü Tarihi Meydanlar ve Hanlar Bölgesi, 

• Uluslararası ve Çok Uluslu Şirketlerde Stratejik Pazarlama Yönetimi, 

• Sigorta Sektörü Ve Kasko Açılımları, 

konulu Tezlerim bulunmaktadır. 

 

29 Mart Yerel seçimlerinde CHP'den aday olduğum Fatih ilçesi belediye meclis 

üyeliğine halkın onayını alarak seçildim. Sosyal demokrat belediyecilik hizmetlerinin 

öngördüğü, insan odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda, geçmiş deneyimlerimden 

faydalanarak İstanbul'un büyük ilçelerinden biri olan ve tarihi yarımadanın tamamı sınırları 

içinde kalan Fatih Belediyesi'nde Meclis Üyesi olarak Fatih halkına hizmet etmekteyim. Beş 

dönemdir, Fatih Belediye Meclis Hukuk Komisyonu üyeliği, 2 dönem Denetleme Komisyonu 

üyeli görevini ifa ettim.  

 

Ayrıca CHP İstanbul İl Yolsuzluk Komisyonu Üyesi olarak komisyona birçok dosya 

teslim ettim. “TÜRGEV” dosyasını hazırlayarak Kamuoyunun, İl başkanlığının ve CHP 

TBMM Grubunun bilgisine sundum. Parti okulunda Eğitmen olarak görev yapmaktayım. 

Evli, biri üniversite öğrencisi 2 çocuk sahibi olup, iyi derecede İngilizce biliyorum. 

 

 


