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1. ÖZ
Halkın tarafıma verdiği Muhalefet Meclis Üyeliği görevini eksiksiz yapmak üzere
yaptığım çalışmalarda desteklerini esirgemeyen başta eşim Sema SOYLU olmak üzere Aileme,
Fatih Belediye Meclisinde birlikte görev yaptığım CHP’Lİ Meclis Üyesi arkadaşlarıma CHP
Fatih İlçe örgütüne 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,
hukukun kusursuz işlediği bir Cumhuriyet’i miras bırakmayı, adaletsizliklere ve hukuksuzluklara
karşı direnmeyi ve haksızlıklar karşısında susmamayı kendime şiar edindim.
8000 yıllık geçmişiyle bugüne ulaşan İstanbul Tarihi Yarımada, insan yerleşimlerinin
kesintisiz olarak süreklilik gösterdiği, katmanlandığı ve günümüzde de bütün canlılığıyla
yaşamın devam ettiği dünyadaki nadir yerleşmelerden biridir.
Fatih İlçesinin tamamı olan Tarihi Yarımadanın Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet
dönemlerinin çok değerli Kültür Varlıklarından oluştuğundan ve Dünya mirası listesinde olan
Kültür Varlıklarının korunarak yaşatılması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde bırakılması
için, görevli olduğum Meclis Kültür Varlıkları Koruma Komisyonu Üyeliğimin de verdiği
sorumlulukla yakın takipçisi oldum.
Kültür Bakanlığı, Koruma ve Yenileme Bölge Kurulları, Arkeoloji Müze Müdürlüğü, İBB
ve Fatih Belediyesi nezdinde gerekli uyarıları ve hukuki çalışmaları yaparak birçok tarihi değerin
içinde bulunduğu kötü durumu, tahribini, yapılan ilaveleri, amaçları dışında kullandırılmalarını
önlemek üzere birçok çalışmada bulundum.
Bilgi, tecrübe ve inançla yapmakta olduğum muhalefet belediye meclis üyeliği görevini en
iyi şekilde yerine getirdiğimin vicdanı rahatlığı ile bu raporu kaleme aldım.

FAZIL UĞUR SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi
Denetim ve KVK Komisyonu Üyesi
Web: www.fazilugursoylu.com.tr
Mail: fusoylu@gmail.com
Twitter: @fusoylu
Facebook: facebook.com/fusoylu

2. ÖNSÖZ
İstanbul Fatih İlçesinde Belediye Meclis Aday Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulunun İlçe
Seçim Kuruluna teslim ettiği listede 11. sırada yer alarak girdiğim seçimlerde halkın verdiği
oylarla 2. dönem meclis üyeliği görevini almış bulunmaktayım.
Bu dönem içersinde 1 yıl Hukuk Komisyonu Üyeliği, 2018 Yıl Denetim Komisyonu
Üyeliğinde bulundum3 yıldır görev yaptığım Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonu üyeliğim
halen devam etmektedir.
Kültürel miras, geçmişin ve bulunduğu bölgenin tarihi birikiminin izlerini taşıyan ve
geleceğe aktarılması gereken varlıklardır. Bulunduğu toplumun birikimlerini yansıtır ve bu
birikimler insanlarla birlikte gelişir ve yaşar. Bu aktarımın sağlıklı olabilmesi için
sürdürülebilirlik ilke ve prensiplere uygun olarak stratejiler uygulanmalıdır. Modernleşmenin
beraberinde getirdiği küreselleşme ile birlikte kentlerde bulunan kültürel miras alanları ekonomi
ve cazibe merkezleri haline gelmeye başlamıştır. Kent merkezlerinde bulunan tarihi dokular ve
alanlar ticari aktivitelerin en canlı olduğu yerlerde bulunmakta olup kullanma baskısı altında
kalmaktadır.
Bu yüzden bu alanları en doğru şekilde korumak ve işlevlendirmek gerekmektedir.
Şubat 2014 ile Ekim 2018 döneminde 4 adet sözlü 140 adet yazılı olmak üzere 144
adet soru önergesi 57 adet suç duyurusu 5 adet Mahkeme açtım. Üç değişik İçişleri
Bakanı’nın Fatih Belediye Başkanı ve Üst düzey yöneticileri hakkında 4483 sayılı kanun
gereği yargılama izni vermeyerek adalet önüne çıkmaları bizzat bakanlar tarafından
engellenmesi hakkındaki dosyaları mevcuttur.
En önemli dosyamız ise İstanbul İdari yargıya taşıdığımız 1/1000 ölçekli İmar planlarının
yürütmenin durdurulması hakkında açtığımız davadır.
Fatih Belediyesi Meclis Üyelerinin 2014 yılı Kasım veya Aralık ayı içerisinde Belediye
Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Müdürler ve Bürokratların katılımı ile
Güney Afrika (Cape Town - Johennesburg) şehirleri Belediyecilik uygulamalarını ve
Faaliyetlerini kapsayan alt yapı, Ulaşım, Şehircilik ve Sanat yapılarını yerinde görebilme ile
ilgili Yurtdışı Teknik İnceleme ve Temas Programı 06-12 Aralık 2014 tarihinde Güney Afrika
seyahati gerçekleştirilmiştir.
Yapılan bu seyahatte usulsüz harcamaları tespit etmiş, 4 sene süren hukuki takibin
neticesinde soruşturma açtırılmış ve Fatih Belediye Başkanlığından, seyahati organize eden
firma fazladan tahsil ettiği tespit edilen 139.985,74 TL'nin Fatih Belediyesi Mali Hizmetler
Müdürlüğüne ödettirilmiştir.
Ancak sorumlular hakkında SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ hukuka
taşınmıştır.
SAYIŞTAY ve İçişleri Bakanlığı MÜLKİYE Müfettişlerinin Belediye Başkanlığını
Denetlemesi SAĞLANARAK verilen raporlarda yaptığım suç duyuruları yerinde
bulunarak ilgili 4 adet birim müdürü hakkında KAMU DAVASI açılmıştır. (EYLÜL 2018)
Yapılan 1/1000 ölçekli İmar Planları Fatih halkına ciddi sorunlar çıkartacağı ve çok sayıda
mağdur yaratacağı kesindir. Bazı maddelerini kazandığımız ve tamamı için itiraz ettiğimiz dava
dosyası Danıştay’da işlem görmektedir.
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4. GİRİŞ
2014 Nisan ve 2018-Ekim dönemleri içersinde Fatih halı tarafımıza muhalefet görevi
tevdi etmiştir. Bu görevin gereği olarak, 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 Fatih Halkına, CHP Genel Merkez Yerel Yönetimler
Birimine, CHP İstanbul İl ve CHP Fatih İlçe Başkanlığının bilgisine sunulmak üzere kaleme
alınmıştır.
Verdiğim 4 adet sözlü 140 adet yazılı olmak üzere 144 adet soru önergesinden 96
adedini cevaplayan Belediye Başkanlığı bunlardan 52 âdetinin gereğini yapmışlar geri kalan
48 adet önergeye henüz cevaplamamışlardır.
Ayrıca Meclis Grubunun diğer üyeleri tarafından hazırlanan ve benim imzalayarak
Meclis Başkanlığına verilen 120 ‘ye yakın soru önergesi mevcuttur.
CHP İstanbul İl Başkanlığının düzenlediği YEREL YÖNETİM ÇALIŞTAY’INA
sunulmak üzere aşağıdaki soruların cevaplarından oluşan çalışma raporudur.
A) Muhalefette olduğumuz Belediyelerin Meclis üyeleri
*
*
*
*

Meclis üyelerimizin verdikleri sözlü ve yazılı soru önergeler;
Önergede imzası bulunan meclis üyelerimizin isimleri;
Başkanlık Makamı’ndan yanıt alınıp/alınamadığı bilgileri;
Verilen soru önergeleriyle halkın ve kentin yararına kamuoyu oluşturduğumuz
Ve/veya Belediye kararlarına etki ettiğiniz iyi örnekleri aktaracağınız sunum dosyaları
* Sizin gözünüzden halkın en çok / en az memnun olduğu 3 belediye hizmeti veya
projesi ve kent yaşamına dair öncelikli sorunlarıyla ilgili bilgiler
* Belediye meclis üyeliğiniz boyunca bütçe ve faaliyet raporunda yaptığınız konuşmalar
* Görev sureniz boyunca muhalefet şerhi koyduğunuz konu ve kararlar
* Görev sureniz boyunca mahkemeye taşıdığınız konular;
B) Bütün Belediyelerin Meclis üyeleri
* Görev döneminizde ağırlıklı olarak hangi yerel politika alanlarında çalışma yaptınız?
* Bu alanlarda halka, kente ve belediyeye sağladığınız katkıyı kısaca özetleyebilir
misiniz?
* Yaşadığınız belediyenin gelişim göstermesi gereken 3 politika alanının sıralar
mısınız?
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A) Muhalefette Olduğumuz Belediyelerin Meclis üyeleri
1. ÖNERGELER
2014 Nisan - 2018Ekim tarihi itibarı ile tarafımdan Fatih Belediye Başkanlığına 140
adet soru önergesi verilmiştir.
a. Verilen Önergeler
* Meclis Üyesinin Verdiği Sözlü ve Yazılı Soru Önergeler
01
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Kocamustafapaşa Meydanı
08.04.2014
Fatih İlçesi Silivrikapı Mahallesinde bulunan Kocamustafapaşa meydanına, ekmek almaya giderken polisin attığı gaz
fişeği ile ağır yaralanarak uzun bir süre yaşam mücadelesi veren, ancak hayata veda eden 15 yaşındaki evladımız Berkin
ELVAN’ın isminin verilmesi için duyarlı vatandaşlarımız 800 civarı imza toplamıştır.
CHP meclis grubu olarak bizlerde Kocamustafapaşa meydanına Berkin ELVAN’ın isminin yaşatılması için meydanın
isminin Berkin ELVAN Meydanı olarak değiştirilmesi fikrini destekliyoruz.
İsim değişikliği için gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık
makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.
Eki: 800 Vatandaşın imzalarını içeren evraklar
02
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Sosyal denge sözleşmesi
05.05.2014
Fatih belediyesi personelinin, maddi sıkıntılarını çözmesi, çalışanlar arasındaki ücret dengesizliğini ve ücret
adaletsizliğini gidermesi ve çalışma barışına katkı sağlaması öngörüsüyle, Fatih belediyesi personeli temsilcileri ile “Sosyal
Denge Sözleşmesi” yapmak üzere sayın belediye başkanına tüm personele eşit davranılması kaydıyla CHP meclis grubu
olarak yetki vermiş idik.
Ancak yaptığımız tespitte, 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.
 Eğer bu tespitimiz doğruysa bu nasıl bir sözleşmedir?
 Belediye personelini 2 gruba ayırarak, yapılan bu haksızlığın gerekçeleri nelerdir?
 Bilhassa zabıta personelinin Fatih ilçesinde en iyi hizmeti vermesi için yeterli sayıda
olmamasına rağmen, sosyal denge sözleşmesi dışında tutulan yetişmiş zabıta personelinin emekli olması yada tayin istemesi
için mi, böyle bir baskı ve ayrımcılık yapılmaktadır?
 Bu şekilde cezalandırılan personelin sayısı, soruşturma, disiplin cezalarının içeriği, kurum dışı atamaların yeri ve
gerekçeleri nelerdir?
 Performans kriterleri; eşitlik, tarafsızlık ilkelerine göre ve farklı siyasi görüşte olanları mağdur etmeden uygulanmakta
mıdır?
Tüm bu soruların yazılı olarak cevaplanması için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
03
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Seyyid Ömer Mh. Çeşmeleri
09.05.2014
Fatih İlçesi Seyyid Ömer Mahallesinde bulunan tarihi çeşmelerin durumları ecdadımızın kemiklerini sızlatacak
durumdadır. Çevre için tehlike oluşturmakta ve bakımsızlıktan çökerek yok olma riski altındadır.
Aşağıdaki listede tespit ettiğimiz isimleri, ada, parsel numaraları, ait oldukları kurumları ve ekte resimleri bulunan tarihi
çeşmelerimizin ivedilikle gerekli kurumlarla irtibata geçilerek onarılması ve orijinal hale getirilmesi için işlemlerin
başlatılması, söz konusu çeşmelerle ilgili başlatılan işlemler var ise ne aşamada olduğu hakkında grubumuza yazılı olarak
bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
SIRA
01
02
03
04
05
06
07
08
09

ESER ADI
BEZMİALEM VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ
KAPI AĞASI İBRAHİM PAŞA ÇEŞMESİ
FATMA SULTAN ÇEŞMESİ
KEŞKEKÇİ SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN ÇEŞME
YOL GEÇEN MESCİDİ ÇEŞMESİ
SİLAHTAR KETHÜDASI MUSTAFA AĞA ÇEŞMESİ
ABDULLAH AĞA VE BEZMİALEM VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ
KARAGÖZ MEHMED PAŞA ÇEŞMESİ
ABBAS AĞA ÇEŞMESİ

Eki: 10 Adet Resim
04

2

ADA-PARSEL
1431 ADA, 20 PARSEL,
1420 ADA, 55 PARSEL
2598 ADA, 68 PARSEL
1754 ADA, 8 PARSEL
1743 ADA, 10 PARSEL
3028 ADA, 23 PARSEL
1431 ADA, 7 PARSEL
1406 ADA, 14 PARSEL
2674 ADA, 5 PARSEL

MÜLK
FATİH BELEDİYESİ
FATİH BELEDİYESİ
İST. BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ
İST. BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ
MALİYE HAZİNESİ
FATİH BELEDİYESİ
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FATİH BELEDİYESİ
FATİH BELEDİYESİ
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Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Silivrikapı Yurdu
09/05/2014
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 CHP Meclis grubuna veya Fatih Belediye
Meclisine verilmesini talep etmekteyiz,
Yukarıda belirtilen soruların cevaplanarak gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için
önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.
05
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Yedikule Hayvan Barınağındaki personeller
09.05.2014
“İstanbul Fatih Belediyesi’ne bağlı Yedikule Hayvan Barınağı, belediye çalışanlarının sürgün yerine dönüştü” başlığı
ile basında bir haber yer almıştır.
Bu haberde şu an barınakta 11’i Tüm-Bel-Sen üyesi 13 memurun boş oturtularak mesai yaptırıldığı iddia edilmektedir.
 Aralarında 19 aydır “geçici” görevlendirmeyle görev yapanlar bulunmakta mıdır?
 Geçici görevlendirmenin süresi 3 ay değil midir? Görülen lüzum üzerine ibaresiyle süre ne kadar uzatılmaktadır?
 Bu uygulama ile kanun ve yönetmeliklere aykırı hareket edilmemekte midir?
 Söz konusu bölgenin sağlığa uygunluk koşulları ve çevre güvenliği insanların çalışma ortamına uygun mudur?
 Çevrede güvenlik kamerası olmadığı halde memurların bulunduğu ortamda izleme amaçlı kameralar bulunmakta mıdır?
 Hayvan Barınağında işlerin tamamını taşeron firmalara ihale eden belediye yönetimi burada bulunan personele hiçbir
görev tevdi etmediğinden, hiçbir iş yapmadan oturan memurlara verilen düşük performans notu ceza haline
dönüşmemekte midir?
 Kamunun parası, iş verilmeyerek boş oturtulan personele maaş olarak ödendiğinden belediye yönetiminin bu tasarrufu
halka verilecek hizmetin aksatılmasına ve kamu zararına yol açmamakta mıdır?
 Belediye personellerinden uzmanlık alanları olanların, mimar ve mühendislerin branşları ile ilgili çalıştırılması belediye
yönetiminin asıl görevlerinden değil midir?
 Burada görevlendirilen personele üye oldukları sendikadan istifa etmeleri ve emekli olmaları konusunda zorlama
yapılmakta mıdır?
 Barınakta görevlendirilen “polene, kedi köpek kılına alerjisi “ olduğu ve böyle bir ortamda çalışmaması gereklidir
raporu olan personelimiz var mıdır?
 Yedikule hayvan barınağında çalışan belediye personelinin faydalanacağı personel servisi bulunmakta mıdır?
Tüm bu soruların yazılı olarak cevaplandırılarak grubumuza bilgi verilmesi için dilekçemizin başkanlık makamına
havalesini arz ederiz.
06
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Benzin İstasyonu
02.06.2014
Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi sonunda bulunan benzin istasyonu faaliyetine son vererek söz konusu
alanda inşaata başlandığı saptanmıştır.
 Bu alanda benzin istasyonu faaliyetine devam edecek midir?
 Yapılan çalışmanın mahiyetini gösterir bir tabela neden mevcut değildir?
 Söz konusu alanda ne gibi bir inşaat yapılmaktadır?
 Fatih Belediyesinin yapılan bu çalışmanın izinli ve ruhsatlı olduğuna dair herhangi bir tabelası neden mevcut
değildir?
Söz konusu inşaatın durumu hakkında sorulan soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi
için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla. Eki: 4 Resim
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07
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Arcadius Sütunu
02.06.2014
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. Şu anda Cerrahpaşa caminin yakınında Haseki kadın sokağındaki bir evin
bahçesinde yıkılan sütunlu heykelin kaidesi hala bulunmaktadır.
Bizans çağında bu semt “Heleniana” olarak bilinen, yoğun yerleşmelerden çok askeri yapıların ve tarım alanlarının
bulunduğu bir bölgeydi. (Kaynak; http://lcivelekoglu.blogspot.com.tr/2012/03/istanbulun-yitik-hazinelerinin-pesinde-1.html)
Romalıların şehirlerini dikili taşlarla ve heykellerle süsledikleri bilinmektedir. Bizanslılar da onları örnek alarak şehrin çeşitli
yerlerinde sütunlar dikmiş, üzerlerine imparatorlarının heykellerini yerleştirmişlerdir.
Arcadius Forumu, anlaşıldığı kadarıyla dikdörtgen biçimde olup, etrafı revaklarla çevrilmiş heykellerle süslenmiştir.
Arcadius sütunu ise Minare gibi ve tam bin taştan yapılmış bir sütun ve içinde tepeye kadar 223 taş merdiveni ve toplam 47
metre boyunda olan mermer sütun üzerine Roma İmparatoru II. Theodosius (408-450) babasının adına dev bir atlı Heykeli
yapılarak inşa edilmiştir.
Tarihi değerlerimiz olan Camiler, Külliyeler, Mescitler, Sıbyan Mektepleri, Hamamlar, Sebiller ve Türbeler kadar
Roma ve Bizans dönemi eserlerini de tamirat, tadilat ve koruma altına alma gibi tedbirler alınarak yeterli önem verilmiş olsa
idi, geçen çok uzun yıllara rağmen bu sütun heykel ve benzeri eserler depremlere ve yangınlara rağmen ayakta kalması
mümkün olabilirdi. Bugün İstanbul’un tarihi yarımadasında Arcadius Sütunu ve Heykeli gibi bir güzelliğe sahip olabilirdik.
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 ve
grubumuza yazılı bilgi verilmesi için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.
Eki: 15 Resim

Sütunun kaidesinin binalar tarafından çevrelenmiş 1975 halinin Doğu cephesinden görünüşü.
Haseki kadın sokağından Güney yönündeki bitişik binanın altındaki bir geçitten kaidenin arka tarafına geçilebilmekte

.
Sütunun kaidesinin binalar tarafından çevrelenmiş
1975 halinin Doğu cephesinden görünüşü.

Sütunun Batı cephesinin 1936
Martındaçekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafı,
Nicholas V. Artamonoff koleksiyonu

Avrat Pazarı Sütunu
( Osmanlı Dönemi bölgenin adı ) Minyatür (XVII y.y)
Venezia, MuseoCorrer

Arcadius

Cornelius Gurlitt (ihtiyar) (1820-1901)
tarafından çizilmiş Arcadius Sütunu rekonstrüksiyonu

Giacomo Franco 1597 İstanbul Haritası
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08
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Vani Dergâhı
02.06.2014
Seyyid Ömer Mahallesi Vani Dergâhı sokakta bulunan Vani Dergâhının ihyası için başlatılan Arkeolojik Temel
Kazısı uzun süredir yapılmamaktadır. Yapılan çalışmalar tamamlanmış olabilir.
Fatih Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tabelası asılı olan bu alan terk edilmiş bakımsız sahipsiz bir durum
arz ettiğinden görüntü hiç iç açıcı değildir.
Söz konusu alanda ışıklandırmada mevcut değildir. Çevresi koruma altına alınmadığından; çöp atılan, büyük araçların parkı
haline gelen bir alan olmuştur. Ayrıca geceleri uygun olmayan ve çevre halkını tedirgin eden hadiseler meydana gelmektedir.
İvedilikle bu alanın aydınlatılması, çevresinin paravanla çevrilerek çöplerin temizlenmesi ve kontrol altında tutulması için
gereğinin yapılarak grubumuza yazılı bilgi verilmesi için dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
Saygılarımızla Eki: 4 Resim

09
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Uzunyusuf Parkı
02.06.2014
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.
Bu parktaki güvenliğin sağlanması için devamlı zabıta bulundurulmasının mümkün olmadığından, park içinde
mobesa kamera sisteminin yapılarak güvenlik sorunlarının ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılması ve
grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
10
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Hanutculuk
02.06.2014
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.
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 37. maddesine göre yapılan çalışmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir. Hanutcular
çeşitli değişik yöntemler kullanmaktadırlar. Bölge esnafı ile müşterek bir çalışma yapılarak bu yöntemler ve uygulayanlar
tespit edilerek men edilmesi gerekir.
Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demirin geçen dönem bütçe konuşmasında söz konusu turistik alışveriş bölgelerinde
hanutculuğun tamamen ortadan kaldırıldığını ifade etmesine rağmen, bölge esnafı ve resmi olarak çalışan Turist rehberleri de
bu durumdan müşteki oldukları, meslek oda yöneticileri tarafından tarafımıza bildirilmiştir. Önümüzdeki yaz sezonunda
yoğunlaşan turist ziyaretleri esnasında Hanutculuğun önlenmesi bölgede yapılan denetimlerin arttırılarak yeterli bilgi ile
donatılmış sivil zabıtalar tarafından sağlanması gerekir.
Yukarıda belirtilen konuların bölgede uygulanması için gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi
için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla,
11
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Taşeron İşçiler
02.06.2014
Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde;
 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?
Anayasa`nın 128. Maddesinin Genel İlkeleri şu şekildedir.
Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü
oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve
ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.
Son zamanlarda zabıta ile seyyarlar arasında yaşanan arbedeler sonucunda yaralanan işçilerin görev tanımları nelerdir?
Yaşanacak adli olaylarda zabıta müdürlüğünde hizmet alımı ile çalışan taşeron işçilerin durumları nasıl izah
edilmektedir?
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Belediyeye kadrolu alınacak personeller için, Fatih Belediyesi bünyesinde taşeron olarak çalışan işçilere öncelik
tanınacak mıdır?
Yukarıda belirtilen konuların ilgili birimler tarafından cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için
önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
12
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Tehlikeli Kaldırım
02.06.2014
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.
Bu alanın korkulukla çevrilerek olası kazaların meydana gelmesinin önlenmesi için gerekli çalışmanın ivedilikle
yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla
Eki: 2 Adet Resim

13
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Dükkân İnşaatı
02.06.2014
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.
Vatandaşların Fabim’e yapılan şikâyetlerine rağmen herhangi bir dönüş yapılmamış, inşaat devam etmektedir.
 Bu binanın durumu nedir?
 İnşai faaliyeti için izin verilmiş midir?
 Binanın iskânı var mıdır?
 Ruhsatı yok ise, yapılan şikâyetlere rağmen inşaat neden devam etmektedir?
 Fabim’ e yapılan bu tür şikâyetlerin geri dönerek bilgi verilme süresi ne kadardır?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına
havalesini arz ederiz. Saygılarımızla Eki: 2 Adet Resim

14
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Büyük İnşaatı
02.06.2014
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.
 Bu inşaatın durumu nedir?
 İnşaata faaliyeti için izin verilmiş midir?
 İzin verildiyse buna dair tabelası neden asılmamıştır?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına
havalesini arz ederiz. Saygılarımızla Eki: 4 Adet Resim

6

FAZIL UĞUR SOYLU
FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
15
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Çatı İnşaatı
02.06.2014
Cerrahpaşa Mahallesi Haseki Kadın Sokak 16 kapı nolu Sevgi apartmanın üst katında yapılan yüksek çatı dış
görünüm itibarı ile tehlike arz etmektedir. Bu binada yapılan inşai faaliyeti için yapılan çalışmanın projesine uygun olup
olmadığının kontrol edilerek grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz
ederiz. Saygılarımızla Eki: 4 Adet Resim

16
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Deprem Tedbirleri
02.06.2014
5393 sayılı belediye kanununun ACİL DURUM PLÂNLAMASI başlıklı 53. maddesi, Belediye; yangın, sanayi
kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de
dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar.
Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili
bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır. Plânlar
doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak
programlar yapılabilir. Denmektedir.
Tüm bunların ışığında,
Fatih İlçesi Kriz Merkezi neresidir? Buranın adresi halkın bilgisine sunulmuş mudur? Acil durumlarda gerekli
teçhizat hazır ve çalışır vaziyette, kullanacak personel eğitimli ve önceden isimleri belirlenmiş midir?
Fatih Belediyesi olarak, Arama Kurtarma ekibimiz var mıdır? Kaç kişiden oluşmaktadır? Her yıl muntazam
eğitimlerini sürdürmekte midir? Afet anı mahalle örgütlenmeleri mevcut mudur? Mahalle bazlı Afet eğitimleri yapılmakta
mıdır? Bu eğitimler yeterli midir? Mahalle bazında "tahliye" alanları belirlenmiş midir?
İlçemiz sınırları içersinde Deprem sonrasında en seri şekilde hizmete sokularak faaliyetlerini sürdürecek,
1-Konaklama yerleri,
2- Resmi bina olarak kullanılacak alanlar,
3- Aşevi bölgeleri,
4- Hastane bölgeleri,
5- Yardım malzemesi depoları,
6- Soğuk hava depoları,
7- Ambulans hizmetleri,
8- Banyo, WC yerleri,
9- Helikopter Pistleri’nin yerleri belirlenmiş midir?
Belirlendiyse, nereleridir? Fatihli vatandaşlarımıza duyurulmuş mudur?
İstanbul Valiliği'nce her ilçe Sivil Savunma Müdürlükleri emrine içinde enkaz kaldırma ve kurtarma malzemesi olan
gönderilen konteynırlar, İlçenin her mahallesine birer adet konulmuş mudur? Bu konteynırlar nerelere konuşlandırılmış dır?
Adedi kaçtır?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına
havalesini arz ederiz. Saygılarımızla
17
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Topkapı Mah. Yurt İnşaatı
02.06.2014
Topkapı Mahallesi Eresin otelinin arkasında 1902 ada 77 parsel 429 paftada yapılan yurt inşaatının imara aykırı
olarak çatı katı eğiminin %33 de fazla olduğu gözlenmiştir

Bu inşaatın durumu nedir?

İnşaatın projesine ve 1/1000 lik imar planlarına uygun olup olmadığının denetimi yapılmakta mıdır?
Devam eden inşaat ile ilgili gerekli işlemlerin yapılarak yukarıdaki soruların cevaplandırılması ve grubumuza yazılı
olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla Eki: 4 Adet Resim

7

FAZIL UĞUR SOYLU
FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
18
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Yağmursuyu ızgara ve bacaları bakımları
02.06.2014
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.
Bu logarlar evsel ve fabrika atıklarının uzaklaştırılmasını sağlayan kanalizasyon sistemlerinin onarımı için kullanılırken,
yağmur sularının da kanalizasyon şebekesine aktarılmasına da yaramaktadır. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı logar
tıkanıklığı sorunları meydana gelebilmektedir. Bu tıkanıklık su baskınlarına neden olmakta, aynı zamanda insan sağlılığına
olumsuz etki edecek mikropların da çevreye yayılma riskini de ortaya çıkarmaktadır. Bu gibi sorunlar meydana geldiğinde
acilen müdahale edilmesi gerekmektedir.
Fatih İlçesi sınırlarında bulunan logarların bakım ve temizlenmesi, yağmursuyu ızgara ve baca yenileme, temizleme
işlemleri ile yağmursuyu bacalarının yol kotuna yükseltilmesi önemle takip edilmeli, tıkalı bacalar derhal açılarak, açık
kalmaları içi gerekli özen gösterilmeli tedbirler alınmalıdır.
Fen İşleri Müdürlüğünün bağlı olduğu ilgili Belediye Başkan Yardımcısı tarafından Fatih İlçesi içerisinde yeni dönemde
yapılan söz konusu çalışmalar hakkında grubumuzun bilgilendirilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz
ederiz. Saygılarımızla.
19
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Park Alanı
02.06.2014
Şehremini mahallesi Ziya Gökalp Sokağı ile Köprülüzade sokağın köşesinde bulunan Çukurbostan Parkının büyük
bir bölümüne çelik konstrüksiyonla inşai faaliyet yapıldığı gözlenmiştir.
 Bu alana ne yapılmaktadır?
 Çay bahçesi olarak mı işletilecektir?
 Park alanı herhangi bir işletmeciye verilmiş midir?
 Verildiyse kime, ne şartla ve hangi usule göre verilmiştir?
 Parkın büyük bir bölümünü kapatmak üzere yapılan çalışma çevre halkı tarafından kaygıyla izlenmekte ve şikâyet
konusu olmaktadır. Ayrıca,
 Fatih İlçesinde Belediye tarafından yapılan kaç adet parkın içindeki kafeterya işletmeye, ne şartlarda hangi usule
göre verilmiştir?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına
havalesini arz ederiz. Saygılarımızla Eki: 4 Adet Resim

20
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Logo kullanımı
02.06.2014
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.
 Meclisin bilgisi olmadan, Fatih Belediye Başkanlığı tarafında “Kale Proje Danışmalık ve İnşaat” adlı yeni bir
şirket mi kurulmuştur?
 Böyle bir şirket kuruluşu söz konusu değilse, Belediyenin kiremit renkli logosu bu firmanın isminin yazılı olduğu
tişörtte ne amaçla kullanılmaktadır?
 Fatih Belediyesi kamu kurumu olduğundan belediyeyi temsil eden logonun özel firmalar tarafından gelişigüzel
kullanılması yasal mıdır?
 Belediye yönetimin bu konu ile ilgili bir izni var mıdır? Logo bu ve benzeri başka şirketler tarafından da
kullanılmakta mıdır?
 İlişikteki resim ile tespit ettiğimiz şirketin belediye ile ilişkisi nedir?
 Belediyeden ihale alan her firmaya logo kullanım hakkı verilmekte midir?
 Ayrıca söz konusu şirket bu logoyu başka yerlerde de kullanıyor mu?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılıp, ilgili firma ile ilgili yasal işlemlerin başlatılarak grubumuza yazılı olarak bilgi
verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla Eki: 4 Adet Resim
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21
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Topkapı Oruç baba parkı
04.06.2014
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.
Söz konusu alanın son halinin ne şekilde ruhsatlandırıldığının ruhsat ve ekleri ile birlikte itirazımız saklı kalması
kaydı ile tarafımıza bildirilmesini ve inşai faaliyetlerin durdurulması, park alanının halkın kullanımına açılması ve
grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla Eki: 4
Adet Resim, Planı

22
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Seyyid Ömer Cami Aralığı
07.07.2014
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.
 Seyyid Ömer Aralığı yazılı sokak levhası bulunan söz konusu aralık camiye mi aittir?
 Caminin mülkiyetinde değil ise sokağın kapatılması için UKAME veya UTK kararı var mıdır?
 Uzaktan kumandalı babaların anahtarları kimlere verilmiştir?
 Söz konusu olan alan araçlarını park etmek üzere bazı şahıslara kira karşılığı kullandırıldığı doğrumudur?
 Bu aralığın cami derneğine bedelsiz verilmek suretiyle derneğin gelir elde etmesi için kiralanması hakkında belediye
yönetiminin izni veya bilgisi var mıdır?
 Kamuya ait bu aralığın bazı kişilerin park alanı olarak kullandırılması yasal mıdır?
 Cami nin bazı alanlarını geçici depo alanı olarak kullandırıldığı doğrumudur?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına
havalesini arz ederiz. Saygılarımızla Eki: 6 Adet Resim, Planı

23
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Sokak işgalleri
07.07.2014
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.
Söz konusu bu alanlarda, işgaller vatandaşların rahatça yürümelerine, evlerine, işyerlerine girip çıkmalarına engel teşkil
etmektedir. Yoğunluk ve gürültüden ikametgâhlarında huzursuz olmakta ayrıca bu durum hırsızlık olaylarına zemin
oluşturmaktadır.
Zabıta marifetiyle bu işgallerin kaldırılması ve denetim altına alınması için gerekli çalışmaların yapılarak ilgili
başkan yardımcısı tarafından grubumuza yazılı ve görsel olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına
havalesini arz ederiz. Saygılarımızla Eki: 4 Adet Resim, Planı
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24
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Yer Tahsisleri ve Kiralamalar
07.07.2014
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 ya da kullanım hakkı elde edilmiş olan taşınmazların isimlerinin, tahsis amaçlarının, elde edilen gelirin, kimlere
verildiğinin tam listesini ve sözleşmelerinin birer örneğinin grubumuza verilmesi için önergemizin başkanlık makamına
havalesini arz ederiz.
25
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Atatürk Heykeli
07.07.2014
Fatih Belediye Başkanlığının sınırları içinde Oğuzhan Caddesi üzerinde Zübeyde Hanım Kültür Merkezinin
karşısındaki küçük parkta bulunan Atatürk heykeli ve park alanı bakımsız bir durumdadır.
Heykelin boyaları dökülmüş çevresi muhtelif bitkilerle kaplanmış olup Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanımız
olan Mustafa Kemal Atatürk’e layık peyzaj çalışması ve heykelin bakımının yapılarak yüksek bir kaide üzerine konulması
gerekmektedir.
Ayrıca söz konusu heykelin geceleri aydınlatılması için gerekli düzenlenmelerin yapılması ve grubumuza yazılı
olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla Eki: 2 Resim

26
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Guraba Parkı
07.07.2014
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.
 Ağaçlar kesilmeden peyzaj yapılmasına neden dikkat edilmemiştir?
 Parkın girişine yapılan tek katlı bina ne amaçla kullanılacaktır?
Yukarıdaki soruların cevaplarının yazılı olarak grubumuza verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz
ederiz.

27
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Aytekin Kotil Parkı
07.07.2014
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. İvedi olarak söz konusu parka “AYKETİN KOTİL PARKI” levhasının konulması ve grubumuza yazılı
olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla
28
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Marketlerin işgalleri
07.07.2 018
Fatih ilçesi hudutlarında bulunan marketlerin bilhassa manav bölümleri işyerlerinin dışında kaldırım üzerinde
bulunmaktadır. İlçemiz sınırlarında bulunan bu ve benzeri marketlerin önündeki kaldırımların büyük bölümünü işgal ederek
vatandaşların geçişlerini engellemektedir. Kaldırım işgallerinin yanında sergilenen ürünlerin nevi itibariyle bilhassa sıcak
havalarda sinek ve haşere barındırmaya müsaittir. Bu durum marketlerin üzerinde ve bitişiğinde ikamet eden vatandaşlarımızı
rahatsız etmektedir. Satışı artırmak için yapılan promosyon duyuru tabelaları, afişler, pankartlar, insan yoğunluğu görüntü ve
gürültü kirliliğine sebebiyet vermektedir. Ayrıca bu işletmeler haftanın her günü ve geç saatlere kadar çalışmaktadırlar.
İkametgâhları marketlerin üzerinde ve bitişiğinde olan vatandaşlarımız bu durumdan oldukça mağdurdurlar.
Tespit ettiğimiz ve vatandaşların yoğun şikâyetleri olan kaldırımı işgal eden bazı marketleri resimledik.
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Yukarıda belirttiğimiz sıkıntıların giderilmesi için genel bir düzenleme yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi
verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla Eki:8 Resim

Seyyid Ömer Mahallesi Cevdetpaşa
Caddesi 51 ŞOK Market

Hacı Evhattin caddesi
SHOW Market

Org. Nafiz Gürman caddesinin No:62
Doğanlar Market

Vidin Caddesi BEŞKAR

İmrahor İlyas Bey Cad Damak
Peynircilik ve Yan dükkân

Vidin Caddesi B 13
Ucuzluk Marketleri

Org. Nafiz Gürman caddesinin
OF MAR

Hacı Kadın Caddesi
Ekonim Market

29
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Alay Müftüsü Sokak
07.07.2014
Fatih ilçesi Seyyidömer 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.
Bahsi geçen alanın temizlenerek, hukuki durumu uygun ise, içersinde; oturma banklarının, çocuk parkının bulunduğu
yeşil alan olarak düzenlenmesi ve çevre halkının hizmetine sunulması için ilgili birimlerce gereken çalışmaların yapılması ve
dilekçemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

30
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Yanlış Cadde Tabelası
07.07.2014
06.08.2012 tarihinde verdiğimiz önergede, Alemdar mahallesinde bulunan BAB-I ALİ Caddesi ismi BAB-ALİ
olarak yanlış yazılarak caddenin köşesine asıldığını belirterek bu ve benzeri hataların yapılmaması için gerekli özen, dikkat
ve denetimin ciddiyetini ve önemini belirtmiş idik. Aynı caddede doğru ve yanlış yazılmış tabelalar bulunmaktadır.
Ancak aradan geçen uzun zamana rağmen bu yanlışlığın düzeltilmediğini gördük. Önergemize de cevap verilmemesi ayrıca
Belediye yönetiminin görevini tam ve eksiksiz yapamadığının bir göstergesidir.
Muhalefetin ikaz ve uyarılarını içeren yazılı olarak verdiği önergelerin ciddiyetle ve süratle araştırılarak gereğinin
yapılmasının demokrasinin tam ve eksiksiz işletilmesi ve yasaların amir hükümlerinin yerine getirilmesi bakımından zorunlu
olduğunu bir defa daha hatırlanmak isteriz.
Tarihi Yarımada da hizmet yapan Fatih Belediyesi Başkanlığına, bu ve benzeri hataların yapılmaması için gerekli
özen, dikkat ve denetimin ciddiyetle takibinin önemini bir defa daha hatırlatmak görevimizdir. İvedi olarak bu ve benzeri
yanlışlıkların düzeltilmesi için tüm sokak isimlerinin tekrar gözden geçirilerek gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı
olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Eki: 3 Adet Tabelanın Resmi
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31
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Etyemez Tekkesi Sokak
07.07.2014
03.10.2011 tarihinde verdiğimiz önergede bahsettiğimiz konunun cevabı Belediye Yönetimi tarafından verilmediği
gibi gereği de yapılmamıştır.
Söz konusu yerden geçen ve çevrede oturan vatandaşların şikâyetleri artarak devam etmektedir.
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu ve Org. Nafiz Gürman Caddesine inen Etyemez Tekkesi
Sokağı yokuş ve hastane bölgesi olduğundan önemli yollardan biridir. Bu yokuş dar olduğundan ve birinci derecede önem arz
ettiğinden, geçmiş yıllarda kazılıklı yol ilavesi ile genişletilmiştir. Sahilden gelen araçların ilçeye girişi, çıkışı ve hastanelere
bağlantı yolu olan bu güzergâhın kenarlarını İSPARK park alanı olarak kullanmaktadır. Bilhassa eski adli tıp önünde
araçların yola dik olarak park etmeleri yüzünden trafik çift yönlü olduğunda tıkanmakta ve yayaların kullanabilecekleri
kaldırım sadece sol tarafta ve dar bir alanı kapsamaktadır.
Belediyemiz hudutları içersinde ve önemli bir güzergâh olan bu yolun park alanı olarak kullanılmaması, trafiğin ve
yayaların güvenli bir şekilde seyir etmeleri için İBB’nin bu konuyla ilgili birimleri ile irtibata geçilerek bu yolun
düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması ivedilik arz etmekte, bu alanda oluşabilecek kazaların önlenmesi için
gereken tedbirlerin alınması ve denetim altında tutulması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen konular hakkında gerekli işlemlerin yapılarak, gurubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için
önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
32
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Yeni yapılan binalar
07.07.2014
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.
Tarihi yarımada'da çok sayıda inşaat yapılmaktadır. Dikkatimizi çeken ise tüm yarımada sit alanı olmasına rağmen
hafriyat çalışmalarında iş makinelerinin yoğun olarak kullanılmasıdır. İş makinelerinin tarihi eserlere zarar vermesi
kaçınılmaz olduğundan tarihi yarımadada kullanılmaması kanuni zorunluluktur.İnşaatlardaki denetimler az sayıdaki
arkeologlara bırakılmadan belediye zabıtaları da yarımada içindeki inşaatları denetleyerek iş makinelerinin sit alanlarında
çalışmalarına göz yumulmamalıdır.
İlçenin çeşitli yerlerinde bina tadilatı yapmak üzere yapı tadilat ruhsatı alınan ancak binanın etrafı tahta paravanlarla
dışarıdan görünmeyecek şekilde tamamen kapatarak, söz konusu binayı yıkıp tamamen eski durumuna uygun olarak yeniden
yapılan çok sayıda bina mevcuttur. Çoğunda verilen izinleri gösteren uyarıcı levha bulunmamakta.
Bu uygulama sıradan vatandaşlar için geçerli olmayıp, mevcut tescilli binaların restorasyonları, bilhassa otel, iş hanı
gibi ticari amaçlı ve ilçenin güzel yerlerindeki binalarda gözlemlenmektedir.
İnşat yapacak sıradan vatandaşlara gerekli imar izni için yeni uygulama planlarına göre ruhsat verilirken, bazı kişi ve
kurumlara böyle bir ayrıcalık yapılmakta mıdır?
 Böyle yapılan ayrıcalıklar var ise derhal durdurulması,
 Bu durumda kaç bina mevcut ise bir listesini grubumuza verilmesi,
 Kanuni haklarımız saklı kalmak kaydı ile bir daha böyle inşaat faaliyetlere izin verilmemesi,
Yukarıdaki bahisle şimdiye kadar bu durumda olan binalara yasada uygulanması gereken müeyyidelerin uygulananarak
grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

33
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Metruk Gecekondu
07.07.2014
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. Bahçesine moloz ve çöpler atılmasından dolayı
kötü durum arz etmekte, geceleri uygun olmayan olaylar meydana gelmektedir. Çevre halkını huzursun eden bu yapının ve
bahçesinin etrafının çevrilerek güvenli bir duruma getirilmesi gerekmektedir.
Bu konuda gerekli işlemlerin yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına
havalesini arz ederiz. Ek:2 Resim
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34
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: 1216 ada 9 ve 28 parselde inşaat
07.07.2014
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.
 Bu binalara yürürlükte olan 1/1000 lik imar planlarına göre inşat ruhsatı verilmiş midir?
 Tespit edilen bazı yerlerde olduğu gibi, alınan tadilat ruhsatı ile yıkılıp eski hali ile yeniden mi yapılacaktır?
 Bu faaliyetin binanın görünür bir yerinde herhangi bir izin ve ruhsat numarasını gösterir bir tabela neden mevcut
değildir?
Yukarıdaki sorularımızın cevaplanarak grubumuza yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini
arz ederiz. Eki: 2 Resim

35
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Tehlikeli Kaldırım
07.07.2014
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. Kaldırımın çok geniş olmaması park engeli için kaldırım babalarının bulunması nedeniyle yayalar için
tehlike arz etmektedir. Çevrede oturan vatandaşların bu konuda mağduriyetleri olduğu ve bazı düşerek yaralanmaların
medyana geldiği hakkında beyanları bulunmaktadır.
Müşir Süleyman Paşa Sokağın giriş kısmındaki kot farkı Etyemez tekkesi sakağı tarafına göre daha yüksek
olduğundan ve diğer binaların girişlerinin bulunduğundan sokağın girişteki yüksek kısmına 2,5-3 metre uzunlukta demir
korkuluk yapılması uygun olacaktır.
Bu alanın korkuluk yapılarak olası kazaların meydana gelmesinin önlenmesi için gerekli çalışmanın ivedilikle
yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Eki: 4 Adet
Resim

36
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Köpek Beslenme Ünitesi
07.07.2014
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına kedi evleri yapılması ile ilgili verdiğimiz önergemizi dikkate alarak işleme koyan
Belediye Başkanlığı, yaptırılan ve Fatih ilçenin muhtelif yerlerine konulan kedi evleri ile hayvan sever vatandaşlarımızın
yoğun takdirine şayan olmuştur. Kedilerin beslenme ve barınma ihtiyaçları büyük ölçüde karşılanarak sosyal belediyecilik
anlayışı hayata geçirilmiştir. Bu çalışmalara paralel olarak ilçemizde bulunan köpek barınağı yoğun hizmet vermesine
rağmen sokaklarda çok miktarda başıboş köpeklerin gezdiği, çöplerden beslendiği, çevre kirliğine sebebiyet verdiği, çöp
konteynırlarının yeraltına alınması ile çoğu zaman aç ve susuz kaldıkları hepimizce malumdur.
İstanbul ve İzmir de bazı ilçe belediyelerin uyguladıkları ve ekte resmi bulunan köpekler için imal edilmiş yemek ve
su ihtiyacını karşılayan ünitelerle bu soruna çözüm getirmişlerdir.Fatih 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.
Bu amaç için gerekli çalışmaları yapılarak hayat geçirilmesi ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için
önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Ek:3 Resim

FATİH BELEDİYE Sİ KEDİ EVLERİ

ÖRNEK KÖPEK BESLENME ÜNİTELERİ
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37
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Memur personeller
07.07.2014
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. Verdiğimiz önergelerle bu durumu sorduğumuz Belediye yönetimi
önergelere doğru bilgileri, bazılarına ise hiç cevap vermemiştir. Bu aksaklıkları uygulanan haksız ve yanlış tasarrufların
devam etmesinden bilmekteyiz.
Emekliliği yaklaşan personelleri baskı ve yıldırma yolu ile emekli olmaya zorlamak yerine teşvik edici ve ikna edici
yöntemlerle yıllarını vermiş personelleri emeklilik istemelerinin yolu açılmalıdır.
Meclisten yeni geçen torba yasanın içerisinde yer alan personel yasasının alt yapısını uygulamaya yönelik bu
tasarrufların doğru olmadığını belirtmek istiyoruz. Fırsat eşitliği yaratılmayan ve görev verilmeyen personellere birde düşük
performans gösterdikleri şekilde işlem yapılarak ayrıca mağduriyetler yaratılmaktadır.
Belediye yönetimin bu davranışı personellerde motivasyon bozuklu yaratmakta ve randıman düşüklüğüne sebebiyet
vermektedir.
Yıllarını Fatih Belediyesi nezdinde halkımıza hizmet vererek çalışma hayatlarını sürdüren bu durumdaki memurlara
uygulanan yanlış ve haksız uygulamalara derhal son verilmesi fırsat eşitliğini tam ve eksiksiz olarak yeniden tesis edilerek
performans kriterlerinde haksızlık yapılmaması için gerekli düzenlemelerin yapılarak, grubumuza yazılı olarak bilgi
verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
38
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Pazarlarda kullanılan Teraziler
07.07.2014
Fatih 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.
Pazarlarda esnafın kullandığı 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlükleri tarafından muayene ve damgalanmış veya iki yıllık muayene süresini doldurmuş elektronik teraziler kontrol
edilmekte midir?
Son üç ay içersinde kaç teraziye tutanak yapılmış, kaç teraziye el konulmuştur?
Pazar kurulan sokaklarda pazarın orta yerlerinde seyyar olarak ürün satanlar engellenmekte midir?
Pazarcı esnaflarının;
 Pazarların kurulma, kaldırılma saatlerine uymaları,
 Pazar kurulan cadde ve sokaklardaki binaların ve işyerlerinin girişlerini kapatmamaları,
 Tente ve güneşliklerini binaların pencere ve demir parmaklarına bağlamamaları,
 Açıkta satılması yasak olan bazı ürünleri, açıkta satmamaları,
 Fiyat etiketi bulundurmaları,
 Temizliğe özen göstermeleri, pazar bitiminde çöplerini büyük poşetlere koymaları,
 Yüksek sesle satış yapmamaları,
 Araçlarının trafiği engelleyici ve sokakları tamamen kapatacak şekilde park yapmamaları, Dolayısıyla;
Vatandaşların sağlıklı alış veriş yapmalarının sağlanması için, pazarlarda uyulması gereken kuralların denetimi
sürekli yapılmakta mıdır?
Ayrıca. Fatih Belediye Başkanlığı ilçede kurulan semt pazarlarının bazı yerlerine vatandaşların pazaryerindeki
esnaflardan aldıkları sebze ve meyveleri tartarak kontrol edebilmeleri için elektronik teraziler koyarak bir ölçüde,
vatandaşların esnafı denetleme görevini yerine getirmeleri sağlanmalıdır.
Yukarıdaki soruların cevaplandırılması ve önerilerimizin pazarlarda uygulanması için gerekli çalışmaları yapılarak
grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
39
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Kangal ve Mihri Kelam Sokak
07.07.2014
Yavuz 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.
Bu alanın temel kazısı bir hayli derin olduğundan ve uzun süre önce yapılan tahta perde yeterli çevre güvenliği
sağlamamaktadır. Buranın temizlenerek tahta perdesinin sağlamlaştırılması ya da çevresinin saç perde ile sağlam bir şekilde
çevrilmesi gerekmektedir.
 Ekte resmi bulunan bu alanın son durumu nedir?
 Bulunan tarihi temellerin ne olduğu tespit edilmiş midir?
 Bir yılı aşkın süredir bu alan neden kontrol edilmeyerek tehlike arz eden durumu düzeltilmemiştir?
Ayrıca Mihri Kelam sokak 2482 ada 1, 2 , 3, 4, 5 parsel de imar planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak gözüken
alanın durumu nedir? Söz konusu bu alan görünüm itibarı ile çok kötü durumdadır. Belediyenin buradaki tasarrufu nedir ne
zaman düzenlenerek ve hangi amaçla kullanılacaktır?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına
havalesini arz ederiz. Ek: 4 Resim
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Kangal Sokak No:2

Kangal Sokak No:2Mihri Kelam Sokak 2482 ada 1, 2 , 3, 4, 5 parsel

40
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: İhvan ve Kadı Çeşmesi Sokak
07.07.2014
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? Ayrıca
Kadı Çeşmesi Sokak 64 numarada kabası bitmiş ekte resmi bulunan inşaatın durumu nedir? Fatih Belediye Başkanlığı
tarafından verilmesi ve inşaatın görünen bir yerine asılması yasal zorunluluk olan İnşaat ruhsatına rastlanılmamıştır.
 Bu binanın durumu nedir?
 İnşaat ruhsatı var mıdır?
 Var ise neden görünür bir yerde bulunmamakta dır?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına
havalesini arz ederiz. Saygılarımızla Ek: 4 Resim

41
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Pulcu Sokak
07.07.2014
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.
Büyük bir alanı kaplayan ve çevresindeki binaları tedirgin eden temel çalışmaları Belediye Kontrol Mühendisleri
tarafından denetlenmelidir.
Fatih Belediye Başkanlığı tarafından verilmesi ve inşaatın görünen bir yerine asılması yasal zorunluluk olan İnşaat
ruhsatına inşaat mahallinde rastlanılmamıştır.
 Bu inşaatın durumu nedir?
 İnşaat ruhsatı var mıdır? Var ise neden görünür bir yerde bulunmamaktadır?
 Belediye tarafından kontrol edilmekte midir?
 Derin kazı çalışmaları yapılmakta olduğundan gerekli yasal izinler alınmış mıdır?
 İmar planlarında gözüken yol ve park alanı için yer ayrılmış mıdır?
Söz konusu inşaat çalışmalarında İş makinesi kullanıldığı gözlemlenmektedir. Kurul kararı alındığına dair bir
tabelaya rastlanılmamıştır. Bu inşaatın ne şekilde ruhsatlandırıldığının ruhsat ve ekleri ile birlikte itirazımız saklı kalması
kaydı ile tarafımıza bildirilmesini, yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için
önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla Ek: 6 Resim

42
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Balta Çıkmazı Sokak Kaba İnşaat
07.07.2014
Koca Mustafa Paşa Mahallesi Balta Çıkmazı Sokak 10 numara 2385 ada 112 parsel üzerine yapılmış kaba inşaatı
bitmiş bir bina uzun yıllardır atıl durumdadır.
 Bu inşaatın durumu nedir?
 İnşaat ruhsatı var mıdır?
 Binanın durumu Belediye tarafından takip edilmekte midir?
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Binanın etrafının temizlenmesi ve sağlıklı bir şekilde kapatılarak emniyet altına alınması çevre halkının isteğidir. Atıl
durumunun çözülmesi için gerekirse istimlak edilmesi, yıkımda dahil olmak üzere çözüm üretilmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki soruların cevaplandırması, binanın çevresinin yüksek bir paravanla kapılması ve bu çalışmalar hakkında
yazılı olarak grubumuza bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
Saygılarımızla Ek: 4 Resim

43
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Haseki Caddesi No:20
07.07.2014
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
 Bu binanın durumu nedir?
 Çatı katına yapılan yapının ruhsatı var mıdır?
Yapı için izin verildiyse, izin tarih ve numarası ile imar plan tadilatının bir kopyasını tarafımıza verilmesi, söz konusu
yapı kaçak ise gerekli yasal işlemlerin yapılarak, bu çalışmalar hakkında yazılı olarak grubumuza bilgi verilmesi için
önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla Ek: 3 Resim

44
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Haseki Külliyesi Çevresi
07.07.2014
Haseki Sultan Mahallesinde bulunan ve çevre düzenlemesi geçen yıl tamamlanan Haseki Sultan Külliyesi çevresinde
vatandaşlarımızın oturarak dinleneceği banklar bulunmamakladır.
Daha önce konulan banklar neden kaldırılmıştır? Muhteşem Süleyman dizisinin çekildiği alan olması ile ilgilimidir?
Dizi çekimi bitiminden sonra tekrar yerlerine neden konulmamıştır?
Bu alana yeteri kadar belli aralıklarla ve ağaçların altına bankların konulması çevre halkının isteğidir. Cuma günleri
pazarın kurulması pazara gelen çok sayıdaki vatandaş için de dinlenecek bir alan haline getirilmesi uygun olacaktır. Bazı
münferit istemeyenler olsa da halkın çoğunluğu ve bölgenin müsait büyük bir alan olmasından bu memnuniyetsiz kişilerin
bireysel egolarından ibaret bir istektir.
Söz konusu alana bankların konularak ağaçların bakımının ve peyzaj düzenlemesi yapılması ve bu çalışmalar
hakkında grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Ek: 3 Resim
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45
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Vezir Cd. No:16
01.09.2014
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.
1/1000 imar planlarına aykırı olan ve çevresi için tehlike arz eden bu ilave için gereğinin yapılarak grubumuza yazılı
olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Eki:2 Resim

46
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Pankart asma yerleri
01.09.2014
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
İstanbul, Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından 2005 yılında hazırlanan ve uygulanan
Reklâm, İlan Ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 7. maddesinin 3. fıkrasında: Bez Afiş, El İlanları başlığı bölümünde,
Yollar ve kaldırımlar üzerine bez afiş uygulaması yapılamaz. Ancak, kamu amaçlı duyurular için Kentsel Tasarım
Müdürlüğü’nün belirleyeceği alanlara bez afiş uygulaması yapılabilir.
Özel kişi ve kuruluşlar tarafından talep edilen ticari amaçlı bez afişlerin, kendi bina cephelerine taşmayacak şekilde
asılmasına ilgili Belediyesi tarafından izin verilecektir.
Bez afiş asma süresi (en fazla) 7 gün ile sınırlıdır. Bu süre en fazla bir defa uzatılabilir. Sürenin aşılması durumunda
ilgili Belediye’nin Zabıta Birimlerince kaldırılacaktır. El ilanlarının dağıtımına, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ilgili
Belediyesi tarafından izin verilir. Denmektedir.
Fatih ilçesi tarihi yarımada özelliğinden dolayı yılın her günü olmak kaydıyla Turizm Sezonlarında ciddi turist
yoğunluğu yaşamaktadır.Fatih İlçesi sınırlarında bu yönetmeliğe sağlıklı uyulmadığı bilhassa el ilanları ve bez afişleri
konusunda ciddi çevre kirliliği olduğu tarafımızdan gözlemlenmektedir.
El ilanları binaların kapı girişlerine tomarlarla bırakılmakta, bu durum vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir. El ilanı
dağıtım izin verilen firmalar uyarılmalı ve takibi yapılmalıdır.
Ayrıca görüntü ve çevre kirliliği oluşmaması ve denetim kolaylığı yaratılması için ilçemizin tespit edilecek belli
yerlerine makul sayıda asılacak, bayrak ve bez afişler için direkler ya da uygun bağlantı aparatları bölge gözeterek ve
numaralandırılarak uygulanabilir. Bu yerlerin dışında hiçbir yere izin verilmeyerek belirli bir düzenleme yapılmasının uygun
olacağı görüşündeyiz.
Yukarıda önerilenlerin uygulanması ve bu çalışmalar hakkında grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için
önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.
47
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: 1756 ada 23 parsel
01.09.2014
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 1/1000 lik imar
planlarına aykırı bir yapılanması, kat fazlalığı gibi bir durumunun olup olmadığı hakkından grubumuza yazılı olarak bilgi
verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Ek: 1Resim
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48
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Muhafız Konağı
13.10.2014
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.
Fatih Belediyesi’nin yıllara dayalı faaliyet raporlarındaki bilgiye göre tarihi yapı, Fatih Belediyesinin yaptıracağı
restorasyondan sonra kültür merkezi olarak değerlendirilecekti. Zemin kattaki odalar el sanatları ve geleneksel sanat kursları
için derslik, kütüphane, misafir kabul ve ofis mekânları olarak kullanılacak; birinci katta yönetim kurulu, müdür, sekreter
odaları bulunacaktı.Konağın Restorasyon çalışmalarına 2009 yılı sonunda başlanmış olup, 2014 yılının 1.yarısında çalışmalar
tamamlanmıştır.
Fatih Belediyesi söz konusu konağın, 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından İSEGEV'e tahsis edildiğini
bilerek, konak için 1 milyon TL'lik restorasyon projesi başlatıldı. Restorasyon maliyetinin bir kısmını il özel idaresi, bir
kısmını ise Fatih Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
1996 yılında kurulan İSEGEV adlı vakıf 2006 yılında adını değiştirerek Fatih Belediye Başkanının da genel
kurulunda bulunduğu 25/08/2012 tarihinde TÜRGEV adını almıştır.
Fatih Belediye bütçesinden yapılan, Kültür merkezi olarak değerlendirileceği Fatih Halkına deklere edilen konağın
İSTEGEV yani TÜRGEV’e verildiğini bilerek restorasyon bütçesi ayırarak konağı restore eden Fatih Belediye Başkanı halka
doğru bilgi vermemiştir.
Geçen dönemde olduğu gibi TÜRGEV’e Fatih Belediyesi Hudutlarında başka bina, külliye, park alanı gibi tahsisi
yapılan veya Vakıflar tarafından tahsisi yapıldığı halde inşaat, restorasyon bütçesi Fatih Belediyesi tarafından karşılanmış
veya proje aşamasında olanlarla ilgili grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına
havalesini arz ederiz. Saygılarımızla Ek: 3Resim

49
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Seyyid Ömer Sağlık Ocağı
13.10.2014
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.
Seyyid Ömer mahallesinin bitişik mahallesi bile olmayan 1261 (1224) metredeki Aksaray mahallesi gibi Hobyar
Mektebi Sokaktaki bu uzak mesafeye vatandaşlarımızın muayene için ulaşması bir hayli problem yaratmaktadır. Aile Sağlığı
Merkezine ulaşmak için 60 yakın merdiven ile inilmesi dönüşte ise bu merdivenlerin çıkılması gerekmektedir. Aile Sağlığı
Merkezi araçların girişi için yol bulunmamaktadır.
Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi 132 numarada uzun yıllar hizmet veren Aile Sağlığı Merkezi bile Seyyid Ömer
mahallesinin en uç noktasında olduğu malumumuzdur. Hekim oğlu Ali paşadaki binanın durumu yıllar öncesi Belediye
Başkanlığı tarafından bilindiği halde gerekli ve zamanında önlem alınmayarak bu uzak mesafedeki prefabrik yapı adres
gösterilmektedir, onunda da geçici olduğu belirtilmekte olup, bina ya da yer arandığı ifade edilmektedir.
Belediye başkanlığının bu geçen uzun süre zarfında mahallenin uygun bir yerinde yer bulamaması, görevlerini gereği
gibi yapmadıklarının bir göstergesi olup seçimlerde AKP nin bu bölgede 2. çıkması nedeniyle bir cezalandırma şüphesi
akıllara gelmektedir. Ayrıca kapanan Hekimoğlu Ali Paşa Aile Sağlığı Merkezinin bulunduğu binada, çevrede taşındığına ve
yeni yerin adresini gösterir hiçbir uyarı yazısı levha vb. bilgilendirme içeren herhangi bir ibare mevcut değildir.
Vatandaşlarımız sorarak bilgi sahibi olmakta, yeni açılan Aile sağlığı Merkezinin bulunduğu bölgede de hiçbir yönlendirme
tabelası bulunmamaktadır.
Seyit Ömer mahallesinde oturan vatandaşlarımızın acilen mağduriyetlerinin giderilmesi için merkezi bir park
alanında dahi olabilecek prefabrik bir yapı ile bu sorunun çözülmesi için gereğinin yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi
verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla Ek: 8 Resim
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50
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Teyyareci Selahattin Sokak
13.10.2014
Fatih İlçesi Balat Mahallesi, İstanbul İmam Hatip Lisesinde bulunduğu Teyyareci Selahattin Sokağı Fatih Belediyesi
Fen işleri müdürlüğünü tarafından demir kapı yapılarak araç trafiğine kapılmıştır.
Söz konusu sokakta oturan vatandaşlar mağdur olmaktadırlar. Çöplerin alınmasında da bazı aksaklıklar söz
konusudur.Balat Mahallesi Teyyareci Selahattin Sokağı ne amaçla trafiğe kapatılmıştır?
UKOME veya UTK kararı var mıdır?
Ekte mağdur olan vatandaşlarımızı imzaları olan ve Fatib’e verilen dilekçeleri gereğinin ivedilikle işleme alınarak,
yukarıdaki soruların cevaplanması ve vatandaşların mağduriyetlerin giderilmesi doğrultusunda gereğinin yapılarak
grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
Eki:2 Resim, Dilekçe ile ekinde 34 vatandaşın imzalı beyanı

51
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Tebligatların geri toplatılması
13.10.2014
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 denilen Belediye Başkanı Adına Başkan Yardımcısı imzalı tebligatlar zabıta marifetiyle söz konusu sokak ve
caddedeki tüm maliklere Eylül (2014) ayı içersinde yapılmıştır.
 Daha sonra yapılan bu tebligatlar tekrara zabıta marifeti ile geri toplatılmıştır.
 Bu bölgede yapılan bu işlemlerin açıklaması nasıldır?
 Vatandaşlara yapılan tebligatlar neden toplatılmıştır?
 Dış cepheyi vatandaşların kendi imkânları ile yapılmasına neden müsaade edilmemektedir?
 İskele kurarak yapılacak dış cephe çalışmalarına bir şekilde engel olunmakta mıdır? Belediyenin anlaştığı ya da
akredite ettiği kurumların dış cephe işlerini yapması için vatandaş çeşitli şekillerde zorluk çıkarılmak tamıdır? Bu
doğrultuda çeşitli duyumlar alınmaktadır.
Vatandaşlarımızın tüm ilçe sınırları içersinde yapacakları cephe yenilenme işleri için gereken kolaylığı, iskele
kurmak için izinleri kolaylıkla ve ivedilikle verilmesi ve yukarıdaki soruların cevaplanması ve vatandaşların mağduriyetlerin
giderilmesi doğrultusunda gereğinin yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına
havalesini arz ederiz. Eki:1 Resim

52
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: 1216 ada 9 ve 28 parselde inşaat
07.10.2014
Mevlanekapı Mahallesi Mevlanekapı Caddesi (1216 ada 9 ve 28 parsellerde) 20 numarada bulunan inşai faaliyetler
başlatılmıştır. Bu faaliyetin binanın görünür bir yerinde herhangi bir izin ve ruhsat numarasını gösterir bir tabela neden
mevcut değildir?
Yukarıdaki sorularımızın cevaplanarak grubumuza yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına
havalesini arz ederiz. Eki: 2 Resim
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53
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Bina altındaki dükkân işgalleri
13.10.2014
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.
Apartman sakinlerinin imzalı birlikte ve münferit Belediye başkanlığına yaptıkları müracaatlarına uzun süredir cevap
verilmeyerek bu güne kadar hiçbir işlem yapılmamıştır.
Belediyenin işgaliye aldığını ifade eden işyeri sahipleri apartman sakinlerinin, işgal ettikleri alanları biraz daha
küçülterek çeki düzen vermeleri konusunda uyarmaları üzerine “ biz işgaliye veriyoruz istediğiniz yere gidip şikâyet edin”
gibi fütursuzca yaklaşım içinde oldukları ifade edilmektedir.
Söz konusu işyerlerinin iştigal konuları gereği apartman sakinlerinden muvakkat name alarak ruhsat almaları
gerektiği halde, böyle bir tutum içine olmaları düşündürücüdür. Belediye Başkanlığı apartman sakinlerini rahatsız eden bu
durum karşısında sessiz kalarak hiçbir işlem yapmaması görevini ihmal etmesi anlamını taşımaktadır.Belediye işgaliye alıyor
diye ses çıkarmayarak hiçbir işlem yapmaması hukuka uygun değildir.
5393 sayılı kanun, zabıta talimatnamesi, ruhsat yönetmeliği vb kanunları işleterek, Tadım Pastanesi ve Üsküp
Cafe’nin ruhsat yönünden incelemeye alınması, işgaliyelerin geriye çekilmesi için gereğini yaparak grubumuza yazılı olarak
bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Eki: 4 Resim

54
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Balat 2306 ada ve çevresi
17.10.2014
 Balat Mahallesi 2306 ada ve çevresinde uygulanmak istenen yenileme alanları projesinin son durumu nedir?
 Söz konusu alanda yenileme alanı projesi iptal mi edilmiştir?
 Bu alanla ilgili hazırlanan yeni bir proje var mıdır? Var ise bunun içeriği nedir?
 Bu bölgede 12 plan için ihaleye çıkılan ve 250 milyon TL ile Çalık Grubun da kalan ihale bedelinin akıbeti nedir?
Tahsil edilmiş midir?
 Tahsil edildiyse, bu bedel başka projeler için kullanılmış mıdır?
Yukarıda soruların cevaplanarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz
ederiz.
55
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: 1785 ada 36 parsel
05.11.2014
Haseki Sultan Mahallesi 1785 ada 36 parselde bulunan iş hanı uzun süredir siyah bir örtü ile tamamen kapatılarak
içeride inşai faaliyet yapıldığı tarafımızdan gözlenmektedir.
 İş hanı olarak faaliyet gösteren söz konusu binanın son durumu nedir?
 Bu binaya inşaata ruhsat verilmiş midir? Verildiyse muhteviyatı nedir?
 Bina otel olarak yeniden mi yapılmıştır?
 Bitişiğinde Karaman_i Piri Mehmet Paşa Cami bulunan bu bina Otel olarak işletilmek üzere Belediyeye herhangi
bir müracaatı var mıdır?
 Var ise binaya otel ruhsatı verilmiş midir?
Yukarıda soruların cevaplanarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına
havalesini arz ederiz. Saygılarımızla, Ek:3 Resim

56
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Koca Mustafa Paşa Cevizlibağ Servisi
05.11.2014
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.
Vatandaşların yoğun talebi olduğundan araç yetersiz kalmakta, balık istifi halinde tehlikeli bir şekilde yolcu
taşınmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Isparta Yalvaçta meydana gelen trafik kazasında görüldüğü üzere kapasitesi üzerinde
yolcu taşımanın ciddi sonuçlarını hep birlikte gördük. Bu saatlerde vatandaşlarımızı taşımak üzere konulan servis araçlarının
yetersiz kaldığı kesindir. Fatih Belediyesi tarafından karşılıksız hizmet üzerine konulan ve vatandaşların yoğun olarak
kullandığı bu güzergâh için İBB’ye müracaatla İETT tarafından bir hat konulması için gerekli girişimlerin yapılması
gerekmektedir.
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Bu işlemler yapılıp sonuç alınana kadar sabah ve akşam saatlerinde bu hatta otobüs tahsis edilmelidir. Belediye
bünyesinde kullanılan tüm araçların, bilhassa yolcu ve personel taşıyan araçların periyodik bakımlarına özellikle titizlik
gösterilmelidir.
Yukarıdaki önerilerimizin dikkate alınarak gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için
önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Ek:1 Resim

57
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: 1750 ada 5 Parsel 49/1 nolu bina
07.11.2014
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.
Söz konusu yerde yaptığımız durum tespitinde inşaatın tamamlandığı ve kiralık afişinin asıldığı ekteki resimde de
görülmektedir.
 Bu binanın durumu nedir?
 İnşai faaliyeti için izin verilmiş midir?
 Binanın iskânı var mıdır?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına
havalesini arz ederiz. Saygılarımızla, Ek: Önergeye verilen cevap ve 3 Resim

58
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Aksaray Mahallesi Trafiğe Kapatılan Sokaklar

07.11.2014

59
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: İlçemizdeki okullar ve binalar
01.12.2014
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.
Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın olası bir depremde meydana gelecek olumsuzlukların önceden önlem
alınmasına yardımcı olacak böyle bir çalışmanın yapılması Belediyenin görevleri arasında olmalıdır.
Belediye Başkanlığı bünyesinde oluşturulan yeterli akreditasyona sahip teknik ekip kurularak, başta okulların olmak
üzere, kamu binalarının ve isteyen vatandaşların binalarının karot testlerinin yapılması belediyenin sosyal belediyecilik
anlayışı doğrultusunda elzemdir.
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Yukarıdaki önerilerimizin dikkate alarak gerekli çalışmaların yapılması grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için
önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
60
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Belediyenin Reklâm Yapması
01.12.2014
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.
5393 sayılı Belediye yasasının, 15 maddesinin “a” bendinde “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.” yetkisi ve imtiyazı ile donatılmıştır.
Kamu kurumu olan belediyelerin reklâm yapmak için ayırdıkları bütçelerini halka hizmet olarak harcanmasının
kamunun parasının dikkatli ve titizlik gösterilmesi tarafımızca önem arz etmektedir. Belediyelerin reklâm yapma yerine
hizmet üretme vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek hizmetlere bütçe ayırarak hizmet etmesi zaten vatandaşlarımız
nezdinde takdir toplayacaktır.
Fatih Belediyesi Sosyal tesislerinin, Belediye bütçesinden reklâmını yaparak hem aynı konuna iştigal eden
Esnaflarımıza haksız rekabet yapılmakta hem de bu tesisleri işleten ve ticaret kanununa tabi bir anonim şirket olan Halktaş
adlı Belediye şirketine Belediye Bütçesinden gayri nizami kaynak aktarımı yapılmış olmaktadır.
Ayrıca, Danıştay 8. dairesinin Belediyenin ve Başkanın tanıtım yapma yetkisinin bulunduğundan bahisle reklâm
vermesi hukuka uygun olduğu ile ilgili yerel idare mahkemenin verdiği kararı bozarak, kararında;
“ Belediye başkanının reklâmının yapıldığı görüldüğünden, söz konusu işlemin tanıtım olarak
değerlendirilemeyeceği, giderlerinin de tanıtım giderleri olarak öngörülüp, belediye giderlerinden sayılmayacağı, rutin
hizmetler için yapılan ilanların da bu kapsamda değerlendirilemeyeceği, bu yönüyle dava konusu ilan ve duyuruların
belediyeye mevzuatça verilen tanıtım ve temsil yetkisi çerçevesinde bulunmadığı.
Belediyenin mahalli- müşterek ihtiyaçları karşılamayı teminen kurulmuş tüzel kişilik olduğu, yapılacak ilanlarda
mahalli- müşterek olma hususuna riayet edilmesi gerektiği ve İçişleri Bakanlığı genelgesi dikkate alındığında mevzuatta
ifadesini bulan ’tanıtımın’ sadece beldenin tanıtılması, hizmetlerin (rutin olmayan) tanıtılması gibi hususları içermesi
gerektiği, belediye başkanının tanıtımının yapılmaması gerektiği anlaşılmaktadır.
Konu ilanların bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir.
Olayda, davaya konu tanıtım ve temsil hizmeti olarak değerlendirilen ilanların, ticari amaçlı ilanlar için ayrılan
alanlarda yer almasının, ücret mukabilinde olup olmadığı, belediye bütçesinden ayrılan temsil gideri kalemiyle örtüşüp
örtüşmediği, Sayıştay Genel Kurulu ve Temyiz Kurulu kararında bu tür harcamalar için yapılan denetimlerde verilen karar
bulunup bulunmadığı, kamu kaynaklarının israf edilip edilmediği, bu yönüyle kamu yararı ve hizmet gereklerine
uygunluğunun araştırılmamış olduğu açıktır.
Bu durumda, eksik incelemeye dayalı olarak verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir."” Şeklindedir.
Önümüzdeki dönemde bu harcamalar hukuka uygun olmadığından yapılmamasına ve 2014 Nisan-Kasım döneminde
yapılan reklâm harcamaların detaylarını, bütçe tutarını ve harcama kaleminin nasıl karşılandığını içeren bilginin grubumuza
yazılı olarak verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Ek: 4 Resim

61
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Yeraltı Çöp Konteynırı
01.12.2014
Çapa İlkokulunun bulunduğu, Şehremini Mahallesi Bestekar Rahmi bey sokağında kısa süre önce Fatih Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfalt ve kaldırım çalışması yapılarak kaldırımlara park edilmemesi için esnek şerit ayırıcı
Delinatörler konulmuş sokak yeniden düzenlenmiştir.
Ancak söz konusu okulun önünde bulunan 3 adet plastik çöp konteyner çevrenin ve okulun kapasitesini
karşılamadığından zaman zaman taşarak etrafa çöpler yayılmak, bu durum okuldaki öğrenciler ve çevre sağlığı açısından
sakınca yaratmaktadır.
Bu sebeplerden söz konusu alana yeraltı konteynerı konularak yaşanan bu problemin çözüleceği kanaatindeyiz.
Öğretmenler günü münasebetiyle ziyaret ettiğimiz okul müdürü ve öğretmenlerinde görüşleri bu doğrultudadır.
İvedi olarak Çapa İlkokulunun önündeki plastik çöp konteynerların bulunduğu yere yeraltı çöp konteynerı konulması
için gereğinin yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
Saygılarımızla, Eki:2 Resim
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62
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: 1322 Ada 107 Parsel 16 nolu binada Kaçak Çatı
01.12.2014
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 ve 10.08.2004 tarihli 1273 ve 1274 nolu Encümen Tutanakları ile yıkım kararı alındığı ve Fen İşleri
Müdürlüğüne gereği için yazı yazıldığı bilgisi ile 01/08/2014 tarih ve 2744 3513-610/748013/808 sayılı evrak ile cevap
verilmiştir.
Söz konusu yerde 29.11.2014 tarihinde yaptığımız durum tespitinde, çatı katında önergemize verilen cevap içeriğinin
yapılmadığı ikametgâh eden vatandaşlarımız olduğudur.
 Üç aydan fazla süre geçtiği halde Encümenin verdiği kararlar neden uygulanmamıştır?
 Encümenin verdiği kararı uygulamayan yetkililer hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına
havalesini arz ederiz. Saygılarımızla, Ek: 2 Resim ve Önergeye verilen cevap

63
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Kariye Bostan Sokak
01.12.2014
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.
 Bu inşaatın durumu nedir?
 Hakkında yasal herhangi bir işlem yapılmış mıdır?
 Dünya Mirası Alanı Sınırı içinde kalan bu binada yapılanlar Müze ve Anıtlar kurulunun bilgisi dâhilinde midir?
Söz konusu binanın kontrol edilerek işlemlerinin yasal olup olmadığının kontrol edilmesi ve yukarıdaki soruların
cevaplanarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
Saygılarımızla, Eki:5 Resim

64
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Sosyal Belediyecilik
01.12.2014
Sümbülefendi Mahallesi Cambaziye aralığı (HacıkadınCad 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. Tarafımızdan yapılan şifa yi şikâyet neticesinde çöpler alınmış, ancak evsiz vatandaşın bu
bölgede barınması devam etmektedir, dolayısıyla kısa sürede tekrar eski halini alması kaçınılmazdır.
Fatih Belediyesinin Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalıştığını Billboardlarda duyuran Belediye Başkanımızın, bu
vatandaşımıza sosyal belediyecilik anlayışı gereği sürekli ikamet edeceği, bakımı ve sağlıklı yaşaması için gerekli şartları
oluşturulmasını talep etmekteyiz.
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Yukarıdaki talebimizin gereği yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık
makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla, Eki:2 Resim

65
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: 1322 Ada 107 Parsel 16 nolu binada Kaçak Çatı
01.12.2014
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 ve 10.08.2004 tarihli 1273 ve 1274 nolu Encümen Tutanakları ile yıkım kararı alındığı ve Fen İşleri
Müdürlüğüne gereği için yazı yazıldığı bilgisi ile 01/08/2004 tarih ve 2744 3513-610/748013/808 sayılı evrak ile cevap
verilmiştir.
Söz konusu yerde 29.11.2014 tarihinde yaptığımız durum tespitinde, çatı katında önergemize verilen cevap içeriğinin
yapılmadığı ikametgâh eden vatandaşlarımız olduğudur.
 Verdiğimiz soru önergesine verilen cevap yazısında 10 yıl önceki yapı tatil tutanağı ve encümen kararlarının
eklenmesinin gayri ciddi bir davranış ve açıklanması gereken bir durum olduğundan ivedilikle açıklama yapılması
gerekmektedir.
 Bu kadar geçen süreye rağmen yürütmeyi durdurma ile ilgili herhangi bir mahkeme kararı yok ise Belediye
Başkanlığı yasalara uygun davranmadığı yani suç işlediğini beyan etmesi gibi fiili bir durum söz konusudur.
 10 yıl süre geçtiği halde Encümenin verdiği kararlar neden uygulanmamıştır?
 Encümenin verdiği kararı uygulamayan yetkililer hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına
havalesini arz ederiz. Saygılarımızla, Ek: Önergeye verilen cevap, Yapı tatil tutanağı ve encümen kararları

66
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Tekit
05.12.2014
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.
Haziran ayında verdiğimiz önergede “Önümüzdeki yaz sezonunda yoğunlaşan turist ziyaretleri esnasında
Hanutçuluğun önlenmesi bölgede yapılan denetimlerin arttırılarak yeterli bilgi ile donatılmış sivil zabıtalar tarafından
sağlanması gerekir” şeklinde uyarılarımız olduğu halde bu konunun çözeme kavuşmadığını basında çıkan haberlerle ve turist
rehberleri derneğinden gelen şikâyetlerle sorunun artarak devam ettiği yönündedir.
Tarihi yarımadada görev yapan Belediye Başkanlığının Turizme ciddi zarı olan “Hanutçuluğun” önlenmesi için 5326
sayılı Kabahatler Kanunu’nun 37. maddesine ve 03.08.2004 tarihli İstanbul Valiliği Hanutçuluk İle Mücadele
Yönergesine göre yapılan çalışmaların yoğunlaştırılması gibi ciddi bir sorumluluk taşıdığını bir defa daha hatırlatarak
gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
Saygılarımızla,
67
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Belediye Logosu
05.01.2015
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?
Aşağıdaki resimlerden de anlaşılacağı gibi Turgut Özal Bulvarı üzerinde Fındıkzade otobüs durağı arkasındaki
binanın 3.katındaki iş yerinin camında bulunan bu logo, kötü amaçlı kullanılmasının önlenmesi ve yukarıda ki soruların
cevaplanarak gereğinin yapılması ve tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz
ederim. Saygılarımla, Ek: 4 Resim
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68
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Atık Yağlar
09.01.2015
Kızartma işlemi, gıda maddesinin sıcak yağ içinde suyunu kaybederken (dehidrasyon), özel bir kabuk, renk, tat ve
doku oluşturarak pişmesi olarak tanımlanır. Kızartma sırasında gıda maddesi ile kızartma yağı arasında bir takım etkileşimler
gerçekleşir. Bu esnada önemli fiziksel ve kimyasal değişimler meydana gelir. Ancak bir süre kızartma işleminde kullanılan
bitkisel yağ, fiziksel ve kimyasal özelliklerini kaybederek atık yağ haline gelir.
Bitkisel ve hayvansal atık yağlar; denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğü zaman o suyun kirlenmesi ve sudaki
oksijenin azalması sonucu; ortamdaki, başta balıklar olmak üzere diğer canlılar üzerinde büyük tahribata yol açar.
Lavabolardan döküldüğü zaman dren sistemine sıvanır, kanalizasyon borusu içindeki atıkların yapışmasına ve zamanla
borunun daralmasına neden olur. Kanalizasyona dökülen atık yağlar diğer atıkları tutar ve kanalizasyon sisteminin
kullanılmaz hale gelmesine sebep olurlar. Böylece atık su arıtma tesislerine zarar verir ve işletme maliyetini arttırır.
Lavabodan dökülen 1 litre atık yağ 1 milyon litre temiz suyun kirlenmesine sebep olmaktadır.
Bitkisel atık yağların çevre ile uyumlu yönetiminin sağlanması ile insan ve çevre sağlığı korunmuş olur ve geri
kazanımı ile ekonomik değeri olan ürünler üretilerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlanır. Böylece çevresel bir problem,
çevresel avantaja dönüştürülebilir.
Bu amaçla, Fatih İlçesinde Bitkisel Atık Yağların Geri Kazanımı Uygulaması çerçevesinde lokantalar, oteller,
yemekhaneler, eğlence yerleri, sanayi mutfakları, hazır yemek üretimi yapan firmalar ve diğer bitkisel atık yağ üreten
işletmelerde gerekli denetimler yapılarak, bu konuda işletmeler bilgilendirilmekte midir?
Belediyemiz sınırlarındaki işletmeler bitkisel atık yağlarını ayrı toplanması için sisteme dahil edilmiş midir?
Konutlardan bitkisel atık yağların toplanması çalışmalarında mahallelerinin tamamının bilgilendirmesi tamamlanmış
mıdır? Evlerinde bitkisel atık yağlarını biriktiren vatandaşlar, muhtarlıklarda toplanması gibi işlemler yapılmakta mıdır?
Bu soruların yazılı olarak cevaplandırılması için önergemizin başkanlı makamına havalesini arz ederiz.
69
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: 1961 Ada 28 Parsel
05.01.2015
Molla Şeref Mahallesi Selim Sabit Sokak no:21 de bulunan eski Ördek Kasap mahallesi muhtarlık binasının
bulunduğu alan, muhtarlık binası yıkıldıktan sonra Fatih 9 nolu sağlık merkezi (Ördek Kasap Aile Sağlığı Merkezi) ve Ördek
Kasap çocuk parkının Selim Sabit sokaktan girişi için kullanılmaktaydı.
Ancak 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?
Yukarıdaki soruların ivedilikle cevaplanması, yapının izni ve hukuka uygunluğu yok ise derhal durdurularak yazılı
olarak tarafıma bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim. Saygılarımla. Ek:3 resim

70
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: 1099 ada 4 parseldeki tarihi çeşme
09.01.2015
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. İlk yapılış tarihi bilinmeyen çeşme, 1948 yılında Abdülmecid'in
Haznedarı Şevkinihal Usta tarafından İhya edilmiştir.
Tarihi emanetlerimizden olan söz konusu bu çeşmenin ihya edilmesi için Vakıflar bölge müdürlüğü nezdinde
girişimde bulunularak gereğinin yapılması ve tarafımı yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına
havalesini arz ederim. Saygılarımla. Eki:5 resim
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71
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: 2006 Ada 30 Parsel deki İnşaat
09.01.2015
İskenderpaşa mahallesi Ahmediye Caddesi no:30 adresi 2006 da 23 parsel üzerinde kaba inşaatı tamamlanmış bina
uzun süredir faaliyetsizdir. Bu alanda daha önce Fatih Belediyesinin tasarrufunda olan bina vakıflara ait olduğundan vakıflar
genel müdürlüğünün tasarrufunda olduğu malumumuzdur.
 Söz konusu inşaatın ruhsatı bulunmakta mıdır?
 İnşaat imar 1/1000 lik planlarında park alanı gözüken alana tecavüz var mıdır?
 İnşaatın bilhassa arka tarafı etraftaki binalara yakın mesafede olması imar planlarına aykırılık teşkil etmekte
midir?
 Binanın bu duruma kadar yapılma aşamasında ne gibi işlemler yapılmıştır?
Bu inşat ile ilgili yapım izni, son durumu ve planlarının tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin
başkanlık makamına havalesini arz ederim.

72
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Şehit Mehmet Çetinkaya Parkı
09.01.2015
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.
Bu parkın emniyet tarafından daha özenle kontrol edilmesi, fatih belediyesi tarafından da daha sık kontrol edilerek
eksiklerinin giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık
makamına havalesini arz ederim. Saygılarımla. Ek:2 Resim

73
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Türk Bayrakları
02.02.2015
Fatih İlçesi sınırları içersindeki parklarda ve burçlarda bulunan bazı Türk Bayraklarının yıpranmış ve yırtık durumda
olduğu tespit edilmiştir. Milli birliğimizin ve ulus olmamızın simgesi olan Bayrağımızın belli periyotlarla kontrol edilerek
yıpranmış ve yırtılmış olanların yenisi ile değiştirilmesi aksatılmadan yapılmalıdır.
Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek
herhangi bir şekilde kullanılamaz. (Türk Bayrağı Kanunu; 2893.Madde:7 ) Zabıta marifeti ile İlçe sınırları içersinde Esnaf ve
vatandaşlarımızın belli günlerde astığı ve asmak zorunda olduğu Türk Bayrağı ile ilgili Zabıta çalışma talimatnamesi
doğrultusunda söz konusu kanuna atfen işlem yapmalıdır.
Fatih Belediye Başkanlığının sorumluluk alanındaki Bayrakların yenisi ile değiştirilmesi için Nisan 2014 – Ocak
2015 tarihleri arasında yapılan çalışmaların listesi ile önergeden sonra ivedilikle ilçe sınırları içersinde belediyenin
sorumluluk alanlarında bulunan Bayrakların gözden geçirilerek değiştirilmesi ile ilgili çalışmanın tarafıma yazılı olarak bilgi
verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim. Saygılarımla.
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74
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Cem evleri
02.02.2015
5393 Sayılı Kanun'un yetki ve imtiyazları başlıklı 15'nci maddesinin (a) bendi gereğince 'belde sakinlerinin mahalli
müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunma”' hükmü gereğince Maltepe
Belediyesi Alevi inancına mensup yurttaşlarımız için cem evleri ibadethanedir anlayışına da dayanarak cem evlerini alevi
vatandaşlarımızın ibadethaneleri olarak kabul etmiştir.
İlçemizde yaşayan Alevi inancına mensup vatandaşlarımızın inanç ve ibadet hizmetlerini gerçekleştirdikleri
Cemevleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında ibadethane olarak değerlendirilerek yasanın tanıdığı hak ve
hizmetlerden yararlandırılması gerekmektedir.
Bu talep demokratik bir taleptir. Bu talep evrensel insan hakları beyannamesi doğrultusunda bir taleptir. Laik bir
devlet tüm yurttaşlarının dinine ve inançlarına saygı duymalıdır. Laik bir devlet bir inanca mensup yurttaşlarına, hiçbir dini
inancı olmayan yurttaşlarına da eşit mesafede durmalıdır. Eşit yurttaşlık ilkesi, yurttaşların dili, dini, inancı, cinsiyeti ve ırkı
nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmadan hakta ve özgürlükte eşit kabul edilmesini ifade eder. Alevi yurttaşlarımızın
taleplerinin karşılanması hiç şekilde bir lütuf olarak görülemez. Belediyeler cami, kilise, havra, Cem evi gibi inanç
merkezlerinin kent halkının yüzlerini ağartacak ve gurur duyacağı mekânlar olması için çalışır. Bugüne kadar Belediyemiz
tüm inanç merkezlerinin bakımını ve temizliğini hiçbir ayrım gözetmeksizin nasıl üstlendiyse, bundan sonra da bunu daha da
yaygınlaştırarak sürdürmesi gereklidir.
Yukarıdaki açıklamaların ışığında Fatih İlçesi sınırlarında bir adet cem evi olarak kullanılmak üzere Belediyeye ait
uygun bir gayrimenkul veya üzerine cem evi inşa etmek üzere arsanın tahsisi için bölgemizdeki Alevi dernekleri ile temas
edilerek gerçekleştirilmesi için gerekli işlemlerin yapılarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık
makamına havalesini arz ederim. Saygılarımla.
75
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Sosyal denge sözleşmesi
06.02.2015
Fatih belediyesi personelinin, maddi sıkıntılarını çözmesi, çalışanlar arasındaki ücret dengesizliğini ve ücret
adaletsizliğini gidermesi ve çalışma barışına katkı sağlaması öngörüsüyle, Fatih belediyesi personeli temsilcileri ile “Sosyal
Denge Sözleşmesi” yapılmış ancak adil ve personellere eşit olmayan bir sözleşme olduğu tarafımızdan tespit edilmiş ve
05.05.2014 tarihinde sayın meclis başkanlığına bu konunun düzeltilmesi için önerge vermiş idik.
Söz konusu önergeye verilen cevap içeriğinde sorumluluk “Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikasının”
olduğu şeklinde bir açıklama yapılarak belediye yönetiminin sorumluluğu sendikaya attığı görülmüştür.
Ancak açılan davalarda karar veren İstanbul idare mahkemeleri bu görüşte olmadığından; belediye yönetiminin bu
yanlış ve tarafkâr kararını bozarak; performans kriterlerine, eşitlik, tarafsızlık ilkelerine göre ve farklı siyasi görüşte olanları
mağdur etmeden gereken ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödeme yapılmayan personellere ödenmesine karar vermiştir.
Fatih belediye meclisinden personellerin sosyal denge sözleşmesini yapmak üzere yetki alan sayın belediye başkanı,
muhatap sendikayla yaptığı sözleşme, personeller arasında ayrımcılık yaptığı gibi belediye bütçesine zarar vermesi söz
konusu olmuştur. Belediye yönetimi, CHP meclis grubunun sözlü ve yazılı önergelerle uyarılarına rağmen söz konusu
sözleşmenin düzeltilmesi ve adil olması yönünde hiçbir işlem yapmayarak sorumluğu “Belediye ve Özel İdare Çalışanları
Birliği Sendikasına” atmıştır.Ancak bu sorumluluğu sendikaya atma işlemi KAMU ZARARINI engellememektedir.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda
 Bahse geçen memur sayısı 90 civarı olduğu doğrumudur?
 Oluşacak Kamu Zararının (Geç ödemeden dolayı gecikme faizi) ne kadardır?
 Açılan davalar ödeme yapılmayan diğer personeller için emsal teşkil edecek midir?
 Kamu zararının artmaması için acil ödemeler yapılacak mıdır?
 Kamuyu zarara sokan sorumlular hakkında ne gibi yasal işlem yapılacaktır?
Tüm bu soruların yazılı olarak cevaplanması için dilekçemin başkanlık makamına havalesini arz ederim. Saygılarımla
Ek: 05.05.2014 ve 07.07.2014 tarihli soru önergeleri, 27/08/2014 tarih 61878922-010-05-1400 sayılı Önergeye cevap yazısı.
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76
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Kırımlı Aziz sokak No:20
02.03.2015
Seyyid Ömer Mahallesi Kırımlı Aziz Sokak No:20 de bulunan gecekondu bitişiğindeki metruk alanının etrafının
çevrilerek düzenlenmesi için gerekli işlemlerin yapılarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık
makamına havalesini arz ederim. Saygılarımla.

77
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Gıda işi ile iştigal eden işletmeler
02.03.2015
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nin 8inci maddesi gereğince Fatih Belediyesi; sınırları dâhilindeki
kızartmalık atık yağ üreten otel, lokanta, yemek fabrikaları, sanayi mutfakları ve benzeri yerleri denetlemek ve 2872 sayılı
Çevre Kanunu gereğince gerekli cezai işlemleri uygulamak üzere söz konusu Kanunun 12nci maddesi gereğince Çevre ve
Orman Bakanlığınca, “Denetim ve İdari Yaptırım Yetki” devri yapılmıştır. Eylül 2011 itibari ile Fatih Belediyesi, Çevre ve
Orman Bakanlığı’nca yetkilendirilmiştir.
Kullanılmış Kızartmalık Yağların Hanelerden Toplanması ise Çevre Koruma Müdürlüğümüz tarafından “Bitkisel
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” gereğince hanelerden kızartmalık yağların toplanması için yönetim planı oluşturularak,
bu kapsamda Fatih Belediyesinin ilgili müdürlüğü denetiminde, akretide edilmiş firmalarla sözleşmeler yaparak hanelerden
bitkisel atık yağ toplamasına başlanmıştır.
Atık yağların toplatılması ile ilgili vatandaşlarımıza çeşitli yollarla duyuruların yapılmasının yoğunlaştırılması,
gerekirse billboardlarla ve değişik reklâma çalışmalarıyla çevre bilincinin üst seviyede duyarlılık kazanması sağlanmalıdır.
Ayrıca,
Fatih İlçesinin nüfus hareketinin yoğun olduğu bilhassa Aksaray, Eminönü, Sirkeci, Sultanahmet vb semtlerinde gıda
işi ile iştigal eden işletmelerin bir kısmı mutfaklarında öğütücü bulundurmamaktadırlar.
Bu sebepten, bulaşık atıkları kanalizasyona parçalanmadan atılmakta sık sık kanalizasyon tıkanarak binalarına alt
katlarına geri taşarak, cevre kirliliğine ve vatandaşlarının sağlık sorunları yaşamasına yol açmaktadır.
Zabıta marifetiyle başta orta ve büyük ölçekli tüm lokantalara ve gıda işi ile iştigal eden tüm işletmelere; mutfak
öğütücüsü takılması ve atık yağların kanalizasyonlara dökülmeyerek biriktirmeleri ve çevre müdürlüğü tarafından akrediteli
olan sözleşme yapılmış işletmeler vasıtasıyla toplanmasına ve yapılan ikazların uygulanıp uygulanmadığını kontrolü
gerekmektedir.
Fatih Belediyesi, Su ve toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla bitkisel atık yağların ayrı toplanması için Çevre
Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2014 yılında 1.500 iş yerine tebligat yapıldığını; atık yağlarını ayrı biriktirmeleri
konusunda ilgili lisanslı firmalarla sözleşme yapmaları sağlandığını ve aynı yıl 113.618 litre atık yağ toplandığı bilgisine
sahibiz, ancak 2015 yılında bu rakamların çok üstüne çıkılması ve işyerlerinin denetiminin daha sıklıkla ve netice alınacak
şekilde yapılması gerekmektedir.
Bu konulara riayet etmeyen işyerleri hakkında yapılan yasal işlemlerin son üç ay içindeki dökümünü ve her üç aylık
dönem sonunda yapılan çalışmaları toplanan yağ miktarını içeren bilginin tarafıma yazılı olarak verilmesi için önergemin
başkanlık makamına havalesini arz ederim.
78
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Neyzen Süleyman Ergüner ve Ulvi Ergüner
06.03.2015
Süleyman Ergüner; Sultan Selim Câmii müezzini Hafız Hasan Efendi oğlu olarak 2 Ağustos 1902 tarihinde
İstanbul'un Sultan Selim semtinde, Abdi Subaşı Mahallesi, Debbağyunus caddesinde dünyaya gelmiştir. Sesinin güzelliği ile
tanınan Süleyman, babasının vefatı üzerine, çok küçük yaşta Sultan SelîmCâmii'nin müezzini oldu. Ayrıca Kur'ân-ı Kerîm
dersleri alarak hafız oldu. Bu arada aynı camide imam olan Hafız Sadeddin Kaynak ile çalışmış, zamanın hocalarından feyz
alarak hâfızlık pâyesine erişmiş, Gençlik yıllarında klâsik ve dînî musiki üzerindeki bilgisini artırmıştır
Cumhuriyetin ilânından sonra Tekel (İnhisarlar) İdaresi'nde memur olarak göreve başlamış, Tekel Genel Müdürlüğü
Zat İşleri Müdürlüğü (Sicil Âmirliği ) görevinden sonra Cibali Tütün Fabrikası Sicil Âmiri olmuş ve bu görevi esnasında 1
Aralık 1953 tarihinde, elli bir yaşında vefat etmiştir. Oğul Ulvi Ergüner; Subay olarak Ankara ve İstanbul'da görev yaptığı
yıllarda, babasının yanı sıra; devrin ünlü ustalarıyla mûsikî meşk etmiştir. İstanbul Radyosu'ndaki müdürlük görevinin yanı
sıra neyzen ve koro şefi olarak çalışan Ulvi Erguner'in TRT'de yaptığı önemli çalışmalarda bulunmuştur.
Türk mûsikîsi nazariyatı, usûlleri ve ney ile ilgili notları, Tarihi Türk Mûsikîsi, Türk Askeri Mûsikisi (Mehter), Türk
Din Mûsikîsi üzerinde araştırmaları, makaleleri bulunan Ulvi Erguner, neyin yanı sıra ud ve keman da icrâ ederdi. TRT
İstanbul ve Ankara Radyosu arşivlerinde, birçok plak ve kasette çeşitli ney taksimleri bulunmaktadır. Konya'da yapılan
Mevlâna’yı Anma Törenleri'nde neyzen başılık görevini sürdürmüştür. Beyâtî Araban Peşrev ve Saz Semaîsi’ni bestelemiş
olan Ulvi Erguner, 17 Kasım 1974 de vefat etmiştir.
Yukarıda kısa özgeçmişleri bahsedilen sanatçılarımız fatih ilçesinde doğmuş ve yaşamlarının büyük bir kısmını
ilçemizde yaşamış ve ilçemizde vefat etmişlerdir.
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Böyle değerli sanatçıları olan Fatih ilçesinin, belediye yönetimi sanatçıların adlarının ve eserlerinin gelecek nesillere
aktarılması, tanınmaları ve unutulmamaları için son ikamet ettikleri (1953–1979) eski Arpaemini (Molla Gürani) mahallesi
bir sokağın ya da parkın ismini “Neyzen Süleyman Ergüner” yada Süleyman Ulvi Ergüner olarak değiştirilmesi için
önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim. Saygılarımla,
79
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Oguzhan cd. Yeşil alan
08.07.2015
1937 adanın 2, 3 ve 12 nolu parsellerin oğuzhan caddesi tarafında bulunan etrafı ferforje ile çevrili yeşil alan park ve
bahçeler müdürlüğü tarafından giriş kapısı kilitlenmek suretiyle vatandaşların içeriye girilmesi önlenmiştir.
Bu alanın vatandaşlar tarafından akşam saatlerinde birkaç saat köpeklerini getirerek dolaşmaları için serbest
bıraktıkları bir alana dönüşmüştür. Gelen şikâyetler üzerine Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün geçici tedbir
olarak asma kilit ile kapatılan alana köpekler ve sahipleri ferforjelerin üzerinden atlamak suretiyle bu alanı kullanmaktadırlar.
Vatandaşların talepleri bu alanın temizliğini taraflarından yapılmak kaydıyla köpeklerinin belli saatlerde burada
dolaştırmaları doğrultusundadır.
Bu alanın kullanılmasına izin verilmemesi durumunda yakın çevrede bir başka alının kendilerine gösterilmesi
yönünde talepleri bulunmakta ve bu doğrultuda çok sayıda imza toplayarak gereği için belediye başkanlığından netice
beklemektedirler.
Yukarıdaki taleplerin değerlendirilerek gereğinin yapılması ve tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin
başkanlık makamına havalesini arz ederim. Saygılarımla.
Eki: Vatandaşların imzalı talepleri
80
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: İş hanı içi ruhsatlar ve işgaliyeler
09.07.2015
İlçemiz hudutlarında bilhassa gedik paşa bölgesinde bulunan iş hanlarında bulunan işyerleri ile meclisimiz geçen
dönemde yangın merdiveni olmayan ve yapılması mümkün olmayan esnafın mağdur olmaması için taahhütname vermeleri
suretiyle kolaylaştırıcı bazı önlemlerle 2012/100 tarih ve karar sayısı ile Fatih Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’
nun 15. maddesine istinaden süreli ruhsat verilmesi kararı oy çokluğu ile alınmış idi. Bu karar doğrultusunda esnaflarımız
geçici ruhsatlandırılarak iştigallerine devam etmeleri sağlanmıştır.
Tüm bunların ışığında;
 Gedikpaşa bölgesinde kaç esnafa geçici ruhsat verilmiştir?
 Bu bölgede ve hanların içinde ruhsatsız çalışan işyerleri var mıdır?
 Esnafın verdiği taahhütlerin gereği kontrol edilmekte midir?
 Taahhüdüne uymayan kaç esnafın geçici ruhsatı iptal edilmiştir?
 Bölgede çalışan esnafın yanıcı ve parlayıcı hammaddeler kullandığı göz önüne alınmakta mıdır?
 Han içlerindeki tehlike arz edecek şekilde işgaller önlenebilmekte midir?
Ayrıca;
Gedikpaşa camii sokak no:13 de bulunan Belediye iş hanı ile ilgili zabıta müdürlüğüne İstanbul Ayakkabı Satıcıları
Esnaf Odası tarafından verilen 21.05.2015 tarih ve 2615/20 sayılı dilekçede ihbar edilen iş hanının giriş ve birinci katlarına
tehlikeli ve geçişleri engel olacak şekilde işgal edenler ile ilgili neden bir işlem yapılmamış, söz konusu dilekçenin gereğinin
634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamı gereğine girdiği şeklinde cevap verilmiştir. ( 18.05.2015 tarih 19452208.304/4934
sayı)
Oysaki herhangi bir yangın ve deprem gibi olayların neticesinde can ve mal kaybı söz konusu olduğunda zabıta
talimatnamesine ve ruhsat veren kurum olarak belediyeyi bağlayıcı olduğunu bilmekteyiz.
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak iş hanı ile ilgili yasal işlemlerin yapılması ve tarafıma yazılı olarak bilgi
verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim. Saygılarımla.
81
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Trafo konulan Yeşil alan
10.07.2015
Seyyid Ömer Mahallesi 1758 ada 4 parsel deki yeşil alana ağaç kesmek üzere gelen kişiler tarafından trafo
konulacağı beyan edilerek 3 ağaç kesilmiş, geri kalan ağaçlar halkın tepkisi neticesinde kesilmeden bırakılmıştır.
Bu alan çevre için küçük de olsa vatandaşlar tarafından 7–8 adet ağaç ve yeşillik barındırması sebebiyle
önemsenmekte ve olduğu gibi muhafaza edilmesi istenmektedir. Seyyid Ömer Mahallesi Emrullah Efendi sokakta oturan
vatandaşlarımız bu alanın aynı şekilde kalması ağaçların kesilmemesi ve trafo konulmaması için çok sayıda imza toplayarak,
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına iletilmek üzere tarafıma verilmiştir.
 Bu alanın mülkiyeti kime aittir?
 Fatih Belediyesine aitse trafo konulmak üzere izin verilmiş midir?
 BEDAŞ ’ın trafo alanlarının mülkiyetinin şirkete ait olması şartı itibariyle bu alan hibe ya da bedel karşılığı ilgili
kuruma verilmiş midir?
 Trafonun yaydığı manyetik alanın sağlık açısından yaratacağı sakıncalar yakın çevrede okul bulunmasından dolayı
dikkate alınmakta mıdır?
 Trafo bu bölgenin enerji ihtiyacı için elzem midir?
 Bölgeyi besleyen trafo yetersiz kaldığı teknik olarak belgelenmiş midir?
 1758 ada yürürlükteki 1/1000 lik imar planlarında MEYDAN gözükmekte olduğu halde bu meydanın ortasına trafo
binası mı konulacaktır?
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Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak 1758 ada 4 parsele konulmak istenen trafo projesinden vatandaşların istekleri
doğrultusunda vazgeçilmesi ve söz konusu alanın yeşil alan olarak muhafaza edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması ve
tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim. Saygılarımla.
Eki: 2 Adet Resim, Dilekçe ve 160 (Yüz Altmış) İmza (yedi sayfa)

82
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Ücretsiz Servis Araçları
07.07.2014
Fatih Belediyesi Hudutlarında halkı belirli merkezlere toplu ücretsiz taşıma hizmeti veren belediyemize ait kaç araç
mevcuttur?
 Bunların çalışma saatleri ve güzergâhları nelerdir?
 Hizmet veren araçların, hizmet güzergâhları, saatleri ve sayıları halkın görebileceği yerlere ilanen asılarak gerekli
duyuruların yapılması sağlanmakta mıdır?
 Bu hizmetlerde ortalama kaç vatandaş haberdardır ve kullanmaktadır?
 Yoğunluk olan yerlerde ilave araçlar ya da otobüs konulacak mıdır?
 Bu hizmetlerin yeteri kadar duyurulmadığı gözlemlenmiştir.
Yukarıdaki soruların cevaplanması ve gereğinin yapılması ve tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin
başkanlık makamına havalesini arz ederim.
83
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Sucaattin Mescidi
07.09.2015
Seyyid Ömer Mahallesi Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi üzerinde 1741 ada 23 parsel de yapımı Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından üstlenilen Sucaattin Çavuş Mescidinin kaba inşaatı tamamlanmış gözükmektedir. Ancak uzun süredir
herhangi bir faaliyet olmadığından yarım bırakılan avlu ve çevre düzenlenmesi Lale Devri'nin ilk eserlerinden sayılan
görkemli Ali Paşa Camii’nin hemen karşısında inşa edilen Sucaattin Çavuş Mescidinin Hekimoğlu Alipaşa caddesine bakan
ön avlusunun ve kaldırımın görüntüsü uygun değildir.
İnşaat alanının etrafının çevrilerek emniyetli bir duruma getirilmesi için gereğinin yapılması ve tarafıma yazılı olarak
bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim. Saygılarımla. Eki:3 Resim

84
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Cevizci Ekrem Sk No:4
11.09.2015
Hırka- i Şerif Mahallesi 1521 ada 6 parsel de Cevizci Ekrem Sokak No:4 de bulunan tek katli kagir binanın çatısı
çökmüş bakımsızlıktan ve ilgisizlikten içi ve çevresi çöplerin atıldığı hayvan ölülerinin bulunduğu çevreye zarar veren bir
durumdadır.Vatandaşların Fabim’ e yaptıkları çeşitli müracaatlar neticesinde, söz konusu metruk alanın etraf koruma altına
alınmış ancak temizliği yapılmamıştır. Tinercilerin ve evsizlerin her an yangın çıkabilecek bu metruk binanın temizlenmesi
hatta gerekli prosedürleri tamamlayarak tamamen yıkılması için gerekli işlemlerin ivedilikle yapılarak emniyetli bir duruma
getirilmesi için gereğinin yapılması ve tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini
arz ederim.
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85
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: 1885 ada 2 parseldeki Taşınmaz
05.10.2015
Derviş Ali Mahallesi 1885 ada 2 parsel sayılı taşınmazı (Yazıcı Cami Sokak 19 numara) işgal ettiğinden bahisle
bahse konu taşınmazın nüfus ve eşyadan tahliye edilmesine yönelik Fatih Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün
22/08/2015 tarih ve 1404 sayılı yazısı ile bu yazının tebliğ ve uygulanması yargıya taşınmıştır.
Konu tarafımdan takip edilmiş ve tahliye aşamasında gerekli yasal dayanağı olmadığı konusunda ilgili müdür ve
başkan yardımcısı şifai olarak uyarılmış ve 15 gün süre ek verilmesi sağlanmış idi.
 02/06/2005 tarihinde düzenlenen “Teknik Rapor” dışında herhangi bir inceleme ve tespit yapılmadan yani gerekli
yasal zemin olmadığı halde bu tebligat neden çıkartılmıştır?
 Zabıta tarafından söz konusu raporun 2005 yılına dayandığı, raporda statik açıdan herhangi bir tehlikenin
belirtilmediği, mevcut yapının son durumunun incelenmesi içerikli bir yazının Yapı Kontrol Müdürlüğüne
gönderildiği halde neden ısrarla nüfus ve eşyadan tahliye edilmesinde ısrar edilmiştir?
 Fatih Kaymakamlığının 05/06/2015 tarih 21 karar sayısı ile söz konusu taşınmazın uzun yıllardan beri Faruk
SAVAŞ adlı vatandaşın ve ailesinin ikamet ettiği ve zilyet olduğuna dair tahliye talebinde bulunan Mehmet Ali
AKDENİZ adlı vatandaşa bildirdiği halde Belediye Yönetimi neden ısrarla tahliye ve nüfustan arındırma
faaliyetine başvurmuştur?
 Faruk SAVAŞ adlı vatandaşın İstanbul 7. İdare Mahkemesinin Esas No: 2014/1797 Karar No: 2015/ 738 ile ve
Bölge İdare Mahkemesi Birinci Kurulun Y.D İtiraz No: 2015/788 ile vermiş oldukları yürütmenin durdurulması ve
iptali kararları neticesinde konu ile ilgili yetkililer hakkında ne gibi kanuni bir işlem yapılmıştır?
 Fatih Belediyesi Teftiş Kurula Başkanlığı, şikâyet üzerine söz konusu konu ile yürüttüğü “yetkili memurların
görevini kötüye kullanma ” soruşturmasından nasıl bir karar çıkmıştır?
Yukarıdaki soruların cevaplanarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına
havalesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. Ek:3 Resim

86
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Şehit Turan Topla Sokak
05.10.2015
Silivrikapı Mahallesi Şehit Turan Topla Sokak bir araç park edilmesi yada arızalnması halinde tamamen kapanacak
kadar dar, ulaşım ve yaya açısından sıkıntılı bir sokaktır. Sokağın dar olması nedeniyle girilmez tabelasına uymayarak sokağa
giren araçlar geri gitmek zorunda kalmakta ve ciddi tartışmalar yaşanmaktadır.
Sokakta oturan vatandaşlarımızı ve esnafın talepleri Fatih Belediyesi tarafından yeniden asfaltlanan sokak için UKM
ve UTK dan karar çıkartarak giriş ve çıkışlarına hidrolik bariyerler konulmak suretiyle araç trafiğine kapatılması talep
edilmektedir. Gerektiğinde bu talep doğrultuda çok sayıda imza toplanacaktır.
Fen İşleri Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde bu konunun gündeme alınarak gerekli izinler için çalışmalar
yapılabileceği konusunda görüş vermişlerdir.
Yukarıdaki bahsedilen ŞEHİT TURAN TOPAL Sokağının gerekli yasal izinler alınarak araç trafiğine kapatılarak
yayalaştırılması talebimiz için gereğinin yapılarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmek üzere, önergemin başkanlık
makamına havalesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. Ek: 1 Resim

87
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: İnşaat ruhsatları
05.10.2015
İstanbul IV numaralı Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu’nun 14.05.2014 tarih 2573 sayılı kararı ile Fatih
Belediye Başkanlığının uygulamaya koyduğu 04.10.2012 Tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar
Planlarının düzeltmelerle uygun bulunan Plan Notları’nın yeniden düzenlenmesi için verdiği yazıyı dayanak tutarak Fatih
Belediyesinin AKP li 3 Meclis Üyesi 07.09.2015 tarih ve 14094 sayı ile İMAR PLAN NOTLARINDA KORUMA
KURULLARINI DEVRE DIŞI BIRAKMAK üzere Fatih Belediye Meclisine yazılı teklifte bulundular.
Verilen teklif Meclis tarafından ilgili Komisyonlara havale edildi.
İmar, Kültür Varlıklarını Koruma
Komisyonlarının Ortak Raporuna göre 1. derecede tarihi eserler dışındaki 2 ve 3. derece tarihi eserlerin kendileri, bitişik ve
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karşı parsellerindeki yapılaşma izni için KORUMA KURULLARINI DEVRE DIŞI BIRAKMAK üzere plan notlarında
değişiklik talepleri CHP Grubunun RET oyuna karşı AKP grubunun çoğunluk oyuyla kabul edildi.
 IV Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 14/05/2014 tarihinde gönderdiği plan notlarının yeniden
düzenlenmesini uygun bulduğu yazının dayanağı nedir?
 IV Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun verdiği düzeltme izni için, Kültür Bakanlığı ve/veya
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun konu ile ilgili yazılı izni mevcut mudur?
 IV Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun İlgi tuttuğu konuyu içeren talepli yazınız mevcut mudur?
Tarih ve sayısı nedir?
 IV Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun gönderdiği plan notlarının düzeltilmesini içeren izni için
yazı neden Eylül 2015 tarihine kadar bekletilmiştir?
 Yukarıdaki kapsama giren, IV Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunda beklemekte olan inşaat
izinlerinden, Fatih Belediyesine inşaat izni için müracaat edenler var mıdır?
 Varsa kaç adet inşaat izni verilmiştir?
Ayrıca Mecliste alınan kararı çarpıtarak kamuoyuna yanıltıcı tekzip yayınlamak sureti ile vatandaşları yanlış bilgi
verilmesi konusunda Meclise açıklama yapılacak mıdır?
Yukarıdaki soruların cevaplanarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına
havalesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. Ek: Tekzip
Fatih Belediyesi @FatihBelediye 14 Eylİstanbul, TürkiyeKamuoyuna Önemle Duyurulur. https://twitter.com/FatihBelediye

Fatih Belediyesi Tarafından AA’ ya gönderilen Tekzip

http://www.memurlar.net/haber/536978/

"Tarihi Yarımada'daki tüm tarihi eserler ve komşuluklarındaki bütün uygulamalarda koruma kurulu yetkilidir. Bahse konu belediye meclis kararı, 2012 yılında koruma kurullarınca
onaylanan imar planları yürürlüğe girdikten sonra daha önceden 3. bölgede eski eser ve eski eser komşuluğundaki alanlar hariç tüm alanlardaki yapılaşma koşulları onaylı imar planları
doğrultusunda Fatih Belediyesi ve Müzeler Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilirken, 1. ve 2. derecede koruma bölgelerine sınır komşu parselleri de koruma kurulunun kararı sonrası
kurul tarafından değerlendirilmesi kararıyla ilgili alınmış meclis kararıdır. İmar planları ve yapılaşmayla ilgili tüm kararların uygulamaya geçmesi için son karar yine koruma kurulunun
kararına bağlıdır. Kaldı ki 1. ve 2. derece koruma bölgelerinde yapılaşma koşulları koruma bölge kurullarının yetkisindedir.
Ayrıca imar planları hakkında 1/5000 ve 1/1000'lik planların iptali noktasında ve Avrasya Tüp Geçiş için açılan davalarda imar planları incelenmiş, İETT garajı ve Sirkeci Garı'nın
kapsadığı alanlar dışındaki kısımlarda planlar onanmıştır ve fiilen yürürlüktedir. Konuyla ilgili hazırlanacak haberlerde bu hususların dikkate alınmasını ve gerekli hassasiyetin
gösterilmesini rica ederiz."

88
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: 1733 Ada 20,21 Parsel
05.10.2015
Seyyid Ömer Mahallesi1733 ada, 20 ve 21 parsellerde Emrullah Efendi Sokağı ile Sırrıpaşa Sokağının köşesindeki
alanda bulunan tehlikeli tarihi yapının yıkılmasının üzerinden uzun süre geçmiştir.
Bu alanın köşesinde bulunan çöp konteynırlarının da bulunmasından dolayı çöplerin ve molozların atıldığı bakımsız
bir durumdadır. Söz konusun alanın temizlenerek etrafının çevrilmesi suretiyle emniyete alınması gerekmektedir
Yukarıda açıklanan alan için gereğinin yapılarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık
makamına havalesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. Ek:4 Resim

89
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: 1160 Ada, 24 Parsel
05.10.2015
Cerrahpaşa Mahallesi 1160 ada, 24 parselde Tütüncü zade Sokağı eski 3 numarada yapılan inşaat alanında ve
çevresinde Fatih Belediyesinin vermesi ve görünen bir yerde bulunması gereken inşaat ruhsat iznini içeren herhangi bir
tabelaya rastlanmamıştır Söz konusu inşaatın ruhsatı var mıdır? Tabelası neden asılı değildir?
Yukarıda soruların cevaplanarak yasal işlemler için gereğinin yapılarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için
önergemin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. Ek: 4 Resim
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90
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: 1473 Ada, 13 Parsel
09.10.2015
Mevlanekapı Mahallesi 1473 ada, 13 parsel olan Mimar Kasım Caddesi no:52 numaradaki Hazire yerinde bulunan
tarihi mezarlık ve çevresi çok kötü durumdadır.
Cami alanı ve hazire yeri olarak İmar planlarında bulunan söz konusu yer ile ilgili düzenleme ve temizlik çalışmaları
yapılarak gerekli yasal işlemlerin tamamlanması ile Caminin ve Haziresinin ihya edilmesi için gereğinin yapılması ve
tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederim. Saygılarımla
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Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: 1473 Ada, 13 Parsel
14.10.2015
SeyyidÖmer Mahallesi 1742 ada, 23 parsel olan Hekimoğlu Alipaşa Caddesi no:144 numaradaki inşaat alanında
yapılan kazılarda tarihi kalıntılar çıktığı söylemleri tarafımıza ulaştırılmıştır
Bunun üzerine 10 Ekim Cumartesi günü nöbetçi zabıta amirliğine konu iletilmiştir.
Fatih Belediyesinden yapılan geri dönüş bildiriminde böyle bir buluntu söz konusu değildir ifadesi ile bilgilendirilme
yapılmıştır.
Bu bağlamda söz konusu inşaat alanının tarihi eser kalıntıları çıkıp çıkmadığı hakkında detaylı bir araştırma yapılarak
ilgili resmi kurumlar nezdinde işlem yapılması ve tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına
havalesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. Ek: 3 Resim

92
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: 2006 Ada 30 Parsel deki İnşaat
16.10.2015
2006 Ada 30 Parsel deki İnşaat ile ilgili 09.01.2015 tarihinde verdiğim önergenin cevabı verilmediği gibi mühürlü
olan bina mühür fekki yapılarak faaliyetine devam etmektedir

İskenderpaşa mahallesi Ahmediye Caddesi no:30 adresi 2006 da 23 parsel üzerinde kaba inşaatı tamamlanmış
binanın durumu nedir?

Mühürlü olmasına rağmen nasıl faaliyetine devam etmektedir?

Mühür fekki yapıldığından dolayı hukuki işlem yapılmış mıdır?
Bu inşaat ile ilgili yapılan işlemlerin ve Mühürlü yerlerin takibi Zabıta Müdürlüğü tarafından kayıt altına alındığından son üç
aylık periyodik takip çizelgesinin tarafıma yazılı olarak verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim.
Saygılarımla, Ek 6 Resim
OCAK 2015
EKİM 2015
ESKİ HALİ 01.2015
YENİ HALİ 10.2015

93
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Topkapı Spor Kulübü
19.10.2015
16 Ekim 2015 Cuma günü, mevcut imar planında fiilen yolda kalan Topkapı Amatör Spor Kulübü binasının
14.06.1995 tarih, 39 sayılı meclis kararı ileİlçemiz dahilinde bulunan Amatör Spor Kulüpleri için alınan genel kararından
Topkapı Amatör Spor Kulübü ibaresinin çıkarılarak yapılan tahsisin iptal edilmesi teklifi, İmar, Hukuk, Gençlik ve Spor
Komisyonlarımızca oy çokluğu ile uygun görülen raporları Fatih Belediye Meclisinden de Oy Çokluğu ile kabul edilmiş idi.
Gerekçe ise; 1/1000 lik Koruma Amaçlı mevcut İmar Planında fiilen yolda kalan Topkapı Spor Kulübüne ait binanın
bitişik 42 parselde yeni inşa edilecek binanın cephesini kapatacağına, Fatih Belediyesi ile 1995 yılında 25 yıllık süre ile
yapılan protokolün bitimine 5 yıl kalmasına rağmen dayandırılmaktadır.

33

FAZIL UĞUR SOYLU
FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
Spor Kulübü binasının bulunduğu alan vatandaşların kullanmadığı ya da kullanılmayacak sokak olduğu, yeni
yapılacak binanın kotu ve girişi Bayezıtağa Yağhane sokaktan verilmesiyle bu sorunun ortadan kalkacağı halde,
bu konuya emsal teşkil edecek;
Fatih İlçesi Balat Mahallesi, İstanbul İmam Hatip Lisesinde bulunduğu Tayyareci Selahattin Sokağı Fatih
Belediyesi Fen işleri müdürlüğünü tarafından demir kapı yapılarak araç trafiğine kapılmış, Tayyareci Selahattin Sokağın
dışında Köroğlu Sokak ve Şair Niyazi Sokaklarında bulunan 35 adet parseldeki binalarda oturan yüzlerce vatandaşımız
mağdur edilmiştir.
Bununla kalınmamış
06.07.2015 tarihli Fatih Belediye Başkanlığı Meclis Gündeminin 31. maddesi aşağıdaki gibidir (Gündem Eki 5)
Fatih Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünün 06.07.205 tarih ve 1098 sayılı teklifi “Fatih Balat Mahallesi 278 pafta, 1891
Ada, 19 parsel sayılı 312.90m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz imar planında okul alanında kalmaktadır. Katınızca uygun
görüldüğü takdirde, Fatih Balat Mahallesi 278 pafta, 1891 Ada, 19 parsel sayılı 312.90m2 alanlı Belediyemiz malı
taşınmazın 5393 sayılı Kanunun 18.Maddesinin (e) bendi gereği İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına 30 (Otuz) yıl
süreyle bedelsiz tahsisi hususunda karar alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi için yazımız ve eklerinin Belediye
Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim.”
İçerikli teklif Meclis Başkanlığına sunulmuş ve Oy Çokluğu ile Kabul edilmiştir.
Bu alan, Fatih Balat Mahallesi 278 pafta, 1891 Ada, 19 parsel sayılı 312.90m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın
alanı TAYYARECİ SELAHATTİN SOKAK TIR.
Fatih Belediyesinin yaptığı 1/1000 lik Koruma Amaçlı İmar Planlarında Sokak olan
“TAYYARECİ
SELAHATTİN SOKAĞI” parsele dönüştürülerek okul alanına alınmış 30 yıllığına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
bedelsiz tahsis edilerek, Yapılacak İstanbul İmam Hatip Lisesi Kompleksi Arsasına dahil edilmiştir.
Bu örnekte olduğu gibi Fatih Belediye Başkanlığı çifte standart uygulayarak 95 yıllık TOPKAPI SPOR
KULÜBÜNÜN BİNASININ BULUNDUĞU SOKAĞI parsele dönüştürüp Sosyal Kültürel Tesis Alanı ilan ederek Topkapı
Spor Kulübüne tahsis edeceğine, bitişik 42 parseldeki inşaatın cephe ve cumbalarını bahane ederek yıkımına ve tahsisinin
iptali yönüne gitmiştir.
Tüm bu açıklamaların ışığında;
Yukarıdaki kararın tekrar gözden geçirilmesi için Meclis Başkanlığına İade edilmesi, Söz konusu sokak için emsal
teşkil edecek, Tayyareci Selahattin sokağına uygulandığı gibi İmar Plan Tadili ve Parselasyon yapılarak;
30 yıllığına Topkapı Spor Kulübüne tahsisinin yapılması prosedürlerinin gerçekleştirilmesi, üzerinde hukuki
haklarımız saklı kalmak kaydıyla kararın geri çekilmesi ve gereğinin yapılarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için
önergemin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederim. Saygılarımla, Ek:5 Resim
TOPKAPI SPOR KULÜBÜ’NÜN BULUNDUĞU SOKAK

İSTANBUL İMAM HATİP LİSESİNİN ÖNÜNDEKİ
TAYYARECİ SELAHATTİN SOKAK

94
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Bina altındaki işyerinin işgali
18.10.2015
Haseki Sultan Mahallesi Şair Mehmet Akif Sokak No:1/A Okatanlar apartmanının altında No:1/B de faaliyet
gösteren işyerinin önünde apartman girişini dar bir koridor bırakan mevcut durumunu ileri uzatarak tente ve camekânla
kapatarak işgal etmeleri apartman sakinleri tarafından kesinlikle istenmemektedir.
12.10.2014 Tarihinde aynı şikâyet konusunu içeren ve Meclis Başkanlığına verilen önergenin; işyerinin ruhsatlı
olduğu ve işgaliyenin geri çekilmesi için gereğinin yapıldığı bilgisi 10027 sayı 05/12/2014 tarih ile cevabı olarak verilmiş idi.
Ancak söz konusu binanın altında bulunan işyerini yeni devir alan ve ismini Cafe 56 olarak değiştiren işyeri tekrar
işgaliyesini büyütmek suretiyle faaliyetine devam etmektedir. 17.10.2014 tarih ve 40411 kayıt numarası ile Fatih Belediyesi
Zabıta Müdürlüğüne yapılan şikâyetin gereği yapılmamış, işgalin alanı büyütülmüştür.
 Belediye Başkanlığı istediği alanı, işgaliye keserek müsaade etmekte midir?
 Bu işgaliyenin ölçüsü ve prosedürü nedir?
 Her işyerine bu şekilde işgaliye verilmekte midir?
 Ruhsatlı olduğu verilen cevapta belirtilen Söz konusu işyeri ruhsat almak için apartman sakinlerinden
muvafakatname almadığı halde nasıl ruhsatlandırılmıştır?
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Yukarıdaki soruların cevaplanarak, 5393 sayılı kanun, zabıta talimatnamesi, ruhsat yönetmeliği vb kanunları
işleterek, 1/B numaradaki Cafe 56’nın ruhsat yönünden incelemeye alınması, işgaliyenin 2 metre geriye çekilmesi için
gereğinin yaparak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederim.
95
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: 479 ada 63 ve 64 parsel
04.11.2015
Kocamustafapaşa Mahallesi Marmara Caddesi 479 parsel 63 ve 64 nolu parsellerde bulunan ve İmar Planlarında Park
olarak gözüken alan Bedaş Beyazıt İşletme Müdürlüğü Kocamustafapaşa İndirici Merkezi olarak kullanılmaktadır.
Söz konusu alan, kullanan kurum tarafından çok bakımsız, çevreye zarar verecek derece pis ve çöplerin biriktiği bir
durumda muhafaza edilmektedir.
Zabıta marifeti ile ilgili kurumun kullandığı söz konusu alanın kontrol edilerek temizletilmesi için ikaz edilmesi aksi
takdirde Fatih Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü tarafından temizliği yaptırılarak, ilaçlanması dolayısıyla
çevre halkının mağduriyetinin giderilmesi için gereğinin yapılarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin
başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederim. Saygılarımızla,

96
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Meclis Gündemleri ve Ekleri
04.11.2015
Meclis Gündemine alınan konuların muhteviyatı içeren evrakların özetleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından
hazırlanarak Meclis Üyelerinin şahsına ait oluşturdukları dosyalar ile tarafımıza verilmektedir.Ancak bu dosyaların detayları
ve alt bilgilerini içeren belgeler sadece grup başkan vekillerine verilmektedir.
Her ayın ilk toplantısında Meclis gündemine alınan ve karar alınarak imza attığımız dolayısıyla sorumluluk aldığımız
meclis gündemine alınan konuların detay evraklarını içeren sadece grup başkan vekillerine verilen dosyanın bir kopyasının
Ocak 2015 tarihi itibarı ile tarafıma verilmesi için ilgili müdürlüğe talimat vermek üzere önergemin başkanlık makamına
havalesini arz ve talep ederim. Saygılarımızla,
97
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: 1057 ada 15 parsel deki Benzinci ek İnşaatı
06.11.2015
İskenderpaşa Mahallesi Sofular Caddesi No: 57/A (1057 Ada 15 Parsel) adresinde Benzin İstasyonu bulunmaktadır
 Söz konusu alanın Deposu olarak gözüken alana inşaat izni verildi mi?
 İnşaat faaliyeti esnasında tarihi eser çıktımı?
 Vatandaşların şikâyeti üzerine inşaat alanı mühürlendi mi?
 Bölgede tarihi eserlerin yoğun olduğu halde Koruma kurulundan inşaat için izin alındı mı?
 Kıztaşı Anıtı’na yakın mesafede faaliyet gösteren bir benzin istasyonu yıllardır mahallelinin tepkisini çekerken,
kenti içindeki bu bombaya ek inşaat izni neden verildi?
 2. ve 3. derece tarihi eserlerin bitişik ve karşı parsellerindeki yapılaşma için IV Numaralı Kültür Varlıkları
Koruma
Bölge Kurulunu devre dışı bırakılarak verilen inşaat izinleri midir? Bu inşaat bu kapsamda mıdır?
 Fatih Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir’in 2016 Bütçe konuşmasında belirttiği gibi Koruma Kurulunda
bekletilen 2200 adet dosyadan kaç tanesi Fatih Belediyesine inşaat izni için müracaat etmiştir?
Yukarıdaki soruların cevaplanarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemin başkanlık makamına
havalesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. Ek: 1 Resim

98
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Evsizler, barakalarda yaşayanlar ve Kadın sığınma evi
06.01.2016
Fatih İlçesinde evsiz yaşayanlarla, Fatihin çeşitli mahallelerinde İnsanlık dışı yaşam koşullarında hayatta kalmaya
çalışan nice insanlarla karşılaşıyoruz. Evsiz, sağlıksız, korumasız baraka ve gecekondularda yaşayan vatandaşlarımızdan ikisi
son üç gün içerisinde hayatlarını kaybetmişlerdir.
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Sosyal Devlet çatısı altında Sosyal Belediyecilik hizmetini verdiğini ifade eden Fatih Belediye Başkanı Mustafa
Demir 2014 bütçe görüşmelerinde Fatihte 37.000 aileye sosyal yardım yaptığını beyan etmişti.
Bilhassa soğuk kış günlerinde yaşam şartları uygun olmayan ve evsiz vatandaşlarımızda bu yardımlardan
faydalandırılmakta mıdır?
. Kaymakamlık ukdesindeki Fakir fukara fonu ve Fatih Belediyesinin kriterlerine girmeyen binlerce aile veya kişi
açlıkla, soğukla mücadelede yenik düşmekte ve tedavisi mümkün hastalıktan maalesef ölmektedir.
Mevlanakapı mahallesi 1411 ada, başta 2 parselde (Tekke Maslağı Çıkmazı No:20) bulunan barakada yaşam savaşı
veren vatandaşlarımızdan birisi 04 Ocak 2016 gününde ölmesi çevre halkını ve bizleri bir hayli üzmüştür.
Ayrıca 05 Ocak 2015 günüde aile içi kavga neticesinde bir başka vatandaşımız 10 aylık torunu Aybüke Bebek ile
sığınacak yer bulamadığından sığındığı cami avlusunda Aybüke Bebeğin öldüğü tespit edilmiştir. (Ölüm nedenini
belirleyecek Adli Tıp Raporu henüz açıklanmamıştır)
Yukarıda bahse olan vahim olayların bir daha yaşanmaması için,
Söz konusu Mevlanakapı Mahallesi 1411 ada 2 ve bitişik parsel örneği gibi değişik adreslerde bulunan baraka
gecekondularda oturan vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır yaşam şartlarında ikamet etmeleri için gerekli girişimlerde
bulunulması, ayni ve nakdi yardım yapılması,
Aile içi şiddet sonucu kadınların sığınacağı, 5393 sayılı yasanın 14. mad. gereği nüfusu 100.000’in üzerindeki
belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Konukevinin (Sığınma evi) yapılması için
gurubumuzun ısrarcı olduğu ve sık sık gündeme getirdiği, hatta yapılmadığından dolayı Belediye Başkanı ve sorumlular
hakkında suç duyurusunda bulunarak soruşturma açtırdığımız halde; yapılmayan FATİH KADIN ve ÇOCUK KONUKEVİ
(SIĞINMA EVİ) için Belediye taşınmazlarından ihtiyacı karşılayacak biri veya birkaçının derhal tahsis edilmesi,
Evsiz ve uygun olmayan şartlarda yaşayan, yaşlı yardıma muhtaç vatandaşlarımızın tespit edilerek kayıt altına
alınması, bilhassa soğuk havalarda barınacak yer temin edilerek muhafaza edilmesi ayrıca ısınma yardımı yapılması.
Yukarıda açıklanan ve talep edilen konular için Kaymakamlık ve Belediye bünyesinde gereğinin yapılarak tarafımıza
yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.
99
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Zabıta tarafından el konulan seyyar malları
01.02.2016
Fatih İlçesinin yoğun bölgelerinde seyyar olarak çeşitli elektronik eşya satan vatandaşların yasal olmayan bu
faaliyetleri neticesinde Fatih Belediyesi Zabıta müdürlüğü personelleri tarafından caydırıcı olmak üzere el koyduğu ürünlerin
belli bir süre sonunda ilgilisine iade edildiği uygulamalarının yapıldığını biliyoruz.
El koyma işleminin bir tutanakla malzemelerin cinsi ve miktarının belirtilmesi suretiyle yapılması zabıta
talimatnamesinde açıkça belirtilmiştir. Uygulanmasının zor da olsa bu şekilde yapılması yasal zorunluluktur.
Aksaray meydanında seyyar faaliyette bulunan vatandaşların el konulan telefonları süresi sonunda geri alma talepleri
Zabıta Müdürlüğünün Seyyar Deposu telefonların çalındığını gerekçe göstererek geri verilemeyeceği ifade edilmiştir.
İlgili vatandaşlarımız 05. Ocak 2015 tarihli (16415, 16425 ve 16430) 71, 72, 73 sayı nolu dilekçelerini Fatih Zabıta
Müdürlüğüne verdikleri dilekçeleri ile bu mağduriyetlerini beyan etmişlerdir.
Ayrıca 14.12.2015 tarih 11974 sayı ve 21.12.2015 tarih 22966 ile üzerinde hiçbir ibare bulunmayan sadece; 1 ay
içinde alınmayan maldan belediyemiz mesul değildir. Fişini kaybedenin malı verilmez ibaresi bulunan belgelerin fotokopileri
tarafımıza ibraz edilmiştir
Yukarıda açıklandığı üzere,
 Seyyar ile yapılan mücadele ve neticesinde el koyulan seyyar mallarının kaydı düzenli tutulmakta mıdır?
 Söz konusu vatandaşlarımızın dilekçelerinde belirttikleri konular doğrumudur?
 Seyyar deposu hangi sıklıkla kontrol edilmektedir?
 El Konulan malların muhafazası sağlıklı yapılmakta mıdır?
Tüm bunların ışığında; ihmali görülen sorumlular hakkında, çalındığı söylenen ürünlerin akıbeti ile ilgili gerekli
soruşturmalar yapılarak, neticesini, ayrıca son 6 aylık depo envanterinin yazılı olarak grubumuza verilmesi için önergemizin
başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. Ekler: Üç adet dilekçe ve fişlerin fotokopisi Toplam:4
sayfa
100
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Toplatılması
05.02.2016
22.05.2012 tarih 28300 Sayılı resmi Gazetede yayımlanan “ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ”NİN Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 8. Maddesinin 1.fıkrasına istinaden,
nüfusu 400 binden fazla olan ilçe belediyelerinin görevleri arasında olan AEEE toplama başlangıç tarihi 01.05.2013 olan;
 AEEE miktarı İlçemizde aylık ve yıllık ne kadardır?
 İlçemizde evsel AEEE’lerin, ilgili yönetmeliğin 15. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen toplama hedeflerine göre
etkin bir biçimde diğer atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla belediyemiz tarafından AEEE yönetim
planının sonuncu ne zaman hazırlanmıştır?
 Atık yönetim Planı hazırlandıysa ilgili Bakanlığa hangi tarihte sunulmuş ve onaylatılmıştır?
 Yönetim planı çerçevesinde toplama programı hakkında ilçemizdeki konutlar bilgilendirilmekte midir?
Bilgilendiriliyorsa bu çalışma hangi yollarla, nasıl ve ne şekilde uygulanmaktadır?
 Yönetmeliğin 15. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen gruplamaya göre AEEE’ler getirme merkezinde uygun
konteynerlerde biriktirilmekte midir?
 İlçemizdeki AEEE’lerin toplanması hangi kurum tarafından, ne şekilde yapılmaktadır? Taşeron firma tarafından
toplanıyorsa firmanın lisansı var mı dır? Toplanan evsel AEEE!ler hangi işleme tesislerine gönderilmektedir?
Gönderilen tesisin lisansı var mıdır? İşleme tesisinse son gönderilen AEEE’lerin belgesi mevcut mudur?
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Yukarıdaki soruların yazılı olarak cevapları ile söz konusu lisanların birer kopyasını grubumuza verilmesi için
önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.
101
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Engelli Gündüz Bakım Evi
05.02.2016
İlçemiz hudutlarında Engelli Gündüz Bakım Evi bulunmamaktadır.
Ailelerin engelli çocuklarını bırakıp hiçbir yere gidemediklerinden, Bu ailelerin sosyal yaşantıları neredeyse yok
denecek kadar az olduğunu biliyoruz. Engelli Gündüz Bakım Evleri sayesinde onların bir an bile olsa nefes almalarını
sağlamak oldukça önemlidir.
Engelli Gündüz Bakım Evine, Engelli yakınları, bakmakla yükümlü oldukları engellileri haftanın belirli günü,
belirlenecek saat aralığında buraya bırakabilecek, böylece bu sürede kendilerine zaman ayırabilecek, işlerini halledebilecek
ya da hiçbir kaygı duymaksızın sosyal yaşamda yerlerini alabileceklerinden, vatandaşlarımıza sosyal destek olacaktır.
Belediye Yönetiminin, ivedilikle bu ihtiyacı karşılayacak
“Engelli Gündüz Bakım Evlerini” ilçemizin 2 veya 3
yerinde; bina, personel ve teçhizat temin ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunması için gerekli çalışmaları yaparak hayata
geçirmesini ve konu ile ilgili çalışmaların yazılı olarak grubumuza verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini
arz ve talep ederiz.
102
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Ayvansaray Sur Dipleri
08.03.2016
Ayvansaray mahallesi Sur içi sokağının sur diplerinde kendi yaptıkları gecekondularda sağlıksız yaşam süren birçok
vatandaşımız bulunmaktadır.
Özellikle sur diplerini mesken tutmuş çocuklu ailelerin yaşam şartları oldukça kötü, çocukların nüfus kayıtları
bulunmamakta ve okula gitmemektedirler.
İlçemizin hudutlarında bu denli mağduriyet yaşayan vatandaşların mevcudiyeti maalesef çok acıdır. Tarafımızdan
tespit edilen ve gıda yardımı yaptığımız vatandaşlara kesin çözüm bulmak Belediyemizin görevleri arasındadır
İvedilikle ilgili birimlerin söz konusu yere giderek; burada yaşayan vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere sosyal
yardım yapılması, barınma sorunlarını çözülmesi için gereğinin yapılarak yazılı olarak grubumuza bilgi verilmesi için
önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. Ekler: Resim 3 adet

103
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Çevre Dostu LED Ampuller
08.03.2016
Günümüzde tasarruflu ampul olarak bilinen ampuller aslında oldukça tehlike arz ediyor.
Tasarruflu ampul olarak bilinen CFL lambalar, ortalama 5 mg cıva maddesi içeriyor. Bu ampuller kırıldığında
kolayca gaz fazına dönerek, solunum veya deri yolu ile insan vücuduna geçiyor. Sinir sistemimize zarar veren cıva buharı,
aynı zamanda doğa kaynakları da zehirliyor.
LED ampullerde cıva buharı bulunmuyor. Geleneksel ampullere göre yüzde 90, tasarruflu ampullere göre ise %50
tasarruf sağlamaktadır. Kullandığı enerjinin büyük bir kısmını ışığa çevirdiğinden ortamı hiç ısıtmadığı için klima sisteminin
güç sarfiyatını da düşürmektedir. LED ampuller UV radyasyon ışıması yapmaz. Bütün bu sebeplere ilaveten sıfır karbon ayak
izi olan LED ampullerin evde kullanımı hem tasarruf hem de doğa dostu olması açısından önemlidir.
Eski ampuller getiren vatandaşlara çevre dostu LED ampuller dağıtılması, LED ampullerin yaygınlaştırılması ile
mevcut elektrik tüketimimize yarı yarıya indirilmesi de söz konusudur.
Fatih İlçesinde yaşayan öncelikle ihtiyaç sahibi kişilerden başlayarak tüm ilçe halkına doğa dostu ampul kullanımını
yaygınlaştırmasını sağlamak, mevcut elektrik faturalarının yaklaşık %35 ‘olan elektrik masraflarını yarı yarıya indirmek
hedefi ile eski ampulünü getir LED ampulle ekonomine ve çevrene katkı yarat” veya benzer bir slogan ile düzenlenecek
Sosyal Sorumluluk projesinin hayata geçirilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.
Saygılarımızla.
104
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Zeyrek 2424 ada 5 parsel
08.03.2016
Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi İbadethane Sokak No:3 adresinde ( 2424 ada 5 parsel ) bulunan taşınmaza 30.07.2013
tarih 989 sayılı encümen kararı ile kamulaştırılma kararı verilmiş idi.
Fatih Belediye Başkanlığı 29.11.2013 tarihinde Encümen tarafından Kamulaştırma kararı alınan 2424 ada 5 parsel de
bulunan taşınmaz için İstanbul 3. asliye hukuk Mahkemesinde Kamulaştırma bedel Tespiti ve Tescil istemli dava açmış
(2013/469 Esas), ancak son duruşmalara girmeyerek 22.04.2015 tarihli kararla (2015/164) dava düşmüştür.
Ayrıca; Mülk sahibi mülkiyet hakkını sınırladığı, haksız ve hukuka aykırı olduğu bahisle İstanbul 6. İdare
Mahkemesinde dava (2013/2498 Esas) açarak konuyu yargıya taşımış, ancak, Yine encümenin 18.02.2015 tarih 161 sayı ile
kararla (2015/2138) kamulaştırma kararı iptal edildiğinden dava düşmüştür.
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Yukarıda açıklanan hukuki süreçler yaşanması vatandaşı ciddi sıkıntıya sokmuş, mağdur edilmiş huzursuzluk
yaratılmıştır. Bununla yetinmemiş alınan plan tadili kararı ile 2424 ada 5 parsel Sosyal Kültürel Alan ilan edilmek suretiyle
Fatih Belediye Başkanlığının başaramadığı kamulaştırma işlemi İBB’ye devredilerek kamulaştırma İBB eliyle devam
ettirilmektedir.
Belediyeler, vatandaşların mülkiyet haklarına kısıtlamak, haksız ve hukuka aykırı eylemlerde bulunamazlar. Ancak
yukarıda belirtilen işlemlerde bu yola başvurmak istendiği gözlenmektedir.
 Tüm bunlara dayanılarak söz konusu taşınmaz ile ilgili son durum nedir?
 Fatih Belediye Başkanlığının bu taşınmaza gösterdiği ilgi nedendir?, amacı nedir?
 Fatih Belediye Başkanlığının yargıda, encümenin kararda uyguladığı değişikliğin gerekçeleri nelerdir?
Sorulan soruların cevaplandırılması ve Encümenin Ocak 2015 ile Şubat 2016 tarihleri arasında kamulaştırma kararları
ile uygulanan kararların bulunduğu bir çizelgenin yazılı olarak grubumuza verilmesi için önergemizin başkanlık makamına
havalesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.
105
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Zeyrek 2424 ada 5 parsel
08.03.2016
Dervişali Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak 2615 ada 38 parselin etrafı çevrilerek koruma altına alınmıştır.
 Bu alan kime aittir. Belediye Başkanlığımızın buradaki tasarrufu nedir?
 Söz Konusu Alanın SAFA VAKFI’NA verildiği doğrumudur?
 Verildiyse ne şartlarda ve ne amaçla verilmiştir?
Yukarıdaki sorularımızın cevaplandırılarak yazılı olarak grubumuza verilmesi için önergemizin başkanlık makamına
havalesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. Ekler: Üç adet resim

106
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Elektro Manyetik Alan ve EM Kirliliği
04.04.2016
Fatih Belediyesi Türkiye’de teknolojiyi en iyi kullanan İlçe Belediyeleri arasında olduğu ve çeşitli ödüller aldığı
malumumuzdur. Op. DR Ahmet Çetinkal’ in (Medical Park Fatih Beyin ve Sinir Cerrahisi) Fatih Belediye Başkanlığının
resmi Web sitesinden “Teknoloji Rahatsız Ediyor!” Başlığınla yazdığı yazının içeriği de önergemizin gerekçesinin
doğruluğunu onaylamaktadır.
Günlük hayatımızda kullanılan televizyon, bilgisayar ve cep telefonları başta olmak üzere MP3 çalarlar, LCD
ekranlar, fotokopi makineleri, mikro dalga fırınlar, saç kurutma ve tıraş makineleri, dijital saatler gibi birçok elektronik cihaz
bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken diğer yandan sağlımız için tehdit oluşturuyor. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon olarak
bilinen elektromanyetik radyasyon kaynakları; sabit telekomunikasyon cihazlarının (baz istasyonları ve cep telefonu)
antenleri, radyo / televizyon ve telsiz verici istasyonlarının antenleri, elektrik iletim hatları ve trafo merkezleri, indüksiyon
fırınları ve indüksiyon kaynak makineleri, TV / bilgisayar ekranları, radar sistemleri, uydu iletişim sistemleri, tıpta kullanılan
bazı cihazlar, endüstride yüksek radyofrekansta çalışan bazı sistemler ve elektrikli ev aletleridir.
Sonuç olarak bu konuda daha kapsamlı bilimsel araştırmaların yapılması, sınırlamalara ilişkin yasal önlemlerin
uygulanması ve toplumun olası etkilere karşı uyarılması önemlidir. (http://www.fatih.bel.tr/icerik/11466/teknoloji-rahatsizediyor/)Su, hava, gürültü gibi kirliliklerin yanı sıra elektromanyetik alan kirliliği ile de mücadele edilerek toplumun
duyarlılığı arttırılmalı, sağlıklı yaşam alanları yaratılmalıdır.
Gelişen teknolojiyi endişe ile değil uygulayarak takip eden ve hizmetlerinde kullanmaya özen gösteren bir belediye
olarak, teknolojiyi doğru kullanma doğrultusunda yön göstermenin de görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Çünkü insanlar,
insanlarımız iyi şeylere layıktır.
EM alanlara birçok durumda limit değerlere göre maruziyeti en iyi tanımlamanın yolu, uygun cihazları kullanarak
ölçüm yapmaktır. Bazı durumlarda ise doğrudan indüklenen akımı ölçmek yeterli olabilmektedir. Çalışma ortamındaki en
pratik yaklaşım, ortamdaki elektrik ve manyetik alan şiddetini ölçmektir.
İnsanoğlu biyoelektriksel bir sistem olup doğal EM alan kaynağıdır. Hücreler arası iletişim biyoelektrik sinyaller ile
sağlanmaktadır. Cep telefonları, baz istasyonları, kaynak makineleri, endüstriyel iş makineleri gibi yapay EM alanlara
çevresel maruziyet, insan vücudunda temel biyolojik sistemlerle etkileşebilmektedir. Günümüz de evlerde ve işyerlerinde
kullanılan kablolu ve kablosuz sistemlerden kaynaklı EM alanların seviyesi katlanarak artmaktadır. Son yıllarda yapılan
deneysel, epidemiyolojik ulusal ve uluslararası araştırmalarda EM alanların temel biyolojik olaylarda değişikliklere neden
olduğu gösterilmiştir.
Belediyenin resmi web sitesinden makale yayınlamanın dışında, el ilanları, insert ve mahalle bazlı çok sayıda
toplantılar ve paneller yapılmalı, belediye bünyesinde ölçüm yapabilen bir birim oluşturmalı, vatandaşlara duyurularak
onlardan gelen talepler doğrultusunda yaşam alanlarında ( konut içleri, yatak odası, çocuk odası vb.) ev ve işyerlerinde
ölçümler yapılarak tehlike arz eden ev ve işyerlerine gerekli bilgilendirilme yapılarak tedbir almaları sağlanmalıdır.
Yukarıda açıkladığımız EM Kirliliğinin ölçülmesi ve bu konuda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için çalışmaların
bir proje kapsamında hayata geçirilmesi için gereğinin yapılması ve grubumuza bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık
makamına havalesini arz ve talep ederiz.
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107
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: 2015 Yılı İftar Paket Yemeği
10.06.2016
Fatih Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2015 yılı faaliyet raporunun 83. sayfasında
yayınladığı Sokak İftarlarının yeri 15 sokak İftarı, 1 protokol yemeği, kişi sayısı 62.600 olarak çizelge ile belirtilmiştir. Aynı
yılda 2015/28953 İhale Kayıt Numarası ile 13.04.2015 tarihinde yapılan ihaleyi UĞRAŞ GIDA SAN. LTD. ŞTİ.’nin
kazandığı Ramazan Sokak İftarları İçin Pakette Sıcak Yemek Hizmeti Alımı 120.000 adettir.
120.000 – 62.600 = 57.400 adet Ramazan Sokak İftarları için Pakette Sıcak Yemeği faaliyet raporunda
gözükmemektedir. 08 Nisan 2016 Cuma günü Fatih Belediye Meclisinde 2015 yılına ait Faaliyet Raporu görüşmelerinde şifai
olarak Sayın Mustafa DEMİR sorduğumuz bu soruya yeterli ve ikna edici cevap verememiştir.
Aradaki fark olan 57.400 adet İftar Paket Yemeğinin akıbeti ile nerede ve nasıl tüketildiği hakkında grubumuza yazılı
bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.
108
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Yusuf Ağa Sıbyan Mektebi
07.11.2016
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafında; Hobyar Mahallesi 301 Ada 15 Parsel de bulunan Yusuf Ağa Sıbyan Mektebi
isimli tarihi binanın;
 2010 yılında tahsis edildiği doğrumudur?
 Bu bilgi doğru ise 4-5 yıl gibi bu bina neden kullanılmamıştır?
 Fatih Belediyesinin Kanunla yapılması zorunlu olduğu Kadın Konuk evi için yer bulunamadığı ve güvenlik
sorunlarından kaçınıldığı beyanları mevcutken böyle uygun ve valiliğe yakın konumu ile güvenliğinin sorun
olmayacağı bir binayı neden bu amaca tahsis etmemiştir?
 Bu binanın boş tutulmasının İBB, İSMEK ve Kadıköy İrfan Vakfı gibi kurumların sponsorlukları ile İstanbul’da trienal
düzenleyen, resim sergileri açan “Bağımsız Sanat Derneği” ne tahsisinin kolaylaştırılması ile bir ilgisi var mıdır?
 Söz konusu binada yapılan tadilat hakkında Fatih Belediyesinin bilgisi var mıdır?
 Bilgisi yok ise, bu kadar önemli ve merkezi bir yerde bulunan tarihi eserde yapılan tadilatın gözden kaçmasında tadilat
yapan dernek ve ihmali olan Fatih Belediyesindeki sorumlular hakkında ne gibi bir yasal işlem yapılmıştır?
Yukarıda sorulan soruların cevaplandırılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık
makamına havalesini arz ve talep ederiz.Eki: 1/1000 lik İmar Planı

109
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: 2017 ada 15 parsel
07.11.2016
Fatih Belediye Başkanlığı hudutlarında Fevzipaşa Caddesi 1 Nolu binada faaliyet gösteren SARAY
MUHALLEBİCİSİ isimli işyeri alanı 1/1000 lik planlarda Kaptanı Derya Halil Paşa Camii olarak görünmektedir.
Söz konusu işyerini,
 Ruhsatı var mıdır?
 Binanın iskânı mevcut mudur?
 Ruhsatı var ise hangi kanun ve yönetmeliklere göre verilmiştir?
 Ruhsatı yok ise yıllardır çalışan bu işyerine neden göz yumulmuştur?
 Kanun ve yönetmelikler her yurttaşa aynı uygulanması ve ayırım yapılmaması gerekirken bu işyerine tolerans
sağlanmış mıdır?
 Bu işyeri kaçak ise neden faaliyetine izin verilmektedir?
 Planlarda cami alanı olan bina ile ilgili ne gibi bir işlem yapılmıştır? Ya da yapılacak mıdır?
 Bu işyerinin yasal olarak işletilmesi mümkün değil iken, ilgili kanunun gereği işlem yapmayan ve ihmali olan Fatih
Belediyesindeki sorumlular hakkında ne gibi bir yasal işlem yapılmıştır?
Yukarıda sorulan soruların cevaplandırılarak yazılı olarak grubumuza bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık
makamına havalesini arz ve talep ederiz.Eki: 1/1000 lik İmar Planı
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110
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Balat Cam Atölyesi
05.12.2016
Fatih Belediye Başkanlığı hudutlarında Balat mevkii Bulgar Kilisesi yanında Cam ATÖLYESİ isimli işyeri faaliyet
göstermektedir
Söz konusu işyerini,
 İşletme Ruhsatı var mıdır?
 Ruhsatı yok ise uzun süredir faaliyet gösteren bu işyerine neden göz yumulmuştur?
 Bu işyerinin yasal olarak işletilmesi mümkün değil ise, ilgili kanunun gereği işlem yapmayan ve ihmali olan Fatih
Belediyesindeki sorumlular hakkında ne gibi bir yasal işlem yapılmıştır?
Yukarıda sorulan soruların cevaplandırılarak yazılı olarak grubumuza bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık
makamına havalesini arz ve talep ederiz.
111
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Haliç Yurdu
05.12.2016
Fatih Belediye Başkanlığı hudutlarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hisarönü sokak No:21-23 ( 2208 Ada 30
Parsel ) Küçük Mustafa Paşa semtinde, Roma Döneminde Kilise olan Gül Caminin hemen alt sokağında AyakapıAyanikola
Rum Ortodoks Kilisesi arkasında bulunan Erkek Öğrenci Yurdu FETÖ kuruluşu olduğundan 15 Temmuzdan sonra Devletin
el koyarak TÜRGEV’e tahsis ettiği “HALİÇ KIZ ÖĞRENCİ YURDU” isimli binanın, İnşaat öncesi;
 İnşaat alanında yapılan zemin etüdünde 19 Metre gevşek zemin çıkmasına rağmen, sokakta yapılan sondajda da aynı
netice mi alındı?
 Temelinin bulunduğu zemin itibariyle kazıklı temel olması gerekirken, royal temel mi atıldı?
 Etrafında bulunan 1. derecede tarihi eserlerin bulunduğu alanın bitişik parseli üzerine yapılan inşaattan önce yer altı
envanteri için Arkeoloji Müdürlüğünün Raporu mevcut mudur?
 Söz konusu inşaat ile ilgili bir vatandaşın Fatih Cumhuriyet savcılığına "Belediye
Denetim suçu" olarak yaptığı şikâyetinin Fatih Belediye Başkanlığının cevabı ne şekilde olmuştur?
Tüm bunların ışığında;
 Binanın iskânı ve yurt olarak işletilmesi için Ruhsatı var mıdır?
 Ruhsatı yok ise uzun süredir faaliyet gösteren bu işyerine neden göz yumulmuştur?
 Yangın merdiveni mevcut mudur?
 Bina Deprem yönetmeliğine uygun yapılmış mıdır?
 En kısa sürede binanın depreme dayanıklılığı ile ilgili yetkili Kurumlarca sağlam raporu alınması için Yurt yöneticileri
uyarılmalı yada resen yapılmalıdır.
 Bu yurdun yasal olarak işletilmesi mümkün değil ise, ilgili kanunun gereği işlemyapmayan ve ihmali olan Fatih
Belediyesindeki sorumlular hakkında ne gibi bir yasal işlem yapılmıştır ya da yapılacak mıdır?
Yukarıda sorulan soruların cevaplandırılarak yazılı olarak grubumuza bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık
makamına havalesini arz ve talep ederiz.
112
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Bedaş Trafo Alanı Park
05.12.2016
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına 4.11.2015 tarihinde verdiğimiz, 479 ada 63 ve 64 parsel konu başlıklı önerge ile
Kocamustafapaşa Mahallesi, Marmara Caddesi 479 parsel 63 ve 64 nolu parsellerde bulunan ve İmar Planlarında Park Olarak
gözüken alan Bedaş Beyazıt İşletme Müdürlüğü Kocamustafapaşa İndirici Merkezi olarak kullanılmaktadır.
Söz konusu alan, kullanan kurum tarafından çok bakımsız, çevreye zarar verecek derece pis ve çöplerin biriktiği bir durumda
muhafaza edilmektedir.
Zabıta marifeti ile ilgili kurumun kullandığı söz konusu alanın kontrol edilerek temizletilmesi için ikaz edilmesi aksi
takdirde Fatih Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü tarafından temizliği yaptırılarak, ilaçlanması dolayısıyla
çevre halkının mağduriyetinin giderilmesi için gereğinin yapılması istenmiş, Verilen cevapta söz konusu alanın BEDAŞ
tarafından aktarma istasyonu olarak kullanılmakta olduğunu ve yetkilileri uyarıldığı yönünde idi.
Ancak son üç ay içinde 2 defa söz konusu alanda patlama ve yangın meydana gelmiştir.
Yukarıda belirtildiği gibi yapılana ikazlara rağmen çevre binaların güvenliği ve hijyeni için bu hizmetin başka müsait
bir alana alınması, bölgenin temizlenerek İmar planlarında olduğu gibi park yapılarak halkımızın hizmetine sunulmasını ve
yapılan ikazlara rağmen görevlerini yerine getirmeyen sorumlular hakkında yasal işlemler başlatılarak grubumuza yazılı
olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.
113
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Zabıta Yardımcı Hizmet Personelleri
05.12.2016
Fatih Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Yardımcı Hizmet amacıyla ihale ile alınan taşeron 200
yardımcı elemanın; Fatih Belediyesinin www.fatih.bel.tr/icerik/11135/fatihte-cevik-zabita-donemi/ adresli web sitesinde;
ROBOCOP gibi giydirilmesi ve Çevik Zabıta Ekibi ya da Robocop Zabıta Timi adıyla Çevik Kuvvet Polisi gibi hizmet
vereceği duyurusu yapılmaktadır. Zabıta Personeli olarak hizmet verecek personellerin görev tarifi, sorumlulukları ve
yetkileri, 5393 sayılı Belediye kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta
Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmesine rağmen;
 ROBOCOP örneği hangi kanun ve yönetmeliğe göre yapılmaktadır?
 Zabıta Hizmet Personellerine BİBER GAZI kullanma yetkisi nasıl verilebilmektedir?

40

FAZIL UĞUR SOYLU
FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ


Belediye Zabıta Yardımcı Hizmet Personelinin, Polis kıyafeti (ROBOCOP) benzeri ile hizmet verdirilmesi
vatandaşlarımızda bıraktıkları etki nelerdir?
 Bu elemanlara ne gibi ve geçerli (resmi kurum onaylı sertifika gibi) eğitim verilmektedir? Verilen 60 saatlik eğitimin
içeriği nelerdir?
 Bunlara yetkileri, sorumlulukları ve özlük hakları şartnameye yazılması hangi kanun ve yönetmeliklere göredir?
 Yardımcı Hizmet Personellerinin Seyyar engelleme, mallarına el koyma hangi kanun ve yönetmelilere göre
yapılmaktadır? İlgili Kanun ve yönetmeliklere tam manasıyla uyulmakta mıdır?
 Caydırma görevi seyyarlara karşı olabileceği anlaşılmakla beraber, Koruma görevi kime ve kimlere karşı
yapılacaktır? 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliğinde Zabıtaya sadece Tüketiciyi Koruma Kanununun uygulanması
görevi verilmiştir. Bunun dışındaki koruma görevlerinin Polis yetki ve Salahiyet Kanunları kapsamına girdiğinden,
kanun ve yönetmeliklere aykırılık bulunmamakta mıdır?
 Bu personellere Şartnamede, Çalışma sırasında vuku bulacak kaza ve olaylarda; yüklenici firma 6331 sayılı iş sağlığı
ve güvenliği kanunu uyarınca tüm önlemleri almak zorundadır. Çalışma esnasında çıkabilecek kaza ve olayların
sebep olacağı idari, hukuki, mali ve bilumum neticelerden ve doğacak zararlardan, doğrudan doğruya yüklenici firma
sorumlu olacaktır denilmesine rağmen Fatih Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünün hiçbir sorumluluk almaması
personeller için haksız bir uygulama değimlidir?
Yukarıda sorulan soruların cevaplandırılarak yazılı olarak grubumuza bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık
makamına havalesini arz ve talep ederiz.
114
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: C.Yener Tosyalı Cd. 570 Ada, 1Parsel
05.12.2016
Molla Hüsrev Mah, Cemal Yener Tosyalı Cd. No:45 ( 570 Ada, 1Parsel ) üzerinde altında dükkânların olduğu 3 katlı
bina yaklaşık 5 senedir Süleymaniye Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu olarak İLİM YAYMA CEMİYETİ tarafında
işletildiği tespit edilmiştir. Eskiden iş hanı ve bir kitapevinin deposu olarak kullanılmaktaydı,
Söz konusu binanın,
 Yurt İşletme Ruhsatı var mıdır?
 İş hanı olarak uzun yıllar faaliyette bulunan bina, orta öğretim Erkek Öğrenci Yurdu olarak dönüşümü resmi olarak
yapılmış mıdır? Belediyenin bu konuda izni ve denetimi bulunmakta mıdır?
 Binaların yurt olarak inşa edilmemesine rağmen iş hanının yurt binasına dönüştürülerek kullanılması kanun ve
yönetmeliklere uygun mudur?
 İki katlı iş hanı olan bina yapılan tadilatlarla şuanda 3 katlıdır. Üçüncü kat için imar izni verilmiş midir?
 Ruhsatı yok ise uzun süredir faaliyet gösteren bu yurda neden göz yumulmuştur?
 Binanın yerinde yaptığımız tespitte yangın merdiveni bulunmamaktadır.
 Bu işyerinin yasal olarak işletilmesi mümkün değil ise, ilgili kanunun gereği işlem yapmayan ve ihmali olan Fatih
Belediyesindeki sorumlular hakkında ne gibi bir yasal işlem yapılmıştır ya da yapılacaktır?
Yukarıda sorulan soruların cevaplandırılarak yazılı olarak grubumuza bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık
makamına havalesini arz ve talep ederiz. Ek: 4 Resim

115
Fatih Belediye Meclis Başkalığına
Konu: Bütçe Kalemleri
07/12/2016
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 26.Maddesinde yer alan;
“Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru,
genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır. Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili
konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı
olarak cevaplandırılır.”hükmü uyarınca aşağıdaki sorularımızın Belediye Başkanlığı’nca yazılı olarak cevaplandırılması için,
gereğini arz ederiz.Yazılı Cevaplandırılmasını İstediğimiz Sorular:
Bilindiği üzere 6736 sayılı Kanunun başvuru ve 1. Taksit ödeme süresi 30.11.2016 tarihinde sona ermiştir. Bu
Kapsamda;
1. Kanunun yayımlandığı tarih olan 19 Ağustos 2016 itibariyle kanun kapsamındaki alacak tutarı (her bir alacak türü
itibariyle ayrı ayrı) ne kadardır?
2. Kanunun yayımlandığı tarih olan 19 Ağustos 2016 itibariyle kanun kapsamındaki borçlu sayısı nedir?
3. Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükellef sayısı (her bir alacak türü itibariyle ayrı ayrı) nedir?
4. Kanun kapsamında yapılandıran borç (her bir alacak türü itibariyle ayrı ayrı) tutarı nedir?
5. 30.11.2016 itibariyle 1. Taksidini ödeyen mükellef sayısı (her bir alacak türü itibariyle ayrı ayrı) nedir?
6. 30.11.2016 itibariyle ödenen 1. Taksit (her bir alacak türü itibariyle ayrı ayrı) tutarı nedir?
7. Kanun kapsamında Belediye ve İştiraklerinin İBB, İSKİ Genel Müdürlüğü, Vergi Dairesi, SGK ve diğer kurumlara olan
borç tutarı (her bir alacak türü itibariyle ayrı ayrı) ayrı ayrı nedir? Yapılandırma sonrası borç tutarı (her bir alacak türü
itibariyle ayrı ayrı) nedir? Her bir kurumun ayrı ayrı 1. Taksit ödemesi nedir?
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116
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Celal Ağa Konağı
05.06.2017
530 yıllık Acemoğlu Hamamı yerine inşa edilen Celalağa Konağı isimli beş yıldızlı otel geçen ay sonunda kısmen ya
da göstermelik yıkıldığı yerinde yaptığımız incelemeden ve basında çıkan haberlerden bilgi sahibiyiz.
Söz konusu işyeri ile ilgili Başta İBB Belediye Başkanı olmak üzere Eski Eminönü Belediye Başkanı, Fatih Belediye
Başkanı ve bazı Belediye Çalışanlarının yargılandıklarını bilmekteyiz.
 Yıkımın Fatih Belediyesi tarafından yıkıldığı doğrumudur?
 Kaçak kısımlarının tamamı yıkılmış mıdır?
 Yıkılmadıysa nedeni nedir?
 Bu işyerine ruhsat verilecek midir?
Fatih belediyesi CHP meclis grubunun 2009 yılından beri takip ettiği ve birçok yazılı ve sözlü soru önergesi vererek,
bütçe konuşmalarında gündeme getirerek gündemde tutuğu şehzadebaşındakiCelalAğa konağı isimli ruhsatsız binanın son
durumu nedir?
Yukarıdaki soruların yazılı olarak cevaplandırılması için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep
ederiz.
117
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Fatih ve İstanbul Belediyesi,
05.06.2017
Çevresindeki Parkların Durumu
Fatih, İstanbul belediyesi etrafında bulunan, Haşim İŞCAN alt geçidinden çıkıp, Fatih’e doğru giderken, Solda
bulunan Parktaki, oturma bankları kaldırıldı, yeşillikleri koruma demirleri ferforjeler kaldırıldı, çevre sakinlerinin, o parkta
oturup dinlenme hakkı yok edildi. Daha önce orada bulunan küçük şelale kaldırıldı. Park adeta tahrip edildi.
Bu parkın az ilerisinde bulunan, Medical Park Hastanesinin bitişiğindeki park, Güz aylarından beri, etrafı saclarla
çevrildi. Daha önce orada oturma yerleri varken hepsi kaldırıldı. Adeta İnsanların bu parktan yararlanmamsı için saclarla
çevrilerek yasak getirildi. Oysa bu iki park insanların nefes alma yeridir. Dinlenme yeridir.
 Parklardaki oturma bankları ve Yeşillikleri koruma demirleri neden kaldırıldı?
 Belediyenin bu Parklarla ilgili projesi nedir?
Bu Parkların birinde yaptığınız, çalışmada,
 Yeşil alanları kaldırarak taş ve beton ile kaplamaktasınız. Sizin yeşil alanları arttırdıkdediğiniz bu mudur?
Zira Yeşil alan Taş kaplamalarla, Beton yığınları ile kapladığınız zaman, buyeşil alan olmaktan çıkar, taş meydanlara döner.
 Bundaki amacınız İnsanlara huzur veren park mı? Yoksa taş beton insanların içini karartan park mı yaratmaktır?
 Böyle bir hizmetin amacı nedir?
 Bu parklarda düzenleme hizmeti yapmayı gerektiren bir şey varsa, Neden bunu
 Halkın bu Parkları kullanmadığı, ya da en az kullandığı kış aylarını Seçmiyorsunuz? Halkın bu parkları kullanma
ihtiyacı duyduğu, bahar ve Yazaylarını seçiyorsunuz?
 Amacınız çevre insanının huzur ve refahını sağlamak mı? Yoksa Çevre insanlarını ve çevreyi huzursuz etmek midir?
 Yaz aylarında, Şehir dışına gidebilme olanağı olmayan, gelip bu Parklarda nefes almaya çalışan, dinlenmeye çalışan,
insanların bu yararlandığı parklarda neden bu yapılıyor. Amacınız nedir?
 Belediye olarak sizin göreviniz bilhassa, fakir kendi halinde, kıt kanaat geçinen bu insanlara hizmet götürmek
değilmidir?
Yukarıdaki önergemize yazılı olarak cevap verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
Saygılarımızla.
118
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Park ve Sokaklardaki Ağaç Kıyımları
05.06.2017
Fatih İlçemize bağlı, Numune Park, Gençtürk caddesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi Sokağı, Fethi Bey caddesi, Koska
caddesi ve benzeri yerlerde bulunan Lalelinin sokaklarını ve parklarını süsleyen, çevreye doğal güzellik katan Parklarda,
yazın şehir dışına çıkmaya maddi olanakları olmayan vatandaşlara gölgeye sığınma fırsatı veren defne, çınar, akasya, cennet
ağacı, kestane, vs. ağaçlar güya budanmaktadır.
Yaptığımız tespitlerde bu ağaçlar, budanmak amacıyla gövdesinden kesilerek, kuruması ve de yok edilmesi amacıyla
katledilmektedir. Bu şekilde sözde budanan bu ağaçların onlarcası yüzlercesi kurudu ya da art niyetli insanlar tarafından
yerinden söküldü ve kaybedildi.
Bu şekilde budanma işlemlerine son verilmelidir. Bu konuda verdiğimiz önergelere rağmen bu güne kadar hiçbir
önlem alınmadığı gibi bu ağaç ve çevre katliamı devam etmektedir.
Tüm bunların ışığında;

Bu ağaçlar neden bu şekilde budanmaktadır? Budama işi belli bir program dahilinde mi yapılmaktadır?
Buradaki budama ölçüsüne kim ya da kimler karar vermektedir

Uygulamada denetim nasıl yapılmaktadır?

İstanbul’un merkezinde hayati bir önem taşıyan bu ağaçların budanması için ziraat ve çevre mühendislerinin
görüşü alınarak mı yoksa konusunda yetkin olmayan kişilerle mi yapılmaktadır.

Yılların emeğiyle yetişmiş bu ağaçlar ne amaçla parklarda, cadde ve sokaklarda yok edilmek istenmektedir.

Bu konuda uzman kişilerden bir komisyonun kurulmasını düşünüyor musunuz?

Gövdelerinden budanan bu ağaçların odunu ne yapılmaktadır, belediye tarafındanAtılmakta mıdır?
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İlçemizde İnşaat Projeleri yapılıp Ruhsat alınırken Ruhsat sahiplerinden Ağaç parası alınmaktadır. Bu alınan
paralarla, yanlış budama sonucu kuruyan ağaçların yerine yeni ağaçlar dikilmesini düşünüyor musunuz?
Konu ile ilgili resimler ektedir. Ayrıca bu yazdıklarımız görebildiklerimiz olup yüzlerce ağaç aynı akıbete uğramıştır.
Yukarıdaki sorularımıza yazılı olarak cevap verilmesi ve önerilerimizin değerlendirilmesi için önergemizin başkanlık
makamına havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.
119
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Tabelalar
05.06.2017
Reklam ilan ve Tanıtım Yönetmeliği ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi olan, Fatih İlçesi hudutlarında
içerisindeki reklam, ilan, tanıtım uygulamaları ve benzerlerini düzenlemek, bu uygulamaların yol açabileceği görüntü
kirliliğini ortadan kaldırmak suretiyle kent estetiğine katkıda bulunmak ve bu işleri yapan gerçek/tüzel kişilerle, kamu kurum
ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirleme Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar
getirmek üzere FATİH BELEDİYESİ REKLAM İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ 05 Eylül 2016 tarihinde Meclisten
oy birliği ile geçerek yürürlüğe girmişti.
Yönetmeliğin Genel İlkeler 12. maddesi;
Tescilli markaların tanıtım/reklam mesajları yabancı bir dilden yapılmış bir tercümenin bulunması zorunlu olup bu
tercümede kullanılan Türkçe’nin açık, anlaşılır ve net olması esastır. Latin Alfabesi dışında kullanılan tanıtım yazıları
yasaktır şeklinde düzenlenmiştir.

Bu konu hakkında ne gibi çalışmalar yürütülmüştür?

Somut olarak alınan tedbirler ve uygulamalar nelerdir?

İlçemizde gözle görülür vaziyette çoğalan bu tabelalar hakkında yönetmelik uygulanmamak tadımıdır?

Arap alfabesi ile asılan çok sayıda tabelalar ile ilgili ne gibi bir işlem yapılmıştır?
Yukarıdaki soruların yazılı olarak cevaplandırılması için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep
ederiz.
120
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Oteller ve Yangın merdivenleri
03.07.2017
Haziran ayında Kumkapı Çifte Gelinler Caddesinde bulunan bir otelde çıkan yangın sonucunda otelin yangın
merdiveninin kullanılamaması üç kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Yaşanan bu tatsız olay, Fatih İlçesi
sınırlarında hizmet veren otellerin durumları ve yangın merdivenlerinin durumları hakkında denetlenmesi konusuna dikkat
çekmektedir.
Son 15 yıldır, özellikle Aksaray, Laleli, Şehzadebaşı, Kumkapı, Beyazıt, Gedikpaşa semtlerinde faaliyet gösteren
oteller; altındaki dükkânlardan (veya tadilat ile dükkâna çevirdikleri alanlarından) yüksek tutarlarda (1 yıllık peşin
uygulamalarıyla) kira geliri elde etmeye başlamaları yüzünden, yangın merdiveni kullanımlarında sıkıntılar baş göstermiştir.
Hatta alt bölümlerini kiralama yaptıkları için, bölgedeki otellerin neredeyse tamamı kahvaltı salonlarını teras katlarına
almışlardır.
Yangın merdivenleri yere kadar inemiyor, birinci katta hatta ikinci katta kalması yetmiyormuş gibi, genellikle
mağazaların arka taraflarında olduğundan dolayı, hırsızlık olmaması için asma kilitle kilitlenmektedir. Yangın merdivenini
kullanma zorunluluğu olduğu hallerde bu durum, faciaya davetiye çıkarmaktadır.
Yine farklı bir uygulama da; koridorlardaki yangın çıkışlarında yaşanmaktadır.
Bazı otellerin fiziksel yapıları (yan bina ile içten birleştirilmiş olması veya bölgenin yol geçişleri) nedeniyle yangın
merdivenleri binanın orta kısmında kalabilmektedir. Bu durum orta kısmından yangın çıkışı verme zorunluluğu olduğu için
oda kaybına neden olmaktadır. İtfaiye ruhsatı alınıncaya kadar koridoru açık gösteren geçici bir fiziksel durum uygulanıp,
ruhsat alındıktan sonra o koridorun odaya çevrilmesi de, yine çokça görülen bir kaçak uygulamadır. Aynı şekilde yangın
esnasında yangın merdiveni, kapısı kapalı olan bir odanın içinden geçilmesini mümkün olamayacağından,
kullanılamayacaktır.
Ayrıca, yangın merdiveninin zorunlu olması hali 4 kat ile başlamaktadır. Bu durumu bodrum katlarını ve çatı ya da
teras katını kapatarak itfaiye ruhsatına başvuru yapılması, sonrasında ruhsat alınarak kapatılan katların açılarak fonksiyon
kazandırılması şeklinde de kaçak uygulamalar görülmektedir. Bu uygulamalara daha çok tarihi eser niteliğinde olan yapılarda
karşılaşılmaktadır.
Bu durum tespiti tarafımızdan yapıldığına göre Belediyemizin ilgili birimlerinin de biliyor olması gerektiğine
inanıyoruz.
 Yukarıdaki açıklamalar ışığında bahsedilen bu hukuksuz uygulamalar ile ilgili Belediyemizin bir çalışması var
mıdır?
Varsa,
 Kaç otel tespit edilmiştir?
 Kaçına ne gibi işlem yapılmıştır?
Yukarıdaki soruların yazılı olarak cevaplandırılması için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep
ederiz.
121
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Fındıkzade Sokak
03.07.2017
İlçemizin, Mola Gürani Mahallesi Fındıkzade Sokağı, Fındıkzade meydanından girişi olan önemli bir sokaktır.
Sokağın girişinden Çağanak sokağa kadar olan bölümünde sağlı sollu araç parklarının yapılması; bir özel hastane,
karagül iş merkezinin yan kapısı ve 3 adet otelin bulunduğu bu sokağın işlevini ortadan kaldırmaktadır.
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Kaldırımlar otellerin önleri hariç oldukça kötü, merdivenli olan kısımları tamamen kırık dökük ve yamalı bir
vaziyettedir, ayrıca karagül iş merkezinin altındaki işyerlerinin ürünlerini kaldırımda sergilemeleri yayaların geçişini
tamamen engellemektedir. Yayalar yoğun işleyen yoldan yürümek zorunda kalmaktadır. İşyerlerine araçlarla ürün geldiğinde
ise park eden araçlarında bulunmasından dolayı yol tamamen kapatılmaktadır.
Ayrıca sokağın yoğunluğundan kaynaklanan 4 adet çöp konteynırı günde ikiden fazla boşaltılmasına rağmen kâfi
gelmemektedir. Seydibey Camisinin önünde ve hemen karşısında bulunan 2 şer adet çöp konteynırlarının belirlenen tek bir
noktada yer altına alınması çevre temizliği için önemlidir.
Tüm bu açıklamaların ışığında;
Fındıkzade sokağının, kaldırımlarının yeniden yapılması, çağanak sokağa kadar olan araç parklarının önlenmesi için
demir bariyerler yapılması, kaldırım işgallerinin önlenmesi ve yer altı konteynırlarının yapılması gereklidir.
Yukarıdaki açıklanan konuların ivedilikle hayata geçirilmesi ve yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin
başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.
122
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Acemioğlanlar Hamamı
13.09.2017
Fatih İlçesi Kemalpaşa Mahallesi, Şehzadebaşı Caddesi, 118 pafta, 922 ada, 119110,120 ve 121 parsel sayılı
taşınmazlarla alakalı olarak İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna tarafımızdan verilen dilekçeye
istinaden ilgili kurulun 19/07/2017 tarih ve 57834978/1182 sayı nolu yazı gereği için Fatih Belediye Başkanlığına (KUDEB)
gönderilmiş idi.
Yazıda; 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 30/09/1998 tarih ve 10280 sayılı kararı ile
onaylanan proje ve İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 06/11/2002 tarih ve 1440 sayılı kararı
ile uygun bulunan tadilat projesinde yer alan, 1, Grup korunması gerekli kültür varlığı olan Acemioğlanlar Hamamı’nın
özgün bütünlüğüne ulaşmasını sağlamak üzere, İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun
01/10/2014 tarih ve 2905 sayılı kararı gereklerinin yerine getirilmesi hususu belirtilmiş olup,
Fatih Belediye Başkanlığı, bu konuda neler yapmıştır?

Hâlihazırda Celal Ağa Konağı isimli iş yerinde yapılan çalışmaların içeriği nelerdir?

Yapılan bu tadilat çalışmaları Belediyenin denetiminde yapılmakta mıdır?

Kurulun yazısı gereği ne zaman yerine getirilecektir?

Yukarıda sorulan soruların cevaplandırılarak tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık
makamına havalesini arz ve talep ederiz.
123
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Kamil Başaran Parkı
13.09.2017
Fatih İlçesi Seyyid Ömer Mahallesinde bulunan Kamil Başaran Parkında defalarca sözlü hatırlatmamıza rağmen, çok
sayıda vatandaşımızın faydalandığı hatta İSKİ’nin kanal bağlantısının da hazırladığı parka tuvalet yapılması Fatih Belediye
Başkanlığı tarafından izin verilmemektedir. Bunun nedeninin açıklanmasını ve ivedilikle bir tuvalet yapılmasını parktan
yararlanan vatandaşlar adına talep ediyoruz.
Ayrıca parkın içinde bulunan çocukların oynadığı oyun alanındaki ekipmanların birçoğu kırık ve kullanılamaz
durumdadır. Bunlarında yenileri ile değiştirilmesini yine bölge halkı adına talep ediyoruz.
Yukarıda vatandaşların belirtilen taleplerinin ivedilikle yerine getirtilerek tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesi için
önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.
124
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Kamil Başaran Parkı
13.09.2017
Fatih İlçesi Seyyid Ömer Mahallesinde bulunan Kamil Başaran Parkında defalarca sözlü hatırlatmamıza rağmen, çok
sayıda vatandaşımızın faydalandığı hatta İSKİ’nin kanal bağlantısının da hazırladığı parka tuvalet yapılması Fatih Belediye
Başkanlığı tarafından izin verilmemektedir. Bunun nedeninin açıklanmasını ve ivedilikle bir tuvalet yapılmasını parktan
yararlanan vatandaşlar adına talep ediyoruz.
Ayrıca parkın içinde bulunan çocukların oynadığı oyun alanındaki ekipmanların birçoğu kırık ve kullanılamaz
durumdadır. Bunlarında yenileri ile değiştirilmesini yine bölge halkı adına talep ediyoruz.
Yukarıda vatandaşların belirtilen taleplerinin ivedilikle yerine getirtilerek tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesi için
önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.
125
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Cibali Bilgi Evi
05.01.2018
Fatih İlçesi Cibali Mahallesi Demirhun Çeşmesi Sokakta 12 numarada bulunan, Mülkiyeti İstanbul Veremle
Mücadele Cemiyetine ait bina Fatih Belediye Başkanlığı tarafından onarımı yapıldıktan sonra Cibali Bilgi Evi olarak Bölge
Halkının hizmetine açılmış, basında duyurulmuş idi.
Söz konusu Bilgi Evinin 1 Şubat 2017 tarihinde yapılan kira kontratı ile İstanbul Veren Savaş Derneği tarafından 10
yıllığına Medipol Üniversitesine Tahsis edildiği İBB Meclis Üyesi Sayın Hüseyin SAĞ’ınBİMER’den aldığı bilgi
doğrultusunda öğrenmiş bulunmaktayız.
Tüm bunların ışığında
 Bu tahsis işlemi doğrumudur?
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Belediye Başkanlığı tarafından tadilatı yapılan binan için bu devir yapıldı ise,
 Belediyenin bütçesinden ne kadar harcama yapılmıştır?
 Tadilat yapılmadan önce binanın kullanımı için bir sözleşme yapılmış mıdır?
 Bina için yapılan tadilat bedeli olarak ne kadar süre kullanma izni alınmıştır?
 Bu konuda Fatih Belediyesinin harcadığı miktarın bedeli alınmış mıdır? Ya da kime zimmet edilmiştir?
 Söz konusu binanın; Bilgi Evi olarak kullanılması, tadilatı ve kullanım hakkından vazgeçilmesi işlemleri, Belediye
Meclisine gelmediğine göre, Encümen kararı ile mi? yoksa Belediye Başkanının inisiyatifi ile mi yapılmıştır?
 Bu kararın ya da talimatın tarihi, sayısı ve gerekçesi nedir?
Yukarıda soruların cevaplanarak tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına
havalesini arz ve talep ederiz.
126
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Aytekin Kotil Parkı
05.02.2018
Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi 1844 ada 52 parselde bulunan AYTEKİN KOTİL parkı ile ilgili, Star
Gazetesi yazarı Emir Somer’in 05.11.2017 tarihinde Gündem Haberlerinde Vatan Caddesi’ne 15 Temmuz Anıtı başlıklı
yazısında;
“İstanbul Vatan Caddesi'ndeki Balımcılar Parkı'na şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu büyük mermerlerden 15
Temmuz Anıtı yapılıyor. Anıtın haftaya tamamlanacağı ifade ediliyor.15 Temmuz darbe girişiminin en kritik
noktalarından biri olan Fatih'teki Vatan Caddesi ile Oğuzhan Caddesi'nin kesişiminde olan Balımcılar Parkı'na
hazırlanan ve yapım çalışmaları süren '15 Temmuz Anıtı' Fatih Belediyesi tarafından inşa ediliyor. Üzerinde 15
Temmuz Şehitleri'nin isimlerinin yazılı olduğu anıtın açılışına şehitlerin aileleri ile gazilerin de katılacağı belirtiliyor”
Şeklindedir.
Tüm bunların ışığında
 Aytekin Kotil Parkının isimi ne zaman “BALIMCILAR PARKI” olarak değiştirilmiştir?
Belediye Başkanlığı tarafından isim değişikliği yapıldı ise,
 Meclise gelmeden böyle bir karar ne zaman, nasıl alınmıştır?
 Herhangi bir tabela bulunmamasına rağmen internet tarayıcısına “Balımcılar Parkı” yazıldığında neden “Fatih
Belediyesi Parklarımız” sayfasına yönlendirilme yapıyor?
 Parkın peyzaj çalışmaları için sökülen ve defalarca yazılı ve sözlü önerge verdiğimiz halde AYTEKİN KOTİL ismi
neden ve hangi amaçla söz konusu parka asılmamıştır?
 İsim ile ilgili gazetenin yaptığı haberi tekzip etmeyen Fatih Belediyesi nasıl bir açıklama yapacaktır?
Yukarıda soruların cevaplanarak tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına
havalesini arz ve talep ederiz.
127
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Haber mi? Reklam mı?
05.03.2018
Pegasus Havayollarına ait “flypgs.com Magazine” dergisinin Şubat 2018 sayısının 106, 107, 108 ve 110. Sayfalarında
“Tarihi Yarımada Fatih’in Yenilenen Yüzü” başlıklı Türkçe ve İngilizce yayınlanan yazı sadece haber niteliğinde midir?
 Değilse Belediye bütçesine ne kadar yük getirmiştir?
 Bu derginin değişik sayılarına reklam verilmiş midir?
 Verildi ise reklamın maliyeti nedir?
 Böyle bir reklama neden ihtiyaç duyulmuştur?
 Yurt dışı uçaklarda bulunan bu dergi neden tercih edilmiştir?
 Haberin İngilizce çevirisi ve editöryal için ne kadar ücret ödenmiştir?
Ayrıca; haberde belirtilen
Kültür Varlıklarının Koruma Kurulu Kanuni çerçevesinde emlak vergisinin %10 nu restorasyona ayrılmasına dayalı
toplamda 200 milyon TL yi aşan harcamanın %80i İl Özel İdaresinden %20 si Fatih Belediyesi Bütçesinden harcandığı
belirtilmektedir
Yıllara sari olarak harcanan bu miktarın dağılımı ve restorasyon yapılan binaların açık adresleri, kimler tarafından
kullanılmakta olduğu ve mülkiyet bilgilerini içeren kısa bilgilerinin listesini yazılı olarak grubumuza verilmesi için
önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. EKLER:5 Resim
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128
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Ahi Celebi Camii
09.03.2018
1480 yılında Ahi Ahmet Çelebi tarafından yaptırılan, Sarıdemir Mahallesi Ragıp GümüşpalaCad No:36 da bulunan,
1539 ve 1653 tarihlerinde 2 kez yanan, ikinci yangından sonra Mimar Sinan tarafından onarılan 538 yıllık Ahi Çelebi
Camii’nin bahçesini bir haftadan daha fazla süredir deniz suyu basmış, ulusal basında bu haberler yer almıştır.
Tarihi Yarımadada bulunan çok sayıda kültür ve tabiat varlıklarının ile tarihi eser konumundaki yapıların yaşatılarak
korunması hakkında 5226 yasa gereği Belediyelere sorumluluk verildiğinden Başta Fatih Belediyesinin olmak üzere diğer
kamu kurumlarının görevlerinden olduğu malumumuzdur.
Söz konusu cami ile ilgili Belediyemizin görev ve sorumluluğunun gereğini ivedilikle yaparak, neticeden yazılı
olarak grubumuza bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.
129
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Büyük Valide Han
02.04.2018
Fatih ilçesinde bulunan, Tarihi Yarımada Hanlar Bölgesinde Kösem Sultan tarafından 17. yüzyılda yaptırılan
Eminönü Mercan'daki ’Büyük Valide Han, muhteşem boğaz manzarasına sahip olan vatandaşların ve turistlerin hanı ziyaret
etmek ve çatıya çıkarak İstanbul manzarasını seyretmek için geldiği tarihi yapılarda biridir.
Ne yazık ki hanın çatısına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarihi yapıyı korumak için Haziran 2016’dan itibaren çıkmayı
yasaklamış durumda. Hanın girişine de “Can, mal ve çevre güvenliği açısından bu alan süresiz olarak kapatılmıştır” yazılı
uyarı levhası koyulmuş ancak uzun yıllar restorasyon yapılmayan han çürümeye terk edilmiş durumda.
Kubbeye çıkılamasa da iddiaya göre han bekçileri para karşılığı yasağı deliyor ve para karşılığı bilhassa turistleri
çatıya çıkarmayı sürdürüyor buda vatandaşlar ve turistler için tehlike arz etmektedir.
Hanın içi ise çok pis, bakımsız ve dökülmekte, hana giriş merdivenlerinin oldukça yıpranmış ve kötü durumda olması
hana giren vatandaşlar ve turistler düşme tehlikesi altında. İş yerlerinin çöpleri, bali (yapıştırıcı) kokusu, aydınlatmanın
olmaması insanları ürkütmekte. Hanın en sonunda bulunan Valide Hanın bir odası bir çay ocağına dönüştürülmüş. Ufak bir
oda ancak vatandaşlar ve turistler İstanbul’un güzel manzarasını seyretmek için bu mekana gelmekteler.
Ancak içerisi çok kötü durumda, balkon tellerle çevrelenmiş, duvarların boyaları dökülmüş. Bu kadar turist çeken bir
yerin restore edilerek Tarihi Yarımada’ya yeniden kazandırılması gerekir. Dükkânlar da tarihi bir çarşıya dönüştürülebilir.
Çatısı onarılıp turistler ve profesyonel fotoğrafçılar için güzel bir çekim yeri olabilir.
Tarihi Yarımadada bulunan çok sayıda kültür ve tabiat varlıklarının ile tarihi eser konumundaki yapıların yaşatılarak
korunması hakkında ilgili yasa ve diğer yasalar gereği Belediyemize sorumluluk verildiği malumumuzdur.
Söz konusu Büyük Valide Han ve Hanlar bölgesindeki diğer hanlar ile ilgili Belediye Başkanlığımızın görev ve
sorumluluğunun gereği ne gibi tedbirler almaktadır?
Bu tarihi hanlar ile ilgili kısa ve uzun vadeli çalışmalar yapılmakta mıdır?
Bu soruların cevaplanarak yazılı olarak tarafımıza bilgi verilmesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. (Ek:2 resim)

130
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Çocuk Parkları
02.04.2018
Fatih ilçesinde park bahçeler müdürlüğü tarafından yapılan ve halen hizmete açılmış çok sayıda çocuk parkı
bulunmaktadır.
Çocuklarımız toplumun geleceği ve umududur. Sağlıklı bir nesil yetişmek için açık havada hizmet veren çocuk
parklarımızda maalesef güvenlik için herhangi bir önlem bulunmamaktadır. Bu durum çocuk velilerini en çok da çocukları
huzursuz etmektedir. Emniyet müdürlüğü tarafından önlem alınması gerekirken, Emniyetin iş yoğunluğu nedeniyle çocuk
parklarına dair bir güvenlik uygulamaları bulunmamaktadır.
Kamuoyunda da başlatılan çocuk parklarına kamera takılsın istekleri her gün artarak çoğalmaktadır. Fatih Belediye
Başkanlığı bu konuya öncülük yaparak ilçe sınırları içende bulunan çocuk parklarına kamera düzeni kurması için gerekli
çalışmaları yaparak hayata geçirmesi halkımızı memnun edeceği gibi kötü niyetli insanların da emellerine ulaşmalarının
önene geçecektir.
İlgili birimlerin bu konuda gereğini yaparak grubumuza yazılı olarak bilgi vermesi için önergemizin başkanlık
makamına havalesini araz ve talep ederiz.

46

FAZIL UĞUR SOYLU
FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
131
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Hileli ürün satan işyeri
04.04.2018
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 23 Mart tarihinde kamuoyuna duyurduğu, internet sitesinden yayınladığı
ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan ve satışa sunan firmaları açıkladı. Bakanlığın açıkladığı listedeki firmalardan biri ilçemiz
sınırları içersinde bulunduğu görülmüştür.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kara listesinde olan Azizoğulları Börek Salonu isimli börekçide satışa
sunulan Kıymalı Böreklerde Sakatat bulunduğu tespit edilmiştir. Bu İşyeri Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine yakın ve
ana caddede hizmet eden vatandaşların yoğun alış veriş yaptığı bir börekçidir.
Gıda satışı yapan işyerlerinin denetimi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilçemizdeki görevlileri olduğu gibi
Zabıta müdürlüğümüzün hatta Sağlık müdürlüğümüzün sorumluluğa da bulunmaktadır.
Tarım İl Müdürlüğünün Gıda denetimi ve Kontrol hizmetlileri görevlileri tarafından gerçekleştirilen ve uygun
görülmeyen bir durum karşısından olayın derecesine göre yaptırım uygulanması gerektiği halde sadece basın yolu ile duyuru
yapmak yeterli görülmüştür.
Burada görev Zabıta Müdürlüğümüze düşmektedir.
 Açık adresi belirtilen bu işyerine Fatih Zabıta Müdürlüğü bir işlem yapmış mıdır?
 Yapıldı ise, kamuoyuna neden bir açıklamada bulunmamıştır?
 Tarım İl Müdürlüğü ile koordineli çalışma yapılmakta mıdır?
Bu ve buna benzer işyerleri ile ilgili yapılan denetimlerin ve yasal işlemlerin, ivedilikle takip edilerek grubumuza
yazılı olarak bilgi vermesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini araz ve talep ederiz.
132
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Gıda Koli Dağıtımı
02.07.2018
Fatih Belediye Başkanlığı 2017/499331 ihale kayıt numarası ile yaptığı ihaleyi kazanan firma ile de 07/01/2018
tarihinde imzaladığı sözleşme bedeli olarak 7.556.500.-TL + KDV ödeyerek 70.000 adet Kolilenmiş Erzak alımı yapmıştır.
İhale sözleşmesi gereği, Erzak kolilerini 35.500 âdetini Haziran ayı itibarı ile teslim almıştır.
Gıda Kolilerinin esas alınma amacının Belediyenin ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal yardım kapsamında ilgili
müdürlük tarafından dağıtıldığını bilmekteyiz.
Ancak 22 Haziran günü üzerinde Fatih Belediyesi Yardım Gıda Kolisi yazan kolilerin bir kamyonet tarafından
Şehremini Mahallesi Ziya Gökalp Sokaktaki “AKP Şehremini Seçim İrtibat Bürosu” tabelası bulunan irtibat bürosuna
depolanırken bizzat şahit olunmuş ve bu işlem resimlenerek kayıt altına alınmıştır.
Olay üzerine Fatih Belediye Başkanı Sayın Hasan SUVER telefonla arandığında bilgisi olmadığını ilgileneceğini beyan
etmiş ancak geri dönüş yapmamıştır.
Daha sonra gıda kolilerinin seçim irtibat bürosundan dağıtıldığı tespit edilmiştir.
Bu gelişmeler ışığında
 Gıda Kolilerinden kaç adedi AKP seçim bürolarına dağıtılmıştı?
 Fatih halkının parasıyla alınan bu kolilerin bir siyasi partiye alenen verilmesinden doğan suçun gereği yapılmış
mıdır?
 Gıda kolilerinin alınma amacı bir siyasi partinin yandaşlarına dağıtmak için midir?
 Haziran ayı itibarı ile sözleşme gereği alınan 35.500 adet gıda kolisi AKP İlçe Başkanlığına verilerek seçim
malzemesi olarak mı dağıtılmıştır?
 Kolilerin verildiği vatandaşların gerçekten ihtiyaç sahibi oldukları nasıl ve hangi yöntemle belirlenmiş olup
bunların isim ve adres listesi tutulmuş mudur?
 Dağıtılan kolilerin kimlere dağıtılacağının kararını kim ya da kimler vermektedir?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak, sorumlular hakkında yasal işlemlerin, ivedilikle yapılması, grubumuza yazılı
olarak bilgi vermesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz. Ek: 4 Resim

133
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Botanik Bahçesi
02.07.2018
İstanbul Fatih İlçesi Demirtaş Mahallesi Fetva yokuşu 494 Ada,22 Parselde bulunan mülkiyeti maliyeye ait olan ve
halen İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlı Biyoloji Bölümü ile Botanik Ana Bilim Başkanlığının kullandığı 14.878,00
m2 Alfred HEILBORNN BOTANİK BAHÇESİ, İstanbul Müftülüğüne, Botanik Anabilim Dalı Binasının yapılmakta olan
Biyoloji Binasının taşınıncaya kadar süre verilmek kaydıyla tahsisi yapılmıştır.
1933 yılında Türkiye’de Üniversite Reformu gerçekleşince bizzat ATATÜRK’ÜN daveti üzerine ülkemize gelen
Prof. Dr. AlfredHeilbornn ve Prof Dr. LeoBrauner tarafından 1935 Yılında kurulan İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi
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Osmanlı döneminde bu alanda Şeyhülislamlık bulunduğu gerekçesiyle Müftülüğe devredildiği gizli tutulmakta iken
07/11/2017 tarihinde tarafımızdan meydana çıkartılıp Kamuoyunla paylaşılmış idi.
2018 yılı bütçe görüşmelerinde sözlü olarak bu fiili durum Fatih Belediye Meclis kürsüsünden dile getirilerek Fatih
Belediye Başkanlığı olarak bu olaya müdahale edilmesi gerektiğinim önemi,
“Uluslararası Botanik Bahçeleri’ne kayıtlı dokuz adet serası, yaşayan fosil bitkileri, Türkiye’nin ilk HERBARYUM’u
(kurutulmuş bitkilerin sınıflandırılmış kütüphanesi) 40 bine yakın bitki kayıtları mevcut, 3 bini aşkın canlı bitki türüne ev
sahipliği yapmakta olan bahçe bu gününe kadar doğadan zor şartlarla toplanan bitkilerden oluşmakta, öğrenciler için
uygulama alanı olarak hizmet vermektedir. Bu bitkiler in taşınması, tekrara tutması para olsa da pek mümkün olmadığı
bilinmektedir”
Açıklamasıyla beyan etmiş idik.
İlçemiz sınırları içersinde ve İstanbul’da bir başka örneği olmayan bu yeşil vadinin Müftülüğün kullanımına
devredilerek 30/06/2018 tarihi itibarı ile taşınması, ilçemiz bilhassa Fen bilimleri açısından çok büyük bir kayıp olacağı
aşikardır.
Fatih Belediye Başkanlığı olarak bu durumun düzeltilmesi için gereken girişimlerin yapılarak gerekirse Fen Bilimleri
Biyoloji Ana Bilim dalı öğrencileri ve Fatih Halkı ile Kamuoyu yaratılarak bu alanın eski durumunda muhafaza edilmesi,
gerekirse Müftülüğün kullandığı bölümlerin genişletilerek Botanik Bahçesinin taşınmasının engellenmesi için gereğini
ivedilikle yapılarak,grubumuza yazılı olarak bilgi vermesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep
ederiz.
134
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Boukoleon Sahil Sarayı
03.09.2018
Bakımsızlıktan harabe haline dönen UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan 1650 yıllık Bizans Sahil Sarayı
BOUKOLEON, defineciler tarafından köstebek Yuvasına dönüştürülmüş olup, acil tedbirler alınmaz ise tamamen yok almak
üzeredir. Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 86 ada, 37 parselde yer alan, 1,347.50m2 yüzölçümlü, Boukoleon Sahil
Sarayının içler açısı durumu ile ilgili 12/07/2018 tarihinde İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna
yazılı olarak bilgi istedik.
Kurul’un verdiği bilgi;
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 86 ada, 37 parselde yer alan, 1,347.50m2 yüzölçümlü, tapu vasfı
“Kale Mahalli” olan, mülkiyeti İstanbul Belediyesine ait, Boukoleon Sarayı olarak bilinen tarihi yapı kalıntıları İstanbul
deniz surları güzergâhı üzerinde olup Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10.09.1982 tarih ve
14051 sayılı genel kararıyla aynen korunması gerekli eski eserlerden olduğuna karar verilmiştir. Kalıntılar Kurul kararları ile
belirlenen Tarihi Yarımada Kentsel Arkeolojik Sit Alanında,Dünya Miras Alanı ve I. Derece Koruma Bölgesi sınırları
içerisinde, İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.07.2012 gün ve 788 sayılı kararıyla uygun
bulunan, 04.10.2012 tarihinde yürürlüğe giren 1/ 1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Uygulama İmar
Planında Kültürel Tesis Alanında kalmaktadır.
Söz konusu kalıntıların korunmasına yönelik proje çalışmaları Fatih Belediye Başkanlığınca sürdürülmekte olup
İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.06.2018 tarih ve 6317 sayılı kararı ile“…Fatih
Belediye Başkanlığı Etüt ve Proje Müdürlüğünün 22.02.2018 tarih ve 60705025-755.01.01-4499/E.90852 sayılı yazısı ekinde
iletilen rölöve, hasar analizi paftası, malzeme ve devşirme analizi paftası ile dönem analizi ve özgünlük analizi paftasının
uygun olduğuna, restitüsyon çalışmasının belge olarak kabulüne, mevcut yapının statik performansını değerlendirmeye
yönelik olarak kagir yapı uzmanı inşaat mühendisi, malzeme uzmanı ve restoratör mimar tarafından hazırlanacak rapor ile
restorasyon projesinin mülkiyet sahibi kurumun uygun görüşüyle iletilmesine…” karar verilmiştir.
Şeklindedir.
Fatih Belediye Başkanlığı olarak IV Numaralı Koruma Bölge Kurulunun bu kararı doğrultusunda ne gibi bir işlem
yapılmıştır?Bu konu hakkında grubumuza yazılı olarak bilgi vermesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve
talep ederiz

135
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Fındıkzade Sokak
03.09.2018
Mola Gürani Mahallesi Fındıkzade Sokak kaldırımlarının yeniden yapılması,
parkın önlenmesi ve çöp
konteynırlarının yeterli olamadığından yet altına alınması için verdiğimiz 03/07/2017 tarihli önergemizin gereği yapılmadığı
gibi cevap bile verilmemiştir.
Bu konuda görevlerini ihmal edenler hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır?
Ayrıca Molla Gürani Mahallesi Fındıkzade sokaktan, Emin Ali Yaşin Sokağa girişinde otelin önünde buluna
çiçekliklerin yanına genelde kapalı kasa 3-4 adet minibüs park ederek yolun daralmasına, iş merkezinden dolayı yoğun olan
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trafiğin aksamasına ve Karagül iş merkezinin altında bulunan kapalı otoparka girişi olduğundan trafik açısından tehlike arz
etmektedir. Sokağı daraltan adeta sokağın ortasına yapılan parkların kesinlikle önlemesi gerekmektedir.
Söz konusu sokak ilgililer tarafından bizzat teftiş edeceklerinde göreceklerdir.
Yukarıdaki açıklanan konuların ivedilikle gereğinin yapılarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için
önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz.

136
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Sirkeci’deki VLORA Han ve Kadırgada Tarihi Bina
03.09.2018
İstanbul Fatih İlçesi’nin Hobyar Mahallesi 5 pafta, 423 ada, 9-10 parselde Büyük Postane caddesi ile Muhzırbaşi
sokağın kesiştiği alanda Kapı numarası 5D olan Bakımsızlıktan harabe haline dönen 6 katlı tarihi VLORA Han’ın durumu
nedir?
 Roleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri yapılmış mıdır?
 Yapıldı ise ihya edilmesi ne zaman başlayacaktır?
İstanbul Fatih İlçesi’nin Şehsuvar Bey Mahallesi Kadırga Liman Caddesi No:39/C (Neviye Sokak), 166 ada, 45
parselde bulunan Tarihi ahşap yapı çok kötü, bakımsız, işgalli, binanın girişinde lokanta, çay ocağı ve manav dükkânları
faaliyet göstermektedir. Yangına karşı hiç bir tedbir bulunmadığı gibi pencerelerinde uydu çanak antenleri bulunmaktadır.
 Bu tarihi ahşap yapının durumu nedir?
 Fatih Belediye Başkanlığı olarak binada ve çevresinde tedbir alınması, korunması için önlem alınması ile bir
çalışmanız bulunmakta mıdır?
Böyle bir çalışmanız yok ise, Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların YenilenerekKorunması ve
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 5366 sayılı yasa gereği Fatih Belediyesinde bu konularda sorumlu olup görevlilerini
yerine getirmeyeler hakkında herhangi bir yasal işlen yapılmış mıdır?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak Fatih Belediye Başkanlığı nezdinde koruma tedbirleri alınmasının
sağlanması, ihmali olanlar hakkında yasal işlemlerin başlatılması için gereğinin yapılarak tarafımıza yazılı olarak bilgi
verilmesini arz ve talep ederiz.

137
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Sultan Sarnıcı
03.09.2018
Fatih ilçesi (1459 ada 22 parsel) Ali Kuşçu Mah. Yavuz Selim Cad. Ali Nâki Sok. No:4 Çarşamba Çukurbostan
Karşısında bulunan 1600 yıllık SULTAN SARNICI, İstanbul'un en büyük kapalı sarnıçlarındandır. Yapım tekniği ve
bezemeleri göz önünde bulundurularak en erken M.S. 4 yy sonuna Theodosius I dönemine (378 -395)
tarihlendirilebilmektedir.
Bizans Dönemi İçin çok önemli bir sarnıçtır. Asırlarca boş kalan ve daha sonraları bir dönem iplik bükücüler ve
marangozlar tarafından kullanılan yapı tahrip edilmiş, doğal dokusu kaybolmuş ve atık malzemelerin biriktirildiği bir virane
haline gelmiştir.
1600 Yıllık Tarihi Sultan Sarnıç, Birinci derece Tarihi Eserdir. Vakıflar genel müdürlüğünden kiralayan özel bir
şirket yaptığı restorasyon çalışmaları sonucunda, Sultan Sarayında; kongre seminer, konferans gibi toplantılar ve özel
organizasyonlar yapmaktadır.
 Söz konusu Tarihi Sultan Sarnıcın korunması ve aslına uygun yaşatılması için Fatih Belediye Başkanlığının bir
çalışması var mıdır?
 Birinci sınıf tarihi eser olan Sultan Sarnıcı Belediye görevlileri tarafından tahribat yapılıp yapılmadığına dair belli
aralıklarla kontrol edilmekte midir?
 Yapılan organizasyonlarda kullanılan ses düzeyi sınırları (desibel) ve ilave yapılan dekorlar tarihi yapıya zarar verip
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vermediği kontrol edilmekte midir?
 Firmanın bünyesinde konusunun uzmanı arkeolog kadrosu mevcut mudur?
 Kadrolu Arkeolog yok ise tarihi sarnıcı kullanan firmaya işletme ruhsatı için neden bu şart konmamıştır?
 Yakın zamanda sarnıcın üst bölümünde bir inşaat faaliyet görülmektedir, bundan Belediyenin bilgisi ve izni var mıdır?
 Var ise bu faaliyet bir cami inşaatı mıdır?
 Tarihi eser Bizans döneminden kalma olduğuna göre esas projesinde mevcut olmayan bir yapı mı ilave edilmektedir?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak, Fatih Belediye Başkanlığı nezdinde kontrollerin başlatılması için gereğinin
yapılarak tarafımıza yazılı bilgi verilmesini arz ve talep ederiz.

138
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: 101 ada 48 parseldeki Lausos SarayıKalıntıları
03/09/2018
101 ada, 48 parseldeki Lausos Sarayı, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, hazine mülkiyetinde, Kentsel
Arkeolojik sit alanında kalan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 14.03.1965 tarih ve 2266 sayılı kararı
ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 26.07.1985 tarih ve 1540 sayılı kararı ile
Arkeolojik Park olarak tanımlanmıştır. İstanbul’un Tarihi Alanları Unesco Dünya Miras Alanı içinde Sultanahmet Kentsel
Arkeolojik Koruma Alanı Sınırları kapsamındadır. 1/5000 ölçekli “Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nda
1.Derece Koruma Bölgesinde, “Korunması Gerekli Tescilli Yeraltı Eserleri” olarak gösterilen 101 ada, 48 parseldeki Lausos
Sarayı kalıntıları üzerindeki sahne ve oturma terasları yapılmış ve halka açık olarak kullanılmakta çeşitli etkinlikler
yapılmaktadır.
Bu alan yıllardır Fatih Belediyesi tarafından sahne olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Oturma terasları yapılmıştır.
 Kurulun görevleri arasında olduğundan, Fatih Belediyesine söz konusu alanın bu şekilde oturma terasları
yapılarak halkın kullanıma açılmasında Kurulunuzun izni var mıdır?
 Böyle bir izniniz yok ise, kuruldan izin alınmadan “Korunması Gerekli Tescilli Yeraltı Eserleri” olarak gösterilen
101 ada, 48 parseldeki Lausos Sarayı kalıntıları üzerindeki sahne ve oturma terasları yapısının düzenlenerek
kullanıma açılmasında sorumlular hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır?
Şeklinde IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sorduğumuz soruları Kurul 27 Ağustos
tarihindeki cevaplandığında;
101 ada, 48 parselde yer alan St. EuphemiaMartiyrionu kalıntıları, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek
Kurulu’nun 12.11.1977 gün ve 10140 sayılı kararı ile önemli arkeolojik bölge olarak tanımlanarak korunması gerekli kültür
varlığı kapsamına alınmıştır. 101 ada, 48 parsel aynı zamanda Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İstanbul Bölge
Müdürlüğü’nün 26.07.1985 gün ve 1540 sayılı kararı ile Arkeolojik Park olarak tanımlanmıştır. 101 ada 48 parselde bulunan
Bizans dönemi Antiochos Sarayı ve St. EuphemiaMartirionu kilise kalıntıları, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.01.2005 gün ve 405 sayılı kararı ile bir kez daha korunması gerekli kültür varlığı
olarak tescil edilmiştir.
Söz konusu alanda sahne ve oturma terasları yapılarak halkın kullanımına açılmasına dair herhangi bir
Koruma Kurulu izni bulunmamaktadır.
Konuya ilişkin alınan Kurulumuzun aşağıda dökümü yapılan 7 değişik tarih ve sayılı kararları ile “…İstanbul İli, Fatih
(Eminönü) İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, 68 pafta, 101 ada, 48 parselde yer alan sahne ve oturma teraslarına ilişkin
Kurulumuzun;
Söz konusu sahne ve oturma teraslarının ivedilikle kaldırılarak uygulamanın meydan bütünlüğü içinde farklı bir konumda
projelendirilmesi durumunda değerlendirileceğine, Bakanlığımıza tahsisli Arkeolojik Park ve Sergi Alanı olarak tanımlanan
bölgede tespit edilen otopark faaliyetlerinin Belediyesince kaldırılmasına” denilmiştir.
1. 23.06.2010 tarih ve 3919 sayılı,
2. 10.04.2013 tarih ve 1428 sayılı,
3. 30.07.2013 tarih ve 1893 sayılı,
4. 23.10.2014 tarih ve 2937 sayılı,
5. 24.03.2016 tarih ve 4406 sayılı,
6. 13.07.2017 tarih ve 5750 sayılı
7. 23.05.2018 tarih ve 6257 sayılı kararları.
 IV Numaralı Bölge KVK Kurulunun 7 defa karar ve uygulama talimatı yazısına rağmen Fatih Belediyesinin bu
kararları neden uygulamamıştır?
 Kurulu Kararlarına karşı gereğinin yapılmaması (2863 sayılı kanunun 61. Maddesi “Kamu kurum ve kuruluşları ve
belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurullarının kararlarına uymak
zorundadır suç teşkil ettiğinden bu konuda sorumlular hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır?
Bu konuların açıklanarak kurulun kararlarının ivedilikle yerine getirtilerek tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesi için
önergemizin başkanlık makamına arz ve talep ederiz.
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139
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Tekfur Sarayı
07.09.2018
Blakhernia Sarayı kompleksinden günümüze kalan tek saray olan İstanbul Fatih İlçesi sınırları içerisinde Edirnekapı
semtinde, Ayvansaray Mahallesi 2701 ada 11 parselde bulunan Tekfur Sarayı, kara surlarına bitişik olarak inşa edilmiş,
konum olarak Edirnekapı ve Eğrikapı arasında kalan kalın duvarlı sarayın Bizans İmparatoru Porfirogennetos döneninde
yapıldığı düşünülüyor.
İstanbul’un Fethi’nden sonra saray metruk halde kaldı. 17. asırda ise hayvanat bahçesi kuruldu. 18 yy.da, seramik
imalathanesi olarak kullanılan mekân 19 yy.da da şişe ve cam imalathanesine dönüştürüldü. Topkapı Sarayı’nda sergilenen
meşhur kaşıkçı elması Tekfur Sarayı’nın çöplüğünde bulunmuştu.
Tekfur Saray'ının restorasyon süreci 2013 yılında başladı. Saray'ının çatısı yeniden inşa edildi. Restorasyona alınan
Saray’a ahşap pencere, alüminyum korkuluklar eklendi. Klima, merdiven ve çatı yapılarak kapalı bir mekâna dönüştürüldü.
Restorasyon için uzmanlar "Sıradan inşaat mantığı, hatta Ortaçağ’dan kalan bir yapıya yapılan müdahaleleri
“felaket” ” olarak nitelendirdi.En son olarak, Edirnekapı’da yer alan sarayın dış cephesine asansör eklendiği ulusal basınında
haber oldu. Sivil Bizans mimarisinin nadide örneklerinden olan saraya asansör yapılması Tarihi değerleri olan yapılarımıza
bakış açısının bir göstergesidir.
 1. sınıf tarihi eser olan söz konusu saraya bu işlemin yapılmasında Fatih belediyesinin tutumu nedir?
 Fatih Belediyesinin yayın organı olan Fatih dergisinin Ağustos sayısı 26. Sayfasında tam sayfa yer verilen Tekfur
Sarayı’na Fatih Belediye Başkanlığı olarak gerekli özen gösterilmekte midir? Yoksa sadece dergide bir sayfa yer
verilerek geçiştirilmekte midir?
 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında
5366 sayılı yasa gereği, Fatih Belediyesinde bu konularda sorumlu olduğundan, tarihi saraya aslına uygun olmayan
ilaveler yapılmasına müdahil olunmakta mıdır?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak, Fatih Belediye Başkanlığı nezdinde gereğinin yapılarak tarafımıza yazılı bilgi
verilmesini arz ve talep ederiz

140
Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Zabıta memurlarının durumu
02.10.2018
Zabıta memurlarından bazıları için müdürlüğün 8 ay gibi bir süre zarfında ayrımcılık yaparak 15.00 – 23. 00 saatleri
arasında nokta görevi verildiğini ve haftalık izinlerinde kısıtlama yapıldığını tespit etmiş bulunmaktayız. Bu şekilde görev
verilen memurların ulaşım, barınma ve dinlenme yerleri bulunmamakta, evlerine geç saatlerde ve zor şartlarla ulaştıklarını
ifade etmektedirler.
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. Bu durumu belirten bir açıklama içerikli
dilekçeyi ilgili memurlar zabıta müdürlüğüne vermek istemişler ancak dilekçelerini müdürlük almamıştır. Bunun gerekçesi
ilgili müdürlük tarafından açıklanması gerekmektedir.
Bütçe görüşmelerinde zabıtalara uygulanan bu baskıyı gündeme getirmesine rağmen belediye yönetimi bu konu hakkında hiç
bir işlem yapmamıştır. Aşağıdaki soruların cevaplanması 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?
Tüm bu bilgileri içeren yazılı bir dokümanın grubumuza bilgi olarak verilmesi, geç saatlere kadar çalışan personellerin
ulaşım, güvenlik sorunlarının çözümlenmesi ve görev yerlerinin değiştirilmesi için önerimizin başkanlık makamına
havalesini arz ederiz.
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b. Önergedeki İmzalar
* Önergede imzası bulunan meclis üyelerimizin isimleri;
2015 Yılında verilen 67 – 97 numaralı önergeler (30 Adet), 2016 Yılında verilen 98 -115
numaralı önergeleri (17 Adet), 2017 yılında 10 Adet olmak üzere toplamda 57 adet önerge
şahsım tek imza atarak vermiştir.
Grup Üyelerin hazırladığı 100 civarı yazılı önerge ile tarafımın hazırladığı Diğer
önergeler aşağıda Ad ve soyadları yazılı CHP Meclis Üyelerinin tamamı tarafından
imzalanarak verilmiştir.
{Fazıl Uğur SOYLU, İsmail KOÇ, Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ, Hikmet ÖZ, Mehmet
MARANKİ, Soner ÖZİMER, Ceylan TÜRKOĞLU, Cengizhan TOPÇU, Kemal
SARMUSAK, Coşkun YEŞİLYURT, Kazım AKŞAHİN, Aynur ÇOLAK}
c. Önergelerin Cevapları ve Yaptırılanlar
* Başkanlık Makamı’ndan yanıt alınıp/alınamadığı bilgileri
Verdiğim 144 adet önergeden 96 adedini cevaplayan Belediye Başkanlığı bunlardan 52
âdetinin gereğini yapmışlar geri kalan 48 adet önergeye henüz cevaplamamışlardır.
Aşağıda önergelere verilen cevaplardan bazı örnekler..
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Yaptırılanlar
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d. Verilen Önergelerin Etki Durumu
*Verilen soru önergeleriyle halkın ve kentin yararına kamuoyu
oluşturduğumuz ve/veya Belediye kararlarına etki ettiğiniz iyi örnekleri
aktaracağınız sunum dosyaları
2. BASINA TAŞINANLAR
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/953810/Eminonu_nde_
curumeye_terk_edilen_Buyuk_Valide_Han_goz_gore_gore_bir_kisi
ye_mezar_oldu.html
http://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/sirkecideki-sgk-binasi-oteloluyor-2248435/
http://www.yurtgazetesi.com.tr/turkiye/akp-li-belediye-ye-mufettissoku-h74771.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/921326/AKP_li_beledi
yede_denetim_basladi__Fatih_e_3_mufettis.html

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/888828/iftarliklar_aklandi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/m/haber/cevre/873227/_Botanik_Bahce_ye_nik_h_salonu_mu__.html
http://www.hurriyet.com.tr/hasbahceye-imar-40608750
Fazıl Uğur Soylu
30 Haziran 2017
#Bilginiz_Olsun İSTANBUL 1 NUMARALI YENİLEME ALANI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Fatih İlçesi Cibali Mahallesi 1020 Ada 12 parsel de başlayan inşaatın temelinde tarihi Tonozlar Çıktığı tespit edilmiştir.
Üsküplü Camii, Nalıncı Mehmet Türbesi, Ahmet Buhari Teknesi bitişiğinde bulunan HOROZOĞLU adlı İşhanı’nın yıkılarak
Kadir Has Üniversitesine ek bina yapılmak üzere hafriyat başlatılmış olup iş makineleri ile çalışıldığı tarafımızdan tespit
edilmiştir.
 Bu inşaatın Kurul izni var mıdır?
 Kurul denetim yapmakta mıdır?
ivedilikle incelenerek gereğinin yapılması ve tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesini arz ve rica ederim. 29.06.2017
Saygılarımla
Fazıl Uğur SOYLU
https://www.birgun.net/haber-detay/akp-usulu-restorasyon-175820.html
İlçemizde hayata geçirilen Rant projelerine meclis içindeki/Dışındaki muhalefet partileri suskunluğunu korurken Muhalefetin
sadece bir temsilcisi, Sayın Fazıl Uğur Soylu, Yoğun iş mesaisine rağmen hukuksuz hayata geçirilen projeleri deşifre etmeye
devam ediyor.













http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/surda-gedik-acana-gecikmeli-sorusturma-1976711/
https://m.youtube.com/watch?v=c9Z_t4tkk0s
http://www.ntv.com.tr/turkiye/turkiyenin-en-eski-botanik-bahcesi-muftulugedevredildi,WV3_LC2BYEq3BlZ6MtVtvg
http://www.ulusal.com.tr/gundem/botanik-bahcesi-muftuluge-verildi-h171399.html
http://www.hurriyet.com.tr/koruma-kurulu-raporu-tiraslanan-otel-projeye-uygun-degil-40535539
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kumkapi-limani-yenileniyor-40532043
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1034256/AKP_li_belediyede_yolsuzluk_aklama_operasyo
nu___Sorusturma_acilinca_4_yil_sonra_belediyeye_para_odenip__dosya_kapatildi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/m/haber/turkiye/771956/Tarihi_yarimada_rant_celiskisi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/756525
http://www.fatihhaber.com/fazil-ugur-soylunun-mucadelesi-devam-ediyor/2387/
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/tarihi-surlara-portatif-ortu-40378388
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TÜRGEV HALİÇ KIZ YURDU
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hisarönü Sokak No:21-23 (Eski No:19) ( 2208 Ada 30 Parsel ) Küçük Mustafa
Paşa semtinde Gül Caminin hemen alt sokağında bulunan Erkek Öğrenci Yurdu FETO kuruluşu olduğundan ele
konularak Maliye Bakanlığına devredildi
Maliye Bakanlığı hangi gerekçe ve nasıl bir protokol düzenlediği tarafımızdan bilinmemekle beraber söz konusu
binayı TÜRGEV'E tahsis etti.
Yerinde yaptığım tespit neticesinde söz konusu binanın çok bakımsız olduğu kısa sürede tüm bakımının
yapıldığı eşyaların yenilendiği ve TÜRGEV’İN bünyesine katıldığı internet sitesinden de anlaşılacağı bilgisi yurt
müdiresinden gayri resmi olarak edinilmiştir.
Öğrenci kabul ediyor musunuz?
Sorusuna bir üst yöneticisine telefonla ulaşarak sorduğunda; dışarıdan öğrenci almadıkları sadece kendi projeleri
bünyesindeki öğrencileri kabul ettikleri bilgisi aktarıldı.
Henüz gizli tutulan bu işlem neticesinde yurt tadilata sokulmuş, adı "TÜRGEV HALİÇ KIZ YURDU" olarak
değiştirilerek hizmete hazır hale getirilmiştir. Yurdun henüz Tabelası bulunmamaktadır. 20.11.2016
Not: Maliyeye tahsisi hakkında elimizde resmi belge bulunmamaktadır.
Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi

YALÇIN BAYER 14 HAZİRAN 2017
FATİHLİLER UYANMALI ÇÜNKÜ KANDIRILIYOR
FATİH Belediyesi’nin 2016 yılında ihale ile aldığı 120 bin adet yemeğin 57.400 adedinin kayıp olduğu CHP’li meclis
üyesi Fazıl Uğur Soylu tarafından tespit edilmiş ve kaymakamlığa suç durusunda bulunulmuştu.
Fatih Kaymakamlığı söz konusu 57.400 adet yemeğin 12 değişik adreste dağıtıldığı ve sehven faaliyet raporunda
yayınlanmadığı, bu yüzden soruşturmaya gerek yoktur yönünde verdiği kararı Fazıl Uğur Soylu, Bölge İdare
Mahkemesi’ne taşıdı. Bölge İdare Mahkemesi, kaymakamlığın bu kararını bozarak böyle somut bir şikâyetin
soruşturulması gerekli yasal işlemlerden olduğu ve mahkemeye bildirilmesi gerektiği yönünde karar verdi. Soylu bir
yolsuzluk ve usulsüzlüğü daha tespit ederken, şöyle konuştu:
“Fatih halkından aldığımız muhalefet görevi gereği belediye yönetimini denetlemek, yanlış, usulsüz ve hukuka aykırı
uygulamalarına ‘dur’ demek için gereğini yapıyoruz. Yaptığımız sözlü ve yazılı ikazları dikkate almayan Fatih Belediye
Başkanlığı hakkında kanuni yollara başvurmaktayız. Hukuku sonuna kadar işleterek yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin
sorumlularını yine hukuka teslim etmek için usanmadan çalışmaktayız. Fatih halkının vergileri ve ödemeleri ile oluşan
belediye bütçesinin doğru ve Fatih halkına hizmet için rantabl harcanmasının takipçisiyiz.”
Hüseyin Sağ’dan sonra Fazıl Uğur Soylu’ya da teşekkür gerekiyor.
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/yalcin-bayer/aihm-ve-fonksiyon-zaafi-40489209
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https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/belediyenin-yardim-kolileri-parti-burosunda-2518829/
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1034256/AKP_li_belediyede_yolsuzluk_aklama_operasyonu___So
rusturma_acilinca_4_yil_sonra_belediyeye_para_odenip__dosya_kapatildi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kultur-sanat/1037242/Sahipsiz_saray.html

Cumhuriyet Gazetesi 23/07/2018

Cumhuriyet Gazetesi 26/07/2018
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10 Ağustos SÖZCÜ Defalarca sözlü ve yazılı
verdiğimiz önergelerin gereği hala yapılmadı.
17 Ağustos 2018 Chp Fatih Belediye Meclis Grubu olarak
verdiğimiz mücadele neticelendi... Atatürk anıtı artık özgür
Dünyanın ilk Atatürk anıtının 2004 yılından beri metal perdelerle
çevrili olması üzerine gelen tepkilerden sonra belediye çalışamaya
başladı.
3 Ekim 1926’da Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel
tarafından yapılan ve İstanbul Sarayburnu’nda bulunan ilk Atatürk
anıtı 2004 yılından beri metal perdelerle çevriliydi.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1066897/Bakanlik_7_kez_uyardi__AKP_li_belediye_Bizans_saray
ina_sahne_koydu.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/1068923/Kurulun_uc_kez_uyarmasina_ragmen_5_yildir_Ataturk_he
ykelini_unutmuslar.html
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http://www.cumhuriyet.com.tr/m/haber/egitim/1082177/_Cocuklar_guvende_olmayacak_.html
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/bir-okulun-daha-altina-otopark-yapilacak-205191h.htm

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1084752/Altta_dugun_ustte_namaz.html

74

FAZIL UĞUR SOYLU
FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

e. Halkın Memnuniyet Tercihleri
*Gözümde Halkın En Çok / En Az Memnun Olduğu Üç Belediye Hizmeti
veya projesi ve kent yaşamına dair öncelikli sorunlarıyla ilgili bilgiler
MEMNUNİYET:
1. Temizlik Çöp alım işleri, Yer Altı KONTEYNIRLAR
2. Ramazan Ayı etkinlikleri bedava iftarlık dağıtımı
3. Yandaşlara dağıtılsa da iaşe ve yakacak giysi yardımları, Sulukule Akademisi.
EN AZ MEMNUNİYET:
1. Yapılan yüksek tutarlı harcamalar
2. Yapılan ve Uygulamaya konulan İmar Planları ve Kaçak yapılara göz yummak
3. İlçemizdeki
Yabancıların
yoğun
ikameti,
yabancıların
işyerlerinin
denetlenmemesi ve yabancı tabela istilası
Fatih Belediye Meclisinin 09.05.2012 tarih ve 2012/44 sayılı kararı ile kabul edilen
04.10.2012 tarihli Fatih Tarihi Yarımada da Kentsel Tarihi, Kentsel Arkeolojik 1/1000
ölçekli Koruma amaçlı Uygulama İmar Planı Fatih Halkı için bir çok mağduriyet
getirmiştir. Bunlar;
İskanlı ve tapulu binalarda irtifa kaybı, yeşil alanlarda azalma, vatandaşın tapulu yerleri
Kültürel Sosyal Tesis Alanları ilan edilme, Kamuya ait ve rant değeri yüksek kupon arazi
olarak tanımlanan yerleri yandaş vakıf ve dernekler verilmesi, İlçenin trafik yoğunluğunun
arttırılması, ilçe halkı nüfusunun azaltılmasına yönelik bu planlar tarafımın çabası ile hukuka
taşınmış olup dava süreci Danıştay İdare Davalar kurulunda derdesttir.
Ayrıca Tarihi Yarımadanın kaldırımlarınızdaki parke taşları sökerek asfaltlanması,
sokak lambalarının ve alt yapının yeterli olmadığında bilhassa ana arterlerde yağış sonra su
baskınları ciddi boyuttadır.
Sanat anlamında ciddi eksikler bulunmakta, hatta sanat anlayışları sadece yandaşların
Osmanlı gelenekleri ile göstermelik olarak destek olunmaktadır. Çağdaş sanatlarla ve sanatsal
faaliyetlerle ilgili çalışmalar desteklenmemektedir.
Bakanlar Kurulu kararıyla yenileme alanı ilan edilen çok sayıda mahalleleri kapsayan
büyük alanlarda rant ağırlıklı yapılan projeleri kontrol ve denetleme yetkimiz bulunmamaktadır.
Bilhassa TOKİ, KİPTAŞ, EGEYAPI gibi kamu ortaklığı bulunan büyük inşaat şirketleri Tarihi
Yarımadayı şantiyeye çevirmektedirler. Sulukule, Süleymaniye, Ayvansaray Türk Mahallesi,
Yedikule Cer Atölyeleri, Sirkeci Garı bunlardan en önemlileridir.
Yakın zamanda İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi Müftülüğe Tahsisi gibi Mahkeme
kararıyla AVM ve Arasta yapılmak üzere projelendirilmesini durdurduğumuz İETT Garajına
yönelik proje değişikliği çalışmaları yaptıklarını biliyoruz.
Yukarıda bahsedilen Tarihi Yarımadanın tarihsel özelliklerinin kaybolmasına neden
olacak bu ve benzeri projeler Fatih Halkının ilçeyi terk ederek gelir grubu yüksek kesimlerin
yerleşmesi neticesinde ciddi mağduriyetler yaşanacaktır.
Sosyal Demokrat Belediyecilik anlayışı ve tecrübelerimizle yapılmak istenen ve halkın
mağduriyetini önleyecek çalışmaları belediye yönetimini kazanarak başaracağımıza inanıyoruz.
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f. BÜTÇE ve FAALİYET RAPORU Konuşmaları
Bütçe ve Faaliyet Raporu Konuşmaları

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2014 YILI FAALİYET RAPORU HAKKINDA
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
FAZIL UĞUR SOYLU ’NUN
GÖRÜŞÜ

09 NİSAN 2014
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KISACA 4 KONUYA DEĞİNECEĞİM…
1- SİLİVRİKAPI YURDU…
TÜRGEV (SAYFA 222 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
2- 4483 SAYILI YASA…
(SAYFA 391 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ)
3- RAMAZAN EFENDİ PARKI (SAYFA 244 PARK BAHÇELER )
4- KENT KONSEYİ
1---- SİLİVRİKAPI YURDU… TÜRGEV (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYFA 222)
BELEDİYE BAŞKANIMIZ NEDENSE BİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU YAPMAK İSTER…. ADINI DA
SİLİVRİKAPI KIZ ÖĞRENCİ YURDU KOYAR…
BİZ BUNA KARŞI ÇIKMAYIZ… ANCAK BU YURT YAPILDIKTAN SONRA NASIL VE KİM
TARAFINDAN İŞLETİLECEK DİYE SORDUĞUMUZDA BİZE ŞİMDİDEN BÖYLE BİR KARARIMIZ
YOK DERLER.
BİZDE BU YURDUN YAPILDIKTAN DONRA KREDİ YURTLAR KURUMUNA YA DA
BELEDİYENİN ŞİRKETİ OLAN HALKTAŞ TARAFINDAN İŞLETİLMESİ KAYDI İLE ONAY
VERECEĞİMİZİ SÖYLEYİNCE… BİZE SİZ ÖĞRENCİ YURDUNA KARŞIMISINIZ İFADESİNİ
KULLANIRLAR VE BİZ ONAY VERMEYİZ…
YURT YAPILIR BİTER VE MECLİSTEN 25 YILLIĞINA TÜRGEV’E BEDELSİZ VERİLMESİ İÇİN
BAŞKANA YETKİ İSTERLER..
BİZDE FATİH HALKININ PARASIYLA YAKLAŞIK 10 MİLYONA MAL OLAN BU YURDUN
NEDEN BEDELSİZ VE 25 YILLIĞINA BÖYLE BİR VAKFA VERİYORSUNUZ DİYE KARŞI ÇIKARIZ.
BU ARADA MECLİSTEN ONAY ALINMADAN AYLAR ÖNCE TÜRGEV BU YURDUN İSMİNİ
MEVLANEKAPI KIZ ÖĞRENCİ YURDU OLARAK DEĞİŞTİRİR VE KAYIT ALMAYA BAŞLAR…
YURT TESLİM EDİLDİĞİNDE ÖĞRENCİ YURDUNUN KAPASİTESİNİN DOLDUĞUNU TESPİT
ETTİK…
SONRA VAKFIN KURUCULARI VE YÖNETİMİNİ İNCELEDİĞİMİZDE BAŞBAKANIN AİLESİ
YAKIN ÇEVRESİNİN VE BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAYIN MUSTAFA DEMİRİ’İNDE YÖNETİMDE
OLDUĞUNU ÖĞRENİRİZ…
GERİSİNİ SİZLER DE BASINDAN BİLİYORSUNUZ MALÜM “17 ARALIK RÜŞVET VE YOLSUZLUK
OPERASYONUNUN” BAŞLICA KONULARINDAN BİRİ HALİNE GELİR..
ŞİMDİ SORUYORUM… MUHALEFETİN UYARILARINI DİKKATE ALAN BİR BELEDİYE
BAŞKANIMIZ OLSA İDİ BU SORUNLAR YAŞANIRMIYDI…?
FATİH HALKI VE FATİH BELEDİYEMİZ BÖYLER BİR DURUMA MARUZ KALMAYI HAK ETTİ Mİ?
AYRICA:
BU YURTTAN BAŞLANGIÇTA HİÇ BİR PROTOKOLDAN SÖZ EDİLMEZ İKEN 2 AY SONRAKİ
MECLİS TOPLANTISINDA KONU İLE İLGİLİ SORU SORDUĞUMUZDA BELEDİYE BAŞKANI BİR
PROTOKOL YAPILDIĞINI VE ÖĞRENCİLERİN % 20 Sİ İÇİN FATİH BELEDİYESİNE KONTENJAN
TANINDIĞINI İFADE ETTİ… HEMEN AKEBİDE 07/11/2013 TARİHİNE VERDİĞİMİZ ÖNERGEDE
BUNUN DETAYLARINI VE PROTOKOLÜN BİR NUSHASINI İSTEMEMİZE RAĞMEN BU GÜNE
KADAR ÖNERGEMİZE CEVAP DAHİ VERİLMEDİ…
2---- 4483 SAYILI YASA ( SAYFA 391 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ)
SAYFA 391 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU
GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA ÖN İNCELEME İŞLEMİ İÇİN
56 KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDIĞI BEYAN EDİLMİŞ.
BURADA, KAMU GÖREVLİLERİNİN İSİMLERİ MEVCUT DEĞİL.
ŞİMDİ SİZLERE CHP GRUBUNUN YAPTIĞI SUÇ DUYURULARI NETİCESİNDE DÖNEMİN
İÇİŞLERİ BAKANLARI;
BEŞİR ATALAY, İDRİS NAİM ŞAHİN, MUAMMER GÜLEN
TARAFINDAN SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEYEREK KORUMA ALTINA ALINAN FATİH
BELEDİYESİ KAMU GÖREVLİLERİNİN İSİMLERİNİ BİLGİ OLARAK AKTARACAĞIM…
MUSTAFA DEMİR
TALİP TEMİZER
VEYSEL KARANİ YÜKSEL
REFİK LAL

İZZETTİN ÖZTOSUN
ERHAN OFLAZ
HASAN SUVER
FUAT İNCİ

ANCAK ………….

77

İSMAİL HAKKI TURUNÇ
EDNAN GÜLER
ZEKİ GÜNDOĞDU
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MUSTAFA DEMİR
EDNAN GÜLER
REFİK LAL

TALİP TEMİZER
VEYSEL KARANİ YÜKSEL
LEVENT YONAR

ERHAN OFLAZ
AHMET AKYILDIZ

HAKKINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ VERDİĞİ KARAR DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ
TARAFINDAN BOZULARAK YUKARIDAKİ KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA YARGILANNMA
İZNİ VERİLMİŞTİR…
(Chp meclis grubu olarak
70 ADET SUÇ DUYURUSU YAPTIK …… 6 TANE MAHKEME AÇTIK)
3---- SAYFA 244 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FATİH BELEDİYE MECLİS
BAŞKANLIĞINA
http://www.fatih.bel.tr/icerik/7767/ramazan-efendi-parki/ adresinde parkın Seyyidömer mahallesinde
bulunduğu beyan eden Fatih Belediyesi park ve bahçeler müdürlüğünüm resmi sitesindeki bu yanlışlığın
derhal düzeltilerek müdürlüğün, Fatih ilçesindeki mahallelerin sınırları ile ilgili yeterli bilgi sahibi
olmamaları gibi vahim bir hatayı düzeltmeleri için dikkatlerinin çekilmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki soruların cevaplanması, gereğinin yapılması ve grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için
önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
*************************************************************************
VERDİĞİMİZ SORU ÖNERGESİ İLE DÜZELTİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELEDİYE YÖNETİMİNE
AKTARDIĞIMIZ HALDE…………..
2013 YILI FAALİYET RAPORUNUN 244. SAYFASINDA RAMAZAN EFENDİ PARKI PARKINI HALA
SEYİD ÖMER MAHALLESİ SINIRLARINDA OLDUĞU BEYAN EDİLMEKTEDİR….
BİR DİĞER HUSUS DA SEYYİD ÖMER MAHALLESİNİN İSMİNİN BU SAYFADA OLDUĞU GİBİ
DİĞER BAZI SAYFALARDA DA YANLIŞ YAZILMIŞTIR…
YANLIŞ “SEYİD ÖMER”…………….DOĞRUSU “SEYYİD ÖMER”
4---- 5393 sayılı Kanunun 76.maddesine ve Kent Konseyi Yönetmeliğine göre
KENT KONSEYİ OLUŞUMUNDAKİ VE ÇALIŞMASINDAKİ GEÇEN DÖNEMLERDEKİ
HATALARIN YAPILMAMASI ……
Kent Konseyi Üyeliği ve Organları (Değişik Başlık:RG-6/6/2009-27250)
Kent konseyi üyeliği
MADDE 8 – (Başlığı ile değişik:RG-6/6/2009-27250)
(1) Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu
ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:
a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,
b) Belediye başkanı veya temsilcisi,
c) Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri,
ç) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı
üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi
aralarından seçecekleri temsilcileri,
d) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her
üniversiteden birer temsilci,
f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların
temsilcileri,
g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.

NETİCE OLARAK…………
SİZ DEĞERLİ MECLİS ÜYELERİ… SİZLER HALKIN TEMSİLCİLERİ OLARAK BURADA
BULUNUYORSUNUZ…. MEMUR DEĞİLSİNİZ… ÖNÜNÜZE GELEN HER KARARI ONAYLAMAK
ZORUNDA DEĞİLSİNİZ… HALKIN YARARINA OLAN VE YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRACAK HER
TÜRLÜ KARARIN ARKASINDA OLMALI, BELEDİYE YÖNETİMİ TARAFINDAN OLASI YAPILACAK
HATALARIN ÖNÜNDE DURMALI, MUHALEFETİN ÖNERİLERİNİ VE ELEŞTİRİLERİNİ DİKKATE
ALARAK DEMOKRASİNİN TAM OLARAK İŞLETİLESİNE KATKI KOYMALISINIZ..
HEDEFİMİZ; BU YENİ DÖNEMDE BİRLİKTE FATİH HALKININ BİZE VERDİĞİ GÖREVİ TAM VE
EKSİKSİZ YAPABİLMEKTİR.
HEPİNİZE SAYGILARIMI SUNARIM….
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FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2015 YILI FAALİYET RAPORU HAKKINDA
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
FAZIL UĞUR SOYLU ’NUN
GÖRÜŞÜ

08 NİSAN 2015
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TESPİT EDİLEN KONULAR…
1---- KEDİ EVLERİ VE DİĞER PROJELER (SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYFA 376-377)
Fatih Hudutları içerisinde Kedilerin barınması ve beslenmesi için (05.10.2009 ve 02.05.2011 )
tarihlerinde verdiğimiz 2 adet proje önerisine Sayın Hasan SUVER, her şey bitti kedilerle mi uğraşacağız
ifadelerini içeren sözlü cevabına rağmen verdiğimiz projenin gereğine inanarak önergemizi dikkate alarak işleme
koyan Belediye Başkanlığı, yaptırılan ve Fatih ilçesinin muhtelif yerlerine konulan 125 ADET kedi evleri ile
hayvan sever vatandaşlarımızın takdirini kazanmıştır.
KEDİ EVLERİ ni yaparak hayata geçiren ve 2015 faaliyet raporunun 376-377 sayfalarında duyuran Fatih
Belediyesine teşekkür ederiz…..!!!
Biz CHP Meclis Grubu olarak sadece önerge vermiyoruz, geçen yıllarda olduğu gibi son 3 ayda verilen
proje önerilerimizi dikkate alınarak hayata geçirilmesini ve Önerilerin CHP Meclis Grubunun olduğunu deklare
ederek bizlerinde yönetime verdiğimiz katkıların halka duyurulması demokrasinin gereği olduğunu
unutmamanızı öneririm.
Verdiğimiz Proje Önerilerinden Bazıları:










Köpek Beslenme Ünitesi Meclise Verilme tarihi……………. 07.07.2014
Baz istasyonlarının kontrol altına alınması…………………. 10.07.2015
Pazarlar ve Kontrol Terazileri………………………………. 05.07.2014 YAPILDI
Pankart ve Afiş Asma Yerleri……………………………….. 30.08.2014
Kadın ve Çocuk Barınma Evlerinin Yapılması…………….. 06.01.2016
Atık Elektronik Eşyaların Toplatılması…………………….. 05.02.2016
Engelli Gündüz Bakım Evi…………………………………… 05.02.2016
Çevre Dostu Ekonomik Aydınlatma Projesi………………… 05.03.2016
Elektronik Manyetik Alan Kirliliği Farkındalık Projesi…… 01.04.2016

2---- E-İMZA ve Wİ-Fİ (BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SAYFA 92 ve 98)
Belediye Başkanımız DETSİS’İ (Devlet teşkilatı merkezi kayıt sistemi) kullanan alt yapısını oluşturarak
kullanan ilk kurum olmamızdan dolayı Başbakanlıktan ilk teşekkür alan kurum olduğumuzu söyledi. Bende
DETSİS sistemini kullanmadaki ilk eleştirimi yapıyorum. Belediye Bünyesinde 33 adet yeni e-imza alındığı, 11
adet e-imza sözleşmesi güncellendiği belirtilmektedir. Bunun amacı resmi işlerin hızlı yürümesini, DETSİS
sistemini kullanma ve işlemlerin imzada beklememesini ya da bekleme süresinin minimuma indirgenmesi
amaçlandığını biliyoruz. (Sayfa 92)
Ancak Belediye Meclis Üyesi Olduğuma dair resmi yazıyı belediyeden talep ettiğim günden sonra defalarca
telefonla sorduğum halde imza için başkana gönderildiği, 8. günün sonunda özel kalemle görüşmem sonrası
Başkanda e- imzadan çıkmadığını öğrendim. Belgeyi e-imzalı olarak 9. günde ancak alabildim. Bu konuya
değinmek istedim. Teknolojimiz ve alt yapımız var ancak kullanmada gerekli titizliği gösterme de daha dikkatli
olunmasını ifade etmek istiyorum.
Ayrıca;
2015 yılı faaliyet raporunun 98. sayfasında Kablosuz İletişim ana Hizmet Binamızda Wireless Hizmeti
başlıklı faaliyette; Belediyemizin Ana Hizmet Binasını işleri için gelen vatandaşların internet ihtiyaçları için
kullanımına sokulan wi-fi internet uygulamasının sık sık arızalanması ve bu arızanın giderildiği beyanının
faaliyet raporuna konulmasını yadırgadım. Bu hizmet veriliyorsa çalışıyor demektir. Arızanın giderilmesi bir
faaliyet olarak gösterilmesi ilginçtir. Bu konudaki görüşlerinizi bekliyoruz…
3---- AEEE (ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALAR) TOPLAMA (ÇEVRE KORUMA
VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ SAYFA 109)
Elektronik Atıklar Başlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü faaliyetleri arasında gösterilen
Elektronik Atıkların toplanma miktarı 2015 yılında 385 kg toplandığı beyanı bulunmaktadır. 2014 de…120 kg
toplanmış idi.
Bu miktarlar Fatih İlçesi için küçük rakamlardır. Bu konu üzerinde gerekli önemin verilmediğini
düşünmekteyiz.
22.05.2012 tarih 28300 Sayılı resmi Gazetede yayımlanan “ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK
EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ”NİN Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 8.
Maddesinin 1.fıkrasına istinaden, nüfusu 400 binden fazla olan ilçe belediyelerinin görevleri arasında olan AEEE
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toplama başlangıç tarihi 01.05.2013 olan uygulamanın gereğinin yapılmadan toplatılma yapıldığı
anlaşılmaktadır.
05.02.2016 tarihli verdiğimiz ve yönetmeliğin detaylarını belirttiğimiz önergenin ivedilikle
hayata geçirilerek için gereği yapılmalıdır. Bu konu hakkında gerekli uyarılarımızı yapmaktayız.
4---- BELEDİYEMİZ ALEYHİNE AÇILAN İDARİ VE ADLİ DAVA SAYISI
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SAYFA 225)

( HUKUK

Belediyemiz aleyhine açılan ADLİ dava sayısı 460
Belediyemiz aleyhine açılan İDARİ dava sayısı 422
Belediyemiz aleyhine neticelen İDARİ mahkeme karar sayısı 80
Belediyemiz aleyhine neticelen ADLİ mahkeme karar sayısı 57
Burada dikkat çeken İDARİ Davaların (460) çokluğudur...
Bu konuda Sayın Başkandan bir açıklama bekliyorum…
5---- 2015 YILI RAMAZAN AYINDA VERİLEN SOKAK İFTARLARI (BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ SAYFA 83)
Ramazan Ayının belli günlerinde toplam; 16 gün, 15 değişik yerde 62.600 adet, sokak iftarı, 27. günde
Protokol’e 750 kişilik iftar verildiği belirtilmektedir.
Ancak,
Fatih Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2015 /28953 İhale kayıt numarası ve
13.04.2015 İhale tarihi ile İşe başlama tarihi 27.04.2015; işi bitirme tarihi 31.12.2015 olan ve 2.696.250,00 TRY
(İKİ MİLYON ALTI YÜZ DOKSAN ALTI BİN İKİ YÜZ ELLİ TRY) Sözleşme Bedeli ile UĞRAŞ GIDA
SAN. LTD. ŞTİ’ ye İhale edildiği EKAP ta kayıtlıdır.
Sözleşmede; İftar programı İdarenin belirlediği günlerde, idarenin tespit ettiği sokaklarda, idarenin
belirlediği miktarlarda olacak ve idarece belirlenen program dâhilinde yapılacaktır.
Kapalı kutularda paketlenmiş ramazan ayı boyunca toplam 120.000 (Yüz yirmi bin) adet Pakette Sıcak
İftar yemeği olacaktır denmektedir.
İftar Yemeği Verilecek Mekânlar;
120.000 adet Ramazan Sokak İftarları İçin Pakette Sıcak Yemek Hizmeti Alımıdır.
RAMAZAN SOKAK
İFTARLARI

120.000 ADET
15 MAHALLEDE
(PAKET YEMEK)

FATİH BELEDİYE İLÇE SINIRLARI
İÇERİSİNDE BELİRLENEN
15 FARKLI MAHALLELERDE

Hizmet alımı yapılan 2015 yılı Ramazan Sokak İftarı için alınan 120.000 Adet paket yemeğin
62.600 adedi vatandaşlara ikram edilmiş olduğu faaliyet raporunda belirtilmiş. (62.350 – 750 = 62600)
Burada merak ettiğim 120.000 – 62.600 = 57.400 adet İftar Paket Yemeğinin nerede olduğu, faaliyet
raporunda baskı ya da hesap hatası mı yapıldı? Bu kadar yemek paketini herhalde kimse evine
götürmedi…
Bu konunun aydınlatılmasını rica ediyorum…
NETİCE OLARAK…………
HEDEFİMİZ; ÖNÜMÜZDEKİ SÜREDE BİRLİKTE FATİH HALKININ BİZE VERDİĞİ GÖREVİ
TAM VE EKSİKSİZ YAPABİLMEKTİR.
HEPİNİZE SAYGILARIMI SUNARIM…
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FATİH BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE
2017 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI
ELEŞTİRİSİ
CHP MECLİS ÜYESİ FAZIL UĞUR SOYLU’NUN
GÖRÜŞÜ VE RET GEREKÇELERİ

21 EKİM 2016
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SAYIN BAŞKAN, SAYIN BELEDİYE BAŞKANI, SAYIN MECLİS ÜYELERİ, BELEDİYE
BAŞKAN YARDIMCILARI, BİRİM MÜDÜRLERİ, BELEDİYE ÇALIŞANLARI, KONUKLAR VE
BASIN MENSUPLARI;
FATİH BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE 2017 YILI YILLIK PERFORMANS
PROGRAMI HAKKINDA ŞAHSIM ADINA SÖZ ALMIŞ BULUNMAKTAYIM, HEPİNİZİ SAYGIYLA
SELAMLIYORUM.
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROĞRAMI KİTABININ 8 SAYFASINDA “MİSYON” BAŞLIĞINDA
ŞÖYLE YAZIYOR
Yönetişim ilkeleri olarak adlandırılan; şeffaflık hesap verebilirlik, katılımcılık, cevap verebilirlik, hukukun
üstünlüğü, eşitlik, stratejik vizyona sahiplik ilkelerinin her birini, kurumun her biriminde hayta geçirerek yüksek
performanslı çalışanlarıyla hizmet üretmek, insan, sosyal yaşam, tarih ve kültür, turizm, ekonomi vb. kilit
alanlarda operasyonel mükemmelliği ile TAM BELEDİYECİLİK HİZMETİ VERMEK.
2014 YILINDAN 2016 EKİM AYINA KADAR SADECE BENİM VERDİĞİM 106 ÖNERGEDEN 35
SİNE CEVAP VERİLDİ.. BU MU ŞEFFAFLIK, CEVAP VERİLEBİRLİK, KATILIMCILIK…
MUHALEFETİN
VERDİĞİ
ÖNERGELERE
CEVAP
VERİLMEMESİNİ
NASIL
AÇIKLAYACAKSINIZ…
KERMES YAPMAK İSTEYEN VAKIF VE DERNEKLER
Fatih sınırları içersinde çok sayıda Dernek ve Vakıf faaliyetini sürdürmektedir.
Kuruluş amaçlarında yardım ve sosyal dayanışma faaliyetleri olan Vakıf ve Derneklerin zaman zaman
Belediyeye müracaatları ile kendilerine KERMES alanları tahsis edildiğini biliyoruz.
Bu bağlamda “Tarihi Yarımada Dayanışma ve Kültür Derneğinin” kermes talebi dernek merkezinin bulunduğu
ve ağırlıklı olarak faaliyet bölgesindeki talebi maalesef kabul görmemiş, ALİ KUŞCU Mahallesi TABHANE
sokak uygun görülmüştü.
Bu alanda KERMES yapan dernek görevlileri İBB Zabıtaları tarafından kaldırılmıştır.
KocamustafaPaşada birçok Dernek ve Vakfa Kermes İzni verildiği halde Bu derneğe Kaymakamlıktan izni
olduğu halde neden yer verilmemiştir. Burada ölçüt nedir, bu ayırımcılık neden yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili
Sayın Başkanın açıklama yapmasını rica ediyorum.
TOPKAPI KALEİÇİ KARA SURLARI İÇİNDE YENİ YAPILAN TOPLANTI ALANI
SÜLAYMANİYE, KÜÇÜK PAZAR BÖLGELERİNDE FATİH BELEDİYESİ İLE KİPTAŞ
İŞBİRLİĞİNDE
UYGULANAN
PROJELERDE
VATANDAŞLARDAN
BİNALARININ,
ARSALARININ İSTİMLÂK EDİLMEK İSTENDİĞİ VE MÜLKLERİNİ KİPTAŞ MARİFETİ İLE
DÜŞÜK BEDELLE ALINDIĞI GİBİ BİR ÇOK MAĞDURİYET YAŞADIKLARI KONUSUNDA
YOĞUN ŞİKAYRETLER ALMAKTAYIZ, BU KONUDA AÇIKLAYICI BİLGİ TALEP EDİYORUZ.
15 TEMMUZ DARBE KALKIŞMASI SONRASI FATİH BELEDİYESİNDE İŞ AKTİ FES EDELİNLER
VARMI DIR ? VARSA BU KONU HAKKINDA MECLİSE BİLGİ NEDEN VERİLMEMİŞTİR. BAZI
İŞ AKTİ FESLERİNİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ BU KONUDA SAYIN BAŞKANDAN AÇIKLAMA
BEKLİYORUZ.
15 TEMUZ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI BELEDİYE ÖNÜNDE AKŞAM 22:00 DEN SABAHA
KADAR YAPILAN DEMOKRASİ MİTİNGLERİNDE BELEDİYE BÜTÇESİNDEN NE KADAR
HARCAMA YAPILMIŞTIR.
BU HARCAMA KALEMLERİ HANGİ FASILDAN KARŞILANMIŞTIR..?
BELEDİYE BÜNYESİNDE BAŞKAN YARDIMCILARI VE MÜDÜR DEĞİŞİKLERİ ATAMALAR
HAKKINDA MECLİSE BİLGİ VERİLMEMEKTEDİR
5393 sayılı kanun madde 49’a göre bu bir zorunluluktur. Bu konu ile ilgili daha önce yaptığımız yazılı ve
sözlü uyarılar neticesinde bir dönem bu bilgiler Belediye Meclisine taşınmış idi. Bu bilgilerin Belediye
Meclisine aktarılması kanuni bir zorunluluk olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum
PAZARLARIN VE PAZARCI ESNAFININ 21 Temmuz 2016 TarihindeYAYINLANAN
YÖNETMELİKLE DENETLENMESİ
Bu konu hakkında çalışmaların hangi amada olduğu vatandaşlarımızın ağılıklı alışveriş yaptıkları semt
pazarların daha düzenli, hijyen ve denetim altında bulunması belediyemiz zabıta müdürlüğünün asli
görevlerindendir. Bu konuda yeni ve netice alınmış uygulamalar nelerdir?
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PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, semt ve üretici pazarlarını modern bir yapıya kavuşturmak, bu yerlerde sebze ve
meyveler ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine
uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak ve üreticiler ile
pazarcıların faaliyetlerini düzenlemektir.
Pazar yerinde bulunması gereken hizmet tesisleri ve özellikleri
MADDE 6 – (1) Pazar yerlerinde;
a) Pazarcı ve üretici satış yerleri,
b) Zabıta bürosu, c) Çöp toplama yeri, ç) Elektronik tartılar, d) Hoparlör sistemi,
e) Aydınlatma sistemi, f) Güvenlik kamerası, g) Tuvalet
Bulunması zorunludur.
(2) Satış yerlerinin alan büyüklüğü ve kullanımı ile buralardaki tezgâhların ebat ve biçimine ilişkin özellikler, mal teşhirini
olumsuz etkilemeyecek, alışveriş için yeterli geçiş yolları bırakacak ve pazar yerlerine standart bir görünüm kazandıracak şekilde
ilgili meslek kuruluşunun görüşü alınarak belediye encümenince belirlenir.
(3) Zabıta bürosu, ilgili personelin ihtiyacını karşılayabilecek özellikte ve kapasitede olur. Seyyar kabinler de bu amaçla
kullanılabilir.
(4) Pazar yerlerinde oluşan çöplerin kaldırılıncaya kadar tutulacağı çöp toplama yeri, pazar yerinin uygun bir yerinde oluşturulur.
Çöp toplama yerlerinin kapasitesi, pazar yerinin büyüklüğü ve iş hacmine göre belirlenir.
(5) Pazar yerlerinde faaliyet gösterenler ile tüketicilerin can ve mal güvenliğini sağlanması amacıyla, pazar yerlerinin kapasitesi
göz önünde bulundurularak yeterli sayı ve özellikteki güvenlik kameraları uygun alanlara yerleştirilir.
(6) Tuvaletler, pazar yerlerinin kapasitesi göz önünde bulundurularak ihtiyacı karşılayacak sayıda ve özellikte olur. Bu amacı
sağlayacak şekilde, seyyar tuvalet kabinleri veya pazar yerinin çevresinde bulunan tuvaletler de kullanılabilir.
(7) Tüketicilerce satın alınan malların ağırlığının kontrol edilebileceği, ilgili mevzuata uygun elektronik tartılar, pazar yerlerinin
giriş ve çıkış noktalarına konulur.
(8) Gerekli görülen duyuruların yapılabileceği uygun ve yeterli kapasitedeki hoparlör sistemi ile pazar yerlerinin yeterli düzeyde
aydınlatılmasına imkân sağlayacak aydınlatma sistemi kurulur.
(9) (Değişik ibare: RG-13/7/2013-28706) Satış yerlerini kullananların pazar yerine mal getirme, boşaltma ve yükleme işlerini
kolaylıkla yapabilmelerine imkân verecek tedbirler belediyece alınır.
(10) Zorunlu tesisler dışında ihtiyaca göre belirlenecek diğer tesisler belediyece oluşturulabilir.
(11) (Ek:RG-13/7/2013-28706) Kapalı pazar yerlerinde, bu maddede öngörülen zorunlu tesislere ilave olarak, pazar yerinin iş
hacmi ile burada faaliyet gösterenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde otopark alanı ile yeterli kapasitede havalandırma
sistemi bulunur. Kapalı alanlara ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
Satış yerlerini kullanacaklarda aranılacak şartlar
MADDE 12 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-13/7/2013-28706)
(1) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.
a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.
b) Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olmak.
c) Vergi mükellefi olmak.
ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.
d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.
(2) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır.
a) Sebze veya meyve üreticisi olmak.
b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak.
c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.
ç) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.
(3) Satış yeri tahsis talebinde bulunanlar; Ek-1’de yer alan dilekçe, esnaf ve sanatkârlar odasına/Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge ve son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık
fotoğraf ile birlikte ilgili belediyeye başvurur.
(4) Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen satış yerlerini kullananlar hakkında bu maddede belirtilen hükümler uygulanır.

STRATEJİK HEDEF 1.4
Faaliyet 1 başlığında “ İlçe sınırlarında ikamet etmekte olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımı
yapmak ”
Tanımı ile Basın Yayın Halkla işler Müdürlüğünün 2016 hedefi 10.000 kişi maliyeti ise 3.200.000Tl olarak
belirtilmişken
2017 hedefi 10.000 kişi maliyeti ise 3.000.000Yl olarak raporda yer verilmiştir
Bu hedeflerdeki kişi sayısı aynı ve aradan bir yıl geçtikten sonra 200.000TL gibi bir tasarrufu nasıl
gerçekleştirmiştir.
Yemek kalitesinde mi yoksa ihale aşamasında mı bir düşüş yaşanmıştır bu konuya bir açıklık getirilmesini rica
ediyorum.
STRATEJİK AMAÇ 7. TOPLUMSAL DENETİM VE GÜVENLİK BAŞLIĞINDA
İlçenin toplumsal düzeninin iyileştirilmesine yönelik işbirlikleri geliştirmek amacıyla ilçe ekonomisini ve
ticaretini geliştirici ve kent güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlere yer verilmiştir.
STRATEJİK HEDEF 7.1
İlçe ekonomisini ve ticaretini geliştirmedi için işyeri ve esnaf denetimlerini yapmak hedef konmuştur.
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Sayın Başkan; İlçemiz sınırları içerisinde kaç adet Suriye yada tabancı kökenli işyeri açılmıştır. Bunları kaçı
ruhsatlanmıştır. Ruhsatsız çalışan, göz yumulan yabancı işyerlerinin haksız rekabet ve hijyen açısından diğer
esnaflarda ve vatandaşlarda ciddi kaygı yaratmaktadır. Bu konuda bir çalışmanız varmıdır?
STRATEJİK HEDEF 7.2
Kent güvenliğini sağlamak amacıyla; ilgili kurumlar işbirliğinde: önleyici çalışmalar yürütmek ibaresi
bulunmaktadır.
Bizlerin defalarca yazılı ve sözlü verdiğimiz önergelerde, bilhassa günlük ve aylık ev kiralamaları konusundaki
tehlikeyi ve vatandaşlarımızın huzursuzluklarını defalarca gündem yaptık kürsüden ifade ettik. Aksaray
bölgesini İlçemize yakışmayacak gayri ahlakı faaliyetlerde bulunan mekânların denetlenerek bazılarının derhal
kapatılması konusunu da gündeme getirmiş idik. Bu konularda hiçbir çalışma yapılmadı…
Taa ki.. Atatürk havaalanına yapılan terör baskınını yapanların Fatih İlçesi Aksaray Mahallesi horhor mevkiinde
bulunan bir evde ikamet etmelerinin meydana çıkmasına kadar.
Son dönemde Belediye, Polis ve Maliye personelleri ile bazı çalışmaların yapıldığını uyarıcı ve İHBAR
pankartları asıldığını biliyoruz.
Bizim uyarılarımız ciddiye alıp bu çalışmaları daha önce yapılması gerekli olduğunu herhalde sizlerde
anlamışsınızdır?
Bu konuda yapılan çalışmalar ve alınan neticeler hakkında sizden Meclise bilgi aktarmanızı rica ediyoruz.
STRATEJİK AMAÇ 9
2017 Yılı Mali Performans Programında Stratejik Amaç 9 Ulaşım Başlığında açıklanan,
2017 Performans Programı İle 2016 Tahmini Bütçesindeki Artışın Stratejik Amaçlar Kaynak İhtiyaç Tablosunda
11.920.000 TL Olmasının Nedenleri arasında ROBOT VE YER ALTI OTOPARK Hakkında Bilgi Rica
Ediyorum. (Geçen yıl….. 410.000.-TL idi. Fark; 11.510.000.-TL
STRATEJİK AMAÇ 11
Kurum İçi İletişimin Güçlendirilmesi Stratejik Planda 2015 Yılı Tahmini Bütçesi, 1.050.000.-TL Olduğu Halde
2016 Yılında Olduğu Gibi 2017 Yılı Tahmini Bütçesinde Herhangi Bir Bütçe Ayrılmamış Olduğu
Gözükmektedir.
Geçen yıl bu konudan bahsettiğim halde bir cevap alamadığım gibi aynı uygulama devam etmektedir.
İhtiyaç olmuyorsa, Bu fasıl neden kaldırılmıyor. Bu fasıl unutulmuş mudur, yoksa kurum içi iletişim için
2017 yılında Bütçeye ihtiyaç duyulmamaktadır.
FATİH GAZETESİNİN FATİH HALKINA 2016 YILI MALİYETİ...
YILDA 900.000 ADET TARİHİ YARIMADA FATİH GAZETESİ BASILIP DAĞITILIYOR… AYDA 75.000
ADET
BEDELİ : TASARIM, BASIM, 2.575.000,00 TRY + DAĞITIM, 227.500,00 TRY.... TOPLAM.
2.802.500,00TRY +KDV= 3.306.950.TRY (ÜÇ MİLYON ÜÇYÜZALTI BİN DOKUZYÜZ ELLİ TRY)
DETAYI;
900.000 ADET TARİHİ YARIMADA FATİH GAZETESİ, 10.000 ADET DAVETİYE, 1.000 ADET KİTAP
SETİ (10 kg), 8.000 ADET KUTULU KALEM, 10.000 ADET MEKTUP ve KİTAP SETİ (840 Gram) OLMAK
ÜZERE DAĞITIM HİZMETİ İŞİDİR.
Fatih Belediyesinin aylık bastırıp dağıtımını yaptırdığı BÜLTEN VE TARİHİ YARIMADA FATİH GAZETESİ
YAYINA HAZIRLANMASI VE BASIM HİZMETİ ALIMI... BASIM, TANITIM VE DUYURU HİZMETİ
ALINACAKTIR. FATİH BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale kayıt numarası: 2015/146722
1- İhalenin
a) Tarihi: 30.11.2015
b) Türü: Hizmet alımı
c) Usulü: Açık
d) Yaklaşık Maliyeti: 3.278.975,00 TRY
2- İhale konusu hizmetin
a) Adı: DUYURU, TANITIM MATERYALİ TASARIM BASIM, TARİHİ YARIMADA FATİH GAZETESİNİN YAYINA
HAZIRLANMASI VE BASIM HİZMETİ ALIMI
b) Yapılacağı yer: Fatih Belediye Başkanlığı Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
c) Süresi: 01.01.2016 - 31.12.2016
3- Teklifler
4- Sözleşmenin
a) Tarihi : 07.01.2016
b) Bedeli : 2.575.000,00 TRY ***
c) Süresi : 11.01.2016 - 31.12.2016
d) Yüklenici : BAYEM AJANS PROM MEDREK ORG MAT VE BİL HİZ SAN TİC LTD ŞTİ
****************************************************************
İhale kayıt numarası : 2015/147390
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1- İhalenin
a) Tarihi : 07.12.2015
b) Türü : Hizmet alımı
c) Usulü : Açık
d) Yaklaşık Maliyeti : 314.218,75 TRY
2- İhale konusu hizmetin
a) Adı : BAŞKANLIĞIMIZ ETKİNLİKLERİNİN DUYURULMASI İÇİN DAĞITIM HİZMETİ ALIMI
b) Yapılacağı yer : BASIN YAYIN VE HALKA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN BELİRLEYECEĞİ İŞ PROGRAMI DAHİLİNDE
YAPILACAKTIR.
c) Süresi : 01.01.2016 - 31.12.2016
3- Teklifler
4- Sözleşmenin
a) Tarihi : 04.01.2016
b) Bedeli : 227.500,00 TRY ***
c) Süresi : 05.01.2016 - 31.12.2016
d) Yüklenici : AJANS PRESS KURYE VE DAĞITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

BİR DİĞER KONU İSE;
Belediye Başkanı Fatih Belediyesini Maalesef Vekil Müdürlerle Yönetmektedir.
Belli Sayıda Vekillik ve Görevlendirilme Anlaşılabilir Ancak 22 Müdürlüğün 15’İ Vekâleten Yürütülmesi Hem
Hizmet Açısından Hem de Hukuki Açıdan Sakıncalıdır.
Bilhassa Zabıta MüdürlüğüBaşta Olmak ÜzereYapı Kontrol, Ruhsat Ve Denetim, Yazı İşleri, Etüd Proje
Müdürü, İşletme Müdürü, Hukuk İşleri MüdürüGibi Müdürlükler Uzun Süre Vekâleten Yönetilmemelidir.
 Müdürlükler 1. derece devlet memuru ve unvanlı kadrolar olduğundan yapılan atamaların bu kadrolara
uygun özellikler var mı?
 Müdür kadrosunda olduğu halde müdürlük yaptırılmayan personel var mıdır?
 Üç Dönemdir Belediye Başkanı Olduğunuz halde, vekâleten ve görevlendirilme ile yürütülen
Müdürlüklere Kadro Yetiştirilmemesinin Nedenleri nelerdir?
 Bu Konuda Ne Gibi Tedbirler Alacaksınız?
Unvanlı kadroların ataması ita amirinin uhdesinde olduğunu da biliyorum, ancak herhangi bir teftişte zor
durumda kalınmaması için bazı değişikliklerin yapılması gereğine inanıyorum.
Ayrıca, Sayın Başkanın;
Fatih Belediyesi Bünyesinde olup ta kadro derecesi, LİYAKATİ, bilgi ve deneyimi yeterli olduğu halde çeşitli
nedenlerle müdür kadrosu verilmeyip bekletilen ve bu yüzden vekalet yöntemine başvurulduğu zorunluluğu olup
olmadığını, varsa böyle bir durumun ortadan kaldırılması gerektiğini “Misyon” açıklamasında olduğu gibi
buradan açıklamasa bile gereğini yapacağını umuyorum.
KADROLU MÜDÜRLÜKLER
1.
BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ (2 ADET)
2.
SATINALMA MÜDÜRÜ
3.
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
4.
GELİR MÜDÜRÜ
5.
BİLGİ İŞLER MÜDÜRÜ
6.
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ
7.
EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRÜ
8.
KÜLTÜR SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRÜ
9.
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
2016 MALİ PERFORMANS PROGRAMIN RAPORUNDA
2016 Zabıta komiseri sayısı… 17 Zabıta memuru sayısı…. 113
2017 Zabıta komiseri sayısı… 12 Zabıta memuru sayısı…. 103
FARK…………………………….5
…… 10
Fatih Belediyesinde 195 boş zabıta kadrosu bulunmaktadır. Bu da belediye yönetiminin kanuni olarak
sakıncaları olan taşeron zabıta hizmet alımına ağırlık verdiğinin göstergesidir.
Zabıta Hizmeti Alımı defalarca bahsettiğimiz ve önergelerle belediye yönetimini uyardığımız önemli bir
konudur.
Hem hizmet aksaması hem de çalıştırılan taşeron firmanın elemanlarının özlük haklarına yeterince sahip
olmadıkları, kolayca iş akdi fes edilerek önemli mağduriyetlere sebebiyet verdiği malumumuzdur.
Belediye personel çalıştırırken hem hizmetin en iyisini vermeli hem de çalıştırdığı personellerin her türlü özlük
haklarını sağlamalı aracıları ortadan kaldırarak taşeronlaşmanın verdiği olumsuzlukları kamu kurumu olması
hasebiyle dikkate almalıdır.
Zabıta Hizmetinin Kolluk Gücü Hizmeti Olduğunu Ve Kanunla Tarif Edildiğini Tekrar Hatırlatmak İsterim.
Personellerinde birer iç müşteri olduğunu ve her vatandaşımız gibi önemli olduğunu unutmamak gerekir.
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2017 KADRO TABLOSUNDA..
Basın yayın Halkla İlişkiler Müdürü 2 adet gözüküyor. ..? Açıklanmalı
3 MÜDÜR (Basın yayın ve halkla ilişkiler ile satın alma müdürlükleri) KADROSU NEDEN
BAŞKANLIKTA… AÇIKLANMALI KİMLER BU KADRODA…?
Bilgi işlem Müdürü Kadrosu dolu gözüküyor Bu kadro şu an kimde. Biricik KAZN Hanım görevden alındığına
göre kadro durumu nedir.
Bilişim Müdürlüğüne atanan eski ve yeni müdürlerin; konularında uzman Elektronik veya Bilgisayar mühendisi
vasıfları taşıması LİYAKAT SİSTEMİNİN Belediyemizde uygulanması gerekir. Bu konuda Sayın Başkandan
açıklama bekliyoruz

13
44
64
81
112
155
301
306
323
362
370
391
406

*GİH
*GİH
*GİH
GİH
*GİH
*GİH
*GİH
*GİH
*GİH
*GİH
*GİH
*GİH
GİH
*GİH
*GİH
*GİH
*GİH

BOŞ MÜDÜRLÜKLER ve İkazlarımızdan sonra
ATANAN MÜDÜR KADROLARI
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ.
DESTEK HİZMETMELERİ MÜDÜRÜ
ETÜT PROJE MÜDÜRÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ kadro verilmiş
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
İŞLETME MÜDÜRÜ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ
ULAŞTIRMA HİZM.MD.Kadro Verilmiş
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MÜDÜRÜ
YAPI KONTROL MÜDÜRÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
ZABITA MÜDÜRÜ

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

BOŞ ZABITA KADROLARI
406
GİH
ZABITA MÜDÜRÜ DAHİL
756
GİH
ZABITA MEMURLARI
FATİH BELEDİYESİNDE MÜDÜRLÜK SAYISI
BOŞ MÜDÜRLÜK KADROSU
KADROSU DOLU OLAN MÜDÜRLÜK SAYISI
2016 YILI BÜTÇESİNDE BAZI TESPİTLER
KONU
ALAN SÜSLEME
SİMİT FESTİVALİ

2016
200.000
60.000

BALIK

30.000

BAKLAVA

60.000

RAMAZAN İFTAR
RAMAZAN ETKİNLİĞİ
FATİH GAZETESİ DAĞ.
ERZAK DAĞITIMI
TEKERLEKLİ SANDALYE

2.500.000
1250.000
1.000.000
3.200.000
150.000

TEKRAR

20
80
2 Ml.ad
10 BİN
150

AD
1

TOPLAM
200.000
60.000

2017
200.000
60.000

TEKRAR

1

30.000

36.000

1

6.000

1

60.000

720.000

1

12.000

1
1
1
1
1

2500.000
1.250.000
1.000.000
3.200.000
135.000
0

3.000.000
1.500.000
1.000.000
3.000.000
200.000

1
1
1
1
1

1.000.000
250.000
AYNI
-200.000
200.000
0

20
80
2 MİLY
10 BİN
150

AD
1
1

FARK
AYNI
AYNI

TOPLAM

AKP LİLERİN BELİRLEDİĞİ LİSTEMİ YOKSA MUHTARLARIN VERDİĞİ LİSTE VARMI.?
BİZİM TESPİT ETTİKLERİMİZ İÇİN NE GİBİ İŞLEM YAPILACAK…
TEKERLEKLİ SANDALYELERİ VALİLİK BÜTÇESİNDEN VERİLMEKDİR. AYRICA BELEDİYE BÜTÇESİNDEN
VERİLEN SAYIDA 150 ADET SANDALYE VERİLDİ Mİ?

ALAN SÜSLEME, SİMİT, BALIK, BAKLAVA FESTİVALLERİNE AYRILAN
BÜTÇE: 1.016. 000.- TL
APARTMAN GİRİŞLERİNE VE SOKAKLARA TOPLUCA ATILAN FATİH GAZETE DAĞITIMI
İÇİN AYRILAN BÜTÇE: 1.000.000.-TL
RAMAZAN ETKİNLİĞİNE AYRILAN BÜTÇE: 1.500.000.-TL
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Tablo: 8 STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK TABLOSU
2017 MALİ YILI
PERFORMANS PROĞRAMI

2015–2019 STRATEJİK PLAN
AMAÇ

2016 DA 2017 YIL
TAHMİNİ TL

STRATEJİK AMAÇ

2017 YIL
TAHMİNİ TL

FARK

1

İNSANİ DAYANIŞMA VE TOPLUMSAL KALKINMA

20.533.613

59.140.000

38.606.387

2

TURİZM VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN ALGISI

2.703.750

3.315.500

611.750

3

YÖNETİŞİM, KATILIM VE YEREL DEMOKRASİ

1.181.250

1.792.000

610.750

4

SAĞLIK

2.097.900

1.460.000

-637.900

5

ÇEVRE SAĞLIĞI

95.550.914

98.560.400

309.486

6

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM

25.641.525

85.592.900

59.951.375

7

TOPLUMSAL DENETİM VE GÜVENLİK

367.500

1.550.000

1.182.500

8

AKILLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR

339.000

160.000

-179.000

9

ULAŞIM

410.000

11.920.000

11.510.000

10

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

170.000

185.900

15.900

11

KURUM İÇİ İLETİŞİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ

YOK

#DEĞER!

12

MALİ YÖNETİM

5.041.000

4.920.000

-121.000

13

BİLİŞİM ALTYAPISI

2.025.000

4.835.000

2.810.000

ÇALIŞMA MEKÂN KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN KULL. ÖDENEK TUTARI

8.665.000
169.397.414

9.637.000
283.068.200

972.000
113.670.786

14
FARK

YOK

MUSTAFA DEMİR’İN SURİYELİLERE DIŞ TARAMASI İÇİN YAPTIĞI
PROTOKOL KAPSAMINDA… Meclise Bilgi aktarmasını rica ediyorum…
.

CHP MECLİS GURUBU OLARAK FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMINA VE
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 MALİ YILI BÜTÇESİNE RET OYU VERİYORUZ…
SAYGILAR SUNARIM…
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FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2016 YILI FAALİYET RAPORU HAKKINDA
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
FAZIL UĞUR SOYLU ’NUN
GÖRÜŞÜ…

08 NİSAN 2017
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TESPİT EDİLEN KONULAR…
1---- DİĞER PROJELER
Biz CHP Meclis Grubu olarak sadece önerge vermiyoruz, geçen yıllarda olduğu gibi 20166 yılında verilen
proje önerilerimizi dikkate alınarak hayata geçirilmesini ve Önerilerin CHP Meclis Grubunun olduğunu deklare
ederek bizlerinde yönetime verdiğimiz katkıların halka duyurulması demokrasinin gereği olduğunu
unutmamanızı öneririm.
Verdiğimiz Proje Önerilerinden Bazıları:
 Kadın ve Çocuk Barınma Evlerinin Yapılması…………….. 06.01.2016
 Atık Elektronik Eşyaların Toplatılması…………………….. 05.02.2016
 Engelli Gündüz Bakım Evi…………………………………… 05.02.2016
 Çevre Dostu Ekonomik Aydınlatma Projesi………………… 05.03.2016
 Elektronik Manyetik Alan Kirliliği Farkındalık Projesi…… 01.04.2016

2---- E-İMZA ve Wİ-Fİ (BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SAYFA 92 ve 98)
Yıl
Alınan e-imza
Güncellenen
2015
33
11
2016
22
13

toplam
44
35

79
Belediye bünyesinde kaç e- imza kullanılmaktadır bunlar hangi seviyedeki personele aittir.
3----AEEE
(ATIK
ELEKTRİKLİ
VE
ELEKTRONİK
(ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ SAYFA 138)

EŞYALAR)

TOPLAMA

Elektronik Atıklar Başlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü faaliyetleri arasında gösterilen
Elektronik Atıkların toplanma miktarı 2016 yılında 370 kg toplandığı beyanı bulunmaktadır. 2015 yılında 385
kg toplanmış idi.
Bu miktarlar Fatih İlçesi için küçük rakamlardır. Bu konu üzerinde gerekli önemin verilmediğini
düşünmekteyiz.
22.05.2012 tarih 28300 Sayılı resmi Gazetede yayımlanan “ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK
EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ”NİN Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 8.
Maddesinin 1.fıkrasına istinaden, nüfusu 400 binden fazla olan ilçe belediyelerinin görevleri arasında olan AEEE
toplama başlangıç tarihi 01.05.2013 olan uygulamanın gereğinin yapılmadan toplatılma yapıldığı
anlaşılmaktadır.
05.02.2016 tarihli verdiğimiz ve yönetmeliğin detaylarını belirttiğimiz önergenin ivedilikle hayata
geçirilerek için gereği yapılmalıdır. Bu konu hakkında gerekli uyarılarımızı yapmaktayız.
4----BELEDİYEMİZ
ALEYHİNE
AÇILAN
İDARİ
VE
ADLİ
( HUKUK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SAYFA 308)
2015 - 2016
Belediyemiz aleyhine açılan ADLİ dava sayısı
460 - 639
Belediyemiz aleyhine açılan İDARİ dava sayısı
422 - 444
Belediyemiz aleyhine neticelen İDARİ mahkeme karar sayısı
80 90
Belediyemiz aleyhine neticelen ADLİ mahkeme karar sayısı
57 70

DAVA

SAYISI

Burada dikkat çeken İDARİ Davaların (639) çokluğudur...
Bu konuda Sayın Başkandan bir açıklama bekliyorum…
5----BELEDİYE
BÜNYESİNDEKİ
DEĞİŞİKİKLİK YOK

BOŞ

MÜDÜRLÜK

KADROLARINDA

BİR

17 ADET MÜDÜRLÜK KADROSU HALA BOŞ TUTULMAKTADIR.
Bu Konuda Defalarca Uyarmamıza Rağmen Bu Konuda Bir gelişme kaydedilmemektedir. Sayın
Başkanın bu konu hakkında tatmin edici bir gerekçesi varsa açıklamasını istiyoruz.
Kadroları gelecek CHP Yönetimine devir etmek için tuttuğunu düşüyorum.
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6----BELEDİYEMİZ
ŞİRKETİ
İNCELENDİĞİNDE; ( V.EKLER SAYFA 229)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

HALKTAŞ’IN

2016

BİLANCOSU

Sosyal Tesis İşletmeciliği
Büfe ve Kafeterya İşletmeciliği
Otopark İşletmeciliği
Halı Saha İşletmeciliği
WC İşletmeciliği
İş Makinesi Kiralama gibi

Altı Aktif ve Geçerli Konuda Faaliyetleri bulunan Belediye iştiraki Anonim Şirketimizin 2016 yılı
Net Satışları …………………. 21.288.473,13 TL
Genel Yönetim Giderleri……. 2.692.772,31 TL
Net Karı………………………
31.146,10 TL
Açıklanan bu kar, orta ölçekli bir firmanın açıkladığı tutar kadardır.
Sultanahmet, Eminönü gibi bölgelerde işletilen Kafeteryaların kiraya verilmesi halinde bu miktarın çok üstünde
Belediye Gelir elde edebilir.
Bu kadar geniş faaliyet alanı ve Belediye imkânları olan Öz sermayesi 4.500.000,00TL olan şirketin bu kadar az
kar etmesi üzerine faaliyetine devam edip etmemesi tartışılmalıdır.
7---- 2015 YILI RAMAZAN AYINDA VERİLEN SOKAK İFTARLARI İLE İLGİLİ 08 NİSAN
2016 GÜNÜ BİR TESPİT YAPMIŞ İDİM.
Bu yıl Faaliyet raporunda Ramazan ayında verilen Sokak İftarları İçin Pakette Sıcak Yemek
ADETLERİNDEN VE YERLERİNDEN HİÇ BAHSEDİLMEMİŞ.
HERHALDE SEHVEN YANLIŞ YAZILIR DİYE İMTİNA EDİLMİŞ.
2015 YILI FAALİYET RAPORUNDA BAHSEDİLEN SOKAK İFTARLARI…
Ramazan Ayının belli günlerinde toplam; 16 gün, 15 değişik yerde 62.600 adet, sokak iftarı, 27. günde
Protokol’e 750 kişilik iftar verildiği belirtilmektedir.
Ancak,
Fatih Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2015 /28953 İhale kayıt numarası ve
13.04.2015 İhale tarihi ile İşe başlama tarihi 27.04.2015; işi bitirme tarihi 31.12.2015 olan ve 2.696.250,00 TRY
(İKİ MİLYON ALTI YÜZ DOKSAN ALTI BİN İKİ YÜZ ELLİ TRY) Sözleşme Bedeli ile UĞRAŞ GIDA
SAN. LTD. ŞTİ’ ye İhale edildiği EKAP ta kayıtlıdır.
Sözleşmede; İftar programı İdarenin belirlediği günlerde, idarenin tespit ettiği sokaklarda, idarenin belirlediği
miktarlarda olacak ve idarece belirlenen program dâhilinde yapılacaktır.
Kapalı kutularda paketlenmiş ramazan ayı boyunca toplam 120.000 (Yüz yirmi bin) adet Pakette Sıcak İftar
yemeği olacaktır denmektedir.
İftar Yemeği Verilecek Mekânlar;
120.000 adet Ramazan Sokak İftarları İçin Pakette Sıcak Yemek Hizmeti Alımıdır.
RAMAZAN SOKAK İFTARLARI

120.000 ADET
15 MAHALLEDE
(PAKET YEMEK)

FATİH BELEDİYE İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE
BELİRLENEN
15 FARKLI MAHALLELERDE

Hizmet alımı yapılan 2015 yılı Ramazan Sokak İftarı için alınan 120.000 Adet paket yemeğin
62.600 adedi vatandaşlara ikram edilmiş olduğu faaliyet raporunda belirtilmiş. (62.350 – 750 = 62600)
Burada merak ettiğim 120.000 – 62.600 = 57.400 adet İftar Paket Yemeğinin nerede olduğu, faaliyet
raporunda baskı ya da hesap hatası mı yapıldı? Bu kadar yemek paketini herhalde kimse evine
götürmedi…
Bu konunun aydınlatılmasını rica ediyorum… 08/04/2016

NETİCE OLARAK…
HEDEFİMİZ; ÖNÜMÜZDEKİ SÜREDE BİRLİKTE FATİH HALKININ BİZE VERDİĞİ GÖREVİ
TAM VE EKSİKSİZ YAPABİLMEKTİR.
HEPİNİZE SAYGILARIMI SUNARIM…
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FATİH BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ
İLE
2018 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI
ELEŞTİRİSİ

CHP FATİH
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
FAZIL UĞUR SOYLU’NUN
GÖRÜŞÜ
VE
RET GEREKÇELERİ
20 EKİM 2017
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SAYIN BAŞKAN, SAYIN BELEDİYE BAŞKANI, SAYIN MECLİS ÜYELERİ, BELEDİYE
BAŞKAN YARDIMCILARI, BİRİM MÜDÜRLERİ, BELEDİYE ÇALIŞANLARI, KONUKLAR VE
BASIN MENSUPLARI;
FATİH BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE 2018 YILI YILLIK PERFORMANS
PROGRAMI HAKKINDA ŞAHSIM ADINA SÖZ ALMIŞ BULUNMAKTAYIM, HEPİNİZİ SAYGIYLA
SELAMLIYORUM.
---------------------------- / ------------------------2018 MALİ YILI PERFORMANS PROĞRAMI KİTABININ 8 SAYFASINDA “MİSYON”
BAŞLIĞINDA ŞÖYLE YAZIYOR
Yönetişim ilkeleri olarak adlandırılan; şeffaflık hesap verebilirlik, katılımcılık, cevap verebilirlik,
hukukun üstünlüğü, eşitlik, stratejik vizyona sahiplik ilkelerinin her birini, kurumun her biriminde hayta
geçirerek yüksek performanslı çalışanlarıyla hizmet üretmek, insan, sosyal yaşam, tarih ve kültür, turizm,
ekonomi vb. kilit alanlarda operasyonel mükemmelliği ile TAM BELEDİYECİLİK HİZMETİ VERMEK.
2014 YILINDAN 2017 EYLÜL AYINA KADAR SADECE BENİM VERDİĞİM 126 ÖNERGEDEN 45
SİNE CEVAP VERİLDİ...
BU MU ŞEFFAFLIK, CEVAP VERİLEBİRLİK, KATILIMCILIK…
Meclis üyelerimizin yazılı ve sözlü sorularına İÇEREN ÖNERGELERE CEVAP VERİLMEMESİNİ
NASIL AÇIKLAYACAKSINIZ…
STRATEJİK AMAÇ 2. TURİZM VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN ALGISI BAŞLIĞINDA
Kültürel mirasın ve değerlerin farkındalığını arttırıcı çalışmalar gerçekleştirmek ve kültürel
zenginliklerimizi koruyarak yaşatmak üzere proje ve faaliyetler planlanmıştır denmektedir. Bu başlıktan,
sizin anladığınız;
TOPKAPI KALEİÇİ KARA SURLARI İÇİNDE YENİ YAPILAN TOPLANTI ALANI ve TARİHİ
SURLARA TENTE YAPMAK MIDIR?
Ayrıca Yukarıda belirtilen konu; 2014-2019 YILLARINDA YAPILAN STRATEJİ PLAN 13. Sayfasında 1.
DERECE KORUMA BÖLGESİ ALANLARI Başlığında yer alan ve Fatih Belediye Başkanlığının korumakla
görevli olduğu değerlerden olan “KARA VE MARMARA SURLARINA”Kültür Varlıklarımızdan ve Unesco
Dünya Mirası Listesinde ve koruma altında, Birinci derece SİT Alanı olan Fatih Kara Surlarına yapılan
izinsiz tadilatlar, portatif çatı ve ilave ile ilgili olarak soru yönelttiğim Başkan Yardımcınız bu alandaki
yapılanlarla ilgili olarak Koruma Kurulundan İZİN alındığını beyan etmiştir.
Ancak II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yaptığım
başvuru üzerine ilgili kurul tarafından şahsıma gönderilen 22033973/5309-1269 sayı ve 14/08/2017 tarihli
bilgi yazısı ile (Ek:1), 22033973/5309-1268 sayılı dağıtımlı yazının gereği için (EK:2) bilgi evraklarını
içeriğinde “Dünya Miras Alanı kapsamında 1.derecede Sit Alanı ve Korunması Gereken Kültür Varlıkları
olan Kara Surlarının tahribi ve yenilenmesi için Kurul Müdürlüğünün izni olmadığı” ortaya çıkmıştır.
Diğer bir konu ise CELALAĞA Konağı isimli Otel ile ilgili. Bilindiği gibi Tarihi Acemioğlanlar hamamı
üzerine inşa edilen ve sizin faaliyetine izin verdiğiniz söz konusu otel, ısrarlı hukuki takiplerimiz neticesinde
mühürlemek zorunda kaldınız. Ancak belli bir süre sonra göstermelik yıkım yapılarak faaliyetine devam edilmek
üzere tekrar başvuruları olan otel’in durumu ile ilgili Koruma Kuruluna yaptığımız şikayetler üzerine kurul
19/07/2017 tarih 57834978/1182 sayıl ile Fatih İlçesi, 922 ada, 110-119-120-121 parseller Konu başlıklı
tarafıma bilgi için gönderdiği yazıda “korunması gereken kültür varlığı olan Acemioğlanlar Hamamı’nın özgün
bütünlüğüne ulaşmasını sağlamak üzere 01/10/2014 tarih ve 2905 sayılı karar gereklerini yerine getirilmesi
hususunu GEREĞİ İÇİN FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINA (KUDEB) gönderilmiştir. (EK:3) Bu konuda
ne gibi bir çalışma yapılmıştır. Sayın Başkandan bu konuda bilgi istiyoruz.
Tarihi değerlerimizi böyle mi koruyacağız…
Fatih İlçesi Demirtaş Mahallesinde 494 ada, 22 parsel de bulunan ve İstanbul Üniversitesine tahsisli Botanik
Bahçesi olarak ATATÜRK’ÜN daveti üzerine ülkemize gelen Prof. Dr. AlfredHeilbornn tarafından 1935
Yılında kurulan, Yeşil Vadi olarak da adlandırılan 14.878,00 M2 lik alanın Diyanet İşleri Başkanlığına
verilmesinden bilginiz var mı? (Ek:4)
Bu konuda Fatih Belediyesi olarak herhangi bir girişiminiz oldu mu?
Halkın ve öğrencilerin faydalandığı bu devasa alana Fatih Halkı adına sahip çıkmayı düşünüyor musunuz?
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Seyyid Ömer Mahallesi Hekim Oğlu Ali Paşa Caddesi üzerinde vakıf mülkiyetindeki 1741 ada, 23 parselde
SÜCAĞ ÇAVUŞ MESCİDİ ile ilgili yapılan İHYA projesi sonunda meydana çıkan ve açılışında sizinde kurdele
kestiğiniz YAPIDAN; (Ek:5)
Tarihi Yarımada’ya, Ecdada sahip çıkan Tarihi Eserleri Korumak, Kollamak ve Yaşatmak üzere görev
yaptığınızı sık sık ifade eden bir Belediye Başkanı olarak memnun musunuz?
Fatih İlçesi Karagümrük mahallesinde bulunan Tarihi VEFA Stadının yenileneceği, yapılan Projenin Anıtlar
Yüksek Kurulundan ve Fatih Belediye Meclisinden geçtiğini, en kısa sürede ihaleye çıkacağını ve adının
“Karagümrük Stadı” olacağı, Sayın Mustafa DEMİR’İN “KARAGÜMRÜK STADI’NI yapmak benim
hayalim ” açıklamasında bulunduğu doğrumudur?
(Bu bilgilerin kaynağı Karagümrük Spor Başkanı Sayın Cengiz Günaydın’dır.)
http://www.amatorlig.net/vefa-gidiyor-karagumruk-geliyor.html
Bilindiği gibi bu alan Bizans döneminden kalma, Suriçi’nin üç açık su sarnıçlarından biridir. Stadın kapalı
tribününde bulunan Bizans döneminden kalma duvarlar bir gecede sıva yapılıp kapatılmıştır. Sayın Başkandan
bu konuda açıklama bekliyoruz…
Gülhane parkı içersinde bulunan Beltur tarafından işletilen Kandil Kafe adlı işyeri ile ilgili mahkemenin yıkım
kararı olmasına rağmen bir yıldır yıkılmamasının sebebi nedir?
Tarihi Değerlerimizi günlük kazançlar uğrana harap edilmesine neden göz yumulmaktadır.
Belediyelerdeki Müfettiş Denetimleri;
İçişleri Bakanlığı müfettişleri ve SAYIŞTAY özellikle İHALE ve İMAR UYGULAMALARINI denetlemeleri
asıl görevlerinden olduğunu bilmekteyiz. Kamu Kaynaklarının şeffaf yönetimi ve kurallar hâkimiyetinin
sağlanması yönetimde TEFTİŞ ve tabii ki MUHALEFİN ağırlığı ile mümkündür.
Anayasanın 2004/54 Esas sayılı “kanun önünde eşitlik ilkesi” hakkındaki kararında” … aynı durumda olan kişi
ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır”.
Fatih Belediyesinin son 3 yıldır SATIŞTAY Tarafından denetlenmediğini yaptığımız girişimler neticesinde, şu
sıralar Belediyenin Sayıştay Denetçileri tarafından denetlendiğini biliyoruz.
Neticede, Muhalefet belediyelere uygulanan denetim ve sonuçları, bütün Belediyeler içim geçerli olmalıdır.
İNSAN ODAKLILIK, KATILIMCILIK, KOLAY ERİŞİLEBİLİRLİLİK, KÜLTÜR VE TARİH
ODAKLILIK, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE, KENT ESTETİĞİ STRATEJİK HEDEFLERLE 2015-2019
YILLARINDA YAPILAN STRATEJİ PLANI BAZ ALARAK YAPILAN 2018 YILI MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMININ AMAÇ VE HEDEFLER BÖLÜMÜNDEKİ STRATEJİK
AMAÇLARDAN BAZILARINI İRDELEMEK İSTİYORUM
2018 Yılı Mali Performans Programında
STRATEJİK AMAÇ 1. / STRATEJİK HEDEF 1.1.
1.1.2 Performans Hedefi altında
Faaliyet 1. Başlığında Belediyemizce gerçekleştirilen etkinliklerin alan süslemelerinin yapmak üzere 2017
Bütçesinde konulan 200.000.-TL 2018 yılı bütçesinde 100.000.-TL ye düşürülmüş.
2017 bütçesinde 120.000.-TL bütçe öngörülen “Milli ve Dini Bayramlarda Etkinlikler düzenlemek başlığı
2018 bütçesinde TAMAMEN KALDIRILMIŞ. ”
Yine 2017 bütçesinde 60.000.-TL bütçe öngörülen Simit Festivali Gerçekleştirmek başlığı 2018 bütçesinde
TAMAMEN KALDIRILMIŞ. ”
Yine 2017 bütçesinde 30.000.-TL bütçe öngörülen Fetih Kutlamaları Gerçekleştirmek başlığı 2018
bütçesinde TAMAMEN KALDIRILMIŞ.
Faaliyet 4. Başlığında “Deniz Kültürüne Yönelik Etkinlikler yani DROGON yarışları düzenlemek için
ayrılan bütçe 2018 yılında ” 350.000.-TL (Bu yarışların ısrarla yapılması Tarihi Yarımada’ya ve burada yaşayan
halkımıza ne gibi bir fayda sağladığı yapılacak SWOT Analizi ile sayın başkan tarafından Meclisimize ve
Halkımıza açıklanmasını TALEP EDİYORUM.
Faaliyet 6. Başlığında “Tiyatro Gösterimleri Gerçekleştirme başlığındaki faaliyet için ayrılan bütçenin 180.000.TL den, 495.000.-TL’ye çıkartılmasını olumlu karşılıyoruz.
Yine 2018 Yılı Mali Performans Programının
1.1.3 Performans Hedefi altında
Faaliyet 1. Başlığında öngörülen sokak iftarları sayısı 20 adet olarak aynı kalmasına rağmen 2017 yılında
3.000.000.-TL olan Bütçe, 2018 yılında 1.920.000.-TL olarak öngörülmüş.
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Faaliyet 3. 2017 yılında 1.500.000.-TLolarak öngörülen “Ramazan Ayı Etkinlikleri Kapsamında Konser vb
etkinlikler düzenlemeye” ayrılan bütçe etkinlik sayısı aynı tutulmasına rağmen 2018 bütçesinde400.000.-TLye
düşürülmüştür.”
1.3.1 Performans Hedefi altında
Faaliyet 3. Başlığında Engellilerimize Akülü ve Tekerlekli Sandalye Temin Etmek üzere 2017 Bütçesinde
konulan 150 adet için 200.000.-TL 2018 yılı bütçesinde 70.000.-TL ye düşürülmüş. Bu hizmeti VALİLİK
VERMİYORMU…? VERİYOR İSE NEDEN BÜTÇEYE KONDU. Belediye karşılıyor ise Bunun için ayrılan
bütçedeki yıllara sari fark neden?
1.4.1 Performans Hedefi Altında
Faaliyet 1. de öngörülen “İlçe sınırlarında ikamet etmekte olan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak yardımı
sayısı 10.000 adet olarak 2017 yılında 3.000.000.-TL olan Bütçe, 2018 yılında sayı belirtilmeden ihtiyaca göre
ibaresi yazılarak 4.900.000.-TL olarak öngörülmüş.
Faaliyet 2. de öngörülen “İlçe sınırlarında ikamet etmekte olan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günlük yemek
yardımı sayısı 350 kişi olarak 2017 yılında 900.000.-TL olan Bütçe, 2018 yılında sayı belirtilmeden ihtiyaca
göre ibaresi yazılarak 810.000.-TL olarak öngörülmüş.
Faaliyet 3. de öngörülen “İlçe sınırlarında ikamet etmekte olan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza giyim yardımı
sayısı ihtiyaca göre 2017 yılında 700.000.-TL olan Bütçe, 2018 yılında sayı belirtilmeden ihtiyaca göre ibaresi
yazılarak 550.000.-TL olarak öngörülmüş.
STRATEJİK AMAÇ 7. TOPLUMSAL DENETİM VE GÜVENLİK BAŞLIĞINDA
İlçenin toplumsal düzeninin iyileştirilmesine yönelik işbirlikleri geliştirmek amacıyla ilçe ekonomisini ve
ticaretini geliştirici ve kent güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlere yer verilmiştir.
STRATEJİK HEDEF 7.1
İlçe ekonomisini ve ticaretini geliştirmedi için işyeri ve esnaf denetimlerini yapmak hedef konmuştur.
Sayın Başkan; İlçemiz sınırları içerisinde kaç adet Suriye yada tabancı kökenli işyeri açılmıştır. Bunları kaçı
ruhsatlanmıştır. Ruhsatsız çalışan, göz yumulan yabancı işyerlerinin haksız rekabet ve hijyen açısından diğer
esnaflarda ve vatandaşlarda ciddi kaygı yaratmaktadır. Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?
STRATEJİK HEDEF 7.2
Kent güvenliğini sağlamak amacıyla; ilgili kurumlar işbirliğinde: önleyici çalışmalar yürütmek ibaresi
bulunmaktadır.
STRATEJİK AMAÇ 11
Kurum İçi İletişimin Güçlendirilmesi Stratejik Planda 2015 Yılı Tahmini Bütçesi, 1.050.000.-TL Olduğu Halde
2016 Yılında Olduğu Gibi 2017 Yılı Tahmini Bütçesinde Herhangi Bir Bütçe Ayrılmamış Olduğu
Gözükmektedir.
Geçen yıl bu konudan bahsettiğim halde bir cevap alamadığım gibi aynı uygulama devam etmektedir.
İhtiyaç olmuyorsa, Bu fasıl neden kaldırılmıyor. Bu fasıl unutulmuş mudur, yoksa kurum içi iletişim için
2017 yılında Bütçeye ihtiyaç duyulmamaktadır.
****************************************************************
BİR DİĞER KONU İSE;
Belediye Başkanı Fatih Belediyesini Maalesef Vekil Müdürlerle Yönetmektedir. Belli Sayıda Vekillik ve
Görevlendirilme Anlaşılabilir Ancak 22 Müdürlüğün 15’İ Vekâleten Yürütülmesi Hem Hizmet Açısından Hem
de Hukuki Açıdan Sakıncalıdır.
Bilhassa Zabıta MüdürlüğüBaşta Olmak ÜzereYapı Kontrol, Ruhsat Ve Denetim, Yazı İşleri, Etüd Proje
Müdürü, İşletme Müdürü, Hukuk İşleri MüdürüGibi Müdürlükler Uzun Süre Vekâleten Yönetilmemelidir.

Müdürlükler 1. derece devlet memuru ve unvanlı kadrolar olduğundan yapılan atamaların bu kadrolara
uygun özellikler var mı?

Müdür kadrosunda olduğu halde müdürlük yaptırılmayan personel var mıdır?

Üç Dönemdir Belediye Başkanı Olduğunuz halde, vekâleten ve görevlendirilme ile yürütülen
Müdürlüklere Kadro Yetiştirilmemesinin Nedenleri nelerdir?

Bu Konuda Ne Gibi Tedbirler Alacaksınız?
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Unvanlı kadroların ataması ita amirinin uhdesinde olduğunu da biliyorum, ancak herhangi bir teftişte zor
durumda kalınmaması için bazı değişikliklerin yapılması gereğine inanıyorum.
Ayrıca, Sayın Başkanın;
Fatih Belediyesi Bünyesinde olup ta kadro derecesi, LİYAKATİ, bilgi ve deneyimi yeterli olduğu halde çeşitli
nedenlerle müdür kadrosu verilmeyip bekletilen ve bu yüzden vekâlet yöntemine başvurulduğu zorunluluğu olup
olmadığını, varsa böyle bir durumun ortadan kaldırılması gerektiğini “Misyon” açıklamasında olduğu gibi
buradan açıklamasa bile gereğini yapacağını umuyorum.
KADROLU MÜDÜRLÜKLER
10.
SATINALMA MÜDÜRÜ (Başkanlık)
11.
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
12.
GELİR MÜDÜRÜ
13.
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ
14.
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
15.
BAŞKANLIK
2018 KADRO TABLOSUNDA..
2018 YILI BOŞ MÜDÜRLÜK KADROLARI
DESTEK HİZMETMELERİ MÜDÜRÜ
ETÜT PROJE MÜDÜRÜ
BİLGİ İŞLEM
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD.
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
İŞLETME MÜDÜRÜ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MÜDÜRÜ
YAPI KONTROL MÜDÜRÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
ULAŞIM HİZM. MÜDÜRÜ
ZABITA MÜDÜRÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

FATİH BELEDİYESİNDE MÜDÜRLÜK SAYISI

20+5(bşk)

BOŞ MÜDÜRLÜK KADROSU

18

KADROSU DOLU OLAN MÜDÜRLÜK SAYISI

2 Çevre /Mali

2018 YILI BÜTÇESİNDE BAZI TESPİTLER
KONU
ALAN SÜSLEME
SİMİT FESTİVALİ

2017
200.000
60.000

BALIK

36.000

BAKLAVA

72.000

RAMAZAN İFTAR
3.000.000
RAMAZAN ETKİNLİĞİ
1.500.000
FATİH GAZETESİ DAĞ
900.000
ERZAK DAĞITIMI
3.000.000
TEKERLEKLİ SANDALYE
200.000

TEKRAR

20
80
500 BN
10 BİN
150

AD
1

TOPLAM
200.000
60.000

1

36.000

1

72.000

1
1
1
1
1

3.000.000
1.500.000
900.000
3.200.000
200.000
0

2018
100.000
İPTAL

TEKRAR

35.000

1

40.000
1.920.000
400.000
1.000.000
4.900.000
70.000

AD
1
1

20
80
500 BN
10 BİN
150

FARK
-100.000
-60.000
-1.000

1

-32.000

1
1
1
1
1

1.080.000
-1.100.000
100.000
1.900.000
-130.000
0

AKP LİLERİN BELİRLEDİĞİ LİSTEMİ YOKSA MUHTARLARIN VERDİĞİ LİSTE VARMI.?
BİZİM TESPİT ETTİKLERİMİZ İÇİN NE GİBİ İŞLEM YAPILACAK…
TEKERLEKLİ SANDALYELERİ VALİLİK BÜTÇESİNDEN VERİLMEKTEDİR. AYRICA BELEDİYE BÜTÇESİNDEN
VERİLEN SAYIDA 150 ADET SANDALYE VERİLDİ Mİ?
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Tablo: 8 STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK TABLOSU
2015–2019 STRATEJİK PLAN
AMAÇ

2018 YIL
TAHMİNİ TL

STRATEJİK AMAÇ

2018 MALİ YILI
PERFORMANS PROĞRAMI
2018 YIL
TAHMİNİ TL
FARK

1

İNSANİ DAYANIŞMA VE TOPLUMSAL
KALKINMA

21.962.462

92.905.923

70.943.461

2

TURİZM VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN ALGISI

3.409.206

2.935.000

-474.206

3

YÖNETİŞİM, KATILIM VE YEREL DEMOKRASİ

1.091.640

972.000

-119.640

4

SAĞLIK

1.425.000

-1.590.613

5

ÇEVRE SAĞLIĞI

108.572.040

106.730.000

-1.842.040

6

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM

59.750.814

39.577.780

-20.173.034

7

TOPLUMSAL DENETİM VE GÜVENLİK

486.203

2.000.000

1.513.797

8

AKILLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR

202.584

152.000

-50.584

3.015.613

9

ULAŞIM

972.405

3.800.000

10

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

185.220

185.900

11

KURUM İÇİ İLETİŞİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ

1.157.625

Yok

12

MALİ YÖNETİM

6.179.634

5.561.000

1.462.080

2.730.000

1.267.920

8.285.122

8.550.000

264.878

216.732.648

267.524.000

13

BİLİŞİM ALTYAPISI
ÇALIŞMA MEKÂN KALİTESİNİN
14
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN KULL. ÖDENEK
FARK
TUTARI

2.827.595
680
-1.157.625
-618.634

50.791.352

CHP MECLİS GURUBU OLARAK
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMINA VE
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI BÜTÇESİNE,
Hukuka uygun hareket edilmediği, ihale, tahsis ve kiralamada
taraf kar davranıldığı, bütçenin stratejik plana uygun olarak hazırlanmadığı, yap-boz ile kamu
kaynaklarını etkisiz ve verimsiz kullanıldığı gerekçeleri ile
RET OYU VERİYORUZ…
SAYGILAR SUNARIM…
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EK:1

EK:2

EK:3

EK:4
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EK:5
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FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI FAALİYET RAPORU HAKKINDA
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
FAZIL UĞUR SOYLU ’NUN
GÖRÜŞÜ…

06 NİSAN 2018
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TESPİT EDİLEN KONULAR…
1---- TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Fatih Kaymakamlığı İlçe Hukuk İşleri Şefliğinin 86 Karar Sayılı 25.07.2017 tarihli Fatih Kaymakam
Vekili Ali Taşkın BALABAN imzalı kararda 2015 yılı Ramazan Ayı İftar Paketleri ile ilgili suç duyurusu
dilekçeme istinaden verilen kararda
 Fatih Belediye başkan Yardımcısı Necati SELVİ,
 Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdullah KARGILI ve
 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Çetin BAKŞİŞ
Soruşturma İzni verilmemesine ancak, Haklarında DİSİPLİN YÖNÜNDEN GEREĞİ YAPILMAK
ÜZERE DOSYANIN BİR NÜSHASININ FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMESİNE
denmektedir.
Bu konu hakkında Teftiş Kurulu Başkanı Ziya GÜVENÇ’ şiafi olarak bilgi sorulduğunda böyle bir
yazının gelmediğini ifade etti.
Buradan sayın başkana soruyorum, bu resmi yazı neden Teftiş Kuruluna gereği için intikal etmemiştir. Bu
konunun araştırılarak cevaplanmasını rica ediyorum.
Bilinmelidir ki Halkımızdan aldığımız Muhalefet görevi gereği tespit ettiğimiz konuların sonuna kadar
takibini yapmaktayız.
2---- DİKKAT ÇEKEN BAZI İHALELER
15 Temmuz Heykelinin Altına Yapılması Planlanan Kaide Mermer Blok Yontu İşlemleri Tasarım ve
Yapım Hizmeti İşi başlıklı Destek Hizmetleri / Fen İşleri Ve İlgili Başkan Yardımcısı onayı ile yapılan
“Doğrudan Temin” işi 842.500.-TL Brüt bedelle Heykeltıraş Levent Barış KARA’YA yaptırılmıştır.
Ayrıca Heykel Modelleme Tasarım çalışması için 412.956.-TL Brüt ödenmiştir. Bu tamamen Belediye
Başkanının inisiyatifi ile yaptırılan ve hayli yüksek maliyeti içeren bir iş olduğu için bu konuda Belediyenin
Kamu Kaynaklarını lüzumsuz harcanmasını içerdiği kanaati uyandırdığından “Kamu Kaynaklarını israfı
açısından harcanan 1.255.356.-TL için SUÇ DUYURUSUNDA bulunuyorum.
Belediye başkanlığı böyle hesapsız harcamalar neticesinde ihtiyacı olan kamulaştırma için bankalara kredi
müracaatı yapmakta olduğu bu tespitimi doğrulamaktadır.
İş tanımı için YARIŞMA düzenlenmemiştir. Bu nedenle rekabet koşullarının doğru bir
şekilde sağlanamadığı ve proje bütünlüğü içerisinde yaptırılması gereken işlerin o projeye dahil edilmemesi açık
ihale ile veya yarışma ile ortaya çıkabilecek düşük fiyatın oluşması engellenmiştir. Haksız rekabet ve
eşit olmayan muamele yapılarak kamu kaynaklarının uygun kullanılmadığına neden olduğu görülmüştür.







Mehter Kültür Sanat Konser ve Spor Etkinlikleri Organizasyon Hizmet Alımı : 11.490.000,00TL+KDV
olarak EXEN Organizasyon San ve Dış Ticaret Ltd.Şti. Kültür Müdürlüğünün yaptığı ihale bedeli çok
yüksek ve Belediye Bütçesini hayli zorlayacak miktardadır. Bu hizmetin alınması bütçe harcamalarının
düşüncesizce harcandığının bir göstergesidir.
Basın Yayın Müdürlüğü tarafından “Duyuru Tanıtım Materyali Tasarım Basım Hizmet Alımı” sözleşme
Bedeli: 3.175.110,00TL +KDV bedelle Bayem Ajans Promosyon firmasına verilmiştir. Bu hizmet alımı
da oldukça yüksek bedeli olan zaruri olmayan bir ihale olduğu kanaatindeyim.
Karma Müdürlüklerin yaptığı “mühendis mimar ve teknik hizmet alımı” açık ihale bedeli
4.835.375,00TL+KDV olarak TEMPO Enerji san. Ltd şirketi tarafından kazanılmış olup Belediyenin
kendi kadroları ile yapılması gereken işlerin ihale edilmesi yine iyi yönetememe kadroları rantabl
değerlendirememe göstergesi olduğunu söyleyebiliriz.
Kültür Müdürlüğü tarafından SULUKULE SANAT AKADEMESİ VE HER OKULA BİR ORKESTRA
PROJESİ İLE EĞİTİM, ORGANİZASYON HİZMETİ ALIMI” hizmet alımı İhaleyi alan firmanın
sahibi; AKP İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI FATİH BOLCAN olan A-Z Reklam Basım Org
TURİZM VE YAPI İŞL.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ’ne4.250.000,00TL+KDV bedelle ihale edilmiştir.
3---- FATİH İLÇESİNDEKİ ECRİMİSİ İLE VERİLEN YERLER VE TAHSİLÂTI

Fatih İlçesinde, İşgaliye (Ecrimisil) ile verilen yerler için tahakkuk ettirilen, tahsilât yapılan ve
yapılamayan işgaliye bedellerinin süre, miktar, işgal ettikleri alanı içeren çizelge, temin edilmiş olup
İlçemizde 323 adet ECRİMİSİL ile verilen yer mevcuttur.
Tahakkuk eden tutar Yıllık: ……………………………. 3.737.579,16TL
İlçe sınırlarında ecrimisil alanı M2……………………..
44.692.68 m2
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4---- KAR AMACI GÜTMEYEN KURULULUŞLARA YAPILAN CARİ
TRANSFERLER
996.219,83 TL Bu konunun açıklanmasını gerekir. Bu kuruluşların adı ve CARİ TRANSFERLERİN verilme
nedenleri.
5----BELEDİYEMİZ ALEYHİNE AÇILAN İDARİ VE ADLİ DAVA SAYISI
2015 - 2016 - 2017
Belediyemiz aleyhine açılan ADLİ dava sayısı
460 - 639 - 47
Belediyemiz aleyhine açılan İDARİ dava sayısı
422 - 444 - 422
Belediyemiz aleyhine neticelen İDARİ mahkeme karar sayısı
80 - 90 - 144
Belediyemiz aleyhine neticelen ADLİ mahkeme karar sayısı
57 - 70 - 104
Burada dikkat çeken İDARİ Davaların (422) çokluğudur...
Bu konuda Sayın Başkandan bir açıklama bekliyorum…
6----BELEDİYE
BÜNYESİNDEKİ
DEĞİŞİKLİK YOK

BOŞ

MÜDÜRLÜK

KADROLARINDA

BİR

18 ADET MÜDÜRLÜK KADROSU HALA BOŞ TUTULMAKTADIR.
Bu Konuda Defalarca Uyarmamıza Rağmen Bu Konuda Bir gelişme kaydedilmemektedir. Sayın Başkanın
bu konu hakkında tatmin edici bir gerekçesi varsa açıklamasını istiyoruz.
Kadroları gelecek CHP Yönetimine devir etmek için tuttuğunu düşüyorum.
7----BELEDİYEMİZ BORÇLU ve HACİZLİ
31/12/2017 İTİBARI İLE
Emekli sandığına kalan borç:………..
Vergi Dairesine İller Bankasından
Borç Temliki:……...............................
Tabiat ve Kültür Varlıkları borç:……..
Kurumlara Toplam Borç:…………….

1.100.953,18 TL
4.206.081,82 TL
11.693.683,73 TL
17.000.718,73 TL

“İSTANBUL DEFTARDARLIĞI VERGİ ALACAĞI İÇİN FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
HACİZ UYGULAYARAK İLLER BANKASINDAKİ ALACAĞINA HACİZ UYGULAMIŞTIR.”
7020 sayılı yasaya göre Vergi Borcu
yapılanması:………………………………. 3.408.579.30TL
FATİH BELEDİYESİNİN 31/12/2017 TARİHİ
İTİBARI İLE
TOPLAM BORÇU: ………………… 341.925.881,16 TL DİR.
8----

IV NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
BELEDİYEMİZE GÖNDERDİĞİ GÖREV VE TAKİP YAZILARI

BÇLGE

KURULUNUN

1.

CELAL AĞA KONAĞI HAKKINDA
IV Numaralı Kurul 19/07/2017 tarih 57834978/1182 sayılı yazısı ile tarafıma bilgi yazısının dağıtımını
Fatih ve Büyükşehir Belediyelerine yapmıştır. Fatih Belediye Başkanlığı (KUDEB)’e gönderdiği 01/10/2014
tarih ve 2905 sayılı kararın uygulanması için gönderdiği yazının gereği yapılmış mıdır?
2.

BÜYÜK VALİDE HAN HAKKINDA
Büyük Valide Han için Tarafımdan 24/03/2018 tarihinde gönderilen ve tehlike arz ettiği ve tedbir
alınması ile ilgili gönderdiğim yazıya 30/02/2018 tarihinde verilen 57834978-165.02.04-E.275480 sayı Fatih
İlçesi Büyük Valide Han Hakkında içeren cevap yazısında söz konusu Han ile ilgili emniyet tedbirleri alınması
için İBB ve Fatih Belediyesine gereği için yazı gönderildiği dolayısıyla oluşacak herhangi bir kazadan ilgili İlçe
Belediyesinin sorumlu olduğu bilgini vermiştir.
İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünün 19/02/2018 tarih ve
332-36027 sayılı yazsında; kentsel sit alanındaki taşınmazlarda gerçekleştirilen uygulamalardaki ruhsatlandırma

102

FAZIL UĞUR SOYLU
FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
denetim yetkisi ve gerekli can ve mal güvenliği ilişkin tedbirlerin 2863 sayılı Yasa 3194 sayılı Yasa kapsamında
İlçe Belediyesinin uhdesinde olduğu bildirilmektedir.
9---- ENCÜMENİN KESTİĞİ CEZA TAHSİLÂTI İLE YIKIM KARARLARININ
UYGULANMAMASI
Encümen tarafından verilen ve tahakkuk etmiş ancak
tahsil edilememiş ceza TUTARI:………………………….

6.422.769,84TL

Fen İşleri müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak yıkım ihaleleri yapılmaktadır. Ancak; ihaleye
teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile ihaleler iptal edilmiştir. Müdürlüğümüzün teknik imkânları
doğrultusundan İBB den destek alınarak bile Belediye Encümenince yıkım kararı alınmış ve sayısı binlerce olan
yerlerin Fen İşleri müdürlüğümüzce teknik ve personel yetersizliği nedeniyle bu yıkımlar yapılamamaktadır.
Ayrıca bağımsız bölümdeki veya yapının bir bölümündeki aykırılığın giderilmesi diğer bağımsız bölümlere ve
yapıya zarar vermesi söz konusudur gibi bir açıklama yapılmıştır.
Buradan anlaşılacağı kanun ve yönetmeliklere uyarak kaçak ve usulsüz yapılara tevessül etmeyen
vatandaşların haklarının gasp edildiği anlamı çıkmaktadır. Kanun ve yönetmeliklere uygun olmayan yapı ve
ilavelerin yapılması Fatih İlçesinde bu konuları takip ve men etmek üzere görevli başta Zabıta müdürlüğü olmak
üzere, İmar ve Yapı Denetim Müdürlüklerinin görevlerini tam yapmadıkları açıktır.
Klasik savunma sistemi olan “Yıkım ihalelerine hiçbir firma katılmıyor, bizim de teknik alt yapımız
yeterli değil savunması” kabul edilecek bir mazeret olmadığı gibi görev ihmali kapmasına girdiğinden bu
konunun HUKUKİ Boyuta taşıdık.
Danıştay’a kadar takip ettiğimiz bu ve benzeri konular için DANIŞTAY 1. Dairesinin 2017/369 Nolu
Kararı gereği İç İşleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Müfettiş bu konuyu inceleyerek raporunu
düzenlemek üzere Belediyemizdeki çalışmasını tamamlamıştır.
Belediye Başkanlığımızın bu konunun düzeltilmesi önümüzdeki dönemde de sağlıklı uygulanması için
gereğini yapması gerekmektedir.
AYRICA DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULUNA TAŞIDIĞIMIZ 15 MADDELİK
ŞİKÂYET DİLEKÇEMİZ KARAR AŞAMASINDADIR.
10----SAYIŞTAY DENETİMİ
2013 YILINDAN BERİ Sayıştay Tarafından denetlenmeyen FATİH BELEDİYESİ, Yaptığımız çalışmalar
ve verdiğimiz dilekçeler neticesinde 2017 yılı itibariyle Sayıştay Müfettişleri tarafından denetim başlatılmıştır.
Belediyenin kontrol ve denetim yapılmasından dolayı bu denetimin hem bizim açımızdan hem de Belediye
Başkanlığı açısından iyi bir gelişmedir.
NETİCE OLARAK…
HEDEFİMİZ; ÖNÜMÜZDEKİ SÜREDE BİRLİKTE FATİH HALKININ BİZE VERDİĞİ GÖREVİ
TAM VE EKSİKSİZ YAPABİLMEKTİR.
HEPİNİZE SAYGILARIMI SUNARIM…
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FATİH BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI BÜTÇESİ
İLE
2019 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI
ELEŞTİRİSİ

CHP FATİH
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
FAZIL UĞUR SOYLU’NUN
GÖRÜŞÜ
VE
RET GEREKÇELERİ
19 EKİM 2018
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SAYIN BAŞKAN, SAYIN BELEDİYE BAŞKANI, SAYIN MECLİS ÜYELERİ, BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCILARI, BİRİM MÜDÜRLERİ, BELEDİYE ÇALIŞANLARI, KONUKLAR VE BASIN
MENSUPLARI;
FATİH BELEDİYESİ 2019 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE 2019 YILI YILLIK PERFORMANS
PROGRAMI HAKKINDA ŞAHSIM ADINA SÖZ ALMIŞ BULUNMAKTAYIM, HEPİNİZİ SAYGIYLA
SELAMLIYORUM.

** 2019 MALİ YILI PERFORMANS PROĞRAMI KİTABININ “BAŞKANIN SUNUŞU”
BAŞLIĞININ 7. PARAGRAFINDA ŞÖYLE YAZIYOR
Önceki yıllardaki Stratejik Planları daha da geliştirerek, güncelleyen ve yine “İNSAN, ŞEHİR ve
KURUM” olmak üzere 3 temel bileşen üzerine inşa eden Fatih Belediyesi, bu stratejik planda vizyonunu “Tarih,
kültür, insan, mekân boyutunda sürekli yaşanabilir bir şehir olmak” olarak,
Misyonu ise “Katılımcı yönetim anlayışından, adaletten, insani kalkınmadan, verimlilikten, toplumsal
ve tarihi kültürel değerlerimizden taviz vermeden insan ve mekâna hizmet sunmak” olarak belirlenmiştir.
Ayrıca; STRATEJİK AMAÇ 2. TURİZM VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN ALGISI BAŞLIĞINDA
Kültürel mirasın ve değerlerin farkındalığını arttırıcı çalışmalar gerçekleştirmek ve kültürel
zenginliklerimizi koruyarak yaşatmak üzere proje ve faaliyetler planlanmıştır denmektedir.
Bu açıklamadaki Tarihi kültürel değerlerimizden taviz vermeden hizmet sunmaktan Belediye
Yönetiminin ne anladığını bazı örneklerle açıklamak istiyorum;
1. Birinci derece SİT Alanı olan Fatih Topkapı Kara Surlarına yapılan izinsiz tadilatlar, portatif çatı ve
ilaveler yapmak,
2. Boukoleon Sahil Sarayı’nı kaderine terk etmek,
3. Cerrahpaşa mahallesindeki Arcadius Sütunu’nun yok olmasına göz yummak,
4. Tekfur Sarayı’na asansör yapılmasına göz yummak,
5. Sultan Sarnıcı’nın üstüne yapılan inşaatı görmezden gelmek ve sarnıcın tarihi yapısının kullanılmasındaki
tahribatların olup olmadığını kontrol etmemek,
6. Yazılı ve sözlü tüm uyarılarımıza rağmen, Sarayburnu’nda bulunan ATATÜRK Anıt Heykelinin uzun
süre kapalı kalmasına ve etrafının temizlenerek halkın ziyaretine açılmasına ve Fatih İlçesinin tören alanı
olarak kullanılmasına çaba göstermemek hatta duyarsız kalmak,
7. Büyük Valide Han ile ilgili uyarılarımızı dikkate almayarak bir vatandaşımızın kazaen ölümüne engel
olamamak,
8. Eminönü’ndeki VLORA Han gibi ilçe hudutlarında bulunan vakıflara ve şahıslara ait çok sayıdaki tarihi
han ve binaların korunması ve ihya edilmesine ön ayak olmamak,
9. “Korunması Gerekli Tescilli Yeraltı Eserleri” olarak gösterilen 101 ada, 48 parseldeki Lausos Sarayı
kalıntıları üzerindeki sahne ve oturma terasları yapmak ve kurulun 7 kez uyarı yazısını dikkate almamak,
10. Demirtaş Mahallesinde İstanbul Üniversitesine tahsisli 1935 yılında kurulan yeşil vadi olarak adlandırılan
Halkın ve öğrencilerin faydalandığı Botanik Bahçesinin, Diyanet İşleri Başkanlığına verilmesine Fatih
Halkı adına sahip çıkmayarak, sessiz kalmak,
11. Sultanahmet meydanında bulunan Yılanlı Sütun’un yıpranmasının önlenmesi için müze ile birlikte önlem
alınması için herhangi bir girişimde bulunulmamak,
12. Seyyid Ömer mahallesinde 9 adet olmak üzere ilçeniz çeşitli bölgelerinde bulunan çok sayıda tarihi
çeşmenin ihyası için gerekli çalışmaları yapmamak.
SIRA
01
02
03
04
05
06
07
08
09

ESER ADI

ADA-PARSEL

BEZMİALEM VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ

1431 ADA, 20
PARSEL,
KAPI AĞASI İBRAHİM PAŞA ÇEŞMESİ
1420 ADA, 55
PARSEL
FATMA SULTAN ÇEŞMESİ
2598 ADA, 68
PARSEL
KEŞKEKÇİ SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN ÇEŞME
1754 ADA, 8
PARSEL
YOL GEÇEN MESCİDİ ÇEŞMESİ
1743 ADA, 10
PARSEL
SİLAHTAR KETHÜDASI MUSTAFA AĞA ÇEŞMESİ
3028 ADA, 23
PARSEL
ABDULLAH AĞA VE BEZMİALEM VALİDE SULTAN
1431 ADA, 7
ÇEŞMESİ
PARSEL
KARAGÖZ MEHMED PAŞA ÇEŞMESİ
1406 ADA, 14
PARSEL
ABBAS AĞA ÇEŞMESİ
2674 ADA, 5
PARSEL
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13. Seyyid Ömer Mahallesi Hekim Oğlu Ali Paşa Caddesi üzerinde vakıf mülkiyetindeki 1741 ada, 23 parselde
SÜCAĞ ÇAVUŞ MESCİDİ ile ilgili yapılan İHYA projesinin aslına uygun yapılmamasına sessiz kalarak
açılışında kurdele kesmek.
Tarihi kültürel değerlerimizden taviz vermeden insan ve mekâna hizmet sunmaktan kasıt, BUNLAR MI?
Tarihi değerlerimizi böyle mi koruyacağız…
** BU NASIL TASARRUF? ÖZEL KALEMDEKİ 26 ARAÇ DURUYORMU?


Özel Kalem Müdürlüğüne ve Belediye görevlilerine tahsis edilen makam araçlarının, sayısı, kimlere tahsis
edildiği, yıl içinde yaptıkları km ve yakıt tüketim miktarlarının 2007 yılı dökümü,

Özel Kalem Müdürlüğünde ve Belediye Görevlilerine
Tahsis Edilen Araç Sayısı:…………………………….....
Yapılan Km yaklaşık:…………………………………….
Kullanılan Yakıt:…………………………………………
Yakıt Tutarı:(Yakıt 5.50.-TL den hesaplanmıştır)…….…

26 Araç
591.312 Km
32.459,17 Litre
178.360,43.-TL

2018 yılında araç sayısında bir değişiklik olmuş mudur? Sayın başkadan açıklama
bekliyorum.
Belediyelerdeki Müfettiş Denetimleri;
İçişleri Bakanlığı müfettişleri ve SAYIŞTAY özellikle İHALE ve İMAR UYGULAMALARINI
denetlemeleri asıl görevlerinden olduğunu bilmekteyiz. Kamu Kaynaklarının şeffaf yönetimi ve kurallar
hâkimiyetinin sağlanması yönetimde TEFTİŞ ve tabii ki MUHALEFİN ağırlığı ile mümkündür.
Anayasanın 2004/54 Esas sayılı “kanun önünde eşitlik ilkesi” hakkındaki kararında” … aynı durumda
olan kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır”.
Fatih Belediyesinin son 3 yıldır SATIŞTAY Tarafından denetlenmediğini yaptığımız girişimler
neticesinde, şu sıralar Belediyenin Sayıştay Denetçileri tarafından denetlendiğini biliyoruz.
Neticede, Muhalefet belediyelere uygulanan denetim ve sonuçları, bütün Belediyeler içim geçerli
olmalıdır.
Burada önemli bir konu Aralık 2014 yılından beri takip ederek Kaymakamlık, Valilik, İçişleri Bakanlığı
ve nihayet Danıştay’a taşıdığım suç duyurusu neticesinde Mülkiye Müfettişi tayin edilerek 140.000.- TL lik bir
fazla ödeme tespit edilmiştir.
Belediye Yönetimi bu ödemeyi seyahate gidenler rucu etmek istemiş ise de harcamayı seyahate gidenler
yapmadığı içi bu işi organize eden firmanın söz konusu 140.000.-TL’yi Belediye Kasasına ödeyerek dosya
kapatılmak istenmiştir.
4 yıl önce yapılan bir seyahatte yapılan incelemede usulsüzlük meydana çıkınca firma pardon ben sizden
140.000.-TL fazla para almışım bunu iade ediyorum demiştir.
Seyahat işini organize eden Belediye sorumlularına soruşturma izni verilmemiştir. Tabii bu konuya itiraz
ederek gereğinin yapılması için hukuki süreci sürdürmekteyim.
Burada önem verdiğim esas konu; toplamda 217.000 TL lik bir faaliyetteki yolsuzluk 140.000.- olursa
(tabi kur farkları rakama etken) Belediyenin diğer faaliyet harcamalarında ister istemez bu durum dikkatimizi
çekmektedir.
2017 yılında Yapılan bazı harcamalar,
Vatan caddesi kavşağına yapılan 15 Temmuz ANITI. 1.255.356.- +KDV
Mehter Kültür Sanat Konser ve Spor Etkinlikleri Organizasyon Hizmet Alım İşi
11.490.000,00TL+KDV
3. “Duyuru Tanıtım Materyali Tasarım Basım Hizmet Alımı” sözleşme Bedeli: 3.175.110,00TL+KDV
4. Karma Müdürlüklerin yaptığı “ mühendis mimar ve teknik hizmet alımı ” açık ihale bedeli
4.835.375,00TL+KDV
1.
2.

Bazı örnek verdiğimiz bu harcamalardan sonra Meclis Üyelerine gündemi koyarak verdikleri Plastik Telli
Dosyalarda tasarrufa gidildi.
Bir Telli Plastik Dosyanın bedeli 25.-Krş.
Belediyede bu miktarda bir tasarrufa sebebiyet verecek kadar Belediyenin Bütçesini fütursuzca harcayan
Belediye Başkanlığının yönetim anlayışı iflas etmiştir.
Fatih Halkı bu yönetim anlayışı için Mart 2019 da yapılacak Yerel Yönetimler Seçimlerinde gereğini
yapacaktır.
2017 yılı Denetimleri neticesinde yaptığım tespitler hakkında yasal işlemler başlatarak Halkın verdiği muhalefet
görevinin gereğini yaptım.
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Benim buradaki muhatabım Belediyenin İTA Amiri olan Belediye Başkanıdır. Belediyenin Müdürleri ve
diğer personeller ile ilgili bir şikâyetim olamaz, ancak yapılan değerlendirmelerde yargı yolu İTA Amiri yerine
ilgili müdürlerin şahsına yönelmiştir.
Bu konuda ilgili dava dairesine itirazımı yaptığımı benim muhatabının Siyasi Kadrolar ve Belediye Başkanı
olduğudur..,
*****************************
İNSAN ODAKLILIK, KATILIMCILIK, KOLAY ERİŞİLEBİLİRLİLİK, KÜLTÜR VE TARİH
ODAKLILIK, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE, KENT ESTETİĞİ STRATEJİK HEDEFLERLE 2015-2019
YILLARINDA YAPILAN STRATEJİ PLANI BAZ ALARAK YAPILAN 2019 YILI MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMININ AMAÇ VE HEDEFLER BÖLÜMÜNDEKİ STRATEJİK AMAÇLARDAN
BAZILARINI İRDELEMEK İSTİYORUM
***************************
2019 Yılı Mali Performans Programında
STRATEJİK AMAÇ 1. / STRATEJİK HEDEF 1.1.
1.1.2 Performans Hedefi altında
Faaliyet 1. Başlığında Belediyemizce gerçekleştirilen etkinliklerin alan süslemelerinin yapmak üzere 2018
Bütçesinde konulan 100.000.-TL 2019 yılı bütçesinde 50.000.-TL ye düşürülmüş.
Faaliyet 6. Başlığında “Tiyatro Gösterimleri Gerçekleştirme başlığındaki faaliyet için ayrılan bütçenin 495.000.TL den, 250.000.-TL’ye çıkartılmasını olumlu karşılıyoruz.
Yine 2019 Yılı Mali Performans Programının
1.1.3 Performans Hedefi altında
Faaliyet 1. Başlığında öngörülen sokak iftarları sayısı 20 adet olarak aynı kalmasına rağmen 2018 yılında
1.920.000.-TL olan Bütçe, 2019 yılında 1.500.000.-TL olarak öngörülmüş.
Faaliyet 3. 2018 yılında 400.000.-TL olarak öngörülen “Ramazan Ayı Etkinlikleri Kapsamında Konser vb
etkinlikler düzenlemeye” ayrılan bütçe etkinlik sayısı aynı tutulmasına rağmen 2019 bütçesinde 220.000.-TL
ye düşürülmüştür.”
2017 yılında 1.500.000.- TL olan bu harcamalarda Eski Belediye Başkanın hemşerisi ATV’İN Ramazan
Ayının Demirbaş Programcısı olan Nihat Hatipoğlu’ndan vazgeçmiş olduğu görülmektedir.
1.4.1 Performans Hedefi Altında
Faaliyet 1. de öngörülen “İlçe sınırlarında ikamet etmekte olan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak yardımı
2018 yılında 4.900.000.-TL olan Bütçe, 2019 yılında sayı belirtilmeden ihtiyaca göre ibaresi yazılarak
8.000.000.-TL olarak öngörülmüş.
2019 yılının seçim yılı olmasından kaynaklanan bu artış erzakların seçim çalışmalarında kullanılacağı kanaatini
taşıyorum.
Bunun sebebi 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde bizzat bu paketlerin AKP
Seçim bürosuna depolandığını ve oy alabilmek için vatandaşlara seçim rüşveti olarak dağıtıldığını 22 Haziran
günü tespit ederek, Belediye Başkanı Sayın Hasan SUVER’E bizzat bildirmeme rağmen faaliyet devam etti.
Bu konuyu ait resimleri ve belgeleri hukuka taşıyarak işleme aldırdım. Neticeyi bekliyorum.
Faaliyet 2. de öngörülen “İlçe sınırlarında ikamet etmekte olan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günlük yemek
yardımı ihtiyaca göre 2018 yılında 810.000.-TL olan Bütçe, 2019 yılında ihtiyaca göre 600.000.-TL’YE
düşürülmüştür. (Fark:-210.000.-TL)
Faaliyet 3. de öngörülen “İlçe sınırlarında ikamet etmekte olan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza giyim yardımı
sayısı ihtiyaca göre 2018 yılında 550.000.-TL olan Bütçe, 2019 yılında sayı belirtilmeden ihtiyaca göre ibaresi
yazılarak 650.000.-TL olarak öngörülerek 100.000.-TL artırılmıştır.
STRATEJİK AMAÇ 4. SAĞLIK
Faaliyet
1. de öngörülen Aile Sağlığı Merkezleri Proje ve/veya uygulaması yapmak/yaptırmak /
bakım–onarım ihtiyaçları karşılamak tanımında 2019 bütçesindeki 1 yapım hedefinin bedeli 1.000.000.-TL
olarak belirlenmiştir.
Seyyid Ömer Aile Sağlık Merkezini 1,5 Km uzaklığa KürkçüBaşı mahallesine taşınması üzerine vatandaşların
mağduriyet yaşayacağı konusunu Meclis’e sözlü ve yazılı önergeler ile gündeme getirmiş idim. Herhangi bir
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gelişme olmayınca hukuka taşıyarak şikâyetçi olduğum dava dosyasına; ASM’LERİN Fatih Belediyesi
tarafından yapılmadığı bu konuda sorumluluklarının olmadığı ifadesini İçişleri Bakanlığı müfettişlerine yazılı
olarak veren eski Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’İN dosyası Danıştay 2. Dairesinde derdesttir.
Yaptığımız baskı ve oluşturduğumuz kamuoyu neticesinde 3 yıl sonra SeyyidÖmer mahallesi Yoncalı
sokak Yoncalı Park içine Fatih Belediye Başkanlığı tarafında yapılan ASM geçen günlerde faaliyete geçmiştir.
Emeği geçenler teşekkür ediyorum.
ASM’LER bizim sorumluluk alanlarımızda değildir ifadesi veren Eski Belediye Başkanı 2019 yılı
bütçesinin bu kalemini görünce ne düşüneceğini ve verdiği ifadesini nasıl revize edeceğini merak ediyorum.
STRATEJİK AMAÇ 7. TOPLUMSAL DENETİM VE GÜVENLİK BAŞLIĞINDA
İlçenin toplumsal düzeninin iyileştirilmesine yönelik işbirlikleri geliştirmek amacıyla ilçe ekonomisini ve
ticaretini geliştirici ve kent güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlere yer verilmiştir.
STRATEJİK HEDEF 7.1
İlçe ekonomisini ve ticaretini geliştirilmesi için işyeri ve esnaf denetimlerini yapmak hedef konmuştur.
Sayın Başkan; İlçemiz sınırları içerisinde kaç adet Suriye yada yabancı kökenli işyeri açılmıştır. Bunları kaçı
ruhsatlanmıştır. Ruhsatsız çalışan, göz yumulan yabancı işyerlerinin haksız rekabet ve hijyen açısından diğer
esnaflarda ve vatandaşlarda ciddi kaygı yaratmaktadır.
Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?
BİLGİLENMEK İSTEDİĞİM DİĞER BİR KONU;
Fatih Belediyesi 30 Zabıta Memuru almak için duyuru yaptığını biliyoruz.
KPSS den 70 ve üzeri puan alanların ve belirtilen şartları taşıyanların müracaatı hakkında kamuoyu
bilgilendirilmiş.
Burada dikkatimizi çeken mülakat sınavı ve sınav komisyonu; CHP Meclis Üyesi olarak sınav komisyonuna
gözlemci olarak katılmak istiyorum.
Sayın başkandan bu konudaki talebimi değerlendirmesini bekliyorum.

Tablo: 9 STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU
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DENETİM SONUCU TESPİT ETTİĞİM VE AYNI ZAMANDA SAYIŞTAY’IN 2017
RAPORUNDA YER ALAN BULGULAR
BULGU 1- Belediye Sınırları içinde yapılmış Kamulaştırmaların bilgilerini Tapu
Dairesinden ALINMAMAMASI
Bu düzenlemelerin olmaması sebebiyle Fatih ilçesi tapu müdürlüğünden alınan bilgilere göre kurumun 20122017 yılları arasında emlak vergisinde 364.218.000 TL eksik tahakkuk kaydı bulunmaktadır.
BULGU 2- İlan ve Reklam Vergilerinin Eksik Tahakkuk ETTİRİLMESİ
Belediye meclisinin belirlediği tarife üzerinden İlan ve Reklam Vergilerinin tahakkuku ettirilmemesi sonucu
2008-2017 yılları arasında kurumun mali tablolarında 1.204.617 TL kaybı neden olmuştur.
BULGU 3- Belediye sınırları içinde bazı işletmelerin işyeri açma ve çalışma
ruhsatları olmadan faaliyette BULUNMALARI
Belediye sınırları içinde 31.12.2017 tarihi itibariyle sadece 42.118 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği
ve sadece bu işyerlerinde işyeri açma ve çalışma ruhsat harcı tahsil ettiği tespit edilmiştir. Ancak Fatih ilçesi
sınırları içerisinde mükellefleri bulunan fatih vergi dairesinden alınan verilere göre fatih belediyesi sınırları
içinde 148.834 aktif işyeri olduğu tespit edilmiştir. Bu verilere göre 6716 adet ruhsatsız faaliyet gösteren
işyerleri olduğundan belediyenin işyeri açma ve çalışma ruhsat harcı geliri kaybı olduğu tespit edilmiştir.
BULGU 4- Eğlence Vergisinin alınması gereken işyerlerine tahakkuk
işlemlerinin YAPILMAMASI
Fatih belediyesi 2017 denetim çalışmaları kapsamında ruhsat ve denetim müdürlüğünden alınan ruhsat listeleri
de eğlence vergisi mükellefleri karşılaştırılmış ve ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren 30 adet play station
salonlarından eğlence vergisinin alınmadığı tespit edilmiştir.
BULGU 5- Gecekondu Fonu Hesabının Takibinin YAPILMAMASI
İstanbul defterdarlığı tarafından toplam taşınmazların taşınmazları üzerinden hesap edilen %10 luk
GECEKONDU FONU PAYININ belediye hesabına aktarılmadığı tespit edilmiştir.
Fatih belediyesinin alacağını tahsil edemediği sonucunda 2017 yılından geriye dönük 10 yıl için kurum kayıtları
ve İstanbul defterdarlığı muhasebe müdürlüğünün bildirmiş olduğu bedeller üzerinden hesap edilen 8.287.518,75
tl bedelin GECEKONDU FONU HESABINA kaydedilmemesi sonucu kurumun mali tablolarını etkilemiştir.
BULGU 6- Kurum tarafından alınması gereken evsel katı atık ücretine dair takip
ve tahsil işlemlerinin tam olarak UYGULANMAMASI
Belediye tarafından katı atıkların toplanması için 2013 yılından 2017yılının sonuna kadar 302.916.486,33 TL bir
harcama yapıldığı bu harcamanın sadece 52.624.188,99 TL lik kısmını kirleten kimselerden alınmış
250.292.297,34 TL kısmı ise belediye tarafından karşılanmıştır. Sonuç olarak 2872 sayılı kanuna göre
belediyeler tarafından katı atık toplama taşıma ve bertaraf ücret tarifesinin belirlenmesi ve bu ücretlerin kirleten
tüm kişilerden alınması gerekirken Fatih belediyesi tarafından meskenler için tarife belirlenmemesi ve hiçbir
tahakkuk kaydı yapılmamasında sadece işyerleri için tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesinde hukuka aykırı
davranılmıştır.
BULGU 7- Tahakkuk eden gelir Tahsilâtların düşük düzeyde bulunması
Fatih belediyesinin 2017 mali tablolarında tahakkuku yapılan çeşitli vergi harç idari para cezası ve ecrimisil
gelirlerine göre toplam 109.101.626,45 TL lik tutarın tahsil edilmediği tespit edilmiştir.
BULGU 8- Telekomünikasyon ve alt yapı ve şebekelerden alınması gereken geçiş hakkı
bedellerinin takip ve tahsil edilmemesi
Fatih belediyesinin mücavir alanı içinde kalan sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan
her türlü kablo ve benzeri gerece ilişkin geçiş hakkı ücretlerinin takip ve tahsil edilmediği görülmüştür.
BULGU 9- Yenileme Projesi Kapsamında hak sahibi yükümlülüklerinin Belediye
Tarafından yerine getirilmesi (TOKİ: 4.474.887,40TL)
Neslişah ve Hatice sultan mahallelerinde (Sulukule) yenileme proje alanında yer alan 199 hak sahibinin
yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu ortaya çıkan 8.949.774,00 TL lik bedelin yarısı olan 4.774.887,00
TL tutarı TOKİ ye ödemede bulunduğu tespit edilmiştir.
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BULGU 10- Ambalaj Atıkları Toplama işinin ihalesiz ve Bedelsiz olarak Verilmesi
Ambalaj atıklarını toplama hakkının rekabet sağlanmadan ihale yapılmadan ve herhangi bir bedel alınmadan
yapıldığı tespit edilmiştir. Bu sözleşme 2015 yılından itibaren 3 yıl süreli bedelsiz olarak yapılmıştır.
BULGU 11- Kiracılar tarafından işletilen Tesislerin Giderlerinin Belediye Bütçesinden Karşılanması
Belediye Şirketi tarafından işletilen muhtelif tesislere ait elektrik, su, doğalgaz bu bedelleri Belediye
Bütçesinden ödendiği tespit edilmiştir. Bu miktar 475.811,29 TL tutarındadır.
BULGU 12- Nikâh Hizmetinden yararlanan Belediye Personeli ve Yakınlarından
Nikâh Akit ve Salon ücreti Alınmamaktadır.
Belediye meclisinin 06.01.2017 tarih ve 2017 /8 kararı ile herhangi bir dayanağı olmaksızın belediye personeli
(hizmet alımı ihalesi ile çalışanlar dahil) ve meclis üyeleri ile çocuklarının nikah akitlerinden, aile cüzdan bedeli
dışında ücret alınmayacağına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda da Belediye tarafından sağlanan
evlendirme merasimi hizmetlerinde, söz konusu kararda belirtilen kişiler için aile cüzdan bedeli herhangi bir
ücret tahakkuk ettirilmediğinden belediye gelirlerinde azalmaya neden olunmuştur.
BULGU 13- Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediye için ayrılan Payın Hatalı Hesaplanması
İl bank tarafından genel bütçe vergi gelirlerinden Fatih belediyesine gönderilen payın 2017 yılı için 1.409.228,38
TL eksik olduğu tespit edilmiştir.
BULGU 14- Belediye Meclisi Kararı ile belirlenen ücret tarifesinin UYGULANMAMASI
Fatih ilçesi sınırları dahilindeki dizi ve sinema çekimlerinden herhangi bir ücret alınmadığı ve belediye meclisine
belirlenmiş tarifeye aykırı biçimde hareket edilerek önemli bir gelir kaleminden mahrum bırakılmıştır.
BULGU 15- İhale ile Kiraya verilmesi gereken TAŞINMAZLARIN Ecrimisil
Karşılığında Kullandırılması
Büfe, Çay bahçesi, Restaurant, sosyal tesis, otopark gibi taşınmazların ihale yapılmada birtakım kişilere
tarafından işgal edildiği bu işgalcilerin meskur yerlerden çıkarılmadığı bunun yerine ileriye dönük tespit edilen
ecrimisillerin kira gibi uygulanarak işgallerin devam tespit edilmiştir.
Buradan anlaşıldığı gibi belediye, Büfe, Çay bahçesi, Restaurant, sosyal tesis, otopark gibi yerleri
yandaşlara ve AKP üyelerine tahsis etmiştir.
Ayrıca kiralama yönteminin uygulanmaması sonucu ecrimisil bedelleri arasında aşırı farklıklar bulunmaktadır.
Örnek: bulunduğu konum itibariyle eşdeğer birim m2 değere sahip olduğu belediye emlak vergi değerleri
kayıtlarından anlaşılan, 2017 yılı için 13.13 m2 lik büfe ile 1.537,30 m2 lik restaurant için yıllık 114.207,74 TL
ecrimisil bedeli tahakkuk ettirilmiştir.
BULGU 16- Belediye Taşınmazlarının Ecrimisil olarak kullandırılması ve tahliyelerinin
SAĞLANMAMASI
Belediye kayıtlarında 318 adet ecrimisil dosyası bulunduğu tespit edilmiştir. Bu dosyalar incelendiğinde yol,
yeşil alan, park vb kamuya terk edilen yerler ile başka bir taşınmazın bütünleyici veya eklentisi niteliğinde olan
bağımsız nitelikte olmayan taşınmazlar olduğu tespit edilmiştir.
Devlet İhale Kanunu’nu “Ecrimisil ve tahliye” başlıklı 75. Maddesinde Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm
ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, Fuzuli işgalden ecrimisil
isteneceği ayrıca işgal edilen taşınmaz malın, idarenin talebi üzerine bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15
gün içerisinde tahliye ettirilerek idare teslim edileceği ilgili kanunda belirtilmiştir.(Kanun Mad. 2886/75)
Bu mevzuata aykırı davranmak idare malını haksız ve hukuksuz şekilde işgal edenin ödüllendirilmesi sonucunu
doğuracaktır.
BULGU 17- Kira sözleşme sürelerinin Kanuni sürelerin üzerinde olması
Kira dosyalarının incelenmesi sonucunda çeşitli kişiler ile 15, 20, 25 yıllık kiralama sözleşmeleri
gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 5393 sy. kanunun 34 mad. Uyarınca söz konusu taşınmazların kiralanması
süresi 3 yılı geçmemek üzere kiralanması karar vermek yetkisi belediye encümenine ait olup 3 yıldan fazla süre
ile kiralanması 18 mad. Uyarınca belediye meclisine aittir.
Belediye Meclis Kararı ile Şahıslara kiralama süresi en fazla 10 yıl ile sınırlandırılmıştır. Bu sınır diğer Kamu
kurum ve kuruluşlarına 25 yılı geçmemek üzere tahsis edilme imkânı vermiştir.
BULGU 18- Kira sözleşmesi biten Taşınmazların yeniden İhale yapılmaksızın aynı kişilere VERİLMESİ
Belediye mülkiyetindeki taşınmazların kira süresi sonunda YENİDEN İHALE DÜZENLEMEDEN Kira
bedelinde belirli bir artış yapılarak süre uzatımı yoluyla aynı kişilere yeniden kiraya verildiği tespit edilmiştir.
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BULGU 19- Taşınmaz kira bedellerinin günün Emsal ve Rayic bedellerine göre Güncellenmemesi
Kira bedellerinin ilk 3 yıl için Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan üretici fiyatları endeksi TÜFE oranınsa
artırılması, 3 yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde ve bundan sonra ki her 3 yılın sonunda, yeni kira yılında
uygulanacak kira bedelinin emsal ve rayiç kira bedellerine göre güncellenmemesi sonucu kira bedellerinin düşük
belirleme riski bulunmaktadır. Bu durumlar göz önünde bulundurularak kira bedellerinin tespit edilmesi
gerekmektedir.
BULGU 20 - Belediye Tasarrufundaki binek araçların Belediye Personeli olmayan kişilere tahsis
EDİLMESİ
Fatih belediyesince kiralanan 4 adet binek aracı resmi olarak görevlendirilmeyen kişilere tahsisi ve söz konusu
taşıtların akaryakıt köprü tünel ve otoyol geçiş bedellerinin belediye bütçesinden karşılandığı tespit edilmiştir.
Bu kişiler
1- Bir Mülkiye müfettişi,
2- Bir Mahalli idareler kontrolü
3- Bir Belediye iştirak genel müdürü
4- Bir hizmet alımı personeli
BULGU 21 - Başka İdarelere yapılan geçici süreli Taşıt tahsislerinde mevzuata aykırılık BULUNMASI
Belediye meclis kararı alınmaksızın başka kamu kurumlarına taşıt tahsis edildiği, vakıf üniversitelerine belediye
meclis kararı ile taşıt tahsisi yapıldığı (Oy çokluğu ile) ve bu araçların akaryakıt giderlerin belediye tarafından
üstlenildiği tespit edilmiştir.
1 adet binek araç, 2 adet otobüs (yakıtı Üniversite tarafından karşılanmakta)
BULGU 22 – Arazi Tazminatı Ödemelerinde Mevzuata Aykırı Hareket EDİLMESİ
Belediye personelinin ödenen arazi tazminatına dayanak teşkil eden çizelgelerin mevzuatta belirtilen usule
uygun biçimde doldurulmadığı ve şartları taşımayan personele ödeme yapıldığı tespit edilmiştir.
Her ay Arazi tazminatı ödenen kişiler
1-Teknik müdürlükler arasında sayılmayan bir müdürlük görevini vekâleten yürütmekte olan personele
2-Özel kalem müdürlüğünde görevli olduğu halde kadrosunun bulunduğu Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünde bulunan personele
BULGU 23- Avukatlık Vekâlet ücreti dağıtımında Mevzuatta belirtilen Esaslara UYULMAMASI
Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle karşı taraftan tahsil edilen avukatlık vekâlet
ücretlerinin avukatlar arasında dağıtımının mevzuatta belirtilen usule uygun olarak yapılmadığı
BULGU 24- Özel Kalem Müdürlüğüne yapılan ATAMALARIN Mevzuatın düzenleniş amacına AYKIRI
OLMASI
2010 yılından beri 8 defa Özel kalem müdürlüğü kadrosuna açıktan (Belediye personeli dışından) atama
yapıldığı açıktan atanan personelin kısa bir süre özel kalem müdürlüğü kadrosunda kaldıktan sonra,
 Bir kısmının belediye bünyesindeki memur kadrolarına alındığı
 Bir kısmının ise başka kamu idarelerine nakil yoluyla gittiği görülmüştür.
Ayrıca 2018 yılının Haziran ayına kadar fiilen özel kalem müdürlüğü görevini yürüten personelin işgal etmekte
olduğu kadronun Belediye Başkan Yardımcısı kadrosu olduğu, Özel Kalem Müdürü kadrosunda başka bir
personelin olduğu bu personelinde nakil yoluyla başka bir kamu kurumuna geçmek üzere bu kadroda tutulduğu
tespit edilmiştir.
“Bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale getirildiği tespit edilmiştir.”
BULGU 25 - Mevzuatta Belirlenen Şartları Taşımayan Kişilerin Müdür Kadrosuna ATANMASI
Mevzuatta belirtilen atama şartlarını taşımayan iki personelin; asaleten, bir personelin ise asil kadronun zam ve
tazminat ödemelerinden faydalandırılmak suretiyle vekâleten müdür kadrosuna atandığı görülmüştür.
İki müdürün; 2 yıllık yükseköğretim mezunu olduğu halde adı geçen kadrolara asaleten atandığı,
Mevzuat gereği Teknik Öğrenim mezunu olması gereken bir müdürün ise; ilgili müdürlüğün görev alanı ile
ilgili teknik öğrenim gerektiren 4 yıllık yükseköğrenim bölümlerinden mezun olmadığı halde adı geçen kadroya
vekâleten atanarak asli kadrosu ile vekâlet ettiği kadro arasındaki özel hizmet tazminatı, ek ödeme ve yan ödeme
farklarının kendisine ödendiği tespit edilmiştir.
BULGU 26- Kurumlar arası geçici görevlendirilmelerde yasal sürenin AŞILMASI
Beledi memur kadrosunda çalışmakla olan bir personelin daimi olarak 6 (altı)’şar aylık dönemler itibari ile başka
bir belediyeye geçici süre görevlendirildiği süre uzatımlarının sadece Başkanlık oluru ile gerçekleştirildiği,
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yapılan süre uzatımlarının gerekçesinin açıklanmadığı gibi Devlet Personel Başkanlığından izin alınmadığı
görülmüştür.
BULGU 27- Belediye Zabıtasının başka Görevlerde ÇALIŞTIRILMASI
Belediye Zabıtasının asli görevinin Belediye Zabıta yönetmeliğinde sayılan görevleri yürütmek olduğu başka
görevlerde çalıştırabilmelerinin ancak olağanüstü hallerde ve geçici süre ile mümkün olduğu halde;
Bir zabıta memurunun 2014 yılından beri başkanlık oluru ile görev süresi belirlenmeksizin yazı işleri
müdürlüğünde evlendirme memuru olarak çalıştırıldığı, 2 zabıta memurunun da herhangi bir yazılı
görevlendirme yapılmaksızın ve süre belirlenmeksizin özel kalem müdürlüğünde çalıştırıldığı görülmüştür.
BULGU 28- Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İHALELERİNDE ENGELLİ Personel
Çalıştırılmaması
İdarenin gerçekleştirmiş olduğu hiçbir personel çalışmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde İş hükümleri
gereğince çalıştırılması gereken sayıda engelli personelin istihdam edilmediği görülmüştür.
BULGU 29 - SOSYAL DENGE Sözleşmesinde Mevzuatta yer almayan hükümler BULUNMASI
Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesine mevzuatın tanınmış olduğu yetki
sınırı aşılarak sosyal denge tazminatı ödenmesini engelleyen veya ödenecek soysa tazminatını eksilten maddeler
eklendiği,
Belediyenin tarafı olduğu sosyal denge dava dosyaları üzerinde yapılan incelemede sözleşme maddesinden
kaynaklı olarak idare yargıda belediye aleyhine açılmış çok sayıda dava dosyası olup açılan davaların tamamının
idare aleyhine sonuçlandığı ve bu sebeple belediyenin yüksek meblağlarda dosya yargılama gideri ve avukatlık
vekâlet ücreti ödemesi yapmak zorunda kaldığı görülmüştür.
BULGU30 - SOSYAL DENGE Tazminat Ödemelerinin Mevzuata Aykırı biçimde ARTIRILMASI
Emekliye ayrılacak personele ödenen sosyal denge yardımının mevzuata aykırı biçimde arttırıldığı tespit
edilmiştir.Personelin emeklilik yardımı net 10.000 TL arttırılarak 20.000 TL yapılmıştır.
BULGU 31-Sözleşmeli Personele yapılan SOSYAL DENGE Tazminat Ödemelerinin
Sigorta Primine Esas Kazanca DAHİL EDİLMEMESİ
Sosyal denge tazminatı ödenmesi 375 sayılı KHK’NIN Ek 15. Maddesinde düzenlenmiştir. Sözleşmeli personele
yapılan sosyal denge tazminatı ödemelerinin prime esas kazancın tespitinde dikkate alınarak prim matrahına
eklenmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin yapılmamasından işveren ve işçi hisselerinin eksik hesaplandığı tespit
edilmiştir.
BULGU 32- Doğrudan Temin Alım Usulünün Amacına Uygun KULLANILMAMASI
Belediye 4734 sy. Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinin (d) bendi gereğince yapılan DOĞRUDAN TEMİN
ALIM yönteminin, bir personel istihdam biçimi olarak kullanıldığı görülmüştür.
Kadro cetvelli incelendiğinde; 4 (dört) adet memur sıfatına haiz, 5 (beş) adet 5393 sayılı Kanun gereği alınmış
sözleşmeli AVUKAT çalıştırıldığı görülmüştür. Bunların dışında “doğrudan Temin” yolu ile bir yıllık veya bir
yılı tamamlayacak şekilde parçalar halinde AVUKATLIK Hizmeti alımı yapıldığı görülmüştür.
Avukatlık hizmet alınımının doğrudan temin yolu ile yapılabildiği haller kanunun (d) bendi uyarınca değil;
ilgisine göre (g) ve (h) bentleri uyarınca yapılmalıdır. Bu bentlerde belirtilen TAHKİM (g) ile Fikri ve Sınaî
mülkiyet haklarının ulusal ve uluslar arası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak (h) için olduğundan bu
bentlerin genel ve özel bütçeli idareler arasında sayılmayan BELEDİYELER açısından uygulanmasının
MÜMKÜN OLMADIĞI aşikardır.
Burada yapılan Avukat Alın işinin düzenli olarak her yıl ve AYNI KİŞİLER için uygulanmak suretiyle
mevzuatta yer almayan bir personel istihdam biçimi haline getirilmiştir.
Belediyenin Hukuki işlemlerini takip etmek üzere alınan Avukatların hukuk dışı bir yönetme ile istihdamı
edilmesi ciddi bir suçtur.
BULGU 33- Yurt Dışı görevlendirmelerde Organizasyon Hizmeti Alınması ve İdare PERSONELİ
OLMAYANKİŞİLERİN Alınması
Belediye tarafından gerçekleştirilen YURTDIŞI TEKNİK İNCELEME VE TEMAS PROGRAMLARININ 6245
sayılı Harcırah Kanunu kapsamında yapılması gerekirken 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında hizmet
alımı yoluyla yapıldığı, bu suretle ancak yol ve gündelik masraflar için ödeme yapılması gerekirken, Rehberlik,
Tur otobüsü, Müze giriş bedelleri gibi mevzuat gereği ödenmesi mümkün olmayan giderleri de ödendiği,
Belediyenin Atanmış ve Seçilmiş görevliler arasında olamayan kişilerin de söz konusu gezilere götürüldüğü
tespit edilmiştir.
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BULGU 34- Belediye Meclis Kararı Olmaksızın Kamu Kurumların Yapımı Bakım ve Onarım İşlerinin
ÜSTLENİLMESİ
Belediyelerin onay merciinin Belediye Meclisleri olması ve mevzuatın bazı giderlerin gerçekleştirilebilmesi için
Belediye Meclisisin onayına bağlanması sebebiyle başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapımı, bakım ve
onarım işlerinin üstlenilmeden önce Belediye Meclisinin onayına sunulması gerekmektedir.
BULGU 35- Dış Cephe Yenileme İşinde Büyükşehir Meclisinin Kararının Bulunmaması
Fatih Belediyesi tarafından 23.05.2016 tarihinde ihale edilen 2.349.150,02 TL +KDV bedelle “Fatih İlçe
Genelinde Dış Cephe Yenileme İşi” nde, İstanbul Büyük şehir Belediye Meclisinin kararı bulunmamaktadır.
İdare yapılacak işi Büyükşehir Belediye Meclisinin gündemine sunmamış ve Büyükşehir Belediye Meclis kararı
olmaksınız ilçe genelinde dış cephe yenileme işini ihale etmiştir. Burada kamu idaresi, büyükşehir Belediye
Meclis kararının aramayarak YETKİ TECAVÜZÜNDE BULUNMUŞTUR. Yapılan işlemler Yok hükmünde
sayılmaz, ancak İPTAL DAVASINA konu olabilir.
BULGU 36- Muayene ve Kabul İşlemlerinde gerekli dikkat ve özenin GÖSTERİLMEMESİ
Hakediş dosyalarında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine aykırılık tespit edilmiştir. Bunlar
1-Kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 2016/460847 ihale kayıt nolu mehter, kültür,
sanat ve spor etkinlikleri organizasyon hizmet alımı içinde bazı hak ediş dosyalarında verilmeyen konserler için
ödeme yapıldığı bu şekilde kamu zararına sebebiyet verildiği,
2- İşletme müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 2016/454528 ihale kayıt nolu 2017 memur personel için
hazır yemek alımı servis sunum ve sonrası hizmet alımı işinde sunulan öğünlerde özellikle paket halinde servis
edilen hazır gıdalarda göz ile görülecek derece bariz gramaj eksikleri olmasına rağmen muayene kabul
komisyona tarafından bu hususuna ilişkin herhangi bir tespit yapılmadığı, sözleşmede gramaj eksikliği için
öngören cezai şartların uygulanmadığı,
3-Çevre koroma ve kontrol müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 2017/158024 ihale kayıt no lu plastik çöp
konteynır alımı işinin ihale ve hak ediş dosyaları üzerinde yapılan incelemelerde ihale konusu çöp
konteynırlarının yüklenici tarafından sözleşmede belirtilen teslim süresinden 2 gün sonra teslim edimleş
olmasına söz konusu ihalenin şartnamesinde yüklenicinin teslimatı geciktirdiği her gün için sözleşme bedelinin
%2 oranında ceza uygulanacağı öngörülmüş olmasına rağmen ceza uygulanmadığı
BULGU 37- Dernek vakıf sandık ve benzeri teşekküllere yardım
4 adet derneğe bina bakım ve onarım işlerinin belediyece üstlenildiği, 3 adet vâkıfa toplam 7 adet taşınır teslim
edildiği, belediyece kiralama yoluyla edinilen otobüs ve minibüslerin çeşitli dernek ve vakıf etkinliklerinde
kullanılmak üzere dernek ve vakıflara tahsis edildiği görülmüştür. Dernek vakıf sivil toplum kuruluşlarının şahsi
veya kurumsal ihtiyaçları için belediye kaynaklarının kullanılmasının kanuni herhangi bir dayanağı yoktur.
BULGU 38- Belediye Meclisinin Mevzuata Aykırı Karar Alması
Hizmet alımım ihalesi kapsamında çalışan personelin sebebiyet verdiği yangın sonucu zarar görene yapılan hasar
ödemesinin mevzuata ve sözleşme hükümlerine göre yüklenici firmaya rucü edilmesi gerekirken belediye
bütçesinden karşılandığı görülmüştür.
Fen işleri müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan cephe yenileme çalışmaları sırasında çalışmanın yapıldığı
alanda bulunan bir mağazada yangın çıkmış oluşan hasar fen işleri müdürlüğünce onarılmış ayrıca olayla ilgili
olarak oluşturulan bilirkişi heyeti tarafından yangın sonucunda mağazada bulunan ve toplam değeri 390.000 TL
olarak tespit edilen ticari malın yanmak ve ekonomik değerini yitirecek derece zayi olduğu belirlenmiştir.
Belediye meclisinin 11/11/2016 tarih ve 2016/164 sayılı kararı ile belediye bütçesinden karşılanmasına karar
verilmiş 13/01/2017 tarihinde de mağaza ödeme gerçekleştirilmiştir.
Belediye meclis kararı ile ödemeye dayanak oluşturan ilgili zarar bedelinin yüklenici firmaya ödettirilmesi için
herhangi bir ibare bulunmadığı görülmüştür. Somut olaya ilişkin sözleşmede de bu husus açıkça belirtildiği için
söz konusu hasar bedelinin yüklenici firmaya rücu edilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
BULGU 39- Giderler Hesabının Gerçek Durumu Yansıtmaması
2017 yılı yapım işlerine ait ödeme belgelerin incelemesi neticesinde ilçede biriken molozların döküm sahasına
taşınması işinde hak ediş ödemelerinin -630 giderler hesabına kaydı gerekirken -258 yapılmakta olan yatırımlar
hesabına kayıt edildiği görülmüştür. 2017 mali tablolarında 2.224.216,65 TL tutarın 630 giderler hesabında eksik
ve -258 yapılmakta olan yatırımlar hesabında fazla olduğu görülmüştür.
BULGU 40 –Kurum Tarafından Ödenen Katma Değer Vergilerinin Tamamının İndirim Konusu
Yapılması
İdare tarafından KDV tahsilâtı yapılan faaliyetleler ile sınırlı kalınmadan mal hizmet ve yapım işlerine ilişkin
tüm giderlerde -191 indirilecek KDV hesabının kullanıldığı görülmüştür. İdarenin KDV ve tahsilâtları yaptığı
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faaliyetleri çeşit ve tutar olarak çok sınırlı olmasına rağmen 31.12.2017 tarihi itibari ile 391 hesaplanan KDV
hesabının alacak toplamının 4.717.119,88 TL ve -191 indirilecek Katma değer hesabını borç toplamının ise
39.759.081,26 TL olduğu görülmüştür. Ayrıca -190 devreden katma değer hesabının borç kalanın 2014 yılında
206.665.490,38 TL 2015 yılında 243.608.830,82 TL ve 2016 yılında ise 278.837.095,01 TL olduğu görülmüştür.
Bu şekilde yılar itibari ile hatalı uygulamanın devam ettirilmesi sebebiyle -190 devreden KDV hesabı yersiz bir
şekilde artmıştır.
Ay sonlarında -191 indirilecek KDV hesabı ile 391 hesaplanan KDV hesabının mahsup edilmesi sonucu -190
devreden katma değer vergisi hesabının bilançoda yüksek tutarlarda yer almasına, -630 Giderler hesabının
olması gerekenden daha düşük çıkmasına, aktifleştirilecek bir unsur ise ilgili hesabın (150 ilk madde ve malzeme
hesabı, 251 yer altı ve yerüstü düzenleri hesabı, 252 binalar hesabı, 253 taşıtlar hesabı, 255 demirbaş hesabı)
mali tablolarda eksik kaydedilmesine sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.
Yukarıda sıralanan aksaklıkların giderilmesi için tahsilatı yapılan faaliyetler dikkate alınarak mal ve hizmet
alımlarına ilişkin giderlerin KDV’in indirim konusu yapılması gerekmektedir.
BULGU 41- Mevduat Faiz gelirlerinin Net tutar üzerinden Muhasebeleştirilmesi
Mali tabloların 2017 yılı içinde toplam 223.537,09 TL mevduat faiz geliri elde edildiği görülmüştür.Ancak
bunlara ilişkin muhasebe kayıtları incelendiğinde tahakkuk eden faiz gelirinin %15 gelir vergisi stopajı
düşürülerek net tutar üzerinden muhasebeleştirildiği görülmüştür.
Genel Yönetim muhasebe yönetmeliğinin gayri safilik ilkesi başlıklı 39 maddesinde “Gelir ve giderler, herhangi
bir düzenleme veya standart ile aksi kararlaştırılmadıkça netleştirilmeden kaydedilir” denmektedir.
Buna göre tahakkuk eden faiz gelirlerinin stopaj kesintisi yapılmadan önceki brüt tutar üzerinden
600.05.01.09.03 gelirler hesabında, buna ilişkin olarak stopaj yapılan vergi ve benzeri giderlerinde
630.03.04.03.01 vergi ödemeleri ve benzeri giderler hesabında muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.Mevzuat
faizlerin net tutar olarak kayıt edilmesi şeklinde yapılan hatalı muhasebeleştirme dolayısıyla 600.05.01.09.30
kodunda izlenen mevduat faizlerinin ve 630.03.04.03.01 vergi ödemeleri ve benzeri giderlerinin 39.447,72 TL
eksik görülmesine sebep olmuştur.
BULGU 42- Kıdem Tazminatı Karşılıkları Hesabının Kullanılmaması
Kamu idaresinde hizmet alımı kapsamında istihdam işçiler için kıdem tazminatı karşılıkları hesabının
kullanılmamsı neticesinde kurum mali tabloları gerçek durumu yansıtmamaktadır.
BULGU 43- Yapılmakta olan Yatırımlar Hesabının Gerçek Durumu Yansıtmaması
Mevzuat gereği -630 giderler hesabına kayıtlı toplam 2.786.282,37 TL nin -258 yapılmakta olan yatırımlar
hesabına kaydedilmesi ve geçici kabulleri sonrasında ise ilgili varlık hesaplarına alınması gerekmekte iken
doğrudan gider hesaplarına alınarak -630 giderler hesabına kaydedilmesi mevzuata aykırıdır.
BULGU 44- Kiraya Verilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarının İzlenmemesi
Kiraya verilen taşınmazlar için eklenen bu hesap kurum bilançolarında kayıtlı duran varlıklardan kiraya
verilenlerin izlenmesi için kullanılmaktadır. Kira dosyaları ile muhasebe programının incelenmesi neticesinde bu
hesabın kullanılmadığı tespit edilmiştir.
BULGU 45- İlk Madde ve Malzeme Hesabının Gerçek Durumun Yansıtmaması
2017 yılında ilçe genelinde park ve bahçelerde kullanılmak üzere çocuk oyun grubu ve Fitness aletleri temini ile
kent mobilyaları alımı işlerine ait mal alımlarının -150 ilk madde ve malzeme hesabına kadı gerekirken
doğrudan gider hesaplarına alınarak -630 giderler hesabına kayıt edildiği görülmüştür. Bu doğrultuda 2017 yılı
mali tablolarda 1.461.063,21 TL tutarın -630 Giderler hesabında fazla ve -150 İlk madde ve malzeme hesabında
eksik olduğu görülmüştür.
CHP MECLİS GURUBU OLARAK
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMINA VE
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 MALİ YILI BÜTÇESİNE,
Hukuka uygun hareket edilmediği, ihale, tahsis ve kiralamada
taraf kar davranıldığı, bütçenin stratejik plana uygun olarak hazırlanmadığı, yap-boz ile kamu
kaynaklarını etkisiz ve verimsiz kullanıldığı gerekçeleri ile
RET OYU VERİYORUZ… SAYGILAR SUNARIM…
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g. Muhalefet ŞERHLERİ ve SUÇ DUYURULARI (Denetim Komisyonu)
* Görev sureniz boyunca muhalefet şerhi koyduğunuz konu ve kararlar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Belediye Başkanına satış yetkisi verilmesine
Yenileme Alanlarının projelendirilmesine
Yandaş Vakıf ve Derneklere verilen maddi yardımlara
Bütçelere
Belediye taşınmazların satışına
İmar Plan Değişikliklerine
Yüksek Bütçeli Kamu Harcamalarına

Danıştay Birinci Dairesine kadar yaptığım Hukuki takibim neticesinde İlgili Dairenin
2016/2527 Esas dosyasına 2017/369 Karar No ile İçişleri Bakanının 22/08/2016 tarih ve
İNS:2015.34.2847-2512 sayılı kararının bazı maddelerde belirtilen eylemler yönünden
şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kısmının kaldırılması kararı ile ÖN İNCELEME
yapılmasına verdiği karar gereği 15/01/2018 tarihi itibarı ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş
Kurulu Başkanlığı tarafından Mülkiye Başmüfettişi görevlendirmiştir.
2013 yılından sonra Hiçbir Kamu Denetimi, Mülkiye / Sayıştay Müfettişlerinin
görevlendirilmesi yapılmayan FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINA yaptığım ihbarlar,
ısrarcı takibim ve hukuki mücadelem neticesinde Danıştay’a Kadar taşınan konularda
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN MÜLKİYE MÜFFETTİŞİ, SAYIŞTAY
BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SAYIŞTAY MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ.
Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi
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FATİH KAYMAKAMLIK MAKAMINA
FATİH / İSTANBUL
Konu: Fatih Belediye Başkanlığı Hk. Suç Duyurusu

27.04.2018

İlgi : 2017 Yılı Denetim Raporu eki olan,
Fazıl Uğur SOYLU’NUN şerh yazısı
Fatih Belediyesinin 2017 yılı gelir giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve yapılan işlemlerin denetlenmesi için
kurulan denetim komisyonu raporunun devamı ve ayrılmaz bir parçası olan Denetim Komisyonu Üyesi Fazıl Uğur SOYLU
tarafından verilen 10 sayfalık şerh yazısında tespit edilen Meclis Başkanlığına gereği için sunulan ve tutanaklara geçen
konular aşağıdadır.
1. 15 Temmuz Heykelinin Altına Yapılması Planlanan Kaide Mermer Blok Yontu
İşlemleri Tasarım ve Yapım Hizmeti İşi başlıklı Destek Hizmetleri / Fen İşleri Ve İlgili Başkan Yardımcısı onayı ile yapılan
“Doğrudan Temin” işi 842.500.-TL Brüt bedelle Heykeltıraş Levent Barış KARA’YA yaptırılmıştır. Ayrıca Heykel
Modelleme Tasarım çalışması için 412.956.-TL Brüt ödenmiştir. Bu tamamen Belediye Başkanının inisiyatifi ile yaptırılan
ve hayli yüksek maliyeti içeren bir iş olduğu için bu konuda Belediyenin Kamu Kaynaklarını lüzumsuz harcanmasını içerdiği
kanaati uyandırdığından “Kamu Kaynaklarını israfı açısından” harcanan 1.255.356.-TL için Doğrudan Alımların üzerinden
yapılmasının SAYIŞTAY tarafından incelenmesi gerekir.
Belediye başkanlığı böyle hesapsız harcamalar neticesinde ihtiyacı olan kamulaştırma için bankalara kredi
müracaatı yapmakta olduğu bu tespiti doğrulamaktadır. Yaptırılan işin karakterine ve teamüllere uygun olabilecek bir
YARIŞMA düzenlenmemiştir.
Bu nedenle rekabet koşullarının doğru bir şekilde sağlanamadığı ve proje bütünlüğü içerisinde yaptırılması gereken
işlerin o projeye dahil edilmemesi açık ihale ile veya yarışma ile ortaya çıkabilecek düşük fiyatın oluşması
engellenmiştir. Haksız rekabet ve eşit olmayan muamele yapılarak kamu kaynaklarının uygun kullanılmadığına neden
olduğu görülmüştür.
2. Mehter Kültür Sanat Konser ve Spor Etkinlikleri Organizasyon Hizmet Alım İşi
11.490.000,00TL+KDV olarak EXEN Organizasyon San ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Kültür Müdürlüğünün yaptığı ihale bedeli
çok yüksek ve Belediye Bütçesini hayli zorlayacak miktardadır. Bu hizmetin alınması bütçe harcamalarının düşüncesizce
harcandığının bir göstergesidir. Sayıştay tarafından gerekliliği ve Kamu Zararı açısından denetlenmelidir.
3. Basın Yayın Müdürlüğü tarafından “Duyuru Tanıtım Materyali Tasarım Basım Hizmet
Alımı” sözleşme Bedeli: 3.175.110,00TL+KDV bedelle Bayem Ajans Promosyon firmasına verilmiştir. Bu hizmet alımı da
oldukça yüksek bedeli olan zaruri olmayan bir ihale olduğu kanaati oluşmuştur. Sayıştay tarafından Bütçe israfı açısından
denetlenmelidir.
4. Karma Müdürlüklerin yaptığı “ mühendis mimar ve teknik hizmet alımı ” açık ihale
bedeli 4.835.375,00TL+KDV olarak TEMPO Enerji san. Ltd şirketi tarafından kazanılmış olup Belediyenin kendi kadroları
ile yapılması gereken işlerin ihale edilmesi yine iyi yönetememe kadroları rantabl değerlendirememeden kaynaklanan Kamu
Zararı söz konusudur.
5. Kültür Müdürlüğü tarafından SULUKULE SANAT AKADEMESİ VE HER OKULA
BİR ORKESTRA PROJESİ İLE EĞİTİM, ORGANİZASYON HİZMETİ ALIMI” başlıklı hizmet alımında İhaleyi alan
firmanın sahibi; AKP İSTANBUL İL Başkan Yardımcısı FATİH BOLCAN olan A-Z Reklam Basım Org TURİZM VE
YAPI İŞL.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ’ne4.250.000,00TL+KDV bedelle ihale edilmiştir. Bu ihalenin SAYIŞTAY denetçileri
tarafından incelenmesi gerekmektedir.
6. KİK 2017 / 11903 sayılı ile “ Diyarbakır SUR İlçe Belediye Başkanlığına 6000 Adet
Kolilenmiş Erzak Alımı Ve TIR İle Gönderilme İşi ” olarak İçişleri Bakanlığının Talimatı ile açılan meclisten onay
alınmadan talimatla açılan İhale’nin 2016 Yılında Diyarbakır’da kurulmuş İstanbul merkezli “Keyna Gıda Mad. Tem. İnş.
San. Ve Tic Ltd. Şti’nin kazanması dikkat çekmektedir. (İhale Bedeli: 326.401.00 TL +KDV)
Firmanın tek referansı Kahraman Maraş Büyük Şehir Belediyesine verdiği 8 kalem gıda malzemesi teslimidir, firmanın
ihaleden nasıl haberi olmuştur. Bunun açıklamaya muhtaç bir durumdur. Ayrıca ihale dosyasında ve hak ediş dosyasında mal
teslim tutakları bulunmamaktadır. Mal teslimi nerede yapılmıştır. İstanbul’da yapıldı ise Sur belediyesine teslimi için
kimlerin Sorumluluğu mevcuttur.
Bunlar açıklanması gereken konular olup ilgili müdürlükten istenildiği halde bu bilgiler tarafıma verilmemiştir. Firma
2016 yılı sonlarında kurulmuş olup senesi dolmadan ihaleye giren Diyarbakır kökenli olan bu firmaya İHALE “Adeta
Önceden Belirlenmiş gibi Verilmiştir”
Keyna Gıda Teslim ve Tebellüğü zabıtları dosyada mevcut değildir. Bu ihalenin SAYIŞTAY denetçileri tarafından
incelenmesi gerekmektedir.
7. 2017 yılı özel güvenlik hizmet alımı (2016 / 432341) 11 firma ihaleye girmiş 3 firma
kalmış (Metropol, Erpa, Yavuz) kura ile belirlenmiş. 3.251.353.-TL+KDV ihale edilmiş. İhaleye katılan 7 firma şikâyet
etmiş, şikâyetler ret edilmiş. Böyle çok sayıda firmanın şikâyet etmesinin nedeni, itirazların ret edilmesinin gerçek nedenleri
ve ihalenin tamamı SAYIŞTAY denetçileri tarafından incelenmesi gerekmektedir.
8. Kaçak yapıldığı tespit edilerek tutanak altına alınan, 2017 yılı itibarı ile ceza kesilen
Taşınmazların Dökümlü ceza tutarı,
Tahakkuk eden:…………………….
6.364.984,65TL
Tahsil Edilen:…………………….…
281.887.78TL
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Tahsil Edilemeyen:………………..
6.083.096.87TL
Yapılamayan tahsilât hakkında görev ihmali yapıldığına dair soruşturma açılması gerekmektedir.
9. ENCÜMENİN Kestiği Ceza Tahsilâtı ile Yıkım Kararlarının Uygulanmaması
Encümen tarafından verilen ve tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş CEZA TUTARI:
Mali Hizmetler Müdürlüğü Verileri:………………. 6.422.769,84TL
Fen İşleri müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak yıkım ihaleleri yapılmaktadır. Ancak; ihaleye teklif veren istekli
çıkmaması nedeni ile ihaleler iptal edilmiştir. Müdürlüğümüzün teknik imkânları doğrultusundan İBB den destek alınarak
bile Belediye Encümenince yıkım kararı alınmış ve sayısı binlerce olan yerlerin Fen İşleri müdürlüğümüzce teknik ve
personel yetersizliği nedeniyle bu yıkımlar yapılamamaktadır. Ayrıca bağımsız bölümdeki veya yapının bir bölümündeki
aykırılığın giderilmesi diğer bağımsız bölümlere ve yapıya zarar vermesi söz konusudur gibi bir açıklama yapılmıştır.
Buradan anlaşılacağı kanun ve yönetmeliklere uyarak kaçak ve usulsüz yapılara tevessül etmeyen vatandaşların haklarının
gasp edildiği anlamı çıkmaktadır. Kanun ve yönetmeliklere uygun olmayan yapı ve ilavelerin yapılması Fatih İlçesinde bu
konuları takip ve men etmek üzere görevli başta Zabıta müdürlüğü olmak üzere, İmar ve Yapı Denetim Müdürlüklerinin
görevlerini tam yapmadıkları açıktır. Encümen kararlarının uygulanmaması tahakkuk etmiş cezaların tahsil edilememesi
nedeniyle sorumlular hakkında görev ihmali ile ilgili yasal işlem yapılması gerekmektedir.
FATİH İlçesindeki ECRİMİSİ ile Verilen Yerler ve Tahsilâtı
Fatih İlçesinde, İşgaliye (Ecrimisil) ile verilen yerler için tahakkuk ettirilen, tahsilât yapılan ve yapılamayan
işgaliye bedellerinin süre, miktar, işgal ettikleri alanı içeren çizelge, temin edilmiş olup
Fatih Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü 2017 Verileri:
İlçemizde 323 adet ECRİMİSİL ile verilen yer mevcuttur.
Tahakkuk eden tutar Yıllık: ……………………… 3.737.579,16TL
İlçe sınırlarında ecrimisil alanı M2……………….
44.692.68 m2
Meclis Denetim Komisyonu 2017 Yılına Ait DENETİM RAPORU sayfa 9 da belirtilen
Ecrimisil Gelirleri:………………………………… 10.969.250,84 TL
Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 2017 Verileri:
İşgaliye Geliri……………………………………
4.266.126,73 TL
Ecrimisil (Krangulez ) Geliri…………………… 5.497.441,22 TL
Verilen bu rakamların çelişkili ve birbirini tutmaması dolayısı ile Belediyenin ecrimisil gelirleri, tahakkuku ve
tahsilâtı hakkında görev ihmali olup olmadığına dair Sayıştay denetçileri tarafından incelenmesi gerekmektedir.
10. 2017 yılı içersinde KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA Yapılan CARİ
Transferler; 996.219,83TLdir. Bu kuruluşların adı ve CARİ TRANSFERLERİN verilme nedenleri, KAMU ZARARINA
sebebiyet verilip verilmediği kanun ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı görev ihmali, görevini kötüye kullanma ya da
Kamu Zararına sebebiyet verme suçunun olup olmadığının soruşturulması gerekir.
11. 2017 yılı içinde SOSYA DENGE tazminatı ödenmeyen kaç personele Mahkeme
Kararı ile Ödeme yapıldığı, tutarı ve kanuni faizlerinin detaylı dökümü sorulmuş, ancak, ilgili Müdürlükler tarafından
istenildiği halde bu bilgi verilmemiştir. (Personel, Hesap İşleri, Hukuk müdürlükleri) Sosyal denge ödemelerinde ayrımcılık
yapılarak bazı personellere verilmemesi üzerine bu personeller yargıya gitmiş yargı haklı bulmuş, kanuni faizleri ile birlikte
ödenmesine karar vermiştir. Yazı ve sözlü ikazlarımıza hatta hukuka taşımamıza rağmen bu uygulamadan vazgeçmeyen
Belediye yönetimine sorduğumuz hukuka başvuran personellere ödenen Sosyal Denge ve kanuni faizleri tarafımıza bilgi
olarak verilmemiş olup burada denetim komisyonuna bilgi verilmemesinden dolayı suç işlenmiş olup, ayrıca meydana
gelen KAMU ZARARI için görevini kötüye kullanma suçu ile soruşturma açılması gerekmektedir.
12. BELEDİYE Bünyesindeki Boş Müdürlük Kadrolarında bir değişiklilik yok 18 adet
MÜDÜRLÜK KADROSU hala BOŞ Tutulmaktadır. Bu Konuda Defalarca Uyarmamıza Rağmen Bu Konuda Bir gelişme
kaydedilmemektedir. Kamu Kurumunda bu kadar çok müdürlüğün vekaleten ya da tedviren yürütülmesi Kamu hizmetleri
açısından sakıncalıdır. Bu konuda görev ihmali suçu işlendiğinden Belediye Başkanlığının Mülkiye Müfettişleri tarafından
denetlenmesi ve gereğinin yapılması gerekmektedir.
SONUÇ VE İSTEM:
Hazırlanan denetim komisyonu raporunda konusu suç teşkil eden hususlar varsa, bunlarla ilgili olarak meclis başkanlığı
tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunması gerekmektedir.
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına giren bir suç ise yetkili
(kaymakamlık, valilik ve İçişleri Bakanlığı’na) mercilere, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren bir suç ise (bu suçlar irtikâp, rüşvet, ihtilas ve zimmete para geçirme,
görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma gibi suçlardır) yetkili
Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.
Diğer taraftan konusu suç teşkil etsin veya etmesin, kamu zararı sebebiyle sorumlusundan mali tazmini gereken hususlarda
üst yönetici sıfatıyla belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71.maddesindeki usul ve
esaslara göre ilgililer hakkında gerekli yasal takibi yapmak ve kamu zararını tahsil etmekle mesuldür.
Tüm bunların ışığında;
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Yukarıda sıraladığımız görev ihmali, görevi kötüye kullanma, zimmet ve denetim komisyonuna istenilen bilgilerin
verilmemesi ile ilgili Fatih Belediye Başkanlığı, ilgili Müdürlükler ile 5393 sayılı yasa gereği 2017 yılı faaliyet raporu ve
onun ayrılmaz parçası olan Denetim Komisyonu üyesi Fazıl Uğur SOYLU tarafından verilen 10 sayfalık şerh raporu
hakkında yasal işlem başlatmayan Fatih Belediye Meclis Başkanlığı hakkında, TCK.’nın ilgili maddeleri gereği yasal
işlemlerin başlatılması için yazımızı takdir, tensip ve görüşlerinize arz ederim. 27.04.2018
Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi
Denetim ve Kültür Varlıklara Komisyon Üyesi
Eki:

2011 Denetim Raporu eki olan Fazıl Uğur SOYLU’NUN şerh raporu (10 sayfa)
Fazıl Uğur SOYLU’NUN Denetimde sorduğu 21 ve 17 maddelik sorular (4 sayfa)
Zabıta Müdürlüğünün, Mali Hizmetler Müdürlüğünün ve Fen İşleri Müdürlüğünün
sorulan sorulara verdikleri cevap yazıları ve ekleri (7 sayfa)
Eklerin Toplamı: 21 sayfa
Adres : Fatih Belediye Başkanlığı CHP Meclis Gurubu,
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. No:54 Fatih / İstanbul
Mail : fusoylu@gmail.com
EKLER:
FATİH BELEDİYESİ 2017 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;
29.03.2018
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Denetim komisyonu başlıklı 25. maddesine göre 07 Ocak 2018 tarihinde toplanan
FATİH Belediye Meclisi oturumunda, yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Meclis Üyeleri, Orhan NARİN, Gökhan
CEYHAN, Cahide AHMETOĞLU ve Fazıl Uğur SOYLU2017 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.
2017 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemleri üzerine yapılan denetim faaliyeti sonucu ve ortaya çıkan denetim
raporuna bu muhalefet şerhinin yazılması gerekmiştir.

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 4 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 6 Belediye Başkan Yardımcısı, 4 Başkan Danışmanı, 22 müdürlük ve 350’ın üzerinde çalışanı olan 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 2017 yılının
Ocak ayında yapılan Denetim Komisyonu seçimleri öncesinde CHP Grubu olarak komisyonun 5 üyeden oluşmasına ilişkin
önergemizin iktidar partisinin oy çokluğuyla ret edildiğini hatırlatmak istiyorum.
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.
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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.
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.
21/B ÖRNEK
2016/611947 İhale No
Organizasyon Hizmeti Alımı”
İhale tarihi - 06.01.2017 11:00
a) Tarihi
:
b) Bedeli
:
c) Süresi
:
d) Yüklenici
:

“Sulukule Sanat Akademisi Ve Her okula Bir Orkestra Projesi ile Eğitim,

11.01.2017
507.421,50 TRY
12.01.2017 - 31.03.2017
A-Z Reklam Basım Otg.Turizm ve Yapı İşl.DışTic.Ltd.Şti.

İhaleyi alan firmanın sahibi; AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı FATİH BOLCAN
Söz konusu 2016/611947 sayılı 21/b kapsamında yapılan ihaleye İBB ve diğer AKP’Lİ belediyelerden sürekli ihale
alan A-Z Reklam 507.421.50 TL +KDV bedelle kazanması, yukarıda açıklanan şartlara haiz olmayı kapsayıp kapsamadığı
dikkat çekmektedir.
Ayrıca Hakedişler ile Fatura tutarı arasındaki FARK Müdürlüğüne Sorulmasına rağmen cevap alınamamıştır.
Bu fark için İlgili müdürlük hakkında bu konu hakkında Soruşturma ve yasal işlem yapılması gerekmektedir.

3.

21/F KAPSAMINDA YAPILAN İHALELER.

Pazarlık usulünün (Madde:21/f) ilan yapılmadan mal, malzeme veya hizmet alımlarının gerçekleştirilebildiği
maddesidir. Bu maddeye göre idareler belli limit dâhilindeki alımlarını ilansız yapabilmektedir. 4734 / 21 (f) 2017 yılı için
Eşik Değer: 195.205.-TL dir
Doğrudan temin (Madde: 22/d) kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik
şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usuldür.
İlan yapılmadan, Teminat Alınmadan, Yeterlik Kuralları aranmadan, İhale komisyonu Kurulmadan, ihale yetkilisi
tarafından görevlendirilen kişi veya kişilerce piyasadan fiyat araştırılması ile temin edilmesidir. Bu bir ihale usulü değildir.
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 22/d yapılması yoluna
gidilerek kamu zararına neden olabilecek uygulamalar gerçekleştirilmiştir.Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve 22 nci
maddesinin (d) bendine göre ihtiyaçların temininde kurum ve kuruluşlar, yıllık bütçelerinde belirlenen toplam ödenek
miktarını dikkate alacaklardır. Kurum ve kuruluşlar, mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için bütçelerine konan yıllık
toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayrı ayrı % 10 oranını hesaplayacaklardır. Burada önemli olan husus, ilgili veya
bağlı birimlerin değil kurum veya kuruluşun toplam ödeneklerinin % 10’unun aşılıp aşılmamasıdır.
Fatih Belediye Başkanlığına bağlı müdürlüklerce 2017 yılında 21/f maddesi kapsamında toplam 22 adet ihale
yapılmıştır. Bu ihaleler incelendiğinde ağırlıklı kısmının 195.200TL civarındaki 2017 yılı ihale sınırına çok yakın tutarlar
olması hususu dikkate alındığında son derece düşündürücüdür. Bu konuda aşağıdaki örnekler verilebilir.
İNCELENEN İHALE DOSYALARI
MÜDÜRLÜK
ŞİRKET
İŞİN ADI
TUTARI
Basın Yayın (Açık İhale)
Basın Yayın (Açık İhale)
Bilgi İşlem (Açık İhale)
Bilgi İşlem (21 / F)
Çevre Koruma (Açık İhale)
Çevre Koruma (21/ F)
Fen İşleri (21/F)
Fen İşleri (21/F)
Fen İşleri (21/F)
Etüd Proje (21/F)
Etüd Proje (21/F)
Etüd Proje (21/B)
İşletme (21/F)
Kültür (Açık İhale)
Kültür (21/B)
Kültür (21/F)
Özel Kalem (21/B)
Sağlık (Açık İhale)
Yazı İşleri (Açık İhale)
Yazı İşleri (21/F)

4.

Pano Reklam
Bayem Ajans Promosyon
Intron Bilişim Yazılım
IND Yazılım Bilişim Tekn.
Tomurcuk İnş. Ltd.
TİCO Plastik
YİMTAŞ Müh. A.Ş.
FİYA Boya
AK Granit Mermer Ltd.
METE Yapı San.Tic. A.Ş.
BORA Yapı Mimarlık Ltd
BORA Yapı Mimarlık Ltd.
MT Kurumsal Hiz. Ltd. Şti.
İstanbul Ajans
Astra Seyahat Turizm A.Ş.
ICON Mobilya Sis. İnş Ltd.
EXEN Organizasyon Ltd.
Yağmur Kurumsal Personel Hiz.Ltd
Koda Bilişim
Ceylan Çelik Eşya Ltd.

Bez Afiş Tasarım ve Baskı Hizmet alımı
Kitap Tasarı ve Basım Hizmet Alımı
Ağ Güvenlik Duvarı Sis. Yazılımı
Yönetim bilgi SistTekn. Destek Alımı
Haliç bölgesi Şehir Temizliği
Plastik Çöp Konteynır Alımı
Yapışan Hazır Yatay Trafik İşareti Al.
Boya Alımı
Granit Taş Malzeme Alımı
1394, 1408, 1414, 1491, 1496 Ada Fikir Projesi
T60-T61 Arası Bisiklet ve Yaya Yolu Üst Geçit Uygulama Projesi
Sulukule Kültür Mrk. Uygl. Projesi Hiz.
Genel Temizlik Malzemeleri Alımı
Bilgi Evleri Ünv. Hazırlık Kurs Hiz
Kültür Gezileri Org. Hizmet Alımı
Büro Mobilyaları Alımı
Oyuncak Alımı
Yedikule Hayvan Barınağı yiyecek hazırlanması ve koruma
Arşiv Dosyaları Sayısallaştırma Fiziki düzenleme hizmet alımı
Compact Arşiv Dolabı alımı

420.000,00 TL
134.500,00 TL
400.000,00 TL
110.500,00 TL
3.159.000,00 TL
182.250,00 TL
149.700.00 TL
168.000.00 TL
183.700.00 TL
1 30.000,00 TL
170.000,00 TL
500.00,00 TL
186.249,50 TL
4.129.750,00 TL
197.589,84 TL
189.000,00 TL
196.765,00 TL
555.778,80 TL
1.135.000,00 TL
194.684,55 TL

21 / B KAPSAMINDA YAPILAN İHALELER

15 Temmuz Heykelinin Altına Yapılması Planlanan Kaide Mermer Blok Yontu İşlemleri Tasarım ve Yapım Hizmeti
İşi başlıklı Destek Hizmetleri / Fen İşleri Ve İlgili Başkan Yardımcısı onayı ile yapılan “Doğrudan Temin” işi 842.500.-TL
Brüt bedelle Heykeltıraş Levent Barış KARA’YA yaptırılmıştır.
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Ayrıca Heykel Modelleme Tasarım çalışması için 412.956.-TL Brüt ödenmiştir. Bu tamamen Belediye Başkanının
inisiyatifi ile yaptırılan ve hayli yüksek maliyeti içeren bir iş olduğu için bu konuda Belediyenin Kamu Kaynaklarını
lüzumsuz harcanmasını içerdiği kanaati uyandırdığından “Kamu Kaynaklarını israfı açısından harcanan 1.255.356.-TL için
SUÇ DUYURUSUNDA bulunuyorum.
Belediye başkanlığı böyle hesapsız harcamalar neticesinde ihtiyacı olan kamulaştırma için bankalara kredi müracaatı
yapmakta olduğu bu tespitimi doğrulamaktadır.
İş tanımı için YARIŞMA düzenlenmemiştir. Bu nedenle rekabet koşullarının doğru bir şekilde sağlanamadığı ve
proje bütünlüğü içerisinde yaptırılması gereken işlerin o projeye dahil edilmemesi açık ihale ile veya yarışma ile
ortaya çıkabilecek düşük fiyatın oluşması engellenmiştir. Haksız rekabet ve eşit olmayan muamele yapılarak kamu
kaynaklarının uygun kullanılmadığına neden olduğu görülmüştür.
2017/ 11903 sayılı ile “Diyarbakır SUR İlçe Belediye Başkanlığına 6000 Adet Kolilenmiş Erzak Alımı Ve TIR İle
Gönderilme İşi” olarak İçişleri Bakanlığının Talimatı ile açılan meclisten onay alınmadan talimatla açılan İhale’nin 2016
Yılında Diyarbakır’da kurulmuş İstanbul merkezli “Keyna Gıda Mad. Tem. İnş. San. Ve Tic Ltd. Şti’nin kazanması dikkat
çekmektedir. (İhale Bedeli: 326.401.00 TL + KDV)
Firmanın tek referansı Kahraman Maraş Büyük Şehir Belediyesine verdiği 8 kalem gıda malzemesi teslimidir.
Bu firmanın ihaleden nasıl haberi olmuştur. Bunun açıklamaya muhtaç bir durumdur. Ayrıca ihale dosyasında ve hak
ediş dosyasında mal teslim tutakları bulunmamaktadır. Mal teslimi nerede yapılmıştır. İstanbul’da yapıldı ise Sur
belediyesine teslimi için kimlerin Sorumluluğu mevcuttur.
Bunlar açıklanması gereken konular olup ilgili müdürlükten istenildiği halde bu bilgiler tarafıma verilmemiştir. Firma
2016 yılı sonlarında kurulmuş olup senesi dolmadan ihaleye giren Diyarbakır kökenli olan bu firmaya İHALE “Adeta
Önceden Belirlenmiş gibi Verilmiştir”






İNCELENDİĞİNDE DİKKAT ÇEKEN BAZI İHALELER
Mehter Kültür Sanat Konser ve Spor Etkinlikleri Organizasyon Hizmet Alımı : 11.490.000,00TL+KDV olarak EXEN
Organizasyon San ve Dış Ticaret Ltd.Şti. Kültür Müdürlüğünün yaptığı açık ihale bedeli çok yüksek ve Belediye
Bütçesini hayli zorlayacak miktardadır. Bu hizmetin alınması bütçe harcamalarının düşüncesizce harcandığının bir
göstergesidir.
Basın Yayın Müdürlüğü tarafından “Duyuru Tanıtım Materyali Tasarım Basım Hizmet Alımı” açık ihale sözleşme
Bedeli: 3.175.110,00TL+KDV bedelle Bayem Ajans Promosyon firmasına verilmiştir. Bu hizmet alımı da oldukça
yüksek bedeli olan zaruri olmayan bir ihale olduğu kanaatindeyim.
Karma Müdürlüklerin yaptığı “mühendis mimar ve teknik hizmet alımı” açık ihale bedeli 4.835.375,00TL+KDV
olarak TEMPO Enerji san. Ltd şirketi tarafından kazanılmış olup Belediyenin kendi kadroları ile yapılması gereken
işlerin ihale edilmesi yine iyi yönetememe kadroları rantabl değerlendirememenin göstergesidir.
Kültür Müdürlüğü tarafından “Sulukule Sanat Akademisi ve Her Okula Bir Orkestra Projesi ile Eğitim,
Organizasyon” hizmet alımı İhaleyi alan firmanın sahibi; AKP İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI FATİH
BOLCAN olan A-Z Reklam Basım Org. Turizm ve Yapı İşleri Dış Tic. Ltd. Şti.’ne4.250.000,00TL+KDV bedelle
açık ihale edilmiştir.
2017 YILI İHALE DÖKÜMÜ
NO

İŞİN NİTELİĞİ

ADEDİ

TUTARI

1

HİZMET ALIMI

34

2

MAL ALIMI

31

140.900.089,78
14.875.209,69

TOPLAM

65

155.775.296,47

2017 YILI İHALE DÖKÜMÜ
NO

İŞİN NİTELİĞİ

ADEDİ

TUTARI

1

AÇIK İHALE

35

136.188.678,46

2

PAZARLIK İHALESİ (21/B)

8

16.144.076,28

3

PAZARLIK İHALESİ (21/F)

22

3.442.541,73

TOPLAM

65

155.775.296,47

2017 YILI DOĞRUDAN TEMİN DÖKÜMÜ 22/D
NO

İŞİN NİTELİĞİ

ADEDİ

TUTARI

1

HİZMET ALIMI

105

2.732.991,59

2

MAL ALIMI

133

7.644.030,24

TOPLAM

238

10.377.021,83

İncelenen 21/B Kapsamında yapılan İhale Dosyaları
MÜDÜRLÜK
Çevre Kontrol
Çevre Kontrol
Karma Müdürl.
Kültür
Özel Kalem

ŞİRKET
Tomurcuk İnş. San. Ltd.
Grup Tem Oto Ltd.
Serdar Peyzaj Ltd.
Astra Seyahat Turz.
EXEN Org. San.Ltd.

İŞİN ADI
Marmara Böl.Temizlik
Marmara Böl.Temizlik
Mühen. Mimarlık Hiz.
Kültür Gezileri
Oyuncak Alımı
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İHALE BEDELİ
3.159.000,00 TL
3.125.000,00 TL
803.299,94 TL
197.589,84 TL
186.765,00 TL
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5.

DENETİMDE HAZIRLANAN ÇALIŞMA PROĞRAMI VE BİLGİLER

5393 sayılı yasada 25.maddenin 4.paragrafında “Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi
ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir.” denilmektedir.
Tarafımdan, Denetim Komisyonu Başkanlığına 2017 yılı mali denetim kapsamında ilgili müdürlükler
tarafından yazılı olarak cevaplandırılarak komisyona ve tarafıma verilmesi için;
1. 02/02/2018 tarihli 21 konuyu içeren
2. 23/02/2018 tarihli 17 konuyu içeren 2 adet yazılı doküman komisyon Başkanı Sayın Orhan Narin
tarafından ilgili müdürlüklere iletilmek üzere 05/02/2018 ve 26/02/2018 tarihinde teslim alınmıştır.
Müdürlüklerden alınan yazılı cevaplar neticesinde düzenlenen bilgiler;
 Encümen tarafından verilen ve tahakkuk etmiş ancak
tahsil edilememiş ceza TUTARI:…………………………. 6.422.769,84TL
Fen İşleri müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak yıkım ihaleleri yapılmaktadır. Ancak; ihaleye teklif veren istekli
çıkmaması nedeni ile ihaleler iptal edilmiştir. Müdürlüğümüzün teknik imkânları doğrultusundan İBB den destek alınarak
bile Belediye Encümenince yıkım kararı alınmış ve sayısı binlerce olan yerlerin Fen İşleri müdürlüğümüzce teknik ve
personel yetersizliği nedeniyle bu yıkımlar yapılamamaktadır. Ayrıca bağımsız bölümdeki veya yapının bir bölümündeki
aykırılığın giderilmesi diğer bağımsız bölümlere ve yapıya zarar vermesi söz konusudur gibi bir açıklama yapılmıştır.
Buradan anlaşılacağı kanun ve yönetmeliklere uyarak kaçak ve usulsüz yapılara tevessül etmeyen vatandaşların
haklarının gasp edildiği anlamı çıkmaktadır. Kanun ve yönetmeliklere uygun olmayan yapı ve ilavelerin yapılması Fatih
İlçesinde bu konuları takip ve men etmek üzere görevli başta Zabıta müdürlüğü olmak üzere, İmar ve Yapı Denetim
Müdürlüklerinin görevlerini tam yapmadıkları açıktır.
Ayrıca klasik savunma sistemi olan “Yıkım ihalelerine hiçbir firma katılmıyor, bizim de teknik alt yapımız yeterli değil
savunması” kabul edilecek bir mazeret olmadığı gibi görev ihmali kapmasına girdiğinden bu konunun HUKUKİ Boyuta
taşınması Meclis Başkanlığının Sorumluluğunda olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum.

Pazar yerlerinden toplanan işgaliye dökümü,
Fatih Belediye Başkanlığı ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2017 – 31/12/2017

İşgaliye Geliri …………………… 4.266.126,73 TL

Ecrimisil (Krangulez) Geliri…….. 5.497.441,23 TL
Toplam:…….
9.763.567,95 TL

Pazar Tahta Geliri………….…… 2.537.361,26 TL

Pazar Devir Geliri……………….
102.125.00TL
Toplam:…….
2.639.486,26 TL

Encümen Tarafından Faaliyetten
Men Sayısı: 34 Pazar Yeri, 2 İşyeri olmak üzere Toplam:… 36 Adet


Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından;
Verilen işyeri ruhsatı:………………….. 2023
Denetlenen İşyeri Sayısı:…………….. 5025
Tahsil edilen harç ve ücret;…………… 2.265.836.18 TL



2017 yılı içinde verilen inşaat ruhsatlarının sayısı, alınan harçların dökümü,
1. Yapı Ruhsatı Sayısı ( Restorasyon):….. 249 Adet
2. Dahili Ruhsat İnş. Ruhsat Sayısı:……… 125 Adet
3. Takviye Onarım Güçlendirme Sayısı:….
6 Adet
Toplam: …………………………………………
380 Adet
İlçemizde Belediye tarafından yaptırılan projeler; Yenileme Alanlarını da içeren
Etüd Proje Müdürlüğü 20 proje için ihale yapmıştır.




Mühür fekki ve fek ihlalleri için yapılan hukuki işlerin listesi,
Mühür Fekki Toplam Sayısı:
…………………………
2017 yılında F.B.B. açtığı Mühür Bozma Davası:……….

599 Adet
188 Adet



Fatih İlçesinde, İşgaliye (Ecrimisil) ile verilen yerler için tahakkuk ettirilen, tahsilât yapılan ve yapılamayan
işgaliye bedellerinin süre, miktar, işgal ettikleri alanı içeren çizelge, temin edilmiş olup
İlçemizde 323 adet ECRİMİSİL ile verilen yer mevcuttur.
Tahakkuk eden tutar Yıllık: ……………………………. 3.737.579,16TL
İlçe sınırlarında ecrimisil alanı M2……………………..
44.692.68 m2



Belediyenin 2017 yılı içersinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (SGK, Maliye vb.) yaptığı ve yapamadığı ödemeler
ile tahakkukların dökümü,
Emekli sandığına kalan borç:………..
1.100.953,18TL
Vergi Dairesine İller Bankasından
Borç Temliki:……...............................
4.206.081.82TL
Tabiat ve Kültür Varlıkları borç:……..
11.693.683.73TL
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KURUMLARA TOPLAM BORÇ:……... 17.000.718.73TL
“İSTANBUL DEFTARDARLIĞI VERGİ ALACAĞI İÇİN FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINA HACİZ
UYGULAYARAK İLLER BANKASINDAKİ ALACAĞINA HACİZ UYGULAMIŞTIR.”
7020 sayılı yasaya göre Vergi borçu
yapılanması:………………………………. 3.408.579.30TL
 Belediye Personeline tahsis edilen servis araçları 9 adet yarım otobüs günde 300 kişi yararlanmaktadır.

Yıl içersinde İstanbul dışına çeşitli sebeplerle gönderilen araç sayısı, gönderilme nedenleri, yapılan km ve yakıt
dökümü,
2017 yılı içinde
İl Dışı Cenaze Heyeti Ulaşımı:……………………….…. 191 sefer
İl Dışı Sosyal Kültürel ve Sportif etkinlik Ulaşımı:….
181 sefer
Toplam:…... 372 sefer
Yapılan Km yaklaşık:…………………………………….. 389.702 Km
Kullanılan Yakıt:…………………………………………..
101.610 Litre
Yakıt Tutarı:(Yakıt 5.00.-Tl den hesaplanmıştır)…….
508.050.00.-TL


Özel Kalem Müdürlüğüne ve Belediye görevlilerine tahsis edilen makam araçlarının, sayısı, kimlere tahsis edildiği,
yıl içinde yaptıkları km ve yakıt tüketim miktarlarının dökümü,
Özel Kalem Müdürlüğünde ve Belediye Görevlilerine
Tahsis Edilen Araç Sayısı:……………………………...
26 Araç
Yapılan Km yaklaşık:…………………………………….
591.312 Km
Kullanılan Yakıt:………………………………………….
32.459,17 Litre
Yakıt Tutarı:(Yakıt 5.50.-TL den hesaplanmıştır)……
178.360.43.-TL



2017 yılı içinde yapıldı ise; Belediye Personellerinin katıldığı, yurt içi ve yurt dışı teknik gezilerin,
Yurtdışı incelenme ve Temas Programı Hizmet alımı: İhale 21/f… 140.650,00TL
İhaleyi alan firma: His Promosyon Ürünleri Ltd.Şti
Proje açıklaması yapılmadı…



Kaçak yapıldığı tespit edilerek tutanak altına alınan, ceza kesilen taşınmazların dökümlü ceza tutarı,
Tahakkuk eden:………6.364.984,65TL
Tahsil Edilen:………….
281.887.78TL
Tahsil Edilemeyen:…. 6.083.096.87TL




Belediye Başkanlığı 2017 yılında herhangi bir KREDİ KULLANMAMIŞTIR:
Özel Kalem Müdürlüğünün yıl içersinde harcama bütçesi; (çelenk ve takılar dahil) Protokol ve törenlerde sunulmak
üzere alınan çiçek – çelenk bedeli:… 267.502,70 TL
Firmalara yapılan borçlar ve yıl içinde yapılan borç ödemeleri, yıl sonu itibarı ile bakiye borç miktarı dökümü,
Fatih Belediyesinin Firmalara olan borcu:….
230.916.325.45TL
Firmalara yapılan ödemeler:….
170.681.796.17TL
Fatih Belediyesinin Firmalara olan borcu:….
60.234.528.28TL







Taşeron İşçilerin Kadroya Alınması:
Yapılan Sınavda Kazananların listesi: http://www.fatih.bel.tr/icerik/15299/ilan/ linkinde mevcuttur. 375 sayılı
KHK’ nın geçici 24. Maddesi uyarınca işçi/geçici işçi statüsüne geçiş için yapılan sınavın sonuçlarını göre; 1725
kişi başvuru yapmış1600 kişi sınav yapılarak kadroya alınmak üzere işlemleri yapılmış. Kazanan 1600 kişi Soruları
Valilik hazırlamış komisyona valilik adına İlçe Milli Eğitim Müdürü, Belediye Başkan yardımcısı ve insan
kaynakları müdürü katılmış. İmtihan Belediye binasında ve Suser de yapılmış. 125 kişi emeklilikleri geldiğinden
yada sigorta kayıtları olmadığından KHK dan dolayı faydalanamamış 5 kişi sınava girmemiştir. Sınavı kazanan
1600 kişi + Halktaş 11 kişi = 1611
Hukuk İşleri Müdürlüğünün yıl içersinde açtığı
2017 yılında F.B.B. açılan İDARİ Davalar
:…….. 426 Adet
2017 yılında F.B.B. açtığı Ceza ve Hukuk Davaları :…... 59 Adet
2017 yılında F.B.B. açtığı Mühür Bozma Davası:……… 188 Adet
2017 yılında F.B.B açılan Davalar:……………………… 218 Adet
Toplam:…………... 891 Adet


Emlak istimlâk Müdürlüğünün yıl içersinde yaptığı kamulaştırmada (el atmanın), ödenen ve borçlanılan tutar.
Fatih Belediyesinin Kamulaştırma sonucu bütçeden harcanan:……
4.643.000,00TL
Fatih Belediyesinin sattı gayrimenkul ve arsaların tutarı:…………… 1.090.000,00TL


Ulaşım müdürlüğü bünyesinden, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne Meclis Kararı ile 22 adet kiralık 2 adet resmi
araç tahsis edilmiştir.



Belediyeye yapılan 2017 Yılı içinde ivazsız Bağış Tutarı:……… 71.400.00TL
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6.



Etüt Proje Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı
Payına” Dair Yönetmeliğin ilgili maddesine göre Belediyelerin görev alanlarında kalan taşınmaz kültür
varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon
Başkanlığı’ndan 3 Proje için alınan tutar;
İstanbul Valiliği YİKOB tarafından karşılanan Tutar:…
542.500,00TL
Fatih Belediye Bütçesinden karşılanan Tutar:………… 542.500,00TL



2017 yılında yetersiz performans nedeniyle 21 personele sosyal denge ödemesi yapılmadığı, Ancak 01.01.2018
tarihi itibarı ile bu şart sözleşmeden çıkartılmış olup herhangi bir kesinti yapılmayacak SOSYAL DENGE
verilmeyen personellerin tamamına ÖDEME YAPILACAKTIR.



Belediyemiz tarafından kıyılan nikâh sayısı, elde edilen gelir, verilen hediyelerin dökümü ve tutarı,
Yıl içinde tahsil edilen Nikah Ücreti:……………………. 705.131.00TL



Yıl içinde ilçemiz nüfusuna doğum nedeniyle ve verilen 3481 adet Bebek Seti hediye edilmiş
Tutarı: ……………………………………………………… 140.000,00.-TL



2017 Ramazan ayında 115.000 adet iftar paketi dağıtılmıştır.
İftar paketlerinin bin tutarı ………………………..…… 1.828.500,00.-TL

KAMU ZARARININ GÖZETİLMEMESİ

Denetim komisyonu, raporunu meclis başkanlığına sunduktan sonra, eğer raporda konusu suç teşkil eden
hususlar varsa, bunlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.
Konu, 4483 sayılı Kanun kapsamına giren nitelikte bir suç içeriyorsa yetkili mercilere, suç duyurusunda
bulunulur.
3628 sayılı Kanun kapsamına giren bir suç ise, bu durumda yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç
duyurusunda bulunulur.
Konusu suç teşkil etsin veya etmesin, kamu zararı sebebiyle Sorumlusundan mali tazmini gereken hususlarda
da belediye başkanı, ilgililer hakkında gerekli yasal takibi yapmak ve kamu zararını tahsil etmekle sorumludur.

7. SONUÇ:
Belediyenin 2017 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 ilgili birim müdürlükleri tarafından taleplerimiz doğrultusunda, bize inceleme üzere
verilen ihale dosyalarının ve istenilen belgelerin kanunlara uygun hazırlanıp hazırlanmadığı yönündedir. Hesapların tek tek
incelenmesi dosyaların kontrol edilmesi, alınan mal ve hizmetlerin tamamının fiziki olarak, gözlemlenerek sağlıklı biçimde
denetlenmesi kanunun belirlediği sürede mümkün değildir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d maddesi doğrultusunda yapılan alımlarda sektör bazında sürekli aynı firmalardan
teklif alındığı tespit edilmiştir. Bu tür alımlar belirlenerek açık ihale usulü ile satın alınması veya hizmetin yaptırılması
sağlanmalıdır.
Özel kalem bünyesinde 26 adet binek aracın makam arabası olarak hizmet etmesi tasarruf tedbirleri açısından uygun
olmadığı hatta savurganlık olarak anlaşılmaktadır. Bu sayının minimum seviyeye indirilmesi gereklidir. Belediye 891
vatandaşla mahkemeliktir. Hukuka başvurulması doğal olmakla beraber bu sayının yüksekliği yapılan uygulamalarda daha
dikkatli, teloranslı ve vatandaşla uzlaşı içersinde olunması gerekmektedir.
Doğrudan temin alımı için görevlendirilenlerin aldıkları en az üç teklifin yanında piyasa araştırmalarını yazılı rapor
haline dönüştürmeleri Sorumlulukları açısından uygun olacaktır.
Yapılan teknik gezilerin amacı, bütçesi ve dönüşte hazırlanan ya da faydalanılan projelerin Fatih’e uygulanması veya
taslak hazırlıkları gibi bilgiler Meclise verilmemesi sadece yurt dışı çıkış harcamaları için izin alınması ile kısıtlı tutulması
meclisin baypas edilmesi anlamı taşımaktadır. Bu anlayış yurt dışına giden heyetin görevi kötüye kullanma, Sorumluluklarını
yerine getirmeme gibi Soruşturma konusu olacak durumlardır.
Belediye bünyesinde Danışman çalıştığı halde verilen bilgilerde Danışman çalıştırılmamaktadır denilmiş olup bu
konunun açıklığı kavuşturulması gerekmektedir.
Fatih Belediye Başkanlığı bütçesi, gelir gider dengesi gözetilmeden kullanılarak kamuya olan borçların
ödenememesinden vergi dairesi tarafından İller Bankasından alacağı katkı payına haciz uygulandığı tespit edilmiştir.
Yapılan bazı harcamaların zorunlulukları olmayan yada yüksek maliyetleri içeren projelerin kamu kaynaklarının israfa
yönelik kullanıldığı aşikardır.
Gelirlerin bilhassa ecrimisillerin ve tahakkuk eden işgallerin tahsil edilemediği söz konusudur.

“Kamu Kaynakları etkili ve verimli kullanılamamıştır.”

“Bazı İhaleler Adeta Önceden Belirlenen Firmalara Verilmiş”

“Kamu Kaynakları zorunlu olmayan bazı hizmet alımı ihaleleri ile gereksiz sarf edilmiştir”
Bütçe kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi ve bütçe imkânlarının daha fazla miktarda hizmete yönelik
verimli yatırımlara yönlendirilebilmesi amacıyla; cari giderlerin tasarruf tedbirleri içerisinde önemli bir kalem oluşturması ve
belediyenin yatırım plan ve programları ile belediyenin mevcut mali ve ekonomik yapısı da dikkate alınarak, Belediyenin
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yapması gereken giderleri haricindeki cari giderlerinde azami tasarruf sağlanarak hizmete yönelik yatırım giderlerinin
artırılması yönünde gerekli tedbirlerin alınması uygun olacaktır.
Hem geçen dönem 2016 hem de bu dönem 2017 faaliyet raporunda konuşmalarımızda tavsiye bölümünde tahsilat
konusu üzerinde durulmuştur. Konunun önemini kabul etmekle beraber giderlerini kontrol altına almayan, gereksiz
harcamalarına devam eden bir belediyenin bütçesinin gelir-gider dengesini sağlayamayacağı açıktır.
Belediyenin vergi ve diğer alacaklarını tahsil edemediği rakamlarla açıklandığı üzere belediye başkanlığının şikâyet
etmesi yerine ilçe esnafına, borcunu ödeyebilmesi için gerekli ticari canlılığı getirecek çözümler üretmesi gerekmektedir.
 Borçlanma ve arsa satışlarıyla elde edilen gelirlerin belediye borçlarını kapatmada etkin kullanılmadığı tespit
edilmiştir.
 CHP grubu olarak defalarca yazılı ve sözlü olarak verdiğimiz önergelerde; Sosyal Denge Ödemelerinde yapılan
haksızlıkların devam etmesi üzerine Bu konuyu Hukuka Taşıyarak Danıştay aşamasına kadar takip ettiğimiz ve kararı
beklediğimiz süreç içersinde Fatih Belediye Başkanlığının bu haksızlığı 01.01.2018 tarihinden itibaren ortadan kaldırması
bizlerin muhalefet görevlerinin tam ve eskizsiz yapmasının bir göstergesidir.
 Özel hukuk hükümleri çerçevesinde faaliyet gösteren Belediye İktisadi İşletmelerinin verimli ve kârlı çalışmaları
sağlanmalı, belediye bütçesine olumsuz etki yapmasının önüne geçilmelidir. Bu şirketlerin yıllık bilanço ve kar-zarar
cetvelleri titizlikle denetlenmeli, kar ve verimlilik temeline dayalı olarak faaliyet göstermesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Tüm bu konuların ışığında yapılan 2017 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetimleri
neticesinde belediye yönetiminin yaptığı yasal tahsilât ve ödemeler haricindeki yaptığı diğer işlemler için olumsuz görüş
bildirmekteyim. Ayrıca tespit ettiğim ve aşağıda sıraladığım bazı kamu harcamalar hakkında İdari ve hukuki işlem
yapılması gerekmektedir. Bu işlemler için Meclis Başkanlığı gereğini yapmakla mükelleftir.
Bu konular
1. Keyna Gıda Teslim ve Tebellüğü zabıtları mevcut değildir.
2. 15 Temmuz Anıtı yapım bedelinin çok pahalı yaptırılması ( 1.255.356,00TL) Dosya 1077 – 447 Barış KARA
(2017/11903 İhale)
3. Mehter Kültür Sanat Konser ve Spor Etkinlikleri Organizasyon Hizmet Alımı: 11.490.000,00TL olarak EXEN
Organizasyon San ve Dış Ticaret Ltd.Şti. Kültür Müdürlüğünün yaptığı ihale bedeli çok yüksektir ve bütçe israfına sebebiyet
vermiştir.
4. Basın Yayın Müdürlüğü tarafından “Duyuru Tanıtım Materyali Tasarım Basım Hizmet Alımı” sözleşme Bedeli:
3.175.110,00TL bedelle Bayem Ajans Promosyon firmasına verilmiştir. Bu hizmet alımı da oldukça yüksek bedeli olan
zaruri olmayan bir ihale olup kamu zararı söz konusudur. (İhale No: 2016/483276)
5. A-Z Reklam Hak ediş ve Fatura arasındaki Fark (İhale No:2016/611947)
6.
2017 yılı özel güvenlik hizmet alımı (2016/432341) 11 firma ihaleye girmiş 3 firma kalmış (Metropol, Erpa,
Yavuz) kura ile belirlenmiş. 3.251.353.-TL +KDV ihale edilmiş. İhaleye katılan 7 firma şikâyet etmiş, şikâyetler ret
edilmiş. Böyle çok sayıda firmanın şikâyet etmesinin araştırılması gerekir.
7.
Encümen yıkım kararlarının teknik gerekçelerle uygulanmaması suç teşkil etmektedir.
8.
Bazı Müdürlükler tarafından istenildiği halde Verilmeyen bilgiler;
a. Tazminat Ödemeleri dökümü (Personel, Hesap İşleri, Hukuk müdürlükleri)
b. Makam ve Hizmet Araç Tahsislerinin kimlere yapıldığı, talimat yazıları (Ulaşım müdürlüğü)
c. Dış Göreve gidenler varsa isim ve görev listesi gitme amaçları, (yazı İşleri Müdürlüğü)
d. Teknik Gezilere gidenlerin listesi dönüşte sunulan taslak projeler. (Etüd Proje Müdürlüğü ya da ilgili
müdürlük)
Belediyeler Kanunu'nun 55. Maddesi uyarınca “Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin
bilgisine sunulur” ifadesinde açıkça belirtildiği üzere, denetleme komisyonunun çalışma süresi boyunca tespit etmiş
olduğumuz bulguları ve bu konularda dikkate alınmasını temenni ettiğim yukarıdaki tavsiyeleri bilgilerinize sunar”
2017 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 yedi madde ve on sayfadan
oluşan muhalefet şerhi için Gereğini arz ederim. 29.03.2018
FAZIL UĞUR SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi
2017 Yılı Denetim Komisyonu Üyesi
Not: Yazılan on sayfalık bu rapor, denetim raporunun eki ve ayrılmaz parçasıdır.
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h. HUKUKA Taşınan Dosyalar
*Görev Sürem Boyunca Mahkemeye Taşıdığım Konular
a) İDARE MAHKEMELERE TAŞINAN DOSYALAR
FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ OLARAK HUKUKA BAŞVURDUĞUM DOSYALAR

20014 – 2018 AÇILAN VE DEVAM EDEN DAVALAR
1. İMAR PLANLARI
 AÇILIŞ:11/02/2013 / 2. İDARE 2013/347 ESAS
 2. İdare Mahkemesi 2013/345 Esas 24/04/2015 tarihli ARA KARAR
 BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE AÇILAN 2. İdare mahkemesinin 2013/347 Esas dosya ARA
KARARI 10/07/2015
 Bölge İdare 1. Kurul 2015/5709 YD itiraz No lu dilekçemizi USULDEN RET ETTİ 11/08/2015
 2. İdare Mahkemesi Arar Karar EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞININ
MÜDAHİL OLMA KARARI 2013/347 15/11/2015
 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Mahkeme Kumkapı Balık hali ile Kennedy Caddesi hakkındaki
Kararının Uygulanmadığına dair suç duyurusu 27/07/2015 İşlem Yapılanlar İBB İmar ve Şehircilik
Daire Başkanı Gökhan YILMAZ ve Fatih Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Nejat EKMEKÇİ…
Netice Ön inceleme izni verilmedi. İstanbul Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğü 19/01/2016
 Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı 58742077.03… (E.G)-32933 sayı ve 18/02/2016
tarihli yazı ile İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü ve
Üyelerinin görevlerini kötüye kullandıkları ile ilgili yapılan şikayet neticesinde Bakanlığımız Müfettişi
tarafından yapılan ön inceleme sonucunda düzenlenen 03/02/2016 tarih ve 3 sayılı kararla söz konusu kurul
müdürü ve üyeleri hakkında Yargılama izni verilmemiştir. 29/02/2016
 2. İdare Mahkemesi Arar Karar ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLININ
MÜDAHİL OLMA KARARI 2013/347 03/03/2016
 2. İdare Mahkemesi 2013/347 Arar Kararı; İBB VE FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINI “Topkapı
İETT Garaj Alanı ve Sirkeci Tren İstasyonu Alanı”na“ ilişkin herhangi bir plan değişikliği yapılıp
yapılmadığının bildirilmesi hk 30/06/2016
 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 915952350-252.03.02-/ sayı, İNS:2015.34.2847-2512/
Konu: İşleme Konulmama Onayı, 22/08/2016 tarih, İçişleri Bakanı Efkan ALA imzalı Mustafa Demir
Hakkında Meclis Üyesi Fazıl Uğur SOYLU’NUN 14 maddeden oluşan suç duyurusu neticesinde Fatih
Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’İN görevini kötüye kullandığı şeklinde kanaate varılmadığından 4483
s.k. hükümleri uyarıca söz konusu iddiaların “işleme konulmamasına” karar verilmiştir. 22/08/2016
 İSTANBUL 2. İDARE 2013/347, 2016/1673 KARAR İLE İMAR PLANLARINA YAPILAN İTİRAZI
RED ETTİ. 10/10/2016
 BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE AÇILAN 2. İdare mahkemesi 10/10/2016 günü 2013/347 Esas,
2016/1673 KARARA İTİRAZ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİ DAVA. 10/10/2016
 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 91595350-252.03.02-/ İNS:2015.24.2847-252/ sayı
22/08/2016 tarihli Efkan ALA imzalı Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR hakkında yaptığım 14
maddelik suç duyurusu iddiası ile verdiğim dilekçe gereği 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca İŞLEME
KOYULMAMASI kararı verilmiştir. 25/10/2016
 Danıştay Başkanlığına İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 91595350-252.03.02-/
İNS:2015.24.2847-252/ sayı 22/08/2016 tarihli Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR hakkında
Meclis Üyesi Fazıl Uğur SOYLU’NUN 14 maddeden ibaret suç duyurularını ile ilgili 4438 sayılı
Kanun gereği İŞLEME KONULMAMASI ONAYININ İPTAL EDİLMESİ için gereğini arz ederim.
Dilekçe 8 sayfa, Toplam 35 sayfa. 27/10/2016
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 Sayıştay Başkanlığına Fatih Belediye Başkanlığında tespit ettiğim 7 konunun görev ihmali, görevini
kötüye kullanma ve kamu zararına sebebiyet verme yönünden incelenerek gereğini yapılmasını arz
ve talep ederim.25/11/2016 Toplam 31 sayfa.
 Sayıştay Başkanlığına Fatih Belediyesini 2013 / 2014 / ve 2015 yıllarına ait Sayıştay Denetim
Raporlarını tarafıma gönderilmesini arz ve talep ederim. 29/11/2016
 DYHB-GYİM/2016/877 ( 622985 -49921 ) sayı ve 08/12/2016 tarihli yazı ile İstanbul Fatih
Belediyesindeki bir takım usulsüzlüklerden bahisle göndermiş olduğunuz ihbar dilekçeniz, ilgili Denetim
Grubu Başkanlığına yönlendirilmiştir. Mehmet ALTINTAŞ Sayıştay Başkanı Adına bölüm
Başkanı.08/12/2016
 DSTK 05-HbGRB-BE/2016-1242 sayı ve 16/12/2016 tarihli Sayıştay Başkanlığı yazısında Söz konusu
Fatih Belediyesi 2013, 2014 ve 2015 yıllarında ait Sayıştay tarafından denetlenmediğinden kurumun bu
yıllara ilişkin denetim raporu mevcut bulunmamaktadır. Mehmet BOZKURT, Sayıştay Başkanı Adına
Bölüm Başkanı 16/12/2016
 DYHB-GYİM/2016/877 ( 622985 -49921 ) ve DSTK 05-HbGRB-BE/2016-1242 sayı ile tarafımdan
Sayıştay Başkanlığına gönderilen yazılar gereği her yıl yapılması gereken denetimlerin 3 yıldır
yapılmadığı dikkate alınırsa, Fatih Belediye Başkanlığı hakkında yaptığım ve ekte gönderilen
25/11/2016 tarihli dilekçenin ivedilikle gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim. Dilekçe ve eklerin
toplamı 25 sayfa. 19/12/2016
 İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlı 22480840-7284 ve 22480840-7785 sayıları ve
28/12/2016 tarihli iki ayrı dilekçede “Kurulumuz kayıtlarının tetkikinde Fatih Belediyesi görevlileri
hakkında 2013 yılı sonrasında Mülkiye Müfettişi görevlendirilmesi yapılmadığı anlaşılmış olup, Fazıl
Uğur SOYLU imzalı Kurulumuza gönderilen 21/12/2016 tarihli ve 2016/24 sayılı dilekçe ilgisi ilişikte
gönderilmiştir Gereğini arz ve rica ederim ”içerikli Ömer SEYMENOĞLU Bakan Adına Başkan vekili
imzalı yazı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. 28/12/2016
 İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4 İdare Dava Dairesi Esas 2013/345 İmar Planları ile ilgili İstinaf
Başvurusunda Yürütmenin Durdurulmasının REDDİ 30/03/2017
 Danıştay 1. Daire Esas:2016/2527, Karar: 2017/369 ile Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR hakkında
yapılan 15 maddelik suç duyurusunun bazı maddelerinin red edilmesi, diğer taraftan 10 (Belediye
Encümenince alınan yıkım kararlarını süresinde uygulamamak) ve 14. Maddeler ( 16-11 aralı 2014
tarihinde Güney Afrika Cumhuriyetin yapılan Yurtdışı Teknik İnceleme Tanıtım ve Temas Programı
konulu seyahate ilişkin harcamalarda usulsüzlük yapmak) hakkında yasal işlem yapılmasına karar
verilmiştir. (Tebligat, 22/11/2017) Karar Tarihi; 09/03/2017
 İSTANBUL Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi 2017/345 Esas, 2017/412 Karar İmar Planlarına
yapılan İtirazın Plan Hükümlerinin III: B Yönetim Merkezleri başlığı ile İstanbul bütününe hizmet edecek
yönetim birimlerinin desantralizasyonuna ilişkin kısmın, Plan genel hükümlerinin III-E6 sayılı “Sosyal
Kültürel Tesis Alanları “ başlığına ilişkin kısmında yer alan sağlık alanlarına yönelik kısmına ilişkin
istinaf başvurusunun KABÜLU ile KALDIRILMASINA Karar vermiştir. 15/05/2017
 Danıştay Nöbetçi Daire Başkanlığına, BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 4. İDARE DAVA
DAİRESİNİN İMAR PLANLARI İLE İLGİLİ 2017/345 ESAS, 2017/412 KARARINA YD
TALEPLİ DAVA Açtım 29/06/2017
 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 24/04/2015 gün ve 2013/347 Esas sayılı
dosyası ile ilgili verdiği ARA Kararını uygulamadıkları için ( Kennedy caddesi ve Kumkapı Balık Hali’nin
Marina olarak düzenlenmesinin iptali hakkında) İBB, Fatih Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı
hakkında Suç duyurusunda bulunuldu. 10/07/2017
 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu 24/11/2017 tarih, 2017/116617
soruşturma, 2017/82674 Karar no ile Fatih Belediye Başkanlığı Belediye Başkan Yardımcısı Necati Selvi,
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdullah KARGILI ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Çetin
BAKŞİŞ hakkında 120.000 adet Ramazan sıcak yemek paketinin 54.700 adedinin akıbetinin belli
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olmadığından görevini kötüye kullanma ile ilgili suç duyurusu için Meclis Üyesi Fazıl Uğur SOYLU’NUN
İstanbul Bölge İdare Mahkemesine yaptığı suç duyurusunun, 2017/1019 Esas ,2017/1066 Karar,
26/10/2017 tarihi ile reddedildiğinden 15/08/2018 tarihli 694 S.K.H.K.’nın 145. Maddesi uyarınca 5271 s.
Yasanın 153. Maddesine eklenen 6. Fıkrasında tanımı yapılana “soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına
Dair Karar” verilemeyeceğinden Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına karar verilmiştir. 24/11/2017
 Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna, ESAS:2016/2527, KARAR:2017/369 DANIŞTAY 1. DAİRE
TARAFINDAN İçişleri Bakanının 22/08/2016 tarih ve INS:2015.34.2847-2512.sayılı FATİH Belediye
Başkanı Mustafa DEMİR hakkında yapılan 1,2,4,6,7 ve 11. Maddelerde belirtilen eylem yönünden
şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kısmına yapılan itiraz reddi kararının İPTALİ istemli dava.
 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu Kayıp 57.400 adet Ramazan Paketi ilgili Belediye
Başkan yardımcıları ile ilgili müdürler hakkında RESEN suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.
Soruşturma:2017/11667, Karar: 2017/82678
 Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 21/02/2018 tarih ve Esas: 2017/723, Karar:
2018/245 sayılı kararı ile İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün
KURUL ÜYELERİ hakkında Yargılama İzni verilmemiştir. 21/02/2018
 Fatih Belediye Başkanlığının 2017 yılı Hesaplarını Denetlemek üzere kurulan komisyonda
bulunmam sebebi ile tespit ederek Meclis Başkanlığına sunduğum 10 sayfalık şerh raporumda
belirttiğimi bazı usulsüzlükler hakkında gereğini yapmaması üzerine Mahalli İdareler Müdürlüğüne
gönderilmek üzere Fatih Kaymakamlığına 13 maddeden ibaret suç duyurusunu ekleri ile birlikte 25
sayfalık dilekçemi 27/04/2018 tarihinde işleme koydurdum.
 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu 31/01/2017 tarih, 2016/156955
soruşturma no, 2017/7712 Kara No ile müşteki Fazıl Uğur SOYLU’NUN “Görev İhmali” suçlamasında
bulunan İstanbul II. Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanı ve Kurul
Üyeleri ile Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Okan Erhan OFLAZ (ON kurul Üyesi) hakkında T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığınca 03/02/2016 tarih ve 2016/50-1 sayılı “soruşturma izni verilmemesine” karar
verilmesine dayanak olan 4483 sayılı yasanın 6. Maddesince soruşturma izni verilmediğinden
C.M.K.’NUN 172. Maddesince KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA karar verilmiştir. 21/01/2017
 İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi15/05/2017 tarih, 2017/345 Esas, 2017/412 Kararı
ile “Yönetim Merkezleri” “Belediye Hizmet Alanları”, “Marina “ Sosyal Kültürel Tesis alanlar” “Sağlık
alanlarına yönelik kısmın, istinaf başvurumuzu kabul ile kaldırılmasına dava konusu bu kısımların iptaline
diğer kısımlarına yönelik davanın reddine karar vermiştir. 15/05/2017
 Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna, Danıştay 1. Dairenin 2016/2527 Esas, 369 Sayılı Kararı ile
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir hakkında yargılama izni verilmemesine itiraz edildi.
04/12/2017
 Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi 21/02/2018 tarih, 2017/723 Esas, 2018/245 Karar ile
Kültür Bakanlığı İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıkları Koruma Bökge Kurulu görevli 5
yetkili hakkında Meclis Üyesi Fazıl Uğur SOYLU’NUN verdiği dilekçenin gereğini yapmama ile görevini
kötüye kullanma suç duyurusu süre aşımı nedeniyle oy birliği ile ret edilmiştir. 21/02/2018
 2017 yılı Denetim Raporunda tespit edilen 13 maddeden oluşan görev ihmali, görevi kötüye kullanma
zimmet ve usulsüzlükleri içeren dilekçe Fatih Kaymakamlığına verilmiştir. 27/04/2018
 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu 2017/101244 Soruşturma No:, 2018/43604 Karar
Nolu ile İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görevlileri hakkında Fazıl Uğur
SOYLU’NUN yaptığı suç duyusu neticesinde Kültür ve Turizm Bakanı Müsteşarı Ömer AKSOY imzalı
12/09/2017 tarih ve 2017/12 sayılı kararla sorumlular hakkında 4483 s.y. göre soruşturma izni
verilmemiştir. Bunun üzerine şikayetçi Fazıl Uğur SOYLU Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdare Dava
Dairesine yaptığı itiraz üzerine söz konusu mahkeme 21/02/2018 tarih ve 2017/23 esas, 2018/245 sayılı
kararda “itiraz süresinin 2 gün aşımı nedeniyle itirazın reddine karar verdiği anlaşıldığından ” Savcılığımız
mahkemenin bu kararına istinaden Görevi Kötüye Kullanma suçu” ile ilgili soruşturma açılmasına bir
neden bulunamadığına karar verilmiştir. 23/05/2018
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 İçişleri Bakanlığının 15/02/2018 tarihli 6-11 Aralık 2014 tarihinde Afrika seyahatinde tespit edilen
yolsuzluk miktarı olan 139.985,74 TL nin Seyahati organize eden Firma tarafından Fatih Belediye
Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödendiğinden ve Belediye Encümence alınan yıkım kararlarının
süresinde uygulanmamasına dair görev ihmali suçlamalarından, Belediye Başkanı Mustafa Demir ve
Sorumlu üst düzey yönetircileri hakkında yargılama izni verilmedi.12/06/2018
 İçişleri Bakanlığını Hukuk müşavirliğinin 23.03.2018 tarih ve 9185 sayılı İçişleri Bakanı Süleyman
SOYLU imzalı Verilmeyen yargılama izninin iptali için Danıştay 1. Daire Başkanlığına itiraz
edildi.14/06/2018
 Fatih Belediye Başkanlığının bütçesi ile alınan ve bir siyasi partinin seçim irtibat bürosuna depolanarak söz
konusu partinin üyelerine ya da yandaşlarına seçim rüşveti olarak “Gıda Kolilerinin” dağıtılması, seçim
yasası ve diğer yasalar açısından suç teşkil etmektedir. Gıda kolilerinin dağıtımında KAMU ZARARI söz
konusu olup yapılan bu işlemle suç işlendiği tarafımızdan tespit edilmiştir. Konu hakkında Fatih
Kaymakamlığına suç duyurusu yapılmıştır.10/07/2008
 Fatih Belediye Başkanlığı ile ilgili 13 maddeden oluşan suç duyurusunun yapılan ön inceleme
neticesinde 30.07.2018 tarih ve 88 karar no ile; sadece 2 müdür hakkında 657 sayılı DMK, 125.
Madde kapsamında disiplin soruşturması açılması kararına İstanbul Bölge İdare Mahkemesine
İTİRAZ edilmiştir. 20/09/2018
*************************
 İl mahalli İdareler Müdürlüğü 03/08/2015
 Fatih Kaymakamlığı İlçe Mahalli İdareler Şefliği 18/08/2018
 İstanbul Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 27/07/2015 tarih 177093 sayı ile 7 sayfa Fatih Balat
Mahallesi 278 pafta, 1891 Ada, 19 parsel sayı 312,90m2 alanlı Fatih Belediyesine ait taşınmaz alanı
TEYYARECİ SELAHATTİN SOKAĞ’IN KAMULAŞTIRILARAK 39 ILLIĞINA İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne Tahsisi ve sokağın ulaşıma kapatılması ile ilgili alınan meclis Kararının usulsüz olmasından
dolayı iptali hakkında
 İstanbul Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 31/07/2015 tarih 178298 sayı ile 27 sayfa Fatih Belediye
Başkanı ve Üst Düzey Yöneticilerinin Görevi İhmali, Görevini Kötüye Kullanma, Kamu Zararına
Sebebiyet Verme 15 maddeden oluşan SUÇ DUYURUSU
 İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına, İstanbul Valiliği ve Fatih Kaymakamlığı hakkında
yanlış işlem yapılmasından dolayı gereğinin yapılması hakkında. 29/09/2015 tarih 39 sayfa
 İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 22480840-5731 sayı 09/10/2015 tarih ile 29/09/2015
tarihli dilekçemin gereği için Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne gönderilen yazı hakkında
bilgilendirildim.
 İstanbul Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 78411129-492- E.65403 sayı 27/10/2015 tarih ile
18/08/2015 tarih ve 4682 sayıl yazımın gereğinin yapılması ve sonucunun Bakanlığa sunulması ve Valiliğe
bilgi verilmesi için Fatih Kaymakamlığına gönderilen yazı hakkında bilgilendirildim. 04/11/2015
 Fatih Kaymakamlığı İlçe Mahalli İdareler Şefliği 63988430-492-E.6890 sayı ve 16/12/2015 tarihli yazı ile
14/10/2015 tarih ve 6849 sayılı Kaymakamlık talimatı ile gelen evrak kabul ve evrak havale işlemlerinden
sorumlu üç personel hakkında soruşturma yapıldığına ve Fazıl Uğur SOYLU tarafından gönderilen
dilekçelerin işleme konulduğuna dair yazı tarafıma 04/01/2016 tarihinde tebliğ edilmiştir.
2. TARİHİ ESERLER İLE İLGİLİ KORUMA KURULLARI DEVRE DIŞI
3. SAYIŞTAYA SUÇ DUYURUSU
4. MAHALLİ İDARELERE SUÇ DUYURUSU
5. SAVCILIĞA KORUMA BÖLGE KURULU SUÇ DUYURUSU
6. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA BÖLGE KURULU İDARİ DAVA
7. 2007 DENETİM RAPORU SUÇ DUYURUSU
8. 2017 DENETİM RAPORU SUÇ DUYURUSU
9. SAYIŞTAY DENETİMİ HAKKINDA
10. MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ DENETİM HAKKINDA
11. DANIŞTAYDAKİ DAVALAR
12. DANIŞTAY İDARİ DAVA DARİRELERİ KURULUNDAKİ DAVALAR
13. TÜRGEV YURDUNUN ARSA İBARESİNİN TAŞINMAZ OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE AÇILAN
DAVA
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İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE
GÖNDERİLMEK ÜZERE
FATİH KAYMAKAMLIĞINA
12/03/2017
KARAR NO : 63988430-640- E. 968
KARAR TARİHİ : 21/02/2017
İTİRAZ EDEN
: FAZIL UĞUR SOYLU FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
İDDİA
: KAMU ZARARI
TEBLİĞ TARİHİ : 02/03/2017
İTİRAZ KONUSU : Fatih Kaymakamlığının 21/02/2017 tarih ve 63988430-640- E. 968 karar sayılı
kararı gereği verilen "Dosyanın İşleme Konulmaması" kararının iptali talebimizden ibarettir.
AÇIKLAMALAR :
Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Fazıl Uğur SOYLU 'nun 13/04/2015 tarihînde, 2015/28953 ihale kayıt numarası
ile yapılan ihale kapsamında alınan 120.000 adet sıcak yemek paketinin akıbetinin araştırılarak kamunun zarara
uğratılıp uğratılmadığının tespit edilmesi, zarar tespit edilmesi halinde yetkili kişiler hakkında yasal işlem
başlatılması talebi" hususu.
Konu ile İlgililerin Kaymakamlık makamına verdikleri Savunmada;
Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede yer alan 750 adet protokol iftarı ve 600 adet personel
iftarlarının Özel Kalem Müdürlüğü tarafından iki ayrı doğrudan temin dosyası kapsamında verildiği, Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğünün talebini yaptığı vatandaşa verilen iftar yemekleri dosyası kapsamında olmadığı,
Yeni Cami Meydanı’nda Arefe gününden bir gün önce 15.07.2015 tarihinde dağıtılan 3.000 adet iftar yemeğin,
Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede SEHVENArefe Günü dağıtılan 3.000 adet yemek
olarak yer aldığı,
Sultanahmet Meydanında dağıtılan iftar yemeği sayısının, Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki
çizelgede yazıldığı gibi 12.000 adet değil, 28.000 adet olduğu, dağıtılan 16,000 adet iftar yemeğinin 2015 yılı
Faaliyet Raporunda yer almadığı.
Muhtelif tarihlerde Çapa Hastanesi önündeki sokaklarda 11,250 adet, Cerrahpaşa Hastanesi önündeki sokaklarda
10.000 adet. Haseki Hastanesi önündeki sokaklarda 8.750 adet, Samatya Hastanesi önündeki sokaklarda 5,000
adet ve Bezmialem Hastanesi önündeki sokaklarda 5.000 adet olmak üzere RAMAZAN AYI BOYUNCA
DAĞITILAN TOPLAM 40.000 ADET İFTAR YEMEĞİNİN FATİH BELEDİYESİ 2015 YILI FAALİYET
RAPORUNDAKİ ÇİZELGEDE SEHVEN YER ALMADIĞI,
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi
başlıklı 5. maddesinde; "Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız
olması zorunludur." denilmektedir.
Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede yer alan 62.000 adet iftar yemeğinin haricînde. Fatih
Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede SEHVEN eksik gösterilen Sultanahmet Meydanında
dağıtılan 16.000 adet iftar yemeği ile Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede SEHVEN hiç
gösterilmeyen muhtelif tarihlerde
 Çapa Hastanesi önündeki sokaklarda 11.250 adet,
 Cerrahpaşa Hastanesi önündeki sokaklarda 10.000 adet.
 Haseki Hastanesi önündeki sokaklarda 8.750 adet.
 Samatya Hastanesi önündeki sokaklarda 5.000 adet ve
 Bezmialem Hastanesi önündeki sokaklarda 5.000 adet
 Sultanahmet Meydanında dağıtılan 16.000 adet
 Yeni Cami Meydanı’nda Arefe gününden bir gün önce 15.07.2015 tarihinde dağıtılan 3.000 adet
Olmak üzere Ramazan ayı boyunca dağıtılan toplam 62.000 adet iftar yemeği olmak üzere SEHVEN
belirtilmeyen 56.000 adet iftar yemek paketinin de dağıtıldığı,
13.04.2015 tarihinde 2015/28953 ihale kayıt numarası ile yapılan "Genel ikram ve Ramazan Sokak İftarları
Hizmet Alımı" ihalesinde iftar yemeği 120.000 adet olarak ihale edilmesine rağmen, söz konusu ihale
kapsamında verilen iftar yemeklerinin günlük olarak yüklenici firmadan sevk irsaliyesi ile toplam 118.000 adet
olarak teslim alındığı ve dağıtıldığı, iddia edildiği gibi 2015 yılı Ramazan ayında iftar verilen yerlerde dağıtılan
sıcak yemek paketlerinin toplamının 62.600 adet değil, Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki
çizelgede yer alan 62.000 adet iftar yemeği ile Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede
SEHVENyer almayan 56.000 adet iftar yemeği toplamı olan 118.000 adet olduğu, kamu zararının
oluşmadığı ve ortada ceza sorumluluğunu gerektiren bir hususun bulunmadığı anlaşılmıştır. DENMEKTEDİR.
Ancak faaliyet raporunda belirtilmeyen yemek dağıtım alanları, miktarları ve savunmalarda 12 KEZ
SEHVEN hata yapılması inandırıcı değildir. Belediye Başkanlığının en ufak bir faaliyetinin bile reklamını

133

FAZIL UĞUR SOYLU
FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
yaptığını Fatih Kamuoyu çok iyi bilmektedir. Bu tür sokak İftar Yemeği dağıtımlarının en azından aylık
yayınlanan Fatih Belediyesinin haber gazetesinde yer almadığını da göz ardı edemeyiz.
Söz konusu Hastane ve çevresindeki sokaklarda iddia edilen miktarda yemek dağıtıldığı tamamen
afakîdir ve gerçek değildir. Bu şekilde yapılan yemek dağıtımından bölgedeki mahalle muhtarlarının ve
vatandaşların haberi yoktur. Bu bölgenin nüfusu ile dağıtılan yemek adetleri arasında ciddi çelişki
bulunmaktadır.
Kaldı ki 2016 Yılı Bütçe konuşmam esnasında Belediye Başkanına bu rakamların yanlış yazılma
ihtimalinin ya da matbaa hatası olabilme ihtimalinin olup olmadığını sorduğumda yeterli bir sözlü cevap
vermediği gibi daha sonra yazılı olarak da açıklama gereği duymamıştır.
SONUÇ
:
Yukarıda arz ve izah edilen ve resen göz önüne alınacak sebeplerle FATİH KAYMAKAMLIĞININ21/02/2017
tarih ve 63988430-640- E. 968 karar sayı ile sorumlular hakkında soruşturma izni verilmemesi hakkında ki
kararın İTİRAZEN KALDIRILARAK, SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE karar verilmesi itirazımın
kabulünü arz ve talep ederim. Saygılarımla. 12/03/2017
Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
BİRİNCİ İDARE DAVA DAİRESİ
ESAS
KARAR

: 2017/319
: 2017/498
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b. DANIŞTAY’A TAŞINAN DOSYALAR
DANIŞTAY II. DAİRE BAŞKANLIĞINA
SUNULMAK ÜZERE
İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
SAYI : 91595350-252.03.02-/
İNS :2015.34.2847-2512/
DAVACI
: Fazıl Uğur SOYLU, Fatih Belediye Meclis Üyesi
DAVALI
: Mustafa DEMİR, Fatih Belediye Başkanı
KONU
: Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR hakkında, tarafımdan yapılan görev ihmali, görevi
kötüye kullanma, kamu zararına sebebiyet verme ve zimmet ile ilgili iddiaların İçişleri Bakanlığı tarafından
22.08.2016 tarihli 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca İşleme Konulmaması Onayının İptal Edilmesi
AÇIKLAMALAR:
A) Fatih Balat Mahallesi 278 pafta, 1891 Ada, 19 parsel sayılı 312.90m2 alanlı Belediyemiz malı
taşınmazın alanı TEYYARECİ SELAHATTİN SOKAK TIR.
Teklifte ve komisyon raporunda tahsis süresinin 49 yıl olarak kabul edilmesi üzerine CHP Lİ MECLİS Üyesi
Fazıl Uğur SOYLU ve Ceylan TÜRKOĞLU’nu sözlü müdahalesi sonucunda (5393 sayılı yasanın 18. madde (e)
bendi ne göre ) AKP’li meclis üyeleri, alelacele komisyon raporlarını tekrar yazdırarak tahsis süresini 30 yıl
olarak düzeltilmiş üç komisyonun müşterek raporunu komisyon üyelerine meclis salonunda imzalatmak suretiyle
meclis başkanlığına sunmak istediler.
Söz alan Fazıl Uğur SOYLU, Komisyonların tekrar toplanarak SEHVEN yazıldığı söylenen tahsis süresini
içeren komisyonların kararını komisyon üyelerinin tekrar görüşmesi ve onların düzeltmesi gerektiği bu
yüzden üç komisyonun ortak raporunun geri geçilmesi ısrarına rağmen Karar geri çekilmedi.
CHP grubunun bu konunun oylanması talebi üzerine SEHVEN yazıldı diyerek mecliste düzeltilen imar, hukuk,
bütçe komisyonlarının müşterek raporunun görüşülüp, görüşülmemesi oylanmış, AKP li üyelerin oy çokluğu ile
komisyon raporunun görüşülmesi kararı alınmıştır.
Meclis Toplantısı esnasında sehven 49 yıl yazıldı diyerek komisyonların toplanması tekrar bu maddenin
görüşülerek düzeltilmesi gereklidir ifademiz tutanaklara geçen sözlü ikazlarımıza rağmen tahsis süresi 30 yıl
yazılarak raporların görüşülmesi ve karara bağlanması usulsüz bir uygulama olmuştur.
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AÇIKLAMA (A);
Burada raporu düzenleyenlerin dikkate almadığı komisyonların toplanmadan SEHVEN yazıldığı iddiası
ile Meclis Toplantısı esnasında alelacele düzeltilmesi 5363 sayılı yasaya, komisyon karar ve toplanma
usullerine aykırı olduğu göz ardı edilmesidir. Fatih Belediye Meclisinin kanun ve yönetmeliklere aykırı bu
kararının düzeltilerek iptal edilmesi ve gerekli yasal işlemlerin yapılması gerekmektedir.
B) 1) Bir kısım personele ödenmeyen SOSYAL DENGE ÖDEMESİ’Nİ mahkemeye taşıyan personellere,
İdari mahkeme tarafından ödeme kararı verilmesine rağmen süresi içinde ödeme yapılmaması, icra yolu ile
ödemek zorunda kalınması ve emsal teşkil edecek 90’na yakın personele zamanında yapılmayan ödemeleri
kanuni faizleri ile ödemek zorunda kalacağından oluşacak KAMU ZARARI.
Ayrıca sendika ile sözleşme yapmak üzere Fatih Belediye Meclisinden yetki alan Belediye Başkanının
“Sendikanın isteği” diyerek bir kısım personellere Sosyal Denge Ödememe maddesini sözleşmeye konulmasını
KABÜL ederek personeller arası ayırımcılık yapılmasına müsaade ederek kanunla belirlenmiş İTA AMİRLİĞİ
yetki, görev ve sorumluluk tarifine aykırı hareket ederek YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMA. EK:2, 2A, 2B,
2C (4 SAYFA)
AÇIKLAMA B) 1);
Raporda: Belediye ile BEM-BİR-SEN sendikası arasında imzalanan sözleşmede “emekliliğini hak
etmiş personelden aktif olarak idari (müdür ve daha üst) görevde bulunmayanlar sosyal denge sözleşmesi gereği
herhangi bir ödeme yapılmaz” ibaresi olduğundan bahsedilmektedir.
Ancak uygulama böyle değildir. Hukukun arkasından dolanmak niyetinde olan Belediye yönetimi dava
açan personellere bu ödemeyi yasal faizi ile birlikte ödemek zorunda kaldığı mahkeme kararları ile
mevcuttur. Ödeme yapılmayan tüm personellerin hukuka başvuracakları kesindir. Bu konuda Belediye
Başkanına uyarılarımız Meclis Tutanaklarında mevcuttur. Raporu hazırlayanlar, bu konuda detaylı bir
çalışma yapma gereği duymamışlar sosyal denge almayan ve mahkeme kararı ile almaya hak
kazananların ifadelerine başvurmamışlardır. Oluşacak yasal faizleri kamu zararına sebebiyet vereceğini,
personeller arası ayrımcılık yapmanın tüm çalışanlar nezdinde olumsuzlukları göz ardı etmişlerdir.
2) Fatih Belediye Başkanlığı tarafından yapılan 1/1000 ölçekli İmar Planlarında Eminönü bölgesinin
Küçükayasofya ve Sultanahmet mahallelerinde bölgenin konut alanı ilan edilmiştir. Ancak bu bölge için
uygulamanın gerçeklere uygun olmadığını yazılı ve sözlü verdiğimiz önerge ve bütçe konuşmalarında
tutanaklara geçen tüm ikazlarımıza rağmen bölgede “Ev Pansiyonculuğu” işi ile iştigal edilmesine rağmen konut
alanı ilan edilerek 400’ e yakın esnaf ile 2000 ‘ne yakın çalışanın mağdur edilmesine sebebiyet verilecek planlar
yapılmıştır. 2 yıl sonra yapılan SWOT analizi neticesinde yapılan planların yanlış olduğu kanaatine varılarak,
bölge için ekonomik kayıplar meydana geldiği 2,6 olan konaklama süresinin ev pansiyonculuğunun aktif
olmasıyla 3,6 olduğunun tespit edilmiş ve Plan tadilatı yapılarak uygulama değişikliğine gidilmesi neticesinde
bölge esnafında yaratılan mağduriyet ile ruhsatlandırma ve diğer gelirlerin Belediye bütçesine aktarılması
gereken kaynaktan yoksun kalınmış, muhalefet meclis üyelerinin ikazlarını dikkate almayarak GÖREVİNİ
KÖTÜYE KULLANMA ve KAMU ZARARINA SEBEBİYET VERME.
AÇIKLAMA B) 2);
Bu bölgenin Ev pansiyonculuğuna açılması hatta buraya yakın Nişanca Bölgesinin de ev
pansiyonculuğu açılması Belediye başkanının meclis konuşma tutanaklarında (en son 21.10.2016 )
mevcuttur. Belediye son 4 yıldır burada 400 e yakın ev pansiyonculuğu yapan işletmelere göz yummuştur.
İmar planlarının üst ölçekli planlara göre yapıldığı kanun gereğidir. Ancak pratik uygulamada önce
konut alanı uygulaması ile mağdurlar yaratılmıştır. Yapılan baskılar ve uyarılarımızla bu kararın
değiştirilmesi ve Meclise getirilerek uygulanması gerçektir. Meclis tutanaklarında bu detay
bulunmakladır. Raporu hazırlayan somut deliller olmadığı ifadesini sık sık kullanmaktadır.
Şahsım tespit ettiğim usulsüzlükleri ve yasaya aykırı uygulamaları İHBAR etmek suretiyle KAMU
Görevimi yaparken belge bilgi ve detay soruşturma, ifade alma, bilirkişi atama vb. uygulamalarla
neticeye ulaşacak soruşturmayı yapan müfettişler olmalıdır. Burada somut delil bulunamadığı ifadesi
bölgede çalışan vergi kayıtları olan 400 çıvarı ev pansiyoncularıdır. Müfettişler tüm bu belgelere
belediyenin Zabıta Müdürlüğü kayıtlarında bulabilirlerdi.
3) Kennedy Cad. Sirkeci Sahil Yolu Sultanahmet Kavşağı Karşısında Çatladıkapı da inşa edilen Belediye
Sosyal Tesisi ve Evlendirme dairesinin ihtiyacı karşılayacak ve inşa sıkıntılar yaratmayacak ideal plan
yapılmayarak, tesisin hizmete alınmasından kısa süre içersinde yapılan plan tadili ile yeniden düzenlenmesi
nedeniyle oluşan KAMU ZARARI.
AÇIKLAMA (3);
Bu alanla ilgili detaylı araştırma yapılıp soruşturma derinleştirilse idi, ilk inşaatta sonra mühendislik
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hatasından dolayı tesisi su bastığı kullanılmaz hale geldiği, yapılan olumsuzluğu bir işçinin üzerine
yanlış yere çivi çaktı gibi basit bir nedene dayandırılmıştır. Çatladı kapı Sosyal Tesis ve Nikâh Salonu
açılışından bir yıl geçmeden yeniden projelendirilerek inşaatı büyütülerek yenilenmiştir. Bu inşaatın
yeniden yeni proje ile yapılması Kenndy Caddesi ile ilgili bir genişleme ve trafik ilişkisi söz konusu
değildir. Müfettişler bu konuda da tamamen üstün körü bir çalışma yapmışlardır.
4) Danıştay ve İdare mahkemesince üç ayrı davada projesi iptal edilen "Sulukule" projesi içinde 2006
yılından evvel hak sahibi olduğu belirlenen 199 adet hak sahibinin ödemekle yükümlü olduğu "Artan maliyet
hesapları nedeniyle" 4.474.887.00 TL, nin Fatih belediyesi bütçesinden ödenmesine dair karar 09.03.2013 Cuma
günü Fatih belediye meclisinde AKP'li 23 meclis üyesinin 12 CHP ve 1 SP'li üyenin Ret oyuna rağmen oy
çokluğu ile kabul edildi. SULUKULE bölgesinde TOKİ’nin yaptığı binalarda çıkan maliyet farkının bir bölümü
Belediye Bütçesinden karşılanarak Belediye kaynaklarının bir kısım vatandaşa inşaat maliyet farkının ödenerek
KAMU ZARARINA sebebiyet verilmesi. EK: 3, 3A, 3B,3C,3D
AÇIKLAMA (4);
Fatih Halkının parasıyla nasıl fakir ya da çevreden uzaklaşmak istemeyen mülk sahiplerinden 199
kişiye TOKİ’nin inşaat maliyet farkı olarak çıkarttığı miktarı ödeyebilmektedir. TOKİ bu miktar kadar
da kendisi ödeme yapmıştır. Yani oluşan inşaat farkının yarısını Belediye, diğer yarısını TOKİ
karşılamıştır. İncelendiğinde bu ödemeler kayıtlarda mevcut olduğu görülür. Kaldı ki Belediye o bölgede
sosyal proje uygulamamış, çok sayıda vatandaşı mağdur etmiş, KAYABAŞI adlı Fatih İlçesinden çok
uzak bir semte bölge halkını göndermiştir. Belediye Başkanlığına 36 adet daire ve 2 tesis kalmasını
sağlayarak tamamen ticari bir yaklaşım sergilemiştir. Burada esas olan bir kısım vatandaşa KAMUYA
AİT 4.474.887.00 TL’nin ödenmesidir.
5) TÜRGEV ile Belediyeye ait SİLİVRİ KAPI KIZ öğrenci yurdunu verilmesi karşılığı yapılan protokolün
defalarca istenildiği halde tarafımıza verilmemesi. Protokolde Belediye Başkanının meclis tutanaklarına geçen
konuşmasında belirttiği gibi %20 öğrencinin belediye yönetimi tarafından karşılanacaktır maddesi konulduğunu
belirtmesi neticesinde verdiğimiz yazılı ve sözlü önergeler bu belirlemenin ne şekilde ve kimlerin yaptığı
hakkında cevap verilmemesi neticesinde oluşan Kamu ZARARI ve Görevini Kötüye Kullanma. EK:4, EK 11
AÇIKLAMA (5);
393 sayılı yasada yurt yapma yetkisi bulunmamaktadır. Ayrıca bu yurt sipariş üzerine yapılmıştır.
Kadın sığınma evi kanuni zorunluluk olduğu halde yer bulanamadığı ifadesi ile yapılmamakta ancak yurt
binası ve teşrifi yapılarak TÜRGEV adlı vakfa 25 yıllığına bedelsiz verilmesi Kamu Kaynakları doğru
harcanmamıştır.
Ayrıca söz konusu protokol Belediye Meclisinden saklanmış, defalarca istememize rağmen tarafımıza
verilmemiştir. Protokol içeriği kamuya Fatih Halkına duyurulmamış dolayısı ile hiçbir başvuru
yapılmadığı beyanı müfettişler nezdinde ciddiye alınmıştır. Bu protokol Kamu Kuruma adına olumsuz,
Kamuya yarar olmayan ve tek taraflı olup, Vakıf’a ayrıcalık tanımaktadır. Belediyenin sözde %20 lik
öğrenci kotası bilerek işletilmeyerek Fatih Halkına ve Kamuoyuna yanıltıcı bilgi verilmekte dolayısıyla
Kamu ZARARI oluşturmaktadır. 114 oda 342 yatak mevcudundan 70 adedi Fatih Belediyesi
kontenjanında olmalıdır. Bu da kabaca 70 (öğrenci) x 1000 (aylık) x 12 (ay) x 3 (yıl) = 2.520.000.-TL
yapmaktadır. Bu KAMU Bütçesine girmemesi KAMU ZARARI oluşturmamakta mıdır?
6) İlçe Belediyelerinin Kadın sığınma evi açması yasal bir zorunluluktur. Fatih İlçesinde Kadın Sığınma
Evinin olmaması ve belediyenin kadın sığınma evini, güvenliği sağlayamamayı gerekçe göstererek açmaması
görev ihmali oluşturmaktadır. Bu görev ihmaliyle alakalı olarak idari ve adli yönden gerekli soruşturmalar
yapılmalıdır. Belediye Başkanlığı, Kadın Sığınma evini yapmadığı için 2010 yılında yapılan suç duyurusu
neticesinde konu ile ilgili yaptığı savunmasında Stratejik raporda bulunmaması ve bütçeye konulmaması gibi
gayri ciddi bir savunma verilmesine rağmen 2015-2019 yeni dönemde de Stratejik rapora koymamada ısrar
ederek 5393 sayılı yasanın 29. maddesine muhalefet etme. EK:5
AÇIKLAMA (6);
Raporda; 17 Milyon nüfuslu İstanbul da İBB’nin ve diğer ilçe belediyelerinin yaptığı 8 adet kadın
sığınma evi vardır, ihtiyacı önemli ölçüde karşılamaktadır diyerek 5393 sayılı yasanın zorunlu kıldığı
Kadın Sığınma evini yapmama gerekçesini geçerli saymak doğru değildir. Kadın sığınma evi kanuni
zorunluluk olduğu halde yer bulanamadığı ifadesi ile yapılmamakta ancak arsa satın alınarak, kısmen
kamulaştırılarak, yurt binası ve teşrifi yapılarak TÜRGEV adlı vakfa 25 yıllığına bedelsiz verilmesi söz
konusu iken ikinci defa şikâyetime rağmen ısrarla stratejik rapora alınmamış dolayısıyla bütçeye
konmamıştır. Belediye yönetiminin kanunun zorunlu kıldığı bu konu hakkında şikâyetlerimize ve
uyarılarımıza rağmen kanuni görevini yapmayarak suç işlemeye devam etmektedir.
7) Fatih İlçesi hudutlarında bulunan belediyeye ait sosyal tesis ve kafeteryalarla, yeni yapılan, düzenlenen
parkların çay ocakları ve kafeteryalarının ihalesiz olarak 3. kişilere verilmesi, ihale yasasına muhalefet,
dolayısıyla Kamu ZARARI oluşması
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AÇIKLAMA (7);
Belediye Başkanlığı, belediyeye ait sosyal tesis ve kafeteryalarla, yeni yapılan, düzenlenen parkların
çay ocakları ve kafeteryalarının ecrimisil tahakkuku veya kira ihalesi ile 3. kişilere verilmektedir ifadesi
uygulamada doğru değildir. Gerekli duyurular ve açık ihale yapılmamakta önceden seçilen kişilere bu
alanları vermektedir. Müfettişler ilçedeki söz konusu alanların verildiği şahısları inceleseydi bu gerçeği
ortaya çıkartabilirdi. İlçedeki söz konusu alanların kimlere ve ne kadar kira ya da ecrimisil ile verildiği
tarafımızdan saklanmaktadır. Kamu zararı oluşturacak önemli kalemlerden biri olan ecrimisil kiralama
tutarları incelediğinde bu durum netleşecektir. Müfettişin bu yönde çalışma yapması gerekirken, Belediye
Başkanının verdiği savunmaya dayalı kanaat oluşturmuştur.
8) Seyitömer Mahallesi sağlık ocağını mahalleden çok uzak bir bölgeye taşınması. Yapılan ikazlara ve
verilen önergelere rağmen vatandaşların uzak mesafede ulaşılması zor bir bölgedeki sağlık ocağının mahallenin
uygun bir yerine getirilmeyerek Görevini İhmal Ve Görevini Kötüye Kullanma EK:6
AÇIKLAMA (8);
Belediye Başkanlığı ilçedeki tüm Aile Sağlığı Merkezlerinden tamamının kendisinin yaptığını tabelalarla,
Resmi Web Sitesinden ve aylık yayınladığı Fatih Gazetesinden Kamuoyuna duyurmaktadır.
http://www.fatih.bel.tr/icerik/389/demirden-saglik-ocagi-rekoru/ web sitesinde “Fatih’te Şu anda 18 sağlık
ocağının bitirildiğini ve projeleri tamamlananlarla birlikte bu sayının 20 olduğunu dile getiren Mustafa
Demir,”Seyyidömer Fatih İlçesinin en büyük mahallesi olması itibarıyla nüfusu birçok il nüfusundan
fazladır. Böyle bir ilçenin Sağlık Ocağının mahalleye iki mahalle uzaklığa taşınması geçici olarak hizmet
vermesini anlayışla karşılamak mümkün değildir. Ancak verdiğimiz sözlü ve yazılı önergelerle 2 yıldan
fazla bir süredir bu konuda duyarsız davranılması, daha önce bulunduğu yerin depremle bağlantılı bina
olduğu ifadesi ile bilindiği buna rağmen önceden bir çalışma yapılmadığı görülmektedir. Raporda
konunun hukuki sorumlusu olmadığını beyan eden Belediye Başkanlığı neden böyle tanıtım ve
Propaganda yapmaktadır. Bu sorumluluktan kaçma ya da görevini ihmal etme çerçevesine girmektedir
9) Verilen önergelerde açık adres ve resimlerinin bulunduğu encümen kararı gereği yıkım kararı alınmış
yerlerin gereğini yapmayarak, encümen kararlarını süresi içinde uygulamayarak Görev İhmali Ve Görevini
Kötüye Kullanma Örnek: EK:7, 7A, 7B
AÇIKLAMA (9);
Ek7 de gözüken evrak gereğinin yapılmadığı, buna benzer çok sayıda Otel tadilatlarına göz
yumulduğu bir defada 700 e yakın encümen kararı çıkartılarak Otellerin kaçak yerlerinin yıkımlar ile
ilgili işlem yapılıp yapılmadığına bakıldığında İHBAR’IN doğru ve kanunlara uygun yapılmadığı ortaya
çıkacaktır. Ekte verilen sadece bir örnektir. Her konuda yeterli olduğunu söyleyen ve Kamu Kurumu olan
Belediye Başkanlığı yıkım konusuna gelince yeterli ekipmanlarının olmadığını, ayrıca bu işler için
defalarca çıkılan “Fatih İlçe Sınırları Dahilinde Belediye Encümeni Tarafından YIKIM KARARI Alınan
Yerlerin Yıkım İşi ” adı altında İHALELER açıldığı ihaleye katılım olmadığından ihalelere esas yıkım
işlemleri gerçekleştirilememiştir şeklinde beyanda bulunmuştur. Açılan YIKIM İHALESİNE nedense
hiçbir firmanın katılmadığı beyanı inandırıcı ve yeterli görülmesi düşündürücüdür. Belediye proje
kapsamına aldığı bina ya da gecekonduyu kısa sürede tahliye ederek yıkımlar yaptığı kayıtlarda
mevcuttur. Raporda Belediye Başkanının ifadesi kabul görmüş olup, iddianın sübut olamadığı görüşü
doğru değildir.
10) Yedikule Hayvan barınağına; hiçbir kadro görevlerine uygun iş verilmeyerek mesaileri boşa
geçmesine sebebiyet verilen, çok sayıda personelin rantabl kullanılmaması. Yedikule hayvan barınağı sürgün
yeri hale getirilerek personeller mobbing uygulanması. Belediyenin kadrolu deneyimli personellerinden gereği
gibi faydalanılmayarak Kamu ZARARINA ve Personeller arası ayrımcılığa sebebiyet verilmesi. EK: 8, 8A
AÇIKLAMA (10);
Yedikule Hayvan Barınağına son 3 yılda kimlerin görevlendirildiği, hangi görevlerde bulunduğu
Müfettişler tarafından Personel Müdürlüğünden sorgulanması halinde listeye kolayca ulaşabilecek idi.
Ancak söz konusu rapor baştan savma ve yanlı hazırlandığı şeklinde kaygılarım mevcuttur. İddianın
ispatına yönelik kişi- olay ve zaman bağlamında somut unsurlar içermediği, idarenin personelini sevk ve
idare noktasında Kanunlarla belirlenmiş hakkının bulunduğu dolayısıyla görevini kötüye kullanma ve
Kamu zararının varlığı hallerinde birinin gerçekleşmediği görüşü verilmiştir. Hâlbuki Yedikule Hayvan
Barınağının Personel Devam Cetvelini inceleme gereği duyulsaydı somut belge ve bilgilere ulaşılacaktı.
İhale ile dışarıdan taşeron personel alınırken kalifiye personellerin mühendis, mimar, teknisyen vb.
hayvan barınağına sürdürülme gerçeği yaşanmaktadır. Ayrıca, verdiğimiz önergelerle, yapılan basın
açıklamalarıyla ve Tüm Bel Sen’in yargı yoluna başvurarak bu konu ile ilgili hukuki kararlar aldığına
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dair belgelerine ulaşması müfettişin asıl görevi olmalı idi ve raporu bu bilgiler ışığında düzenlemesi
gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacaktı.
11) 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 belediye binasında oda ve makam aracı verildiği, maaşlarının Halktaş, Kiptaş
vb. şirketlerden karşılandığı dolayısıyla yetki gaspı yapıldığı, konu ile ilgili yapılan suç duyurusunda
belediyenin bu şahısların DANIŞMAN değil DANIŞILAN KİŞİ gibi gayri ciddi bir savunma verdiğinden olaya
Kamu Zararı yönünün yanında yetki gaspı açısından Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Müfettişleri tarafından
incelenmesi EK:9
AÇIKLAMA (11);
Bu konuda nesnel unsurları içermediği görüldüğü, iddiaların sübut olmadığı görüşü gerçeğe
aykırıdır. Belediye Binasının 3. katında bulunan bir odanın kapısında DANIŞMAN tabelası neyi ifade
etmektedir. Bu şahıslar Belediye Zabıtaları marifeti ile vatandaşlara tebligat gönderdikleri sabittir. Daha
önce yaptığım şikâyete rağmen durumu düzelteceklerine aynı şekilde devam etmektedirler. Belediye
bünyesinde danışman adı altında bazı kişilerin belediye binasında oda ve makam aracı verildiği,
maaşlarının Halktaş, Kiptaş vb. şirketlerden karşılandığı dolayısıyla yetki gaspı yapıldığı, konu ile ilgili
yapılan suç duyurusunda belediyenin bu şahısların DANIŞMAN değil DANIŞILAN KİŞİ gibi gayri ciddi
bir savunma verdiğinden olaya Hukuka aykırılık yönünün yanında yetki gaspı açısından suç
işlenmektedir.
12) Vakıflar tarafından Bezmi -Alem Üniversitesine verileceğini bildiği halde Vatan Caddesi üzerinde
bulunan Topkapı Mahallesindeki 1827 ada 45 parselin tamamını kapsayan büyük alanın Fatih Halkının
kullanımına açacağız diyerek (Başkanın bu söylemi 2012 yılı meclis tutanaklarında mevcuttur) rehabilite
edilmesi, çevre ve peyzaj düzenlemesi yapılarak Belediye Bütçesinden harcama yapılması alanın özel
üniversiteye verilerek halkın kullanımına kapatılması neticesinde oluşan KAMU ZARARI. EK 10
AÇIKLAMA (12);
Belediyenin söz konusu alanda herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi herhangi bir harcama da
yapılmamıştır beyanı Belediye Başkanının Meclis toplantısında bu alandaki belediye faaliyetleri nedir?
Bu alandan kimler yararlanacaktır? şeklinde sorularımıza; 1827 ada 45 parselin çokça ağacın bulunduğu
bu yeşil alanı park bahçeler müdürlüğümüz bünyesinde düzenleyerek, rekreasyon yaparak, Fatih
Halkının spor ve yürüyüş yapacağı bir konuma getirerek hizmete açacağız ifadeleri Meclis
Tutanaklarında mevcuttur. İlerleyen zamanlarda bu alanın Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf
Üniversitesine tahsis edildiğini ve Fatih Halkının bu alandan faydalanmasının söz konusu olmadığının
tespiti ile Halka kapılmasında dolayı Kamu Zararı oluştuğu iddiasında bulundum. Bu konuda detaylı
araştırılsa idi bu gerçekle karşılaşılacaktı.
13) Yurt Dışı Seyahati, 06 Aralık – 11 Aralık 2014 tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyetine Yurt
Dışı Teknik İnceleme Tanıtım ve Temas Programı adı altında yapılan Seyahat harcamaları toplamında
yaptığımız araştırma ve tespitler neticesinde kişi başına 3.717.-TL fazla ödeme yapılarak oluşan Kamu Zararı.
EK:1, 1A, 1B,1C
AÇIKLAMA (13);
Bu konu içinde raporda tamamen çelişkiler mevcuttur. Meclis gündemine konuyu getiren ilgili
müdürlük her şeyi hazırlayıp firmayı bulup programı yaptırmasına rağmen teknik gezi adı altında
resmen turistik gezi yapılmıştır. Bu program ve gezi maliyeti açısından Meclis Üyelerinin hiçbir bilgisi
yoktur. Üstelik ihbar dilekçemizin ekinde detay fiyatlandırma olduğu halde müfettişler, bu işle iştigal
eden herhangi bir firmadan teklif almak suretiyle kıyaslama ve değerlendirilmesi gerekirken, konunun bu
şekilde basitçe geçiştirilmesi kaygı verici ve olayın ciddiyetle araştırılmadığının göstergesidir.
Teknik gezi başlığı ile meclisten geçen Güney Afrika Seyahatini Belediye Başkanlığının onayı ile ilgili
müdürlük hazırlamıştır. Nasıl oluyor da bazı meclis üyeleri bir firma Araştırıp Buldukları Söyleniyor. Bu
ifadeler tamamen gerçek dışı ve kamu kurumu prosedürlerine aykırıdır. Bu şahsi bir gezi olmayıp
kurumsal bir organizasyon olduğu malumdur. Bu konuda CHP’li Meclis Üyelerinin görüşlerine
başvurulmuş mudur? Burada söz konusu Kamu Zararıdır. Seyahat İşinin, firma bulunmasının, önceden
avans verilmesi da doğru değildir. Seyahat organizasyonunun Meclis üyelerinin üzerine atılması Belediye
Yönetimin sorumluluktan kaçması ve oluşan Kamu Zararının üstünün örtülmesidir.
Mutemet; tayin edilen kişi her türlü harcamayı anlaşmayı Belediye adına yapmış, seyahat dönüşü Meclis
Üyelerine avans adı altında düzenlenen belgelere imza attırmıştır. Açıkça, daha önce yapılan geziler gibi
bu teknik geziyi de tamamen Fatih Belediyesi İlgili Birim Müdürlüğü organize etmiş, firmayı o bulmuş,
programı yapmış ve seyahati gerçekleştirmiştir. Meclis Üyelerinin bilhassa CHP grubunun bu konuda bir
çabası ve girişimi olmamıştır
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Bu konudaki ihbarımızın esas içeriği bakımından incelenmediği, konunun saptırıldığı gözükmektedir.
Gidilen yer, kalınan otel, uçak biletleri, harcama dökümlerinde rakamlar mevcutken, seyahat tarihindeki
dolar kuru ile incelendiğinde oluşan Kamu Zararı ortaya çıkacaktır
14) Fatih Belediye Şirket yönetiminde, belediyeyi temsilen üst düzey belediye yönetiminde görev
yapanların bulunması, belediyenin yaptığı ihale ve doğrudan alımlarını hazırlayan birimlerin de bu yöneticilerin
emrinde çalışması, ilgili yasalara aykırıdır. Bu durumun düzeltilmesi, yetkilerini bu doğrultuda kullananlar
hakkında yasal işlem başlatılması şirketin aldığı ihale ve doğrudan alımların SAYIŞTAY tarafından incelenmesi
gerekmektedir. Belediye şirketinin 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.
AÇIKLAMA (14);
Savunmada bahsedilen İhale Komisyon üyelerinin ve birim müdürlerinin tamamı söz konusu
şirketin yönetim kurulu üyeleri olan Belediye Başkan Yardımcılarına bağlı birimlerdir. Burada söz
konusu olan bu yapının yanlış olduğudur. Dolayısıyla İhaleyi veren kurum çalışanları ile İhaleye giren ve
TAMAMINI alan Halktaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Kurumda Üst düzey görev yapan ve İhale
Komisyon Üyelerinin tamamının bağlı olduğu Başkan Yardımcılarıdır. Bu durumda şaibe veya
usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma vb. durumlar söz konusu olabilir. Bu durumun düzeltilmesi ve Haksız
rekabetin ortadan kaldırılması dolayısıyla oluşacak Kamu Zararının önlenmesi gerekmektedir.
SONUÇ VE İSTEM:
Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR hakkında, yukarıda sıralanan konuların içerdiği; görev
ihmali, görevi kötüye kullanma, kamu zararına sebebiyet verme ve zimmet ile ilgili iddiaların İçişleri Bakanlığı
tarafından 22.08.2016 tarihli 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca İŞLEME KONULMAMASI
ONAYININ İPTAL EDİLMESİ için açıklamalarımı takdir, tensip ve görüşlerinize arz ederim. Saygılarımla
27.10.2016
EKLER
Tamamı

: 27 sayfa
: 8+27: 35 sayfa

Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRE
ESAS
KARAR

: 2016/2527
: 2017/369
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DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU’NA
İLETİLMEK ÜZERE
DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Esas No
: 2016/2527
Karar No
: 2017/369
Hakkında İşleme Konulmama
Kararı Onaylanan :Mustafa DEMİR İstanbul İli, Fatih Belediye Başkanı
İtiraz Edilen Karar : Danıştay Birinci Daire
Esas No: 2016/2527Karar No:369
Karara İtiraz Eden : Şikâyetçi Fazıl Uğur SOYLU (29545903096)
Öğrenme Tarihi
: 22/11/2017
İstemin Özeti
:
Danıştay Birinci Daire tarafından, İçişleri Bakanının 22/08/2016 tarih ve İNS:2015.34.2847-2512 sayılı kararının
2, 4, 6, 7, 11.maddelerde belirtilen eylem yönünden şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kısmına yapılan
itirazın reddi kararının iptali istemidir.
Açıklamalar
:
(2). Madde
Bazı Personele sosyal denge tazminatı ödemeyerek bu tazminatın yargı kararları uyarınca yasal faiziyle birlikte
ödenmesi sebebiyle Fatih Belediyesinde KAMU ZARARINA sebebiyet vermek.
İtiraz Gerekçemiz :
Danıştay Birinci Dairesinin 2. sıradaki şikâyet konusu hakkında; Kişisel olarak yargıya başvuran personel lehine
verilen yargı kararlarına istinaden ödeme yapılmakta olduğu gerekçesiyle ret edilen bu madde, sosyal denge
ödenmeyen personellere kazanılan yargı kararı emsal teşkil edeceği, dolayısıyla çok sayıda 80-90 kadar davanın
açılacağı göz ardı edilmektedir. Bu sayı neticesinde yasal faizleri ile ödenecek paranın Kamu Zararına sebebiyet
vereceği aşikârdır. Bunun önüne geçilmesi gerekirken yapılan ikazlarımıza rağmen Belediye Yönetimi bu önlemi
almamakta ısrarcı olduğu gibi Birinci Daire’de verdiği ret kararı ile bu yolu açtığı görüşündeyiz ve kararın
düzeltilmesini talep ediyoruz.
(4). Madde
Kennedy Cad. Sirkeci Sahil Yolu Sultanahmet Kavşağı Karşısında Çatladıkapı da inşa edilen Belediye Sosyal
Tesisi ve Evlendirme dairesinin ihtiyacı karşılayacak ve inşa sıkıntılar yaratmayacak ideal plan yapılmayarak,
tesisin hizmete alınmasından kısa süre içersinde yapılan plan tadili ile yeniden düzenlenmesi nedeniyle oluşan
KAMU ZARARI.
İtiraz Gerekçemiz :
Çatladı kapı Sosyal Tesis ve Nikâh Salonu açılışından bir yıl geçmeden yeniden projelendirilerek inşaatı
büyütülerek yenilenmiştir. Yapılan proje ve tesisin tamamlanması aşamasından çok önce Tarihi Yarımada için
prestij yolu olan Kennedy Caddesi Projesi onaylanmış ve inşaatına başlanmış idi. Burada yapılan dekorasyon,
gölgelendirme, cephe giydirme gibi ikinci etapta yapılan inşai ilavelerin ve düzenlemelerin, ilk projesinin ve
uygulamasında yanlışlık, ihmal ve görevini kötüye kullanma söz konusudur. Belediye Başkanlığının öngörmesi
gereken eksikliklere ve yanlış yapılan planlamalara dikkat etmeden onay verdiği bir faaliyettir. Fatih Belediye
başkanlığının tüm Fatih İlçesinde yapılacak yeni inşaatların projelerini onaylayarak izin verdiği düşünülürse,
İBB tarafından hazırlanarak projesi onaylanmış ve inşaatı başlamış Kennedy Caddesini bilmemesi imkânsızdır.
Yapılan inşatlar yazboz tahtası olarak düşünülemez, geri dönülmesi ciddi maliyetlere ve imkânsız uygulamalara
sebebiyet verebileceği gibi Fatih Belediyesinin bu uygulamasının Kamu Zararının oluşmasına neden olduğu
halde, Birinci Daire’nin verdiği ret kararının düzeltilmesini talep ediyoruz.
(6). Madde
TÜRGEV’E Belediyeye ait SİLİVRİKAPI KIZ öğrenci yurdunun 25 yıllığına bedelsiz verilmesinden dolayı
yapıldığı söylenen Protokolde Belediye Başkanının meclis tutanaklarına geçen konuşmasında belirttiği gibi
yurttaki öğrenci kapasitesinden %20 kadar öğrenci belediye yönetimi tarafından yurda gönderilecektir, maddesi
olmasına rağmen Kasım 2017 tarihine kadar hiçbir öğrenci gönderilmemiştir. Tam kapasite ile çalışan yurt
yönetiminin Fatih Belediyesine ödeme yapmaması bu Kamu Parasının tahsili yönüne gitmeyen Fatih Belediye
Başkanlığı, Kamu ZARARI’NA sebebiyet vermiştir.
İtiraz Gerekçemiz :
Birinci İdare’nin verdiği ret kararında “ Belediyeye tahsis edilen öğrenci kontenjanına hiç başvuru
yapılmadığından, bu kontenjan kullanılmadı” gerekçe gösterilmiştir.
Fatih Belediye Başkanlığı %20 lik kontenjana karşılık 70 öğrenci için TÜRGEV Öğrenci yurduna öğrenci
gönderilmesi için hiçbir duyuru ve girişimde bulunmamıştır. Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmama
rağmen biz dahi bilgilendirilmedik. Bu konuda hiçbir çabaları olmadı. Ayrıca yapılan protokol gereği tam
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kapasite ile çalışan yurtta; 114 oda 342 yatak mevcudundan 70 adedi Fatih Belediyesi kontenjanında olmalıdır.
Bu da kabaca 70 (öğrenci) x 1000 (aylık) x 12 (ay) x 4 (yıl) = 3.360.000.-TL yapmaktadır. Duyuruya icabet
edilmediğini beyan eden Belediye Başkanlığı, Tam kapasite ile çalışan TÜRGEV MEVLANEKAPI KIZ
ÖĞRENCİ YURDUNDAKİ 70 kişilik kontenjanına tahakkuk eden ücret Yurt Yönetimi tarafından protokol
gereği Belediyeye ödenmediğinden ve tahsili yönüne gidilmediğinden KAMU ZARARI olduğu
düşüncesindeyiz. Bu madde ile ilgili Birinci Daire’nin verdiği ret kararının düzeltilmesini talep ediyoruz.
(7). Madde
Kadın sığınma evi kanuni zorunluluk olduğu halde yer bulanamadığı ifadesi ile yapılmamakta ikinci defa
şikâyetime rağmen ısrarla stratejik rapora alınmamış dolayısıyla bütçeye konmamıştır. Belediye Başkanlığı,
Kadın Sığınma evini yapmadığı için 2010 yılında yapılan suç duyurusu neticesinde konu ile ilgili yaptığı
savunmasında Stratejik raporda bulunmaması ve bütçeye konulmaması gibi gayri ciddi bir savunma verilmesine
rağmen 2015-2019 yeni dönemde de Stratejik rapora koymamada ısrar ederek 5393 sayılı yasanın 29. maddesine
muhalefet etmektedir. Birinci Daire daha önce şikâyet yapıldığı ancak ön incelemeye gerek duyulmadığını ve
tespitleri değiştirecek “ yeni bilgi ve belge olmadığı” bu nedenle belirtilen eylem yönünden şikâyetin işleme
konulmamasına ilişkin kısmına yapılan itirazın reddine karar vermiştir.
İtiraz Gerekçemiz :
Daha önce yapılan şikâyeti değerlendiren ve ön inceleme yapılmamasına, 2010-2014 yıllarında yapılan Stratejik
rapora konulmaması dolayısı ile bütçede fasıl oluşmamasını gerekçe göstererek karar veren merci’ye dayanarak,
“yeni bir bilgi ve belge olmadığı” görüşü doğru değildir. Fatih Belediyesi 2015-2019 döneminde de Stratejik
rapora koymamada ısrar ederek 5393 sayılı yasanın 29. maddesine muhalefet etmektedir. Fatih Belediye
Başkanlığı, Kanunun emrettiği Kadın Sığınma Evi yapılmasını bilerek ve ısrarla son yapılan stratejik rapora
koymayarak görevini kötüye kullanma suçunu işlemeye devam etmektedir. Birinci Daire’nin eylem yönünden
şikâyetin işleme konulmamasına ilişkin kısmına yapılan itirazın reddine karar vermesinden yeni yapılan stratejik
raporu dikkate almadığı anlaşılmaktadır. Bu madde ile ilgili Birinci Daire’nin verdiği ret kararının düzeltilmesini
talep ediyoruz.
(11). Madde
Fatih Belediye Başkanlığı tarafından, Yedikule Hayvan barınağına kadro görevlerine uygun iş verilmeyerek
mesaileri boşa geçmesine sebebiyet verilen, çok sayıda personelin rantabl kullanılmaması. Yedikule hayvan
barınağı sürgün yeri hale getirilerek personeller mobbing uygulanması. Belediyenin kadrolu deneyimli
personellerinden gereği gibi faydalanılmayarak Kamu ZARARINA ve Personeller arası ayrımcılığa sebebiyet
verilmesi. Bu madde ile ilgili belirtilen eylemle ilgili olarak, iddiaların soyut nitelikte olduğu, kanıtlayacak bilgi
ve belge bulunmadığı belirtilen eylem yönünden şikâyetin işleme konulmamasına ilişkin kısmına yapılan itirazın
reddine karar vermiştir.
İtiraz Gerekçemiz :
Yedikule Hayvan Barınağının Personel Devam Cetveli, Fatih Belediye Başkanlığından istenerek irdelenmesi,
Barınakta mevcut kamera kayıtlarının incelenmesi gerekirken bu yola başvurmadan somut bulgulara nasıl
rastlanabilir. Basında yer alan protesto eylemlerinin yanında Tüm Bel Sen’in yargı yoluna başvurarak bu konu
ile ilgili hukuki kararlar aldığına dair belgelerine ulaşılması gerekirken, böyle bir çalışma yapmayan müfettişin
verdiği raporu göre karar verilmesi adaletli olmayacağı açıktır. Bu madde ile ilgili Birinci Daire’nin verdiği ret
kararının düzeltilmesini talep ediyoruz.
Sonuç ve Talep

:

Yukarıda açıklanan ve Yüksek Kurulunuzca re’sen dikkate alınacak nedenlerle; Danıştay 1. Dairesinin,
2016/2527 Esas ve 2017/369 Kararı ile İçişleri Bakanının 22/08/2016 tarih ve İNS:2015.34.2847-2512 sayılı
kararının 2, 4, 6, 7, 11.Maddeleri için verilen yargılanmama kararını onama kararına yaptığım itirazımın
kabulünü, Kamuyu ilgilendiren davamın 2, 4, 6, 7, 11. Maddelerinde belirtilen eylem yönünden şikayetin işleme
konulmamasına ilişkin kısmına yapılan itirazın reddine ilişkin kararının BOZULMASINA karar verilmesini
saygılarımızla arz ve talep ederim. 12/12/2017
Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi
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DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
İletilmek Üzere
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE
Sunulmak İçin
İSTANBUL / FATİH KAYMAKAMLIĞINA
Karar No
: Mül.Tef.Ku.Bşk.2018/49
Karar Tarihi: 15 /02 /2018
Hakkında İşleme Konulmama Kararı Onaylananlar:
1- Mustafa DEMIR
:Fatih Belediye Başkanı (Eski)
2- O. Erhan OFLAZ
:Belediye Başkan Yardımcısı
3- Talip TEMIZER
:Belediye Başkan Yardımcısı
4- Yener USTABAŞ
:Eski Fen İşleri Müdürü
5- Serhat YAKAR
:Fen İşleri Müdürü
6- Hasan DEMIRCAN
:Mali Hizmetler Müdürü- Muhasebe Yetkilisi
7-Asim GÜRLÜK
:Yazı İşleri Müdürü – Harcama Yetkilisi
8-Fahrettin YILDIRIM
:Gerçekleştirme Görevlisi
İtiraz Edilen Karar
Karar No
Karara İtiraz Eden
Öğrenme Tarihi

: İçişlere Bakanlığının “Soruşturma İzni Verilmemesi” Kararı
: Mül.Tef.Ku.Bşk.2018/49
: Şikâyetçi Fazıl Uğur SOYLU
: 12/06/2018

İstemin Özeti
:
Danıştay Birinci Dairesinin 09/03/2017 tarihinde oybirliği ile verdiği 2016/2427 Esas ve 2017/369 Kararı
gereği, atanan Mülkiye Müfettişinin verdiği ön inceleme raporuna dayalı olarak İçişleri Bakanlığının
22/08/2016 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2018/49sayı ile; Fatih Belediye Eski Başkanı Mustafa DEMIR, Belediye
Başkan Yardımcıları O. Erhan OFLAZ ve Talip TEMIZER, Eski Fen İşleri Müdürü Yener USTABAŞ ve Fen
İşleri Müdürü Serhat YAKAR, Mali Hizmetler Müdürü – Muhasebe Yetkilisi Hasan DEMIRCAN, Yazı
İşleri Müdürü Harcama Yetkilisi Asım GÜRLÜK ve Gerçekleştirme Görevlisi Fahrettin YILDIRIM
hakkında "Soruşturma izni Verilmemesi” kararının iptali istemlidir.
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Açıklamalar

:

(1). Madde
Belediye Encümenince alınan yıkım kararlarının süresinde uygulanmadığı iddiası ile ilgili olarak;
Fatih Belediye Başkanlığı tarafından 03.01.2018 tarihinde yapılması gerekirken katılımcı olmadığı için
gerçekleştirilemeyen yıkım ihalesi dikkate alındığında;
1633 adet binanın yıkım kararı bulunduğu, 2013 yılından bugüne kadar artarak devam eden yıkım kararı alınan
binalar için 9 kere ihaleye çıkıldığı ancak söz konusu ihalelerin katılımcı olmadığı için gerçekleştirilemediği
hakkında. Fatih ilçesinin tarihi dokusu dikkate alındığında hakkında ön inceleme yapılanların
ifadelerinde de belirttikleri gibi yıkım kararı verilen binaların bir kısmının işgalli olması, eski ve yoğun
bir yerleşim bölgesinde bulunulması, bina yüksekliği, koruma alanları gibi nedenlerden dolayı belediyenin
personeli, iş makineleri ve uzmanlığı ile gerçekleştirilebilecek yıkım işleri niteliğinde olmamasının
belediyeyi bu tür yıkımların yapılması için belli aralıklarla yıkım işleri hizmet alımı ihalesi yapmak zorunda
bıraktığı ancak yapılan ihalelerin katılan bulunmamasından dolayı sonuçlanmadığı için yıkımların da
gerçekleştirilemediği, halenin sonuçlanması halinde yıkıma yönelik Encümen kararlarının
uygulanacağından adı geçen yetkililer; Fatih Belediye Eski Başkanı Mustafa DEMIR, Belediye Başkan
Yardımcıları O. Erhan OFLAZ ve Talip TEMIZER, Eski Fen İşleri Müdürü Yener USTABAŞ ve Fen İşleri
Müdürü Serhat YAKAR için yargılama izni verilmediği görülmüştür.
İtiraz Gerekçemiz
:
Fatih İlçesinin Tarihi Yarımada adı ile de anılmasının yegâne sebebi 8.000 yıllık tarihi geçmişi olduğu aşikârdır.
1984 yılında şube müdürlüğünden İlçe Başkanlığına dönüşen Fatih Belediye Başkanlığı bu hudutlar içinde
kurulan br belediyedir. Tarihi konumu bellidir. 2013 yılında Fatih Belediye Başkanlığı bu tarihi yarımadaya
1/1000 lik planları yaparak uygulamaya geçmiş olduğu bilinmektedir.
Bu konumda olan bir belediyenin ilçenin tarihi yapısını korumak, yapılan imar planlarını uygulamak üzere
kanun ve yönetmeliklere aykırı yapılan ve yetkililer tarafından kontrollerle tespit edilen Encümene kadar gelen
ve encümenin bu durumun yasa ve yönetmeliklere aykırı olmasından dolayı yıkım kararı verilmiş olan, verilen
kararın tebliğ edilmesine rağmen hukuki haklarını kullanarak encümenin verdiği kararları durduramayan sayıları
1633 olarak kayıtlara geçen bu tür yerlerin yıkım kararını şu veya bu nedenle çeşitli mazeretler üreterek yerine
getirmeyen Belediye Başkanlığının yasaların verdiği görevlerini ve yetkilerinin gereğini yerine getirmedikleri
sabittir.
Devlet kurumlarında bu tür mazeretle olamaz Yürürlükte olan yasa ve yönetmelikleri uygulamayan sorumluların
yasalar karşısında suçlu oldukları gibi, yasa ve yönetmeliklere uygun davranarak bu tür kaçak yapılaşma veya
kanunların yasakladığı imarlaşmalara tevessül etmeyen vatandaşlarımıza çok büyük haksızlık yapılmaktadır.
Bu tür yapılaşmanın ve yasalara uygun kaçak yapılan bina ve ilavelerin yapım aşamasında engellenmesi yine
Belediye Başkanlığının görevleri arasında olduğundan yapım aşamasında engellenemeyen, daha sonra
encümence verilen yıkım kararlarını uygulamayan sorumluların yasalar önünde hesap vermesinden daha doğru
ne olabilir. Sayın Mahkemeniz tarafından Mülkiye Müfettişinin raporuna dayanılarak verilen bu kararın
düzeltilmesini talep ediyorum.
(2). Madde
Afrika Seyahati ile ilgili olarak; gezi için bir hizmet alımı söz konusu olmadığından geziye katılanların
Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimleri esas alındığında, 2645 sayılı Harcırah Kanunu'na, Mahalli
idareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine ve Bakanlar Kurulunun 2014/5832 sayılı Yurtdışı
Gündeliklerine Dair Kararına aykırı bir şekil de ve dayanak belgelerinden yoksun olarak beyan edilen kişi
başı1.679,07 $'lık ödemenin dayanaksız olarak tahakkuk ettirildiği ve toplamda 1.679,07 $ x 22 = 36.939,54
$ ödemenin dayanaksız olduğu,
Bu hususun hakkında ön inceleme yapılanların ifadelerinde de kabul edildiği,
Ancak şirket Yetkilisi Ismail YAŞAR tarafından 36.939,54 $' lık 06.02.2018 tarihli kur karşılığı olan 139.985,74
TL'nin Fatih Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödendiği, bu konuda 06.02.2018 tarihli ve B 548597 no'lu
Tahsilat Makbuzunun düzenlendiği ve KAMU ZARARININ giderildiği görüşü ile, adı geçen yetkililer Fatih
Belediye Eski Başkanı Mustafa DEMIR, Mali Hizmetler Müdürü – Muhasebe Yetkilisi Hasan DEMIRCAN,
Yazı İşleri Müdürü Harcama Yetkilisi Asım GÜRLÜK ve Gerçekleştirme Görevlisi Fahrettin
YILDIRIM için yargılama izni verilmediği görülmüştür.
İtiraz Gerekçemiz
:
2014 yılında yapılan seyahat harcamalarını Fatih Belediye Meclis Üyesi olarak takip ederek hukuka taşınmasa
idim, tespit edilen bu miktar kadar Kamu Zararı oluşacağı tespit edilmiş oldu. Bu harcamaları yapanların,
hazırlanan teftiş raporunda belirtilen 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre şartları bilerek yerine getirmemiş
olanların bu tutarın ilgili firma tarafından kabul edilerek yatırılması meydana gelen görev ihmalini ortadan
kaldırmayacaktır.
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Burada önemli bir hususun söz konusu firmanın bu miktarı geçen bu süre zarfına rağmen kabul ederek geri
ödemesi şirketin muhasebe kayıtlarının nasıl düzenlendiği, gerçekten bu paranın şirket tarafından yatırılıp
yatırılmadığının incelenmesi zaruretini doğurmuştur.
Ayrıca kur farkının dışında Aralık 2014 yılı ile Şubat 2018 yılı arasında geçen süre zarfında oluştuğu tespit
edilen KAMU ZARARININ söz konusu süre içersinde yasal faizlerinin de ayrıca hesaplanarak tahsili
sağlanmadığı görülmektedir.
Fatih Belediyesi birçok buna benzer yurt dışı seyahatler düzenlemiş olduğunu bilmekteyiz. Diğer yurt dışı
seyahat ve inceleme gezilerinde de bu kadar veya daha fazla KAMU ZARARI olabileceği kaçınılmazdır.
Sayıştay ve Mülkiye Teftiş kurullarına 2015 yılında yaptığım müracaatlar neticesinde Fatih Belediyesinin 2013
yılından beri denetlenmediğini tarafıma resmi yazıyla bildirmişlerdir. Israrlı takiplerim neticesinde 2018 yılı
itibarı ile hem Sayıştay hem de Mülkiye Teftiş Kurulu denetimlere başlamıştır.
Fatih Belediyesinin bu uygulamasının Kamu Zararının oluşmasına neden olduğu halde, Kamu Zararının
giderilmesine ancak yasal faizlerinin ödenmemesi rağmen bu zararın oluşmasında sorumlulukları olanlar
hakkında “soruşturma izni verilmemesi” kararının iptal edilmesini talep ediyorum.
Sonuç ve Talep
:
Yukarıda açıklanan ve Yüksek Kurulunuzca re’sen dikkate alınacak nedenlerle; İçişleri Bakanlığının 15/02/2018
tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2018/49 sayılı kararının 1, 2. Maddeleri için yukarıda adı geçen tüm sorumlular için
“Soruşturma İzni Verilmemesi”kararına yaptığım itirazımın kabulünü ve kararının BOZULMASINA
karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederim. 14/06/2018
Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi
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c. SAYIŞTAY’A TAŞINAN DOSYALAR
T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINA
25.11.2016
ŞİKAYETÇİ:Fazıl Uğur SOYLU 29545903096
Fatih Belediyesi Meclis Üyesi
ŞİKÂYET EDİLEN
: İstanbul İli, Fatih Belediye Başkanlığı
İLGİ : Fatih Kaymakamlığına verilen 31.10.2016 tarih ve 10832 Sayılı dilekçe
KONU
: 13.04.2015 tarihinde 2015/28953 ihale kayıt numarası ile yapılan ihale kapsamında alınan
120.000 adet sıcak yemek paketinin faaliyet raporunda belirtilen rakamların dışında kalan 57.400 adet/ kişilik
iftar pakt yemeğinin akıbetinin araştırılarak kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığının tespit edilmesi, zarar
tespit edilmesi halinde yetkili kişiler hakkında yasal işlem başlatılması talebidir.
AÇIKLAMA
:
13.04.2015 tarihinde, Ramazan ayında sokak iftarlarında belediye tarafından dağıtılacak sıcak yemek paketleri
ile ilgili olarak ilgili Belediye Başkanlığı tarafından ihale açılmış olup, ihaleyi 2015/28953 ihale kayıt numarası
ile Uğraş Gıda San. Ltd. Şti. almıştır. İşbu ihale kapsamında, Fatih Belediyesi tarafından ihaleyi alan şirketten
120.000 adet sıcak yemek paketi temin edilmiştir.
Fatih Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2015 yılı faaliyet raporunun 83. sayfasında
yayınlanan verilere göre ise; 15 sokak iftarı, 1 protokol yemeği olmak üzere Ramazan ayı sokak iftarlarında
yemek paketi verilen kişi sayısının 62.600 olduğu çizelge halinde belirtilmiştir.
Mevcut veriler değerlendirildiğinde, ihale kapsamında 120.000 adet/kişilik sıcak yemek paketi temin edildiği
ancak bunlardan yalnızca 62.600 adedinin vatandaşa sunulduğu görülmektedir. Aradaki fark olan (120.000 –
62.600) 57.400 adet/kişilik iftar paket yemeğinin akıbetinin ne olduğu, işbu yemek paketlerinin hangi gerekçe ile
vatandaşa dağıtılmadığı, dağıtılmayacak idiyse hangi gerekçe ile bu miktarda ihale alımı yapıldığı
anlaşılamamıştır.
08.04.2016 tarihinde yapılan Fatih Belediye Meclisi Toplantısı’nda 2015 yılına ait Faaliyet Raporu görüşmeleri
sırasında bu husus şifahi olarak Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir’e sorulmuş ise de tatmin edici bir yanıt
alınamamıştır.
Hal böyle iken, aradaki fark olan 57.400 kişilik iftar yemeği paketinin akıbetinin ne olduğunun, işbu yemek
paketlerinin hangi gerekçe ile vatandaşa dağıtılmadığının, nerede ve nasıl tüketildiğinin, vatandaşa
dağıtılmayacak idiyse hangi gerekçe ile bu miktarda ihale alımı yapıldığının, bu kapsamda kamunun zararına
sebebiyet verilip verilmediğinin araştırılması ve yetkili kişiler hakkında inceleme yapılması zorunluluk arz
etmektedir.
Ek:Fatih Belediye Başkanlığı
raporunun 83. Sayfası EK:1

Kültür

ve

Sosyal

İşler

Müdürlüğü’nün

2015

yılı

faaliyet

T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINA
Konu: İhbar üzerine istenen Denetim
19.12.2016
İlgi a) : DYHB-GYİM/2016/897
b) : DSTK 05-HBGRB-BE/2016-1242
İlgi a) yazınızda İstanbul Fatih Belediyesindeki bir takım usulsüzlükler bahisle yaptığım ihbarı içeren dilekçemi
denetimlerde göz önünde bulundurulmak suretiyle söz konusu belediyenin muhavvel olduğu Denetim Grubu
Başkanlığına yönlendirilmiştir bilgisi verilmesine rağmen,
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca 29.11.2016 tarihinde Kurumunuza internet üzerinden yaptığım
başvuruda; Fatih Belediyesi'nin 2013,2014 ve 2015 yıllarına ait denetim raporlarının tarafıma gönderilmesi
talebinde bulunmuş idim.
İlgi b) cevabi yazınızda Sayıştay’ın denetim yetkisi, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun “Denetim alanı” başlıklı 4
üncü maddesinde düzenlenmiştir. Fakat, Başkanlığımızın denetim işgücü kapasitesi, yetkisi dahilindeki tüm
kurumların denetimlerini her yıl yapmaya yeterli olmadığından, denetimler kamu idarelerinin bütçe büyüklüğü,
daha önce denetlenmiş olup olmadığı, ihbar ve şikayetlerin bulunup bulunmadığı gibi hususlar göz önünde
bulundurularak yapılan risk analizleri doğrultusunda Başkanlığımız Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulu
kararları çerçevesinde planlanmakta ve yürütülmektedir.
Söz konusu Fatih Belediyesi 2013, 2014 ve 2015 yıllarında denetlenmediğinden kurumun bu yıllarına ilişkin
denetim raporu mevcut bulunmamaktadır, denmektedir.
Tüm bu bilgilerin ışığına;
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Her yıl yapılması gereken denetimin 3 yıldır yapılamamış olması, yaptığım ihbar içeriğindeki usulsüzlüklerin
Başkanlığınızın verdiği cevabi yazıda denetim işgücü kapasitesi yoğunluğu dikkate alındığında tarafımda,
denetim yapılamayacak kanaati uyandırmıştır.
Ancak, Fatih Belediye Başkanlığında yapıldığı kanaatini taşıdığım ve yazılı ihbarda bulunduğum usulsüzlükleri
içeren ekteki 25.11.2016 tarihli dilekçemin ivedilikle soruşturularak gereğinin yapılması ve tarafıma yazılı
olarak bilgi verilmek üzere tekrar değerlendirmesini tensiplerinize arz ve talep ederim, Saygılarımla.
Ek: Dilekçe (6 sayfa) (Ekleri Toplam 25 sayfa 25.11.2016 tarihli dilekçe ile birlikte Başkanlığınıza
gönderilmiştir.)
Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi

T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

Sayı : DSTK 05-HBGRB-BE/2016-1242
Konu : Sayıştay Raporları

16.12.2016

Sayın Fazıl Uğur SOYLU,
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca 29.11.2016 tarihinde Kurumumuza internet üzerinden yaptığınız
başvurunuzun değerlendirilmesi sonucunda; Fatih Belediyesi'nin 2013,2014 ve 2015 yıllarına ait denetim raporlarının
tarafınıza gönderilmesi talebinde bulunduğunuz anlaşılmaktadır.
Sayıştay’ın denetim yetkisi, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun “Denetim alanı” başlıklı 4 üncü maddesinde
düzenlenmiştir. Fakat, Başkanlığımızın denetim işgücü kapasitesi, yetkisi dahilindeki tüm kurumların denetimlerini
her yıl yapmaya yeterli olmadığından, denetimler kamu idarelerinin bütçe büyüklüğü, daha önce denetlenmiş olup
olmadığı, ihbar ve şikayetlerin bulunup bulunmadığı gibi hususlar göz önünde bulundurularak yapılan risk analizleri
doğrultusunda Başkanlığımız Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulu kararları çerçevesinde planlanmakta ve
yürütülmektedir.
Söz konusu Fatih Belediyesi 2013, 2014 ve 2015 yıllarında denetlenmediğinden kurumun bu yıllarına ilişkin denetim
raporu mevcut bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Mehmet BOZKURT
Sayıştay Başkanı a.
Bölüm Başkanı
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T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINA
25.11.2016
ŞİKAYETÇİ: Fazıl Uğur SOYLU 29545903096
Fatih Belediyesi Meclis Üyesi
ŞİKÂYET EDİLEN
: İstanbul İli, Fatih Belediye Başkanlığı
KONULAR
:
(1)
İLGİ : Fatih Kaymakamlığına verilen 31.10.2016 tarih ve 10832 Sayılı dilekçe
KONU: 13.04.2015 tarihinde 2015/28953 ihale kayıt numarası ile yapılan ihale kapsamında alınan 120.000 adet
sıcak yemek paketinin faaliyet raporunda belirtilen rakamların dışında kalan 57.400 adet/ kişilik iftar pakt
yemeğinin akıbetinin araştırılarak kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığının tespit edilmesi, zarar tespit edilmesi
halinde yetkili kişiler hakkında yasal işlem başlatılması talebidir.
AÇIKLAMA
:
13.04.2015 tarihinde, Ramazan ayında sokak iftarlarında belediye tarafından dağıtılacak sıcak yemek paketleri
ile ilgili olarak ilgili Belediye Başkanlığı tarafından ihale açılmış olup, ihaleyi 2015/28953 ihale kayıt numarası
ile Uğraş Gıda San. Ltd. Şti. almıştır. İşbu ihale kapsamında, Fatih Belediyesi tarafından ihaleyi alan şirketten
120.000 adet sıcak yemek paketi temin edilmiştir.
Fatih Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2015 yılı faaliyet raporunun 83. sayfasında
yayınlanan verilere göre ise; 15 sokak iftarı, 1 protokol yemeği olmak üzere Ramazan ayı sokak iftarlarında
yemek paketi verilen kişi sayısının 62.600 olduğu çizelge halinde belirtilmiştir.
Mevcut veriler değerlendirildiğinde, ihale kapsamında 120.000 adet/kişilik sıcak yemek paketi temin edildiği
ancak bunlardan yalnızca 62.600 adedinin vatandaşa sunulduğu görülmektedir. Aradaki fark olan (120.000 –
62.600) 57.400 adet/kişilik iftar paket yemeğinin akıbetinin ne olduğu, işbu yemek paketlerinin hangi gerekçe ile
vatandaşa dağıtılmadığı, dağıtılmayacak idiyse hangi gerekçe ile bu miktarda ihale alımı yapıldığı
anlaşılamamıştır.

150

FAZIL UĞUR SOYLU
FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
08.04.2016 tarihinde yapılan Fatih Belediye Meclisi Toplantısı’nda 2015 yılına ait Faaliyet Raporu görüşmeleri
sırasında bu husus şifahi olarak Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir’e sorulmuş ise de tatmin edici bir yanıt
alınamamıştır.Hal böyle iken, aradaki fark olan 57.400 kişilik iftar yemeği paketinin akıbetinin ne olduğunun,
işbu yemek paketlerinin hangi gerekçe ile vatandaşa dağıtılmadığının, nerede ve nasıl tüketildiğinin, vatandaşa
dağıtılmayacak idiyse hangi gerekçe ile bu miktarda ihale alımı yapıldığının, bu kapsamda kamunun zararına
sebebiyet verilip verilmediğinin araştırılması ve yetkili kişiler hakkında inceleme yapılması zorunluluk arz
etmektedir.
Ek: Fatih Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2015 yılı faaliyet raporunun 83. Sayfası EK:1
(2)
İLGİ: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 91595350-250.19141 Sayılı, Fatih Bel. İNS:
15.34.2847/2512 Konu, İşleme Konulmama Onayı, 24.08.2016 tarih ve 22.08.2016 Onay Tarihi ile onaylayan
Efkan ALA / BAKAN yargılama izni verilmediğine dair yazı. Bu yazıya istinaden Danıştay 2.Daire Başkalığına
2016/27933 Muhabere Dosya No, 24.08.2016 TARİH, MSR2016 SERİ NO, 141618 SIRA NO ile yapılan 4 sıra
nolu itiraz.
KONU: Danıştay ve İdare mahkemesince üç ayrı davada projesi iptal edilen "Sulukule" projesi içinde 2006
yılından evvel hak sahibi olduğu belirlenen 199 adet hak sahibinin ödemekle yükümlü olduğu "Artan maliyet
hesapları nedeniyle" 4.474.887.00 TL, nin Fatih belediyesi bütçesinden ödenmesine dair karar 09.03.2013 Cuma
günü Fatih belediye meclisinde AKP'li 23 meclis üyesinin 12 CHP ve 1 SP'li üyenin Ret oyuna rağmen oy
çokluğu ile kabul edildi. SULUKULE bölgesinde TOKİ’nin yaptığı binalarda çıkan maliyet farkının bir bölümü
Belediye Bütçesinden karşılanarak Belediye kaynaklarının bir kısım vatandaşa inşaat maliyet farkının ödenerek
KAMU ZARARINA sebebiyet verilmesi. EK: 2, 2A, 2B, 2C, 2D
AÇIKLAMA: Fatih Halkının parasıyla nasıl fakir ya da çevreden uzaklaşmak istemeyen mülk
sahiplerinden 199 kişiye TOKİ’nin inşaat maliyet farkı olarak çıkarttığı miktarı ödeyebilmektedir. TOKİ
bu miktar kadar da kendisi ödeme yapmıştır. Yani oluşan inşaat farkının yarısını Belediye, diğer yarısını
TOKİ karşılamıştır. İncelendiğinde bu ödemeler kayıtlarda mevcut olduğu görülür. Kaldı ki Belediye o
bölgede sosyal proje uygulamamış, çok sayıda vatandaşı mağdur etmiş, KAYABAŞI adlı Fatih İlçesinden
çok uzak bir semte bölge halkını göndermiştir. Belediye Başkanlığına 36 adet daire ve 2 tesis kalmasını
sağlayarak tamamen ticari bir yaklaşım sergilemiştir. Burada esas olan bir kısım vatandaşa KAMUYA
AİT 4.474.887.00 TL’nin ödenmesidir.
(3)
İLGİ: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 91595350-250.19141 Sayılı, Fatih Bel. İNS:
15.34.2847/2512 Konu, İşleme Konulmama Onayı, 24.08.2016 tarih ve 22.08.2016 Onay Tarihi ile onaylayan
Efkan ALA / BAKAN yargılama izni verilmediğine dair yazı. Bu yazıya istinaden Danıştay 2.Daire Başkalığına
2016/27933 Muhabere Dosya No, 24.08.2016 TARİH, MSR2016 SERİ NO 141618 SIRA NO ile yapılan 5 sıra
nolu itiraz.
TÜRGEV ‘e Belediyeye ait SİLİVRİ KAPI KIZ öğrenci yurdunun 25 yıllığına bedelsiz verilmesi itirazlarımız
neticesinde verildikten aylar sonra yapıldığı beyan edilen protokolün defalarca istenildiği halde tarafımıza
verilmemesi. Protokolde Belediye Başkanının meclis tutanaklarına geçen konuşmasında belirttiği gibi %20
öğrencinin belediye yönetimi tarafından karşılanacaktır maddesi konulduğunu söylemesi neticesinde verdiğimiz
yazılı ve sözlü önergeler bu kontenjanın ne şekilde ve ve nasıl uygulanacağına cevap verilmemesi neticesinde
oluşan Kamu ZARARI ve Görevini Kötüye Kullanma. EK:3, EK: 3A
AÇIKLAMA: 5393 sayılı yasada yurt yapma yetkisi bulunmamaktadır. Ayrıca bu yurt sipariş üzerine
yapılmıştır. Kadın sığınma evi kanuni zorunluluk olduğu halde yer bulanamadığı ifadesi ile
yapılmamakta ancak yurt binası ve teşrifi yapılarak TÜRGEV adlı vakfa 25 yıllığına bedelsiz
itirazlarımıza rağmen verilmiş olması Kamu Kaynaklarının doğru ve rasyonel harcanmamasını
doğurmuştur.Ayrıca söz konusu protokol Belediye Meclisinden saklanmış, defalarca istememize rağmen
tarafımıza verilmemiştir. Belediye Başkanı Meclis Tutanaklarına geçen beyanında yapılan protokolde
Belediyenin %20 lik öğrenci kotası aldığını ifade emiştir. Fatih Belediye Meclis Üyesi olarak Protokol ile
ilgili bilgimiz bundan ibarettir. Protokol içeriği kamuya Fatih Halkına duyurulmamış dolayısı ile hiçbir
başvuru yapılmadığı beyanı şikâyetim üzerine görevlendirilen müfettişler nezdinde ciddiye alınmış ve bu
doğrultuda uygundur görüşü beyan edilmiştir. Bu protokol Kamu Kurumu olan Fatih Belediyesi adına
olumsuz, Kamu yararı olmayan tek taraflı olup, Vakıf’a ayrıcalık tanımaktadır. Belediyenin sözde %20
lik öğrenci kotası bilerek işletilmeyerek Fatih Halkına ve Kamuoyuna yanıltıcı bilgi verilmekte dolayısıyla
Kamu ZARARI oluşturmaktadır.
114 oda 342 yatak mevcudundan 70 adedi Fatih Belediyesi kontenjanında olmalıdır. Bu da kabaca 70
(öğrenci) x 1000 (aylık) x 12 (ay) x 3 (yıl) = 2.520.000.-TL yapmaktadır. Bu KAMU Bütçesine girmemesi
KAMU ZARARI oluşturmamakta mıdır? Duyuruya icabet edilmediğini beyan eden Belediye Başkanlığı,
Tam kapasite ile çalışan TÜRGEV MEVLANEKAPI KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDAKİ 70 kişilik

151

FAZIL UĞUR SOYLU
FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
kontenjanına tahakkuk eden ücret Yurt Yönetimi tarafından protokol gereği Belediyeye ödenmiş midir?
Bu miktar 2014, 2015, 2016 yıllarına ait bütçelerde gözükmemektedir.
(4)
İLGİ: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 91595350-250.19141 Sayılı, Fatih Bel. İNS:
15.34.2847/2512 Konu, İşleme Konulmama Onayı, 24.08.2016 tarih ve 22.08.2016 Onay Tarihi ile onaylayan
Efkan ALA / BAKAN yargılama izni verilmediğine dair yazı. Bu yazıya istinaden Danıştay 2.Daire Başkalığına
2016/27933 Muhabere Dosya No, 24.08.2016 TARİH, MSR2016 SERİ NO 141618 SIRA NO ile yapılan 7 nolu
itiraz.Fatih İlçesi hudutlarında bulunan belediyeye ait sosyal tesis ve kafeteryalarla, yeni yapılan, düzenlenen
parkların çay ocakları ve kafeteryalarının ihalesiz olarak 3. kişilere ve Belediye Şirketi HALKTAŞ’a verilmesi,
ihale yasasına muhalefet, dolayısıyla Kamu ZARARI oluşması
AÇIKLAMA: Belediye Başkanlığı, belediyeye ait sosyal tesis ve kafeteryalarla, yeni yapılan, düzenlenen
parkların çay ocakları ve kafeteryalarının ecrimisil tahakkuku veya kira ihalesi ile 3. kişilere
verilmektedir ifadesi uygulamada doğru değildir. Gerekli duyurular ve açık ihale yapılmamakta önceden
seçilen kişilere bu alanları vermektedir. Müfettişler ilçedeki söz konusu alanların verildiği şahısları
inceleseydi bu gerçeği ortaya çıkartabilirdi. İlçedeki söz konusu alanların kimlere ve ne kadar kira ya da
ecrimisil ile verildiği tarafımızdan saklanmaktadır. Kamu zararı oluşturacak önemli kalemlerden biri
olan ecrimisil kiralama tutarları incelediğinde bu durum netleşecektir. Müfettişin bu yönde çalışma
yapması gerekirken, Belediye Başkanının verdiği savunmaya dayalı kanaat oluşturmuştur.
(5)
İLGİ: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 91595350-250.19141 Sayılı, Fatih Bel. İNS:
15.34.2847/2512 Konu, İşleme Konulmama Onayı, 24.08.2016 tarih ve 22.08.2016 Onay Tarihi ile onaylayan
Efkan ALA / BAKAN yargılama izni verilmediğine dair yazı. Bu yazıya istinaden Danıştay 2.Daire Başkalığına
2016/27933 Muhabere Dosya No, 24.08.2016 TARİH, MSR2016 SERİ NO 141618 SIRA NO ile yapılan 13
nolu itiraz. Yurt Dışı Seyahati, 06 Aralık – 11 Aralık 2014 tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyetine Yurt
Dışı Teknik İnceleme Tanıtım ve Temas Programı adı altında yapılan Seyahat harcamaları toplamında Turizm
bilirkişisine yaptırdığımız araştırma ve tespitler neticesinde kişi başına 3.717.-TL fazla ödeme yapılarak oluşan
Kamu Zararı tespit edilmiştir.
Ayrıca Teknik Gezi amacıyla yapılan seyahatin programının incelenmesinden anlaşılan, seyahatin Turistik
seyahat kapsamında olduğu gözükmektedir. Meclisten geçirilen karar ile uygunluk göstermemektedir. EK: 4,
4A, 4B,4C,4D/1-6
AÇIKLAMA: İçişleri Bakanlığına sunulan Bu konu için raporda tamamen çelişkiler mevcuttur. Meclis
gündemine konuyu getiren ilgili müdürlük her şeyi hazırlayıp firmayı bulup programı yaptırmasına
rağmen teknik gezi adı altında resmen turistik gezi yapılmıştır. Bu program ve gezi maliyeti açısından
Meclis Üyelerinin hiçbir bilgisi yoktur. Üstelik ihbar dilekçemizin ekinde detay fiyatlandırma olduğu
halde müfettişler, bu işle iştigal eden herhangi bir firmadan teklif almak suretiyle kıyaslama ve
değerlendirilmesi gerekirken, konunun bu şekilde basitçe geçiştirilmesi kaygı verici ve olayın ciddiyetle
araştırılmadığının göstergesidir.
Teknik gezi başlığı ile meclisten geçen Güney Afrika Seyahatini Belediye Başkanlığının onayı ile ilgili
müdürlük hazırlamıştır. Nasıl oluyor da bazı meclis üyeleri bir firma Araştırıp Buldukları Söyleniyor. Bu
ifadeler tamamen gerçek dışı ve kamu kurumu prosedürlerine aykırıdır. Bu şahsi bir gezi olmayıp
kurumsal bir organizasyon olduğu malumdur. Bu konuda CHP’li Meclis Üyelerinin görüşlerine
başvurulmuş mudur? Burada söz konusu Kamu Zararıdır. Seyahat İşinin, firma bulunmasının, önceden
avans verilmesi da doğru değildir. Seyahat organizasyonunun Meclis üyelerinin üzerine atılması Belediye
Yönetimin sorumluluktan kaçması ve oluşan Kamu Zararının üstünün örtülmesidir.
Mutemet; tayin edilen kişi her türlü harcamayı anlaşmayı Belediye adına yapmış, seyahat dönüşü Meclis
Üyelerine avans adı altında düzenlenen belgelere imza attırmıştır. Açıkça, daha önce yapılan geziler gibi
bu teknik geziyi de tamamen Fatih Belediyesi İlgili Birim Müdürlüğü organize etmiş, firmayı o bulmuş,
programı yapmış ve seyahati gerçekleştirmiştir. Meclis Üyelerinin bilhassa CHP grubunun bu konuda bir
çabası ve girişimi olmamıştır
Bu konudaki ihbarımızın esas içeriği bakımından incelenmediği, konunun saptırıldığı gözükmektedir.
Gidilen yer, kalınan otel, uçak biletleri, harcama dökümlerinde rakamlar mevcutken, seyahat tarihindeki
dolar kuru ile incelendiğinde oluşan Kamu Zararı ortaya çıkacaktır.
Ayrıca teknik gezi adı altında düzenlenen Ek 6 da bulunan seyahat programı incelendiğinde sadece 1 saat
bir resmi temam söz konusudur. Fatih Belediye Başkanlığı “GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ YURT
DIŞI TEKNİK İNCELEME TANITIM VE TEMAS PROGRAMI” başlıklı Bu gezi kitapçığı
hazırlamıştır. Gidilen Yerlerdeki kamu kurumu ve belediyelerle herhangi bir yazışma, bilgi alışverişi
yapılmamış, Cape Town Belediye Başkanı aynı tarihte İzmir Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak
İzmir’de bulunmaktadır.
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Gezi dönüşü Belediye Meclisine yapılan çalışmalar, tanıtımlar, temas programı, protokoller ve uygulanan
şehircilik çalışmaları ile ilgili hiç bir bilgi rapor sunulmamıştır. Teknik gezi adı altında yapılan tamamen
turistik seyahat olduğu apaçık meydanda olup bu seyahat tamamen Kamu Zararı olarak işleme tabi
tutularak harcamaları kanuni faizleri ile birlikte katılımcılara rücu edilmelidir.
(6)
İLGİ: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 91595350-250.19141 Sayılı, Fatih Bel. İNS:
15.34.2847/2512 Konu, İşleme Konulmama Onayı, 24.08.2016 tarih ve 22.08.2016 Onay Tarihi ile onaylayan
Efkan ALA / BAKAN yargılama izni verilmediğine dair yazı. Bu yazıya istinaden Danıştay 2.Daire Başkalığına
2016/27933 Muhabere Dosya No, 24.08.2016 TARİH, MSR2016 SERİ NO 141618 SIRA NO ile yapılan 14
nolu itiraz.
Fatih Belediye Şirket yönetiminde, belediyeyi temsilen üst düzey belediye yönetiminde görev yapanların
bulunması, belediyenin yaptığı ihale ve doğrudan alımlarını hazırlayan birimlerin de bu yöneticilerin emrinde
çalışması, ilgili yasalara aykırıdır. Bu durumun düzeltilmesi, yetkilerini bu doğrultuda kullananlar hakkında
yasal işlem başlatılması şirketin aldığı ihale ve doğrudan alımların SAYIŞTAY tarafından incelenmesi
gerekmektedir. Belediye şirketinin 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 Başkanlığı tarafından incelenmesi.
AÇIKLAMA: Savunmada bahsedilen İhale Komisyon üyelerinin ve birim müdürlerinin tamamı söz
konusu şirketin yönetim kurulu üyeleri olan Belediye Başkan Yardımcılarına bağlı birimlerdir. Burada
söz konusu olan bu yapının yanlış olduğudur. Dolayısıyla İhaleyi veren kurum çalışanları ile İhaleye giren
ve TAMAMINI alan Halktaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Kurumda Üst düzey görev yapan ve İhale
Komisyon Üyelerinin tamamının bağlı olduğu Başkan Yardımcılarıdır. Bu durumda şaibe veya
usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma vb. durumlar söz konusu olabilir. Bu durumun düzeltilmesi ve Haksız
rekabetin ortadan kaldırılması dolayısıyla oluşacak Kamu Zararının önlenmesi gerekmektedir.
(7)
İLGİ: Fatih Belediyesinin, Kamu Kaynaklarını öncelikli ihtiyaç olmayan alanlarda kullandığı "MEHTER,
KÜLTÜR, SANAT, KONSER VE SPOR ETKİNLİKLERİ ORGANİZASYON HİZMETİ" Alımının Maliyeti:
7.800.000 + KDV TL. = 9.204.000 TL dir...
AÇIKLAMA: İHALEYİ ALAN; Muhammet Yolaç. Mustafa Yol aç İSTANBUL AJANS TURİZM ORGANİZASYON
GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İhale Kayıt No: 2015/159348
İhale Adı: MEHTER, KÜLTÜR, SANAT, KONSER VE SPOR ETKİNLİKLERİ ORGANİZASYON HİZMETİ ALIMI
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktar:
282 Kalem Mehter, Kültür, Sanat, Konser Ve Spor Etkinlikleri Organizasyon Hizmeti Alımıdır.
b) Yapılacağı yer: Fatih ilçe sınırları içinde
c) Süresi: İşe başlama tarihi 11.01.2016, işin bitiş tarihi 31.12.2016
SONUÇ İLANI
İhale kayıt numarası: 2015/159348
1- İhalenin
a) Tarihi: 22.12.2015
b) Türü: Hizmet alımı
c) Usulü: Açık
d) Yaklaşık Maliyeti: 8.490.122,69 TL
2- İhale konusu hizmetin
b) Yapılacağı yer: Fatih ilçe sınırları içinde
c) Süresi: 11.01.2016 - 31.12.2016
4- Sözleşmenin
a) Tarihi : 03.02.2016
b) Bedeli: 7.800.000,00 TL ***** + KDV = 9.204.000.-TL
c) Süresi: 04.02.2016 - 31.12.2016
d) Yüklenici: İSTANBUL AJANS TURİZM ORGAN.GIDA SAN VE DIŞ TİC.LT.ŞTİ.

BU İHALENİN Fatih Halkı adına KAMU YARARI olduğuna dair ve Kamu harcamalarının öncelikleri
ve hizmetlerin aksamamasına yönelik Bütçe harcamalarının böyle yüksek maliyetlerle sosyal faaliyet
gösterilmesinin yararlarının ve İhale dosyasının detaylı incelenmesini arz ve talep ediyorum.
SONUÇ VE İSTEM
: Yukarıda arz ve izah edilen konular hakkında, görevini kötüye kullanma,
öncelikli kamu harcamalarına dikkat etmeme, görev ihmali, kamu zararına sebebiyet verme ve zimmet ile ilgili
iddiaların tespit edilmesi halinde yetkili kişiler hakkında 4483 Sayılı ve ilgili diğer Kanunlar kapsamında yasal
işlem başlatılmasını, Kaymakamlık ve Danıştay 2 Daire başkanlığı nezdinde yürütülen soruşturmanın ivediliği
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ve bütçe harcamaları açısından SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINIZ tarafından da şikayetimizin incelenerek
gereğinin yapılması ve akıbetinin tarafıma bildirilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. 25.11.2016
Not: 6 sayfa dilekçe, 19 sayfa ek, 6 sayfa kitapçık: Toplam: 31 Sayfadır
Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi
EK 1
FATİH BELEDİYESİ 2015 FAALİYET RAPORU SAYFA 83

EK 2

EK 2A
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EK 2B

EK 2C

EK 2D

EK 3
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EK 3A

EK 4

EK 4A

EK 4B
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EK 4C

EK 4D/1
SEYAHAT PROGRAM KİTAPÇIĞI 6 SAYFA
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EK 4D/2

EK 4D/3

EK 4D/4

EK 4D/5

EK 4D/6
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d. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA TAŞINAN DOSYALAR
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL
31.07.2015
Konu: Fatih Belediye Başkanı ve Üst Düzey Yöneticilerinin Görev İhmali,
Görevini Kötüye Kullanma, Kamu Zararına Sebebiyet Verme
İlgi: 2014–2015 Yıllarında Verilen Önergeler, Önergelere Verilen Cevaplar, Mahkeme Kararları, Suç
Duyurularına Yapılan Savunma, Soruşturma Fatih Belediye Meclis Tutanakları,
Belirtilen konular;
 Yurt Dışı Seyahati
06 Aralık – 11 Aralık 2014 tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyetine Yurt Dışı Teknik İnceleme
Tanıtım ve Temas Programı adı altında yapılan Seyahat harcamaları toplamında yaptığımız araştırma ve
tespitler neticesinde kişi başına 3.717.-TL fazla ödeme yapılarak oluşan Kamu Zararı. EK:1, 1A, 1B,1C
 Bir kısım personele ödenmeyen SOSYAL DENGE ÖDEMESİ’Nİ mahkemeye taşıyan personellere, İdari
mahkeme tarafından ödeme kararı verilmesine rağmen süresi içinde ödeme yapılmaması, icra yolu ile
ödemek zorunda kalınması ve emsal teşkil edecek 90’na yakın personele zamanında yapılmayan ödemeleri
kanuni faizleri ile ödemek zorunda kalacağından oluşacak KAMU ZARARI.
Ayrıca sendika ile sözleşme yapmak üzere Fatih Belediye Meclisinden yetki alan Belediye Başkanının
“Sendikanın isteği” diyerek bir kısım personellere Sosyal Denge Ödememe maddesini sözleşmeye
konulmasını KABÜL ederek personeller arası ayırımcılık yapılmasına müsaade ederek kanunla belirlenmiş
İTA AMİRLİĞİ yetki, görev ve sorumluluk tarifine aykırı hareket ederek YETKİSİNİ KÖTÜYE
KULLANMA. EK:2, 2A, 2B, 2C (4 SAYFA)
 Fatih Belediye Başkanlığı tarafından yapılan 1/1000 ölçekli İmar Planlarında Eminönü bölgesinin
Küçükayasofya ve Sultanahmet mahallelerinde bölgenin konut alanı ilan edilmiştir. Ancak bu bölge için
uygulamanın gerçeklere uygun olmadığını yazılı ve sözlü verdiğimiz önerge ve bütçe konuşmalarında
tutanaklara geçen tüm ikazlarımıza rağmen bölgede “Ev Pansiyonculuğu” işi ile iştigal edilmesine rağmen
konut alanı ilan edilerek 400’ e yakın esnaf ile 2000 ‘ne yakın çalışanın mağdur edilmesine sebebiyet
verilecek planlar yapılmıştır. 2 yıl sonra yapılan SWOT analizi neticesinde yapılan planların yanlış olduğu
kanaatine varılarak, bölge için ekonomik kayıplar meydana geldiği 2,6 olan konaklama süresinin ev
pansiyonculuğunun aktif olmasıyla 3,6 olduğunun tespit edilmiş ve Plan tadilatı yapılarak uygulama
değişikliğine gidilmesi neticesinde bölge esnafında yaratılan mağduriyet ile ruhsatlandırma ve diğer
gelirlerin Belediye bütçesine aktarılması gereken kaynaktan yoksun kalınmış, muhalefet meclis üyelerinin
ikazlarını dikkate almayarak GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ve KAMU ZARARINA SEBEBİYET
VERME.
 Kennedy Cad. Sirkeci Sahil Yolu Sultanahmet Kavşağı Karşısında Çatladıkapı da inşa edilen Belediye
Sosyal Tesisi ve Evlendirme dairesinin ihtiyacı karşılayacak ve inşai sıkıntılar yaratmayacak ideal plan
yapılmayarak, tesisin hizmete alınmasından kısa süre içersinde yapılan plan tadili ile yeniden düzenlenmesi
nedeniyle oluşan KAMU ZARARI
 Danıştay ve İdare mahkemesince üç ayrı davada projesi iptal edilen "Sulukule" projesi içinde 2006 yılından
evvel hak sahibi olduğu belirlenen 199 adet hak sahibinin ödemekle yükümlü olduğu "Artan maliyet
hesapları nedeniyle" 4.474.887.00 TL, nin Fatih belediyesi bütçesinden ödenmesine dair karar 09.03.2013
Cuma günü Fatih belediye meclisinde AKP'li 23 meclis üyesinin 12 CHP ve 1 SP'li üyenin Ret oyuna rağmen
oy çokluğu ile kabul edildi. SULUKULE bölgesinde TOKİ’nin yaptığı binalarda çıkan maliyet farkının bir
bölümü Belediye Bütçesinden karşılanarak Belediye kaynaklarının bir kısım vatandaşa inşaat maliyet
farkının ödenerek KAMU ZARARINA sebebiyet verilmesi. EK: 3, 3A, 3B,3C
 TÜRGEV ile Belediyeye ait SİLİVRİ KAPI KIZ öğrenci yurdunu verilmesi karşılığı yapılan protokolün
defalarca istenildiği halde tarafımıza verilmemesi. Protokolde Belediye Başkanının meclis tutanaklarına
geçen konuşmasında belirttiği gibi %20 öğrencinin belediye yönetimi tarafından karşılanacaktır maddesi
konulduğunu belirtmesi neticesinde verdiğimiz yazılı ve sözlü önergeler bu belirlemenin ne şekilde ve
kimlerin yaptığı hakkında cevap verilmemesi neticesinde oluşan Kamu ZARARI ve Görevini Kötüye
Kullanma. EK:4
 İlçe Belediyelerinin Kadın sığınma evi açması yasal bir zorunluluktur. Fatih İlçesinde Kadın Sığınma Evinin
olmaması ve belediyenin kadın sığınma evini, güvenliği sağlayamamayı gerekçe göstererek açmaması görev
ihmali oluşturmaktadır. Bu görev ihmaliyle alakalı olarak idari ve adli yönden gerekli soruşturmalar
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yapılmalıdır. Belediye Başkanlığı, Kadın Sığınma evini yapmadığı için 2010 yılında yapılan suç duyurusu
neticesinde konu ile ilgili yaptığı savunmasında Stratejik raporda bulunmaması ve bütçeye konulmaması gibi
gayri ciddi bir savunma verilmesine rağmen 2015-2019 yeni dönemde de Stratejik rapora koymamada ısrar
ederek 5393 sayılı yasanın 29. maddesine muhalefet etme. EK:5
Fatih İlçesi hudutlarında bulunan belediyeye ait sosyal tesis ve kafeteryalarla, yeni yapılan, düzenlenen
parkların çay ocakları ve kafeteryalarının ihalesiz olarak 3. kişilere verilmesi, ihale yasasına muhalefet,
dolayısıyla Kamu ZARARI oluşması
Seyitömer mahallesi sağlık ocağını mahalleden çok uzak bir bölgeye taşınması. Yapılan ikazlara ve verilen
önergelere rağmen vatandaşların uzak mesafede ulaşılması zor bir bölgedeki sağlık ocağının mahallenin
uygun bir yerine getirilmeyerek GÖREVİNİ İHMAL ve GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA EK:6
Verilen önergelerde açık adres ve resimlerinin bulunduğu encümen kararı gereği yıkım kararı alınmış
yerlerin gereğini yapmayarak, encümen kararlarını süresi içinde uygulamayarak GÖREV İHMALİ ve
GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA Örnek: EK:7
Yedikule Hayvan barınağına; hiçbir kadro görevlerine uygun iş verilmeyerek mesaileri boşa geçmesine
sebebiyet verilen, çok sayıda personelin rantabl kullanılmaması. Yedikule hayvan barınağı sürgün yeri hale
getirilerek personeller mobbing uygulanması. Belediyenin kadrolu deneyimli personellerinden gereği gibi
faydalanılmayarak Kamu ZARARINA ve Personeller arası ayrımcılığa sebebiyet verilmesi. EK: 8, 8A
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 belediye binasında oda ve makam aracı verildiği, maaşlarının Halktaş,
Kiptaş vb. şirketlerden karşılandığı dolayısıyla yetki gaspı yapıldığı, konu ile ilgili yapılan suç duyurusunda
belediyenin bu şahısların DANIŞMAN değil DANIŞILAN KİŞİ gibi gayri ciddi bir savunma verdiğinden
olaya Kamu Zararı yönünün yanında yetki gaspı açısından SAYIŞTAY ve Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğü Müfettişleri tarafından incelenmesi EK:9
Vakıflar tarafından Bezmi -Alem Üniversitesine verileceğini bildiği halde Vatan Caddesi üzerinde bulunan
Topkapı Mahallesindeki 1827 ada 45 parselin tamamını kapsayan büyük alanın Fatih Halkının kullanımına
açacağız diyerek (Başkanın bu söylemi 2012 yılı meclis tutanaklarında mevcuttur) rehabilite edilmesi, çevre
ve peyzaj düzenlemesi yapılarak Belediye Bütçesinden harcama yapılması alanın özel üniversiteye verilerek
halkın kullanımına kapatılması neticesinde oluşan KAMU ZARARI. EK 10
TÜRGEV adlı vakfa belediye bütçesinden yapılan ve arsası da bütçeden karşılanan Silivrikapı Kız Öğrenci
Yurdunun 5393 sayılı yasanın izin vermemesine rağmen Öğrenci yurdu yaparak bedelsiz 25 yıllığına
verilmesi. EK 11
Fatih Belediye Şirket yönetiminde, belediyeyi temsilen üst düzey belediye yönetiminde görev yapanların
bulunması, belediyenin yaptığı ihale ve doğrudan alımlarını hazırlayan birimlerin de bu yöneticilerin emrinde
çalışması, ilgili yasalara aykırıdır. Bu durumun düzeltilmesi, yetkilerini bu doğrultuda kullananlar hakkında
yasal işlem başlatılması şirketin aldığı ihale ve doğrudan alımların SAYIŞTAY tarafından incelenmesi
gerekmektedir. Belediye şirketinin 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.

SONUÇ VE İSTEM:
Yukarıda sıralanan konuların içerdiği; görev ihmali, görevi kötüye kullanma ve zimmet ile ilgili Fatih Belediye
Başkanı ve üst düzey sorumluları hakkında, TCK.’nın ilgili maddeleri gereği yasal işlemlerin başlatılması için
yazımı takdir, tensip ve görüşlerinize arz ederim. Saygılarımla 31.07.2015
Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi
Ekler : 11 EK Toplam 27 sayfa
Adres : Fatih Belediye Başkanlığı CHP Meclis Gurubu,
Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. No:54 Fatih / İstanbul
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜ
TARİHİ
31.07.2015
SAYISI
EKİ
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T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına
Sayı
Tarih

: 2015/12
: 29/ 09/2015

Konu: İst. Mahalli İdareler Md. yapılan suç duyurusu
İlgi

: a) İç İşl.Bk.Mhl.İd.Gn.Md.verilen 15/06/2011ve 16/05/2012 tarihli dilekçeler
b) İst. Mahalli İdareler Md. B.05.4.VLK.0.34.07.00-663.07-8107/ Sayı
9/02/2012 tarihli, 14/12/2011 tarih ve 290/2011.12 sayılı araştırma raporu
c) İst. Mahalli İdareler Md. B.05.4.VLK.0.34.07.00-663.07-14825/ Sayı
13/03/2012 tarihli, 14/12/2011 tarih ve 290/2011.12 sayılı araştırma raporu
d) İst. Mahalli İdareler Md. verilen 13/10/2012 tarih, 200162 sayılı dilekçe
e) İst. Mahalli İdareler Md. verilen 25/05/2012 tarih, 111625 sayılı dilekçe
f) Fatih Kaymakamlığına verilen 08/05/2012 tarih, 11701 sayılı dilekçe
g)Fatih Kaymakamlığına verilen 08/05/2012 tarih, 11703 sayılı dilekçe
h) Fatih Kaymakamlığına verilen 08/05/2012 tarih, 11704 sayılı dilekçe
ı) İç İşleri Bak.Mhl. İdr. Gn. Md. S:B050MAH0071003/ İNS: 13.34.605/
İşleme Konulmama Onayı
j) İç İşleri Bak.Mhl. İdr. Gn. Md. S:B050MAH0071003/ İNS: 13.34.624/
işleme Konulmama Onayı

İlgi “a,d,e,f ve g” maddeleri tarafımdan Sayıştay’a, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne, İstanbul
Mahalli idareler Müdürlüğüne ve Fatih Kaymakamlığına Fatih Belediye Başkanı ve Üst Yöneticileri hakkında
yaptığım suç duyuruları konulu dilekçelerdir.
İlgi “b,c,ı ve j” maddeleri ilgili kurumların yapılan suç duyuruları neticesinde görevlendirilen
müfettişlerin verdikleri raporlar neticesinde İç İşleri Bakanlığının 4483 sayılı yasa gereği suç duyurusuna
muhatap yöneticilerin sorgulama izni verilmediğini içeren resmi yazışmalarıdır.
Tüm bunların ışığında tarafımdan 27/07/2015 tarih 174093 sayı ve 31.07.2015 tarih 178298 sayı ile
İstanbul Mahalli İdareler Müdürlüğüne yaptığım suç duyuruları dilekçe ve ekleri hakkında İstanbul Valiliği
78411129-492-46455 sayı ve 03/08/2015 tarih ile Fatih Kaymakamlığına gereği için yazı yazmış, ancak Fatih
Kaymakamlığı 29416486-492-E.4682 sayı ve 18/08/2015 tarih ile gerekli incelemeyi yapmadan “ Belediye
Meclis Kararları ile ilgili olarak Mülki İdare Amirinin 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 23.
maddesinin 5. fıkrasında, “ Mülkü İdare Amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya
başvurabilir” hükmünün, 22.06.2010 tarih ve 27619 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi
Başkanlığı’nın 04.05.2010 tarih, 2008/27 Esas ve 2010/29 sayılı kararı ile iptal edildiğinden Meclis
Kararlarına karşı Kaymakamlığımızla herhangi bir işlem yapılamamıştır.” Şeklindeki yazısı tarafıma tebliğ
edilmiştir.
Yukarıda örneklerle açıklandığı gibi söz konusu suç duyurusu dilekçeler için yapılan soruşturmalar
zamanında da ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı mevcut idi. Dilekçelerde sadece Meclis Kararları olmayıp,
Kamu Zararları ve görev İhmalleri de mevcuttur.
İhbarım için neden iki değişik işlem yapılmıştır.
Bu konun incelenerek ihmali gözüken sorumlular hakkında işlem yapılmasını ve 2015 yılında verdiğim
suç duyuruları ve görev ihmallerini içeren dilekçelerimin işleme konularak gerekli soruşturmaların açılmasını
tensiplerinize arz ve talep ederim. 29/09/2015
Saygılarımla.
Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi
Ekler:
 İstanbul Mahalli İdareler Müdürlüğüne 27/07/2015 tarih 174093 sayı ile dilekçe ve ekleri (7 sayfa)
 İstanbul Mahalli İdareler Müdürlüğüne 31/07/2015 tarih 178298 sayı ile yaptığım suç duyuruları dilekçe
ve ekleri (30 sayfa),
 İstanbul Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğünün 78411129-492-46455 sayı ve 03/08/2015 tarih ile Fatih
Kaymakamlığına gereği için yazılan yazı (1 sayfa),
 Fatih Kaymakamlığı 29416486-492-E.4682 sayı ve 18/08/2015 tarihli yazısı (1 sayfa).
Toplam : 39 sayfa
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FATİH İLÇESİ KAYMAKAMLIK MAKAMI’NA
İLGİ

: Fatih Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yılı faaliyet Raporunun 83.
Sayfası
ŞİKÂYETÇİ: Fatih Belediye Meclis Üyesi; Fazıl Uğur SOYLU
KONU
: 13.04.2015 tarihinde 2015/28953 ihale kayıt numarası ile yapılan ihale kapsamında alınan
120.000 adet sıcak yemek paketinin akıbetinin araştırılarak kamunun zarara uğratılıp
uğratılmadığının tespit edilmesi, zarar tespit edilmesi halinde yetkili kişiler hakkında
yasal işlem başlatılması talebidir.
AÇIKLAMALAR :
13.04.2015 tarihinde, Ramazan ayında sokak iftarlarında belediye tarafından dağıtılacak sıcak yemek paketleri
ile ilgili olarak ilgili Belediye Başkanlığı tarafından ihale açılmış olup, ihaleyi 2015/28953 ihale kayıt numarası
ile Uğraş Gıda San. Ltd. Şti. almıştır. İşbu ihale kapsamında, Fatih Belediyesi tarafından ihaleyi alan şirketten
120.000 adet sıcak yemek paketi temin edilmiştir.
Fatih Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2015 yılı faaliyet raporunun 83. sayfasında
yayınlanan verilere göre ise; 15 sokak iftarı, 1 protokol yemeği olmak üzere Ramazan ayı sokak iftarlarında
yemek paketi verilen kişi sayısının 62.600 olduğu çizelge halinde belirtilmiştir.
Mevcut veriler değerlendirildiğinde, ihale kapsamında 120.000 adet/kişilik sıcak yemek paketi temin edildiği
ancak bunlardan yalnızca 62.600 adedinin vatandaşa sunulduğu görülmektedir. Aradaki fark olan (120.000 –
62.600) 57.400 adet/kişilik iftar paket yemeğinin akıbetinin ne olduğu, işbu yemek paketlerinin hangi gerekçe
ile vatandaşa dağıtılmadığı, dağıtılmayacak idiyse hangi gerekçe ile bu miktarda ihale alımı yapıldığı
anlaşılamamıştır.
08.04.2016 tarihinde yapılan Fatih Belediye Meclisi Toplantısı’nda 2015 yılına ait Faaliyet Raporu görüşmeleri
sırasında bu husus şifahi olarak Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir’e sorulmuş ise de tatmin edici bir yanıt
alınamamıştır.
Hal böyle iken, aradaki fark olan 57.400 kişilik iftar yemeği paketinin akıbetinin ne olduğunun, işbu yemek
paketlerinin hangi gerekçe ile vatandaşa dağıtılmadığının, nerede ve nasıl tüketildiğinin, vatandaşa
dağıtılmayacak idiyse hangi gerekçe ile bu miktarda ihale alımı yapıldığının, bu kapsamda kamunun zararına
sebebiyet verilip verilmediğinin araştırılması ve yetkili kişiler hakkında inceleme yapılması zorunluluk arz
etmektedir.
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SONUÇ VE İSTEM
:
Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, 13.04.2015 tarihinde 2015/28953 ihale kayıt numarası ile yapılan ihale
kapsamında alınan 120.000 adet sıcak yemek paketinin akıbetinin araştırılarak kamunun zarara uğratılıp
uğratılmadığının tespit edilmesini, zarar tespit edilmesi halinde yetkili kişiler hakkında 4483 Sayılı Kanun
kapsamında yasal işlem başlatılmasını, şikayetimizin akıbetinin tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ve talep
ederim. 31.10.2016
Ek: Fatih Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2015 yılı faaliyet raporunun 83. Sayfası
Fatih Kaymakamlığı Yazı İşleri
Müdürlüğü
Sayı: 10832
Tarih: 31.10 2016

Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi

EK
FATİH BELEDİYESİ 2015 FAALİYET RAPORU SAYFA 83

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına
Sayı
: 2016/24
Tarih : 21.12.2016
Konu : Müfettiş Raporu
İlgi
: a) Mülkiye teftiş Kurulu Başkanlığının 09.10.2014 tarih ve 15731 sayılı yazısı
b) İç İşl.Bk.Mhl.İd.Gn.Md. Sayı:91595350-252.03.02-/ İNS:2015.34.2847- 2512/ Konu:İşleme
Konulmama Onayı
KONU
:
İlgi a) yazısına istinaden işleme konan,
İlgi b) ile atanan müfettişin düzenlediği raporunda belirtilen görüş ve görüş doğrultusunda Fatih Belediye
Başkanı Mustafa DEMİR hakkında, tarafımdan yapılan görev İhmali, görevi kötüye kullanma, kamu zararına
sebebiyet verme ve zimmet ile İlgili iddiaların İçişleri Bakanlığı tarafından 22.08.2016 tarihli 4483 sayılı Kanun
hükümleri uyarınca İşleme Konulmaması kanaati verilmesini sağlayan müfettiş raporunun, ciddi araştırılmadığı
ve alınan savunmaların doğruluğunu; kanun, usul, meclis tutanakları ve ilgili meclis üyeleri ile teyit edilmeden
düzenlendiği kanaatinde olduğumdan düzenlen raporu detaylandırarak açıklama gereği hasıl olmuştur.
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AÇIKLAMALAR:
A) Fatih Balat Mahallesi 278 pafta, 1891 Ada, 19 parsel sayılı 312.90m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın
alanı TEYYARECİ SELAHATTİN SOKAK TIR.
Teklifte ve komisyon raporunda tahsis süresinin 49 yıl olarak kabul edilmesi üzerine CHP Lİ MECLİS Üyesi
Fazıl Uğur SOYLU ve Ceylan TÜRKOĞLU’nu sözlü müdahalesi sonucunda (5393 sayılı yasanın 18. madde (e)
bendi ne göre ) AKP’li meclis üyeleri, alelacele komisyon raporlarını tekrar yazdırarak tahsis süresini 30 yıl
olarak düzeltilmiş üç komisyonun müşterek raporunu komisyon üyelerine meclis salonunda imzalatmak suretiyle
meclis başkanlığına sunmak istediler.
Söz alan Fazıl Uğur SOYLU, Komisyonların tekrar toplanarak SEHVEN yazıldığı söylenen tahsis süresini
içeren komisyonların kararını komisyon üyelerinin tekrar görüşmesi ve onların düzeltmesi gerektiği bu
yüzden üç komisyonun ortak raporunun geri geçilmesi ısrarına rağmen Karar geri çekilmedi.
CHP grubunun bu konunun oylanması talebi üzerine SEHVEN yazıldı diyerek mecliste düzeltilen imar, hukuk,
bütçe komisyonlarının müşterek raporunun görüşülüp, görüşülmemesi oylanmış, AKP li üyelerin oy çokluğu ile
komisyon raporunun görüşülmesi kararı alınmıştır.
Meclis Toplantısı esnasında sehven 49 yıl yazıldı diyerek komisyonların toplanması tekrar bu maddenin
görüşülerek düzeltilmesi gereklidir ifademiz tutanaklara geçen sözlü ikazlarımıza rağmen tahsis süresi 30 yıl
yazılarak raporların görüşülmesi ve karara bağlanması usulsüz bir uygulama olmuştur.
AÇIKLAMA (A);
Burada raporu düzenleyenlerin dikkate almadığı komisyonların toplanmadan SEHVEN yazıldığı iddiası
ile Meclis Toplantısı esnasında alelacele düzeltilmesi 5363 sayılı yasaya, komisyon karar ve toplanma
usullerine aykırı olduğu göz ardı edilmesidir. Fatih Belediye Meclisinin kanun ve yönetmeliklere aykırı bu
kararının düzeltilerek iptal edilmesi ve gerekli yasal işlemlerin yapılması gerekmektedir. Raporu
hazırlayan müfettiş Meclis tutanaklarıni incelenmemiştir. İncelenmiş olsa bizim itirazlarımın kayıtlara
geçtiğini görebilecek, dolayısıyla görüşü farklı olabilecekti.
B) 1) Bir kısım personele ödenmeyen SOSYAL DENGE ÖDEMESİ’Nİ mahkemeye taşıyan personellere, İdari
mahkeme tarafından ödeme kararı verilmesine rağmen süresi içinde ödeme yapılmaması, icra yolu ile ödemek
zorunda kalınması ve emsal teşkil edecek 90’na yakın personele zamanında yapılmayan ödemeleri kanuni
faizleri ile ödemek zorunda kalacağından oluşacak KAMU ZARARI.
Ayrıca sendika ile sözleşme yapmak üzere Fatih Belediye Meclisinden yetki alan Belediye Başkanının
“Sendikanın isteği” diyerek bir kısım personellere Sosyal Denge Ödememe maddesini sözleşmeye konulmasını
KABÜL ederek personeller arası ayırımcılık yapılmasına müsaade ederek kanunla belirlenmiş İTA AMİRLİĞİ
yetki, görev ve sorumluluk tarifine aykırı hareket ederek YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMA.
AÇIKLAMA B) 1) Raporda: Belediye ile BEM-BİR-SEN sendikası arasında imzalanan sözleşmede
“emekliliğini hak etmiş personelden aktif olarak idari (müdür ve daha üst) görevde bulunmayanlar sosyal denge
sözleşmesi gereği herhangi bir ödeme yapılmaz” ibaresi olduğundan bahsedilmektedir.
Ancak uygulama böyle değildir. Hukukun arkasından dolanmak niyetinde olan Belediye yönetimi dava
açan personellere bu ödemeyi yasal faizi ile birlikte ödemek zorunda kaldığı mahkeme kararları ile
mevcuttur. Ödeme yapılmayan tüm personellerin hukuka başvuracakları kesindir. Bu konuda Belediye
Başkanına uyarılarımız Meclis Tutanaklarında mevcuttur. Raporu hazırlayanlar, bu konuda detaylı bir
çalışma yapma gereği duymamışlar sosyal denge almayan ve mahkeme kararı ile almaya hak
kazananların ifadelerine başvurmamışlardır. Oluşacak yasal faizleri kamu zararına sebebiyet vereceğini,
personeller arası ayrımcılık yapmanın tüm çalışanlar nezdinde olumsuzlukları göz ardı etmişlerdir.
B) 2) Fatih Belediye Başkanlığı tarafından yapılan 1/1000 ölçekli İmar Planlarında Eminönü bölgesinin
Küçükayasofya ve Sultanahmet mahallelerinde bölgenin konut alanı ilan edilmiştir. Ancak bu bölge için
uygulamanın gerçeklere uygun olmadığını yazılı ve sözlü verdiğimiz önerge ve bütçe konuşmalarında
tutanaklara geçen tüm ikazlarımıza rağmen bölgede “Ev Pansiyonculuğu” işi ile iştigal edilmesine rağmen konut
alanı ilan edilerek 400’ e yakın esnaf ile 2000 ‘ne yakın çalışanın mağdur edilmesine sebebiyet verilecek planlar
yapılmıştır. 2 yıl sonra yapılan SWOT analizi neticesinde yapılan planların yanlış olduğu kanaatine varılarak,
bölge için ekonomik kayıplar meydana geldiği 2,6 olan konaklama süresinin ev pansiyonculuğunun aktif
olmasıyla 3,6 olduğunun tespit edilmiş ve Plan tadilatı yapılarak uygulama değişikliğine gidilmesi neticesinde
bölge esnafında yaratılan mağduriyet ile ruhsatlandırma ve diğer gelirlerin Belediye bütçesine aktarılması
gereken kaynaktan yoksun kalınmış, muhalefet meclis üyelerinin ikazlarını dikkate almayarak GÖREVİNİ
KÖTÜYE KULLANMA ve KAMU ZARARINA SEBEBİYET VERME.
AÇIKLAMA B) 2);
Bu bölgenin Ev pansiyonculuğuna açılması hatta buraya yakın Nişanca Bölgesinin de ev pansiyonculuğu
açılması Belediye başkanının meclis konuşma tutanaklarında (en son 21.10.2016 ) mevcuttur. Belediye son
4 yıldır burada 400 e yakın ev pansiyonculuğu yapan işletmelere göz yummuştur. İmar planlarının üst
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ölçekli planlara göre yapıldığı kanun gereğidir. Ancak pratik uygulamada önce konut alanı uygulaması ile
mağdurlar yaratılmıştır. Yapılan baskılar ve uyarılarımızla bu kararın değiştirilmesi ve Meclise
getirilerek uygulanması gerçektir. Meclis tutanaklarında bu detay bulunmakladır. Raporu hazırlayan
somut deliller olmadığı ifadesini sık sık kullanmaktadır.
Şahsım tespit ettiğim usulsüzlükleri ve yasaya aykırı uygulamaları İHBAR etmek suretiyle KAMU
Görevimi yaparken belge bilgi ve detay soruşturma, ifade alma, bilirkişi atama vb. uygulamalarla
neticeye ulaşacak soruşturmayı yapan müfettişler olmalıdır. Burada somut delil bulunamadığı ifadesi
bölgede çalışan vergi kayıtları olan 400 çıvarı ev pansiyoncularıdır. Müfettişler tüm bu belgelere
belediyenin Zabıta Müdürlüğü kayıtlarında bulabilirlerdi.
3) Kennedy Cad. Sirkeci Sahil Yolu Sultanahmet Kavşağı Karşısında Çatladıkapı da inşa edilen Belediye Sosyal
Tesisi ve Evlendirme dairesinin ihtiyacı karşılayacak ve inşa sıkıntılar yaratmayacak ideal plan yapılmayarak,
tesisin hizmete alınmasından kısa süre içersinde yapılan plan tadili ile yeniden düzenlenmesi nedeniyle oluşan
KAMU ZARARI.
AÇIKLAMA (3);
Bu alanla ilgili detaylı araştırma yapılıp soruşturma derinleştirilse idi, ilk inşaatta sonra mühendislik
hatasından dolayı tesisi su bastığı kullanılmaz hale geldiği, yapılan olumsuzluğu bir işçinin üzerine yanlış
yere çivi çaktı gibi basit bir nedene dayandırılmıştır. Çatladı kapı Sosyal Tesis ve Nikâh Salonu
açılışından bir yıl geçmeden yeniden projelendirilerek inşaatı büyütülerek yenilenmiştir. Bu inşaatın
yeniden yeni proje ile yapılması Kenndy Caddesi ile ilgili bir genişleme ve trafik ilişkisi söz konusu
değildir. Müfettişler bu konuda da tamamen üstün körü bir çalışma yapmışlardır.
4) Danıştay ve İdare mahkemesince üç ayrı davada projesi iptal edilen "Sulukule" projesi içinde 2006 yılından
evvel hak sahibi olduğu belirlenen 199 adet hak sahibinin ödemekle yükümlü olduğu "Artan maliyet hesapları
nedeniyle" 4.474.887.00 TL, nin Fatih belediyesi bütçesinden ödenmesine dair karar 09.03.2013 Cuma günü
Fatih belediye meclisinde AKP'li 23 meclis üyesinin 12 CHP ve 1 SP'li üyenin Ret oyuna rağmen oy çokluğu ile
kabul edildi. SULUKULE bölgesinde TOKİ’nin yaptığı binalarda çıkan maliyet farkının bir bölümü Belediye
Bütçesinden karşılanarak Belediye kaynaklarının bir kısım vatandaşa inşaat maliyet farkının ödenerek KAMU
ZARARINA sebebiyet verilmesi.
AÇIKLAMA (4);
Fatih Halkının parasıyla nasıl fakir ya da çevreden uzaklaşmak istemeyen mülk sahiplerinden 199 kişiye
TOKİ’nin inşaat maliyet farkı olarak çıkarttığı miktarı ödeyebilmektedir. TOKİ bu miktar kadar da
kendisi ödeme yapmıştır. Yani oluşan inşaat farkının yarısını Belediye, diğer yarısını TOKİ karşılamıştır.
İncelendiğinde bu ödemeler kayıtlarda mevcut olduğu görülür. Kaldı ki Belediye o bölgede sosyal proje
uygulamamış, çok sayıda vatandaşı mağdur etmiş, KAYABAŞI adlı Fatih İlçesinden çok uzak bir semte
bölge halkını göndermiştir. Belediye Başkanlığına 36 adet daire ve 2 tesis kalmasını sağlayarak tamamen
ticari bir yaklaşım sergilemiştir. Burada esas olan bir kısım vatandaşa KAMUYA AİT 4.474.887.00
TL’nin ödenmesidir.
5) TÜRGEV ile Belediyeye ait SİLİVRİ KAPI KIZ öğrenci yurdunu verilmesi karşılığı yapılan protokolün
defalarca istenildiği halde tarafımıza verilmemesi. Protokolde Belediye Başkanının meclis tutanaklarına geçen
konuşmasında belirttiği gibi %20 öğrencinin belediye yönetimi tarafından karşılanacaktır maddesi konulduğunu
belirtmesi neticesinde verdiğimiz yazılı ve sözlü önergeler bu belirlemenin ne şekilde ve kimlerin yaptığı
hakkında cevap verilmemesi neticesinde oluşan Kamu ZARARI ve Görevini Kötüye Kullanma.
AÇIKLAMA (5);
5393 sayılı yasada yurt yapma yetkisi bulunmamaktadır. Ayrıca bu yurt sipariş üzerine yapılmıştır.
Kadın sığınma evi kanuni zorunluluk olduğu halde yer bulanamadığı ifadesi ile yapılmamakta ancak yurt
binası ve teşrifi yapılarak TÜRGEV adlı vakfa 25 yıllığına bedelsiz itirazlarımıza rağmen verilmiş olması
Kamu Kaynaklarının doğru ve rasyonel harcanmamasını doğurmuştur.
Ayrıca söz konusu protokol Belediye Meclisinden saklanmış, defalarca istememize rağmen tarafımıza
verilmemiştir. Belediye Başkanı Meclis Tutanaklarına geçen beyanında yapılan protokolde Belediyenin
%20 lik öğrenci kotası aldığını ifade emiştir. Fatih Belediye Meclis Üyesi olarak Protokol ile ilgili bilgimiz
bundan ibarettir. Protokol içeriği kamuya Fatih Halkına duyurulmamış dolayısı ile hiçbir başvuru
yapılmadığı beyanı şikâyetim üzerine görevlendirilen müfettişler nezdinde ciddiye alınmış ve bu
doğrultuda uygundur görüşü beyan edilmiştir. Bu protokol Kamu Kurumu olan Fatih Belediyesi adına
olumsuz, Kamu yararı olmayan tek taraflı olup, Vakıf’a ayrıcalık tanımaktadır. Belediyenin sözde %20
lik öğrenci kotası bilerek işletilmeyerek Fatih Halkına ve Kamuoyuna yanıltıcı bilgi verilmekte dolayısıyla
Kamu ZARARI oluşturmaktadır.
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114 oda 342 yatak mevcudundan 70 adedi Fatih Belediyesi kontenjanında olmalıdır. Bu da kabaca 70
(öğrenci) x 1000 (aylık) x 12 (ay) x 3 (yıl) = 2.520.000.-TL yapmaktadır. Bu KAMU Bütçesine girmemesi
KAMU ZARARI oluşturmamakta mıdır?
Duyuruya icabet edilmediğini beyan eden Belediye Başkanlığı, Tam kapasite ile çalışan TÜRGEV
MEVLANEKAPI KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDAKİ 70 kişilik kontenjanına tahakkuk eden ücret Yurt
Yönetimi tarafından protokol gereği Belediyeye ödenmiş midir? Bu miktar 2014, 2015, 2016 yıllarına ait
bütçelerde gözükmemektedir.
6) İlçe Belediyelerinin Kadın sığınma evi açması yasal bir zorunluluktur. Fatih İlçesinde Kadın Sığınma Evinin
olmaması ve belediyenin kadın sığınma evini, güvenliği sağlayamamayı gerekçe göstererek açmaması görev
ihmali oluşturmaktadır. Bu görev ihmaliyle alakalı olarak idari ve adli yönden gerekli soruşturmalar
yapılmalıdır. Belediye Başkanlığı, Kadın Sığınma evini yapmadığı için 2010 yılında yapılan suç duyurusu
neticesinde konu ile ilgili yaptığı savunmasında Stratejik raporda bulunmaması ve bütçeye konulmaması gibi
gayri ciddi bir savunma verilmesine rağmen 2015-2019 yeni dönemde de Stratejik rapora koymamada ısrar
ederek 5393 sayılı yasanın 29. maddesine muhalefet etme.
AÇIKLAMA (6);
Raporda; 17 Milyon nüfuslu İstanbul da İBB’nin ve diğer ilçe belediyelerinin yaptığı 8 adet kadın sığınma
evi vardır, ihtiyacı önemli ölçüde karşılamaktadır diyerek 5393 sayılı yasanın zorunlu kıldığı Kadın
Sığınma evini yapmama gerekçesini geçerli saymak doğru değildir. Kadın sığınma evi kanuni zorunluluk
olduğu halde yer bulanamadığı ifadesi ile yapılmamakta ancak arsa satın alınarak, kısmen
kamulaştırılarak, yurt binası ve teşrifi yapılarak TÜRGEV adlı vakfa 25 yıllığına bedelsiz verilmesi söz
konusu iken ikinci defa şikâyetime rağmen ısrarla stratejik rapora alınmamış dolayısıyla bütçeye
konmamıştır. Belediye yönetiminin kanunun zorunlu kıldığı bu konu hakkında şikâyetlerimize ve
uyarılarımıza rağmen kanuni görevini yapmayarak suç işlemeye devam etmektedir.
7) Fatih İlçesi hudutlarında bulunan belediyeye ait sosyal tesis ve kafeteryalarla, yeni yapılan, düzenlenen
parkların çay ocakları ve kafeteryalarının ihalesiz olarak 3. kişilere verilmesi, ihale yasasına muhalefet,
dolayısıyla Kamu ZARARI oluşması
AÇIKLAMA (7);
Belediye Başkanlığı, belediyeye ait sosyal tesis ve kafeteryalarla, yeni yapılan, düzenlenen parkların çay
ocakları ve kafeteryalarının ecrimisil tahakkuku veya kira ihalesi ile 3. kişilere verilmektedir ifadesi
uygulamada doğru değildir. Gerekli duyurular ve açık ihale yapılmamakta önceden seçilen kişilere bu
alanları vermektedir. Müfettişler ilçedeki söz konusu alanların verildiği şahısları inceleseydi bu gerçeği
ortaya çıkartabilirdi. İlçedeki söz konusu alanların kimlere ve ne kadar kira ya da ecrimisil ile verildiği
tarafımızdan saklanmaktadır. Kamu zararı oluşturacak önemli kalemlerden biri olan ecrimisil kiralama
tutarları incelediğinde bu durum netleşecektir. Müfettişin bu yönde çalışma yapması gerekirken, Belediye
Başkanının verdiği savunmaya dayalı kanaat oluşturmuştur.
8) Seyitömer Mahallesi sağlık ocağını mahalleden çok uzak bir bölgeye taşınması. Yapılan ikazlara ve verilen
önergelere rağmen vatandaşların uzak mesafede ulaşılması zor bir bölgedeki sağlık ocağının mahallenin uygun
bir yerine getirilmeyerek Görevini İhmal Ve Görevini Kötüye Kullanma
AÇIKLAMA (8);
Belediye Başkanlığı ilçedeki tüm Aile Sağlığı Merkezlerinden tamamının kendisinin yaptığını tabelalarla,
Resmi Web Sitesinden ve aylık yayınladığı Fatih Gazetesinden Kamuoyuna duyurmaktadır.
http://www.fatih.bel.tr/icerik/389/demirden-saglik-ocagi-rekoru/ web sitesinde “Fatih’te Şu anda 18 sağlık
ocağının bitirildiğini ve projeleri tamamlananlarla birlikte bu sayının 20 olduğunu dile getiren Mustafa
Demir,”Seyyidömer Fatih İlçesinin en büyük mahallesi olması itibarıyla nüfusu birçok il nüfusundan
fazladır. Böyle bir ilçenin Sağlık Ocağının mahalleye iki mahalle uzaklığa taşınması geçici olarak hizmet
vermesini anlayışla karşılamak mümkün değildir. Ancak verdiğimiz sözlü ve yazılı önergelerle 2 yıldan
fazla bir süredir bu konuda duyarsız davranılması, daha önce bulunduğu yerin depremle bağlantılı bina
olduğu ifadesi ile bilindiği buna rağmen önceden bir çalışma yapılmadığı görülmektedir. Raporda
konunun hukuki sorumlusu olmadığını beyan eden Belediye Başkanlığı neden böyle tanıtım ve
Propaganda yapmaktadır. Bu sorumluluktan kaçma ya da görevini ihmal etme çerçevesine girmektedir
9) Verilen önergelerde açık adres ve resimlerinin bulunduğu encümen kararı gereği yıkım kararı alınmış yerlerin
gereğini yapmayarak, encümen kararlarını süresi içinde uygulamayarak Görev İhmali Ve Görevini Kötüye
Kullanma
AÇIKLAMA (9);
Ek7 de gözüken evrak gereğinin yapılmadığı, buna benzer çok sayıda Otel tadilatlarına göz yumulduğu
bir defada 700 e yakın encümen kararı çıkartılarak Otellerin kaçak yerlerinin yıkımlar ile ilgili işlem
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yapılıp yapılmadığına bakıldığında İHBAR’IN doğru ve kanunlara uygun yapılmadığı ortaya çıkacaktır.
Ekte verilen sadece bir örnektir. Her konuda yeterli olduğunu söyleyen ve Kamu Kurumu olan Belediye
Başkanlığı yıkım konusuna gelince yeterli ekipmanlarının olmadığını, ayrıca bu işler için defalarca çıkılan
“Fatih İlçe Sınırları Dahilinde Belediye Encümeni Tarafından YIKIM KARARI Alınan Yerlerin Yıkım İşi ” adı
altında İHALELER açıldığı ihaleye katılım olmadığından ihalelere esas yıkım işlemleri
gerçekleştirilememiştir şeklinde beyanda bulunmuştur. Açılan YIKIM İHALESİNE nedense hiçbir
firmanın katılmadığı beyanı inandırıcı ve yeterli görülmesi düşündürücüdür. Belediye proje kapsamına
aldığı bina ya da gecekonduyu kısa sürede tahliye ederek yıkımlar yaptığı kayıtlarda mevcuttur. Raporda
Belediye Başkanının ifadesi kabul görmüş olup, iddianın sübut olamadığı görüşü doğru değildir.
10) Yedikule Hayvan barınağına; hiçbir kadro görevlerine uygun iş verilmeyerek mesaileri boşa geçmesine
sebebiyet verilen, çok sayıda personelin rantabl kullanılmaması. Yedikule hayvan barınağı sürgün yeri hale
getirilerek personeller mobbing uygulanması. Belediyenin kadrolu deneyimli personellerinden gereği gibi
faydalanılmayarak Kamu ZARARINA ve Personeller arası ayrımcılığa sebebiyet verilmesi.
AÇIKLAMA (10);
Yedikule Hayvan Barınağına son 3 yılda kimlerin görevlendirildiği, hangi görevlerde bulunduğu
Müfettişler tarafından Personel Müdürlüğünden sorgulanması halinde listeye kolayca ulaşabilecek idi.
Ancak söz konusu rapor baştan savma ve yanlı hazırlandığı şeklinde kaygılarım mevcuttur. İddianın
ispatına yönelik kişi- olay ve zaman bağlamında somut unsurlar içermediği, idarenin personelini sevk ve
idare noktasında Kanunlarla belirlenmiş hakkının bulunduğu dolayısıyla görevini kötüye kullanma ve
Kamu zararının varlığı hallerinde birinin gerçekleşmediği görüşü verilmiştir. Hâlbuki Yedikule Hayvan
Barınağının Personel Devam Cetvelini inceleme gereği duyulsaydı somut belge ve bilgilere ulaşılacaktı.
İhale ile dışarıdan taşeron personel alınırken kalifiye personellerin mühendis, mimar, teknisyen vb.
hayvan barınağına sürdürülme gerçeği yaşanmaktadır. Ayrıca, verdiğimiz önergelerle, yapılan basın
açıklamalarıyla ve Tüm Bel Sen’in yargı yoluna başvurarak bu konu ile ilgili hukuki kararlar aldığına
dair belgelerine ulaşması müfettişin asıl görevi olmalı idi ve raporu bu bilgiler ışığında düzenlemesi
gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacaktı.
Verdiğimiz önergelerden biri.
(Fatih Belediye Meclis Başkanlığına
Konu: Yedikule Hayvan Barınağındaki personeller
09.05.2014
“İstanbul Fatih Belediyesi’ne bağlı Yedikule Hayvan Barınağı, belediye çalışanlarının sürgün yerine
dönüştü” başlığı ile basında bir haber yer almıştır.
Bu haberde şu an barınakta 11’i Tüm-Bel-Sen üyesi 13 memurun boş oturtularak mesai yaptırıldığı iddia
edilmektedir.












Aralarında 19 aydır “geçici” görevlendirmeyle görev yapanlar bulunmakta mıdır?
Geçici görevlendirmenin süresi 3 ay değil midir? Görülen lüzum üzerine ibaresiyle süre ne kadar
uzatılmaktadır?
Bu uygulama ile kanun ve yönetmeliklere aykırı hareket edilmemekte midir?
Söz konusu bölgenin sağlığa uygunluk koşulları ve çevre güvenliği insanların çalışma ortamına uygun mudur?
Çevrede güvenlik kamerası olmadığı halde memurların bulunduğu ortamda izleme amaçlı kameralar
bulunmakta mıdır?
Hayvan Barınağında işlerin tamamını taşeron firmalara ihale eden belediye yönetimi burada bulunan personele
hiçbir görev tevdi etmediğinden, hiçbir iş yapmadan oturan memurlara verilen düşük performans notu ceza
haline dönüşmemekte midir?
Kamunun parası, iş verilmeyerek boş oturtulan personele maaş olarak ödendiğinden belediye yönetiminin bu
tasarrufu halka verilecek hizmetin aksatılmasına ve kamu zararına yol açmamakta mıdır?
Belediye personellerinden uzmanlık alanları olanların, mimar ve mühendislerin branşları ile ilgili çalıştırılması
belediye yönetiminin asıl görevlerinden değil midir?
Burada görevlendirilen personele üye oldukları sendikadan istifa etmeleri ve emekli olmaları konusunda
zorlama yapılmakta mıdır?
Barınakta görevlendirilen “polene, kedi köpek kılına alerjisi “ olduğu ve böyle bir ortamda çalışmaması
gereklidir raporu olan personelimiz var mıdır?
Yedikule hayvan barınağında çalışan belediye personelinin faydalanacağı personel servisi bulunmakta mıdır?

Tüm bu soruların yazılı olarak cevaplandırılarak grubumuza bilgi verilmesi için dilekçemizin başkanlık
makamına havalesini arz ederiz.
Fatih Belediye Meclis Üyeleri
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Verilen cevap

11) 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 belediye binasında oda ve makam aracı verildiği, maaşlarının Halktaş, Kiptaş vb.
şirketlerden karşılandığı dolayısıyla yetki gaspı yapıldığı, konu ile ilgili yapılan suç duyurusunda belediyenin bu
şahısların DANIŞMAN değil DANIŞILAN KİŞİ gibi gayri ciddi bir savunma verdiğinden olaya Kamu Zararı
yönünün yanında yetki gaspı açısından Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Müfettişleri tarafından incelenmesi
AÇIKLAMA (11);
Bu konuda nesnel unsurları içermediği görüldüğü, iddiaların sübut olmadığı görüşü gerçeğe aykırıdır.
Belediye Binasının 3. katında bulunan bir odanın kapısında DANIŞMAN tabelası neyi ifade etmektedir.
Bu şahıslar Belediye Zabıtaları marifeti ile vatandaşlara tebligat gönderdikleri sabittir. Daha önce
yaptığım şikâyete rağmen durumu düzelteceklerine aynı şekilde devam etmektedirler. Belediye
bünyesinde danışman adı altında bazı kişilerin belediye binasında oda ve makam aracı verildiği,
maaşlarının Halktaş, Kiptaş vb. şirketlerden karşılandığı dolayısıyla yetki gaspı yapıldığı, konu ile ilgili
yapılan suç duyurusunda belediyenin bu şahısların DANIŞMAN değil DANIŞILAN KİŞİ gibi gayri ciddi
bir savunma verdiğinden olaya Hukuka aykırılık yönünün yanında yetki gaspı açısından suç
işlenmektedir.
12) Vakıflar tarafından Bezmi -Alem Üniversitesine verileceğini bildiği halde Vatan Caddesi üzerinde bulunan
Topkapı Mahallesindeki 1827 ada 45 parselin tamamını kapsayan büyük alanın Fatih Halkının kullanımına
açacağız diyerek (Başkanın bu söylemi 2012 yılı meclis tutanaklarında mevcuttur) rehabilite edilmesi, çevre ve
peyzaj düzenlemesi yapılarak Belediye Bütçesinden harcama yapılması alanın özel üniversiteye verilerek halkın
kullanımına kapatılması neticesinde oluşan KAMU ZARARI.
AÇIKLAMA (12);
Belediyenin söz konusu alanda herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi herhangi bir harcama da
yapılmamıştır beyanı Belediye Başkanının Meclis toplantısında bu alandaki belediye faaliyetleri nedir?
Bu alandan kimler yararlanacaktır? şeklinde sorularımıza; 1827 ada 45 parselin çokça ağacın bulunduğu
bu yeşil alanı park bahçeler müdürlüğümüz bünyesinde düzenleyerek, rekreasyon yaparak, Fatih
Halkının spor ve yürüyüş yapacağı bir konuma getirerek hizmete açacağız ifadeleri Meclis
Tutanaklarında mevcuttur. İlerleyen zamanlarda bu alanın Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf
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Üniversitesine tahsis edildiğini ve Fatih Halkının bu alandan faydalanmasının söz konusu olmadığının
tespiti ile Halka kapılmasında dolayı Kamu Zararı oluştuğu iddiasında bulundum. Bu konuda detaylı
araştırılsa idi bu gerçekle karşılaşılacaktı.
13) Yurt Dışı Seyahati, 06 Aralık – 11 Aralık 2014 tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyetine Yurt Dışı
Teknik İnceleme Tanıtım ve Temas Programı adı altında yapılan Seyahat harcamaları toplamında yaptığımız
araştırma ve tespitler neticesinde kişi başına 3.717.-TL fazla ödeme yapılarak oluşan Kamu Zararı.
AÇIKLAMA (13);
Bu konu içinde raporda tamamen çelişkiler mevcuttur. Meclis gündemine konuyu getiren ilgili müdürlük
her şeyi hazırlayıp firmayı bulup programı yaptırmasına rağmen teknik gezi adı altında resmen turistik
gezi yapılmıştır. Bu program ve gezi maliyeti açısından Meclis Üyelerinin hiçbir bilgisi yoktur. Üstelik
ihbar dilekçemizin ekinde detay fiyatlandırma olduğu halde müfettişler, bu işle iştigal eden herhangi bir
firmadan teklif almak suretiyle kıyaslama ve değerlendirilmesi gerekirken, konunun bu şekilde basitçe
geçiştirilmesi kaygı verici ve olayın ciddiyetle araştırılmadığının göstergesidir.
Teknik gezi başlığı ile meclisten geçen Güney Afrika Seyahatini Belediye Başkanlığının onayı ile ilgili
müdürlük hazırlamıştır. Nasıl oluyor da bazı meclis üyeleri bir firma Araştırıp Buldukları Söyleniyor. Bu
ifadeler tamamen gerçek dışı ve kamu kurumu prosedürlerine aykırıdır. Bu şahsi bir gezi olmayıp
kurumsal bir organizasyon olduğu malumdur. Bu konuda CHP’li Meclis Üyelerinin görüşlerine
başvurulmuş mudur? Burada söz konusu Kamu Zararıdır. Seyahat İşinin, firma bulunmasının, önceden
avans verilmesi da doğru değildir. Seyahat organizasyonunun Meclis üyelerinin üzerine atılması Belediye
Yönetimin sorumluluktan kaçması ve oluşan Kamu Zararının üstünün örtülmesidir.
Mutemet; tayin edilen kişi her türlü harcamayı anlaşmayı Belediye adına yapmış, seyahat dönüşü Meclis
Üyelerine avans adı altında düzenlenen belgelere imza attırmıştır. Açıkça, daha önce yapılan geziler gibi
bu teknik geziyi de tamamen Fatih Belediyesi İlgili Birim Müdürlüğü organize etmiş, firmayı o bulmuş,
programı yapmış ve seyahati gerçekleştirmiştir. Meclis Üyelerinin bilhassa CHP grubunun bu konuda bir
çabası ve girişimi olmamıştır
Bu konudaki ihbarımızın esas içeriği bakımından incelenmediği, konunun saptırıldığı gözükmektedir.
Gidilen yer, kalınan otel, uçak biletleri, harcama dökümlerinde rakamlar mevcutken, seyahat tarihindeki
dolar kuru ile incelendiğinde oluşan Kamu Zararı ortaya çıkacaktır
14) Fatih Belediye Şirket yönetiminde, belediyeyi temsilen üst düzey belediye yönetiminde görev yapanların
bulunması, belediyenin yaptığı ihale ve doğrudan alımlarını hazırlayan birimlerin de bu yöneticilerin emrinde
çalışması, ilgili yasalara aykırıdır. Bu durumun düzeltilmesi, yetkilerini bu doğrultuda kullananlar hakkında
yasal işlem başlatılması şirketin aldığı ihale ve doğrudan alımların SAYIŞTAY tarafından incelenmesi
gerekmektedir. Belediye şirketinin 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.
AÇIKLAMA (14);
Savunmada bahsedilen İhale Komisyon üyelerinin ve birim müdürlerinin tamamı söz konusu şirketin
yönetim kurulu üyeleri olan Belediye Başkan Yardımcılarına bağlı birimlerdir. Burada söz konusu olan
bu yapının yanlış olduğudur. Dolayısıyla İhaleyi veren kurum çalışanları ile İhaleye giren ve TAMAMINI
alan Halktaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Kurumda Üst düzey görev yapan ve İhale Komisyon
Üyelerinin tamamının bağlı olduğu Başkan Yardımcılarıdır. Bu durumda şaibe veya usulsüzlük, ihaleye
fesat karıştırma vb. durumlar söz konusu olabilir. Bu durumun düzeltilmesi ve Haksız rekabetin ortadan
kaldırılması dolayısıyla oluşacak Kamu Zararının önlenmesi gerekmektedir.
SONUÇ VE İSTEM:
Fatih Belediye Başkanı Mustafa DEMİR hakkında, yukarıda sıralanan konuların içerdiği; görev ihmali,
görevi kötüye kullanma, kamu zararına sebebiyet verme ve zimmet ile ilgili iddiaların İçişleri Bakanlığı
tarafından 22.08.2016 tarihli 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca sunulan raporun doğrultusunda
İŞLEME KONULMAMASI GÖRÜŞÜ BEYAN EDEREK RAPORUNU DÜZENLEYEN MÜLKİYE
MÜFETTİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILMASI İÇİN RAPORUN Başkanlığınız tarafından tekrar
incelenmesi ve gereği için açıklamalarımı takdir, tensip ve görüşlerinize arz ederim.
Saygılarımla 21.12.2016
Not: Ekler İlgi ile verilen dosyada mevcut olduğundan bu dilekçeye eklenmemiştir
Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi
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T.C, FATİH KAYMAKAMLIĞI
İlçe Hukuk İşleri Şefliği
Sayı : 63988430-640-E.96821/02/2017
Konu : İşleme Konulmama (Fatih Belediyesi Görevlileri hk.)
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
FATİH
İlgi: İstanbul Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 02.02.2017 tarih’li ve 663.07/8589 sayılı
yazısı.
Müşteki/Şikâyetçi…………. .. Fazıl Uğur SOYLU – Fatih Belediye Meclis Üyesi
Hakkında İşlem Yapılanlar
Necati SELVİ
- Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı
Abdullah KARGILI - Fatih Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürü
Çetin BAKŞİŞ
- Fatih Belediyesi Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürü
İddialar ____________________:Müşteki Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Fazıl Uğur SOYLU’NUN
" 13/04/2015 tarihînde, 2015/28953 ihale kayıt numarası ile yapılan ihale kapsamında alınan 120.000 adet sıcak
yemek paketinin akıbetinin araştırılarak kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığının tespit edilmesi, zarar tespit
edilmesi halinde yetkili kişiler hakkında yasal işlem başlatılması talebi" hususu.
Açıklama
__
: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi, açık ihale usulüyle 13.04.201 5
tarihînde 2015/28953 ihale kayıt numarası ile yapılan "Genel İkram ve Ramazan Sokak İftarları Hizmeti Alımı"
ihalesine. Uğraş Gıda San, ve Tic. Ltd.Şti.'nin 2.696,250,00 TL + KDV olarak teklif verdiği, 14.04.2015 tarih ve
saat:15:00'de toplanan ihale Komisyonu tarafından tekliflerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi sonucunda 1. sıra
numarası ile teklif zarfı veren Uğraş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin sunduğu 2.696.250,00 TL + KDV teklifin
ekonomik açıdan avantajlı teklif olduğu ve belgelerinin uygun olduğunun tespit edildiği ve ihalenin Uğraş Gıda
San. Ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği,
Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede yer alan 750 adet protokol iftarı ve 600 adet personel
iftarlarının Özel Kalem Müdürlüğü tarafından iki ayrı doğrudan temin dosyası kapsamında verildiği, Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğünün talebini yaptığı vatandaşa verilen iftar yemekleri dosyası kapsamında olmadığı,
Yeni Cami Meydanı’nda Arife gününden bir gün önce 15.07.2015 tarihinde dağıtılan 3.000 adet iftar yemeğin,
Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede sehven Arife Günü dağıtılan 3.000 adet yemek olarak
yer aldığı,
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Sultanahmet Meydanında dağıtılan iftar yemeği sayısının, Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki
çizelgede yazıldığı gibi 12.000 adet değil, 28.000 adet olduğu, dağıtılan 16,000 adet iftar yemeğinin 2015 yılı
Faaliyet Raporunda yer almadığı.
Muhtelif tarihlerde Çapa Hastanesi önündeki sokaklarda 11,250 adet, Cerrahpaşa Hastanesi önündeki sokaklarda
10.000 adet. Haseki Hastanesi önündeki sokaklarda 8.750 adet, Samatya Hastanesi önündeki sokaklarda 5,000
adet ve Bezmialem Hastanesi önündeki sokaklarda 5.000 adet olmak üzere Ramazan ayı boyunca dağıtılan
toplam 40.000 adet iftar yemeğinin Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede sehven yer
almadığı,
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi
başlıklı 5. maddesinde; "Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması
zorunludur." denilmektedir.
Ancak, Fatih Belediyesi 201 5 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede yer alan 750 adet protokol iftarı ve 600 adet
personel iftarlarının Özel Kalem Müdürlüğü tarafından iki ayrı doğrudan temin dosyası kapsamında verildiği.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün talebini yaptığı vatandaşa verilen iftar yemekleri dosyası kapsamında
olmadığı., Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede yer alan 62.000 adet iftar yemeğinin
haricînde. Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede sehven eksik gösterilen Sultanahmet
Meydanında dağıtılan 16.000 adet iftar yemeği ile Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet Raporundaki çizelgede
sehven hiç gösterilmeyen muhtelif tarihlerde Çapa Hastanesi önündeki sokaklarda 11.250 adet, Cerrahpaşa
Hastanesi önündeki sokaklarda 10.000 adet. Haseki Hastanesi önündeki sokaklarda 8.750 adet.
Samatya Hastanesi önündeki sokaklarda 5.000 adet ve Bezmialem Hastanesi önündeki sokaklarda 5.000 adet
olmak üzere Ramazan ayı boyunca dağıtılan toplam 40.000 adet iftar yemeği olmak üzere toplam 56.000 adet
iftar yemek paketinin de dağıtıldığı, 13.04.2015 tarihinde 2015/28953 ihale kayıt numarası ile yapılan "Genel
ikram ve Ramazan Sokak İftarları Hizmet Alımı" ihalesinde iftar yemeği 120.000 adet olarak ihale edilmesine
rağmen, söz konusu ihale kapsamında verilen iftar yemeklerinin günlük olarak yüklenici firmadan sevk irsaliyesi
ile toplam 118.000 adet olarak teslim alındığı ve dağıtıldığı, iddia edildiği gibi 2015 yılı Ramazan ayında iftar
verilen yerlerde dağıtılan sıcak yemek paketlerinin toplamının 62.600 adet değil, Fatih Belediyesi 2015 yılı
Faaliyet Raporundaki çizelgede yer alan 62.000 adet iftar yemeği ile Fatih Belediyesi 2015 yılı Faaliyet
Raporundaki çizelgede sehven yer almayan 56.000 adet iftar yemeği toplamı olan 118.000 adet olduğu,
ödemenin de bu gerçekleşen 118.000 adet yemek bedeli olarak yapıldığı, ihale kapsamında teslim alınan ve
dağıtılan yemek sayıları ile yapılan ödeme arasında bir uyumsuzluk olmadığı, kamu zararının oluşmadığı ve
ortada ceza sorumluluğunu gerektiren bir hususun bulunmadığı anlaşılmıştır.
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda müsnet iddiaların sübut bulmadığı sonuç ve kanaatine varıldığından
4483 Sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince DOSYA İŞLEME KONULMAMASINI tensiplerinize arz ederim.
Mehlika SOYLU
Yazı İşleri Müdürü
OLUR
21/02/2017
Ahmet UMIT Fatih
Kaymakamı
*Bu

belge elektronik imzalıdır, imzalı suretinin asimi görmek için https://www,eiçişleri.con.trgirerek (USEXKI-sqxa3F-ePBAQ2-v3096o-91R216BN) kodunu yazınız.
Telefon No: Faks No: VERİ HAZIRLAMA VE KON. TŞLETMENİ e-Posta: İnternet Adresi:Telefon No: Bilgi için: Ebru TUNA

**********************************************
FATİH KAYMAKAMLIK MAKAMINA
FATİH / İSTANBUL
Konu: Fatih Belediye Başkanlığı Hk. Suç Duyurusu

10.07.2018

Fatih Belediye Başkanlığı 2017/499331 ihale kayıt numarası ile yaptığı ihaleyi kazanan firma ile de 07/01/2018
tarihinde imzaladığı sözleşme bedeli olarak 7.556.500.-TL + KDV ödeyerek 70.000 adet Kolilenmiş Erzak
alımı yapmıştır.
İhale sözleşmesi gereği, Erzak kolilerini 35.500 âdetini Haziran ayı itibarı ile teslim almıştır.
Gıda Kolilerinin esas alınma amacının, Belediyenin ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal yardım kapsamında
ilgili müdürlük tarafından dağıtılmasıdır.
Ancak 22 Haziran günü üzerinde Fatih Belediyesi Yardım Gıda Kolisi yazan kolilerin bir kamyonet tarafından
Şehremini Mahallesi Ziya Gökalp Sokaktaki “AKP Şehremini Seçim İrtibat Bürosu” tabelası bulunan irtibat
bürosuna depolanırken bizzat şahit olunmuş ve bu işlem resimlenerek kayıt altına alınmıştır.
Olay üzerine Fatih Belediye Başkanı Sayın Hasan SUVER telefonla arandığında bilgisi olmadığını ilgileneceğini
beyan etmiş ancak geri dönüş yapmamıştır.
Daha sonra gıda kolilerinin seçim irtibat bürosundan dağıtıldığı tespit edilmiştir.
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Fatih Belediye Başkanlığının bütçesi ile alınan ve bir siyasi partinin seçim irtibat bürosuna depolanarak söz
konusu partinin üyelerine ya da yandaşlarına seçim rüşveti olarak “Gıda Kolilerinin” dağıtılması, seçim yasası ve
diğer yasalar açısından suç teşkil etmektedir. Gıda kolilerinin dağıtımında KAMU ZARARI söz konusu olup
yapılan bu işlemle suç işlendiği tarafımızdan tespit edilmiştir.
Aşağıdaki soruların cevaplanması gerekir.
 Gıda Kolilerinden kaç adedi AKP seçim bürolarına dağıtılmıştı?
 Fatih halkının parasıyla alınan bu kolilerin bir siyasi partiye alenen verilmesinden doğan suçun gereği
yapılmış mıdır?
 Gıda kolilerinin alınma amacı bir siyasi partinin yandaşlarına dağıtmak için midir?
 Haziran ayı itibarı ile sözleşme gereği alınan 35.500 adet gıda kolisi AKP İlçe Başkanlığına verilerek
seçim malzemesi olarak mı dağıtılmıştır?
 Kolilerin verildiği vatandaşların gerçekten ihtiyaç sahibi oldukları nasıl ve hangi yöntemle belirlenmiş
olup bunların isim ve adres listesi tutulmuş mudur?
SONUÇ VE İSTEM:
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına giren bir suç ise
yetkili (kaymakamlık, valilik ve İçişleri Bakanlığı’na) mercilere, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren bir suç ise (bu suçlar irtikâp, rüşvet, ihtilas ve
zimmete para geçirme, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat
karıştırma gibi suçlardır) yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.
Diğer taraftan konusu suç teşkil etsin veya etmesin, kamu zararı sebebiyle sorumlusundan mali tazmini gereken
hususlarda üst yönetici sıfatıyla belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun
71.maddesindeki usul ve esaslara göre ilgililer hakkında gerekli yasal takibi yapmak ve kamu zararını tahsil
etmekle mesuldür.
Tüm bunların ışığında;
Yukarıda sıraladığımız Görevi Kötüye kullanma, Seçim Yasasına Muhalefet, Kamu Zararına Sebebiyet
Verme suçları ile ilgili Fatih Belediye Başkanı, ilgili Müdürlükler hakkında, TCK.’nın ilgili maddeleri gereği
yasal işlemlerin başlatılması için yazımızı takdir, tensip ve görüşlerinize arz ederim. 10.07.2018Eki: 6 Resim
Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi
Denetim ve Kültür Varlıklara Komisyon Üyesi
RESİMLER
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e. KORUMA KURULLARINA TAŞINAN DOSYALAR

EKLER
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İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
Müşteki

: FAZIL UĞUR SOYLU 29545903096
Fatih Belediye Meclis Üyesi Fatih Belediye Başkanlığı
Süpheli
: İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Cd. No:68 Sirkeci - Fatih / İstanbul
Suç Tarihi : 06/11/2016
Suç : Dilekçe Kanununa Muhalefet, Görevini İhmal, Görevini Kötüye Kullanma.
Açıklama
:
:
1. İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne, 07/10/2016 tarihinde
4685 kayıt numarası ile verdiğim Fatih Karasuları hakkındaki ihbar dilekçesini aradan 3 ay gibi bir süre
geçmesine rağmen cevap verilmediğinden söz konusu kurula bizzat giderek dilekçenin akibeti hakkında bilgi
sordum.
Müdürlüğün aynı binada bir alt kata taşınmasını gerekçe göstererek bulunamadığı ifadesi üzerine ısrarcı
olunarak ve dilekçenin alındığı tarih ve numarasını bildirilerek dilekçenin aranarak bulunmasını sağladım.
Dilekçem müdürün odasında bulundu.
Taşınma gerekçesi ile işlem yapılamadığını en kısa sürede gereği yapılarak bilgi verileceği beyan edildi.
27/06/2017 tarihine kadar tarafıma bu dilekçem ile ilgili bir işlem yapılmamış ve tarafıma bilgi
verilmemiştir.
2. İlgili kurumun sorumlularının bilerek veya bilmeyerek dilekçemin işleme konulmaması suç teşkil
ettiğinden, konunun tarihi eserlerin koruma kanununu ile korunan tarihi eserleri kapsadığından önem arz
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etmektedir. Bu konu için gerekli kovuşturmanın yapılarak sorumluların cezalandırılması için Savcılığınıza
müracaat zorunluluğu doğmuştur.
Sonuç ve İstem:
İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü sorumluları hakkında gerekli
kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.
27/06/2017
Müşteki
Fazıl Uğur SOYLU
e-imzalıdır
Deliller: İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 07/10/2016 tarih ve 4685
numaralı verilen dilekçe fotokopisi.
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KAMU OYUNUN BİLGİSİNE

16/09/2017

TOPKAPI KARA SURLARINA Fatih Belediyesi Sosyal Tesisine İlave Alan Yapılması üzerine
verilen dilekçeyi süresinde işleme koymadığından ilgili KURUL Hakkında SUÇ
DUYURUSU’NDA bulunmam üzerine, Kültür Bakanlığı Müfettişi tarafından yapılan ön
inceleme RAPORU Hakkında açıklama,
Fatih Belediye Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu olarak 06/10/2016 tarihli dilekçe ilei l g i l i olarak
27/06/2017 tarihine kadar herhangi bir İşlem yapılmaması üzerine Kurul Müdürlüğü sorumluları
hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum.
Kültür Bakanlığı müfettişinin İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde
yaptığı ön soruşturmada çeşitli bahanelere sığınılarak verilen savunmalarda dikkat çekenler,

“Kara Surları" gibi kapsamlı konuların bulunması hem de Kurul olarak iş yükünün fazla
olmasından kaynaklandığını, Fazıl Uğur Soylu tarafından yapılan başvurunun kasıtlı olarak
işlem görmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı,

"Kara Surlarında güvenlik önlemi alınması i l e İ l g i l i başvuruların öncelikli olarak
değerlendirildiğini. Fazıl Uğur Soylu tarafından yapılan başvuruda belirtilen hususlarda fiziki
müdahale bitmiş olduğundan değerlendirmesini geriye bırakmak zorunda kaldığını beyan etmeleri,
Üzerine 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca
"Soruşturma İzni Verilmemesi"ninyerinde olacağı belirtilmektedir.
Kültür Varlıklarımızdan ve Unesco Dünya Mirası Listesinde ve koruma altında, Birinci derece SİT Alanı
olan Fatih Kara Surlarına yapılan izinsiz tadilatlar, portatif çatı ve ilave tesisler kültür varlıklarını
korumakla görevli olan İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu sorumlularının
verdikleri beyanlar verilen ön inceleme raporu oldukça düşündürücüdür.
Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi
Kültür Varlıkları Komisyon Üyesi
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İSTANBUL
2 NUMARALI YENİLEME ALANI
KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA
BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Konu: Denetim

21/08/2017

Sorumluluk bölgeniz olan, Fatih İlçesi Seyit Ömer Mahallesindeki 2 değişik alanda yapılan ve yapılmakta olan
yapılanma ile ilgili;
1. 1741 Ada 23 Parsel deki HekimoğluAli paşa caddesi üzerinde bulunan;
SÜCAĞ Çavuş Mescidi 1914 yılında yanmış resimleri mevcuttur. Bu alana 2012 yılında başlayıp 2017 yılında
tamamlanan ve hizmete açılan mescidin aslı ile hiçbir ilgisi olmayıp modern mimari özellikleri taşımaktadır.
a. Kültür Varlıklarımızı Korumakla yükümlü olan Kurulunuz bu yapıma hangi amaçla İzin vermiştir?
b. Fatih Belediye sitesinde ve inşaat sırasındaki tabelasında İHYA ediliyor duyurusu yapılmasına rağmen.
Aslı ile hiçbir alakası olmayan bu yapının yapılmasına izin verenlerin hakkında herhangi bir işlem yapılmış
mıdır?
2. 2598 ada 58-59 parsel deki Vani Dergâhı Sokak da bulunan;
a. Vani Dergâhına 1061,66 M2 Betonarme Ek Bina Yapılması ile ilgili kurul kararı mevcut mudur?
b. Mevcut ise Kurulunuz tarafından bir yıldan fazla süren temel kazıları neticesinde meydana çıkartılan
tarihi kalıntılara zarar verilip verilmediği kontrol edilmekte midir?
c. Tarihi Vani Dergâhının böyle bir ek binası mevcut mudur?
d. Denetimleri yapmakta mıdır?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak gerekli yasal işlemlerin yapılması ve tarafıma yazılı olarak bilgi
verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.
Fazıl Uğur Soylu
Fatih Belediye Meclis Üyesi
Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Üyesi
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SEYYİD ÖMER SAĞLIK OCAĞI İNŞAATI YONCALI PARK

İSTANBUL 4 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
MÜDÜRLÜĞÜNE
Konu: Büyük Valide Han
02.04.2018
Görev alanınızda bulunan, Tarihi Yarımada Hanlar Bölgesinde Kösem Sultan tarafından 17. yüzyılda yaptırılan
Eminönü Mercan'daki ’Büyük Valide Han, muhteşem boğaz manzarasına sahip olan vatandaşların ve turistlerin
hanı ziyaret etmek ve çatıya çıkarak İstanbul manzarasını seyretmek için geldiği tarihi yapılarda biridir..
Ne yazık ki hanın çatısına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarihi yapıyı korumak için Haziran 2016’dan itibaren
çıkmayı yasaklamış durumda. Hanın girişine de “Can, mal ve çevre güvenliği açısından bu alan süresiz olarak
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kapatılmıştır” yazılı uyarı levhası koyulmuş ancak uzun yıllar restorasyon yapılmayan han çürümeye terk
edilmiş durumda.
Kubbeye çıkılamasa da iddiaya göre han bekçileri para karşılığı yasağı deliyor ve para karşılığı bilhassa turistleri
çatıya çıkarmayı sürdürüyor buda vatandaşlar ve turistler için tehlike arz etmektedir.
Hanın içi ise çok pis, bakımsız ve dökülmekte, hana giriş merdivenlerinin oldukça yıpranmış ve kötü durumda
olması hana giren vatandaşlar ve turistler düşme tehlikesi altında. İş yerlerinin çöpleri, bali (yapıştırıcı) kokusu,
aydınlatmanın olmaması insanları ürkütmekte. Hanın en sonunda bulunan Valide Hanın bir odası bir çay ocağına
dönüştürülmüş. Ufak bir oda ancak vatandaşlar ve turistler İstanbul’un güzel manzarasını seyretmek için bu
mekâna gelmekteler.
Ancak içerisi çok kötü durumda, balkon tellerle çevrelenmiş, duvarların boyaları dökülmüş. Bu kadar turist
çeken bir yerin restore edilerek Tarihi Yarımada’ya yeniden kazandırılması gerekir. Dükkânlar da tarihi bir
çarşıya dönüştürülebilir. Çatısı onarılıp turistler ve profesyonel fotoğrafçılar için güzel bir çekim yeri olabilir.
Tarihi Yarımadada bulunan çok sayıda kültür ve tabiat varlıklarının ile tarihi eser konumundaki yapıların
yaşatılarak korunması hakkında ilgili yasa ve diğer yasalar gereği kurulunuza sorumluluk verildiği
malumumuzdur.
Söz konusu Büyük Valide Han ve Hanlar bölgesindeki diğer hanlar ile ilgili kurulunuz görev ve sorumluluğunun
gereği ne gibi tedbirler almaktadır?
Bu tarihi hanlar ile ilgili kısa ve uzun vadeli çalışmalar yapılmakta mıdır?
Bu soruların cevaplanarak yazılı olarak tarafıma bilgi verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.
Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi
Kültür Varlıkları Komisyonu Üyesi
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
YAZILI CEVABI…
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İSTANBUL 4 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Sirkeci-FATİH / İSTANBUL
Konu: Boukoleon Sarayı
Tarih: 12/07/2018
İstanbul Fatih İlçesi’nin Büyük Saray kompleksinin günümüzde yer üstünde ayakta duran tek kalıntısı
olan deniz kıyısındaki Bizans dönemine ait 1600 yıllık Boukoleon Sahil Sarayı tamamen yok olmak
üzere…
Ulusal Basının gündeme getirdiği Marmara Denizi kıyısında bugünkü Cankurtaran ile Kumkapı arasındaki
Çatladıkapı mevkiinde, Küçük Ayasofya’nın hemen doğusunda Küçük Ayasofya Mahallesi, 86 ada, 37 parselde
bulunan ve bugüne yalnızca kalıntıları kalmış olan UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Bizans Sahil
Sarayı BOUKOLEON bakımsız ve korumasız durumdadır.
Bakımsızlıktan harabe haline dönen saray, defineciler tarafından köstebek Yuvasına dönüştürülmüş olup, acil
tedbirler alınmaz ise tamamen yok almak üzeredir. Sarayın balkonlu kısmında yoğun bitki örtüsü tahribatı
görülmekte ve üzeri yoğun olarak sarmaşıklarla örtülmüş durumdadır.
Kuzey tarafı 1870’lerde yapılan demiryoluna bakan sarayın bu kısmında yoğun tahribata maruz kalmıştır.
Demiryolunun beton duvarları ise yapının duvarlarına dayandırılmıştır.
İskele kısmına inen basamaklı rampanın altında kalan sarnıcın içi ve çevresi de çok yoğun bitki örtüsü ve
çöplerle dolu tam bir mezbelelik halindedir. Tinercilerin ve evsizlerin sığındıkları bir yapı konumuna gelmiştir.
Tarihi yarımada ve 2010 yılı Avrupa Kültür başkenti İstanbul’a hiç yakışmayan bir durumdadır.
2016 yılında açılışı yapılan Avrasya Tüneli’nin Çatladıkapı çıkışı ve çevresindeki düzenlemeler bölgenin
topografyasını daha da değiştirmiştir. Durduğu yerde yabancı bir tarihi kalıntıya dönüşmüş olduğu
görülmektedir. Günümüzde onarılmayacak olursa Boukoleon Sahil Sarayı gelecek dönemlere kadar ayakta
kalamayacağı aşikârdır.
 Definecilerin hedefi haline gelen tarihi eser ile ilgili bu güne kadar neden herhangi bir tedbir alınmayarak
koruma altına alınmamıştır?
 İBB ve Fatih Belediyesine çevrede tedbir alınması ve korunması için önlem alınması ile bir talebiniz
bulunmakta mıdır?
 Böyle bir talebiniz yok ise, kurulun görev tanımında yer alna Kültür Varlıklarını Koruma ve Denetleme
görevini yerine getirmeyen sorumlular hakkında herhangi bir yasal işlen yapılmış mıdır?
 Ulusal Basında yer alan haberler sonrası ne gibi bir işlem yapılmıştır?
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Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak İBB ve Fatih Belediye Başkanlığı nezdinde koruma tedbirleri
alınmasının sağlanması, ihmali olanlar hakkında yasal işlemlerin başlatılmasıiçin gereğinin yapılarak tarafıma
yazılı olarak bilgi verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla

Sn. Fazıl Uğur SOYLU
12.07.2018 tarihli e-posta başvurunuz ile Boukoleon Sarayı’nın içinde bulunduğu olumsuz durum belirtilerek,
• Definecilerin hedefi haline gelen tarihi eser ile ilgili bu güne kadar neden herhangi bir tedbir alınmayarak
koruma altına alınmamıştır?
• İBB ve Fatih Belediyesine çevrede tedbir alınması ve korunması için önlem alınması ile bir talebiniz
bulunmakta mıdır?
• Böyle bir talebiniz yok ise, kurulun görev tanımında yer alan Kültür Varlıklarını Koruma ve Denetleme
görevini yerine getirmeyen sorumlular hakkında herhangi bir yasal işlen yapılmış mıdır?
• Ulusal Basında yer alan haberler sonrası ne gibi bir işlem yapılmıştır?
Yukarıdaki sonların cevaplandırılarak İBB ve Fatih Belediye Başkanlığı nezdinde koruma tedbirleri alınmasının
sağlanması, ihmali olanlar hakkında yasal işlemlerin başlatılması için gereğinin yapılarak tarafıma yazılı olarak
bilgi verilmesi,
Talep edilmiştir.
● Bahse konu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 86 ada, 37 parselde yer alan, 1,347.50m2
yüzölçümlü, tapu vasfı “Kale Mahalli” olan, mülkiyeti İstanbul Belediyesine ait, Boukoleon Sarayı olarak
bilinen tarihi yapı kalıntıları İstanbul deniz surları güzergahı üzerinde olup Gayrimenkul Eski Eserler ve
Anıtlar Yüksek Kurulunun 10.09.1982 tarih ve 14051 sayılı genel kararıyla aynen korunması gerekli eski
eserlerden olduğuna karar verilmiştir. Kalıntılar Kurul kararları ile belirlenen Tarihi Yarımada Kentsel
Arkeolojik Sit Alanında,Dünya Miras Alanı ve I. Derece Koruma Bölgesi sınırları içerisinde, İstanbul IV
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.07.2012 gün ve 788 sayılı kararıyla uygun bulunan,
04.10.2012 tarihinde yürürlüğe giren 1/ 1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Uygulama
İmar Planında Kültürel Tesis Alanında kalmaktadır.
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● İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.07.2016 tarih ve 4978 sayılı
kararında“...Boukoleon Sarayının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanabilmesi için Müze
denetiminde kazı yapılabileceğine karar verilen taşınmaz hakkında 08.11.2010 tarih ve 4194 sayılı karar
gereklerinin yerine getirilmesine, 2863 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince gerekli koruma ve güvenlik
önlemlerinin mal sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesince alınmasına...” denilmiştir.
● Söz konusu kalıntıların korunmasına yönelik proje çalışmaları Fatih Belediye Başkanlığınca sürdürülmekte
olup İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.06.2018 tarih ve 6317 sayılı kararı
ile“…Fatih Belediye Başkanlığı Etüt ve Proje Müdürlüğünün 22.02.2018 tarih ve 60705025-755.01.014499/E.90852 sayılı yazısı ekinde iletilen rölöve, hasar analizi paftası, malzeme ve devşirme analizi paftası ile
dönem analizi ve özgünlük analizi paftasının uygun olduğuna, restitüsyon çalışmasının belge olarak kabulüne,
mevcut yapının statik performansını değerlendirmeye yönelik olarak kagir yapı uzmanı inşaat mühendisi,
malzeme uzmanı ve restoratör mimar tarafından hazırlanacak rapor ile restorasyon projesinin mülkiyet sahibi
kurumun uygun görüşüyle iletilmesine…” karar verilmiştir.
Müdürlüğümüzde söz konusu Boukoleon Sarayı kalıntılarına ilişkin değerlendirme bekleyen herhangi bir
talep, proje ya da başvuru bulunmamakta olup, kalıntılarda tahribata yol açan kaçak kazı vb. faaliyetlere
ilişkin olarak İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.07.2016 tarih ve 4978 sayılı
kararında da belirtildiği üzere “...2863 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince gerekli koruma ve güvenlik
önlemlerinin mal sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesince alınması” gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim. 13.07.2018
İSTANBUL 4 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
*************************
İSTANBUL 4 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE
KURULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Sirkeci-FATİH / İSTANBUL
Konu: 101 ada 48 parseldeki Lausos Sarayı Kalıntıları Tarih: 27/08/2018
101 ada, 48 parseldeki Lausos Sarayı, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, hazine
mülkiyetinde, Kentsel Arkeolojik sit alanında kalan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun
14.03.1965 tarih ve 2266 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 26.07.1985 tarih ve 1540 sayılı kararı ile
Arkeolojik Park olarak tanımlanmıştır. İstanbul’un Tarihi Alanları Unesco Dünya Miras Alanı içinde
Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Koruma Alanı Sınırları kapsamındadır. 1/5000 ölçekli “Tarihi Yarımada
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nda 1.Derece Koruma Bölgesinde, “Korunması Gerekli Tescilli Yeraltı
Eserleri” olarak gösterilen 101 ada, 48 parseldeki Lausos Sarayı kalıntıları üzerindeki sahne ve oturma terasları
yapılmış ve halka açık olarak kullanılmakta çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.
Bu alan yıllardır Fatih Belediyesi tarafından sahne olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Oturma terasları yapılmıştır.
 Kurulun görevleri arasında olduğundan, İBB ve Fatih Belediyesine söz konusu alanın bu şekilde oturma
terasları yapılarak halkın kullanıma açılmasında Kurulunuzun izni var mıdır?
 Böyle bir izniniz yok ise, kuruldan izin alınmadan “Korunması Gerekli Tescilli Yeraltı Eserleri” olarak
gösterilen 101 ada, 48 parseldeki Lausos Sarayı kalıntıları üzerindeki sahne ve oturma terasları yapısının
düzenlenerek kullanıma açılmasında sorumlular hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak İBB ve Fatih Belediye Başkanlığı nezdinde gereğinin yapılarak
tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla

Yanıt: Lausos Saray Kalıntıları
İSTANBUL IV NOLU istanbulkurul4@kulturturizm.gov.tr27 Ağustos Pzt 11:29
101 ada, 48 parselde yer alan St. EuphemiaMartiyrionu kalıntıları, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar
Yüksek Kurulu’nun 12.11.1977 gün ve 10140 sayılı kararı ile önemli arkeolojik bölge olarak tanımlanarak
korunması gerekli kültür varlığı kapsamına alınmıştır. 101 ada, 48 parsel aynı zamanda Taşınmaz Kültür ve
Tabiat Varlıkları İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 26.07.1985 gün ve 1540 sayılı kararı ile Arkeolojik Park olarak
tanımlanmıştır. 101 ada 48 parselde bulunan Bizans dönemi Antiochos Sarayı ve St. EuphemiaMartirionu kilise
kalıntıları, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.01.2005 gün ve 405
sayılı kararı ile bir kez daha korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.
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Söz konusu alanda sahne ve oturma terasları yapılarak halkın kullanımına açılmasına dair herhangi bir
Koruma Kurulu izni bulunmamaktadır.
Kurulumuzun 23.06.2010 tarih ve 3919 sayılı kararında “…Sultanahmet Meydanında 101 ada, 48
parselde bulunan St. Euphemia kalıntılarının bulunduğu Arkeolojik Parka ilişkin Kurulumuzun 4.12.2009 gün ve
3406 sayılı kararının geçerli olduğuna; yeni yapılan sahne ve oturma teraslarının ivedilikle kaldırılarak
kurulumuza bilgi verilmesine” denilmiştir.
Kurulumuzun 10.04.2013 tarih ve 1428 sayılı kararında “…İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 4.12.2009 gün ve 3406 sayılı ve 23.6.2010 gün ve 3919 sayılı kararlar
gereği yapılan işlemler hakkında belediyesince Kurulumuza bilgi verilmesine karar verildi" denilmiştir.
Kurulumuzun 30.07.2013 tarih ve 1893 sayılı kararında "... Kurulumuzun 10.4.2013 gün ve 1428 sayılı
kararımız gereklerinin ilgililerince
ivedilikle yerine getirilmesine karar verildi." denilmiştir.
Kurulumuzun 24.03.2016 tarih ve 4406 sayılı kararında “…, 101 ada 48 parselde yer alan sahne ve oturma
teraslarının kurulumuzun 23.10.2014 tarih ve 2937 sayılı Kurul kararı gereği kaldırılmasına,.“ denilmiştir.
Kurulumuzun 13.07.2017 tarih ve 5750 sayılı kararında, “…Kurulumuzun 24.03.2016 tarih ve 4406 sayılı
kararı ile 13.10.2016 tarih ve 5261 sayılı kararların gereğinin yerine getirilmesine karar verildi.” denilmiştir.
Konuya ilişkin alınan Kurulumuzun 23.05.2018 tarih ve 6257 sayılı kararı ile “…İstanbul İli, Fatih
(Eminönü) İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, 68 pafta, 101 ada, 48 parselde yer alan sahne ve oturma teraslarına
ilişkin Kurulumuzun 23.06.2010 tarih ve 3919 sayılı, 10.04.2013 tarih ve 1428 sayılı, 30.07.2013 tarih ve 1893
sayılı, 23.10.2014 tarih ve 2937 sayılı, 24.03.2016 tarih ve 4406 sayılı, 13.07.2017 tarih ve 5750 sayılı
kararlarının geçerli olduğuna, söz konusu uygulamanın ivedilikle kaldırılmasına, kaldırılacak uygulamanın
meydan bütünlüğü içinde farklı bir konumda projelendirilmesi durumunda değerlendirileceğine, Bakanlığımıza
tahsisli Arkeolojik Park ve Sergi Alanı olarak tanımlanan bölgede tespit edilen otopark faaliyetlerinin
Belediyesince kaldırılmasına” denilmiştir. Bilgilerinize arz ederim.
Ek: Kurulumuzun 23.05.2018 tarih ve 6257 sayılı kararı.
*************************
İSTANBUL 4 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Sirkeci-FATİH / İSTANBUL
Konu: Sirkeci’deki VLORA Han ve Kadırgada Tarihi BinaTarih: 27/08/2018
1. İstanbul Fatih İlçesi’nin Hobyar Mahallesi 5 pafta, 423 ada, 9-10 parselde Büyük Postane caddesi ile
Muhzırbaşi sokağın kesiştiği alanda Kapı numarası 5D olan Bakımsızlıktan harabe haline dönen 6 katlı tarihi
VLORA Han’ın durumu nedir. Roleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri yapılmış mıdır? Yapıldı ise ihya
edilmesi ne zaman başlayacaktır?
2. İstanbul Fatih İlçesi’nin Şehsuvar Bey Mahallesi Kadırga Liman Caddesi No:39/C (Neviye Sokak),
166 ada, 45 parselde bulunan Tarihi ahşap yapı çok kötü, bakımsız, işgalli, binanın girişinde lokanta, çay ocağı
ve manav dükkânları faaliyet göstermektedir. Yangına karşı hiç bir tedbir bulunmadığı gibi pencerelerinde uydu
çanak antenleri bulunmaktadır. Bu tarihi ahşap yapının durumu nedir?
 İBB ve Fatih Belediyesine binada ve çevresinde tedbir alınması ve korunması için önlem alınması ile
bir talebiniz bulunmakta mıdır?
 Böyle bir talebiniz yok ise, kurulun görev tanımında yer alan Kültür Varlıklarını Koruma ve Denetleme
görevini yerine getirmeyen sorumlular hakkında herhangi bir yasal işlen yapılmış mıdır?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak İBB ve Fatih Belediye Başkanlığı nezdinde koruma tedbirleri
alınmasının sağlanması, ihmali olanlar hakkında yasal işlemlerin başlatılması için gereğinin yapılarak
tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla
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İSTANBUL 4 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ VLORA HAN ile ilgili Cevabı… 03/09/2018
SN. Fazıl Uğur SOYLU
İlgi: 19.08.2018 tarihli Sirkeci’deki Vlora Han’a ilişkin bilgi talebiniz.
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 423 ada, 9 parselde bulunan Vlora Han’a ilişkin ilgi
mailinizde söz konusu yapının durumu ve rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılıp yapılmadığına
ilişkin bilgi talep edilmiştir.
İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 06.06.1990 tarih ve 1821 sayılı
kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen ve İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.01.2007 tarih ve 974 sayılı kararı ile koruma grubu I(bir) olarak
belirlenen, şahıs mülkiyetinde olan Vlora Han’ın İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun; 20.07.2016 tarih ve 4959 sayılı kararı ile rölöve, analitik rölöve, malzeme analizi ve dönemleme
analizleri, 25.07.2017 tarih ve 5776 sayılı kararı ile restitüsyon projesi uygun bulunmuş olup 14.12.2017 tarih ve
5989 sayılı kararı ile restorasyon projesi düzeltmelerle uygun bulunmuştur. 28.02.2018 tarih ve 6097 sayılı kararı
ile de müdahale paftası ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma, Uygulama
ve Araştırma Merkezince hazırlanan Malzeme Analiz ve Konservasyon raporu uygun bulunmuştur.
Restorasyon projesinin uygulamasına ne zaman başlanacağına ilişkin Müdürlüğümüze bilgi verilmemiştir.
Bilgilerinize rica ederim.
İSTANBUL 4 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL 1 NUMARALI YENİLEME ALANLARI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Sirkeci - FATİH / İSTANBUL
Konu: Sultan Sarnıcı
Tarih: 07.09.2018
Fatih ilçesi (1459 ada 22 parsel) Ali Kuşçu Mah. Yavuz Selim Cad. Ali Nâki Sok. No:4 Çarşamba
Çukurbostan Karşısında bulunan 1600 yıllık SULTAN SARNICI, İstanbul'un en büyük kapalı sarnıçlarındandır.
Yapım tekniği ve bezemeleri göz önünde bulundurularak en erken M.S. 4 yy sonuna Theodosius I dönemine
(378 -395) tarihlendirilebilmektedir.
Bizans Dönemi İçin çok önemli bir sarnıçtır. Asırlarca boş kalan ve daha sonraları bir dönem iplik bükücüler
ve marangozlar tarafından kullanılan yapı tahrip edilmiş, doğal dokusu kaybolmuş ve atık malzemelerin
biriktirildiği bir virane haline gelmiştir.
1600 Yıllık Tarihi Sultan Sarnıç, Birinci derece Tarihi Eser restorasyonu normlarına uygun olarak 7 yıl
boyunca yapılan çalışmalar sonucunda kongre seminer, konferans gibi toplantılar ve özel organizasyonlara ev
sahipliği yapmak üzere Vakıflar genel müdürlüğünden kiralayan özel bir şirket Türkiye Turizmi'ne ve Dünya
Kültür Hayatı'na kazandırılmıştır. Düğün, Nişan, Kına, Sünnet ve İftar yemekleri gibi organizasyonlara
yapılmaktadır.
 Söz konusu Tarihi Sultan Sarnıcın korunması ve aslına uygun yaşatılmasının esas sorumlusu
Koruma Bölge Kurulu, İBB ve Fatih Belediye Başkanlığı ile müşterek bir çalışması var mıdır?
 Birinci sınıf tarihi eser olan Sultan Sarnıcı Kurul görevlileri tarafından tahribat yapılıp
yapılmadığına dair belli aralıklarla kontrol edilmekte midir?
 Yapılan organizasyonlarda kullanılan ses düzeyi sınırları (desibel) ve ilave yapılan dekorlar tarihi
yapıya zarar verip vermediği kontrol edilmekte midir?
 Firmanın bünyesinde konusunun uzmanı arkeolog kadrosu mevcut mudur?
 Kadrolu Arkeolog yok ise tarihi sarnıcı kullanan firmaya işletme ruhsatı için neden bu şart
konmamıştır?
 Yakın zamanda sarnıcın üst bölümünde bir inşai faaliyet görülmektedir, bundan kurulun bilgisi ve
izni var mıdır?
 Var ise bu faaliyet bir cami inşaatı mıdır?
 Tarihi eser Bizans döneminden kalma olduğuna göre esas projesinde mevcut olmayan bir yapı mı
ilave edilmektedir?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak, İBB ve Fatih Belediye Başkanlığı nezdinde kontrollerin başlatılması
için gereğinin yapılarak tarafıma yazılı bilgi verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla
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Ynt: Sultan SARNICI Ali Kuşçu Mah. / Fatih
İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü istanbulyenileme1@kulturturizm.gov.tr11/09/2018
Sayın Fazıl Uğur SOYLUKurumsal mail adresimize 20/07/2018 tarihinde iletmiş olduğunuz ve Fatih
İlçesi, 1459 ada, 22 parselde yer alan AsparBurselyaSarnıçına dair bilgi talebinizi içeren iletiniz incelenmiştir.
Öncelikle Müdürlüğümüz, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde 2863 sayılı ve 5366 sayılı Kanun ve alt
mevzuatları kapsamında iş ve işlemleri yürütmektedir.
Posta iletinize konu olan Fatih İlçesi, 1459 ada, 22 parselde bulunan AsparBurselyaSarnıçıGayrımenkul
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 16/09/1987 tarih ve 3618 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz
kültür varlığı olarak tescil edilmiş, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
18/01/2006 tarih ve 1516 sayılı kararı ile koruma grubu 1 (bir) olarak belirlenmiş, onarım projesi onaylanmış ve
proje uygulama sorumluluğu proje müellifi ve mülkiyet sahibi olan İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü
sorumluluğuna bırakılmıştır.
Bu kapsamda;
1) Onarım projesi koruma bölge kurulu tarafından onaylanmış olan mezkur taşınmazın aslına uygun olarak
yaşatılması mülkiyet sahibi kurum olan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılması gereken bir husustur
2) Söz konusu taşınmaz üzerinde yapılan uygulamalara Birimlerimize yapılan başvurular sonucunda
Müdürlük uzmanların yerinde kontroller yapılmakta ve kurul kararları alınmaktadır.
3) Taşınmaz içinde yapılan organizasyonlar sırasında oluşan ses düzeyi sınırını (desibel) ölçümleyecek
veya tarihi mekana zarar verip vermediğinin tespit edebilecek teknik bir alt yapıya sahip olmamakla birlikte bu
husus Müdürlüğümüz tarafından yapılan bir çalışma da olmayıp, gerekli görülmesi halinde Koruma Bölge
Kurulu tarafından, mülkiyet sahipleri tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara yaptırılması istenmektedir.
4) Bildiğiniz üzere işletme ruhsatı Müdürlüğümüz tarafından verilen bir belge olmayıp, ilgili Belediye
tarafından verilen bir belgedir. Bu kapsamda işletmede kadrolu bir arkeolog bulunup bulunmadığı
bilinmemektedir. Kaldi ki kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel veya özel mülkiyete sahip kültür varlığı
taşınmazlarda, Müdürlüğümüzün bu şekilde bir görevlendirme yetkisi bulunmamaktadır. Konuya dair mülk
sahibi (Vakıflar Genel Müdürlüğü adına İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü)'nden bilgi edinilmesinin
uygunolacaktır.
5) Ayrıca taşınmaz üzerinde varlığı bilinmekle birlikte günümüzde yerinde olmayan Sivasi Tekke
Mescidi'ne dair İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
20/10/2015 tarih ve 1271 sayılı kararı ile restitüsyon ve rekonstriksüyon projelerinin onaylandığı tespit
edilmiştir.
6) Posta iletiniz kapsamında ilgili Kamu kurum ve Kuruluşlar ile Mülkiyet sahibine yazı yazılacak olup
tarafınıza da bilgi verilecektir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Ali Serkander DEMİRKOL
Kurul Müdürü
*************************
İSTANBUL 2 NUMARALI YENİLEME ALANI KÜLTÜRVARLIKLARINI
KORUMABÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Sirkeci-FATİH / İSTANBUL
Konu: Tekfur Sarayı
07.09.2018
Blakhernia Sarayı kompleksinden günümüze kalan tek saray olan İstanbul Fatih İlçesi sınırları içerisinde
Edirnekapı semtinde, Ayvansaray Mahallesi 2701 ada 11 parselde bulunan Tekfur Sarayı, kara surlarına bitişik
olarak inşa edilmiş, konum olarak Edirnekapı ve Eğrikapı arasında kalan kalın duvarlı sarayın Bizans İmparatoru
Porfirogennetos döneninde yapıldığı düşünülüyor.
Tekfur Saray'ının restorasyon süreci 2013 yılında başladı. Saray'ının çatısı yeniden inşa edildi.
Restorasyona alınan Saray’a ahşap pencere, alüminyum korkuluklar eklendi. Klima, merdiven ve çatı yapılarak
kapalı bir mekâna dönüştürüldü.
Restorasyon için uzmanlar "Sıradan inşaat mantığı, hatta Ortaçağ’dan kalan bir yapıya yapılan
müdahaleleri “felaket” ” olarak nitelendirdi.
En son olarak, Edirnekapı’da yer alan sarayın dış cephesine asansör eklendiği ulusal basınında haber
oldu. Sivil Bizans mimarisinin nadide örneklerinden olan saraya asansör yapılması Tarihi değerleri olan
yapılarımıza bakış açısının bir göstergesidir.
 1. sınıf tarihi eser olan Tekfur Sarayı’na bu işlemlerin yapılmasında Kurulunuzun izni var mıdır?
 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması
Hakkında 5366 sayılı yasa gereği, Kurulunuzun bu konularda sorumlu olduğundan, tarihi saraya aslına
uygun olmayan ilaveler yapılmasına müdahil olunmakta mıdır?
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 Kurulun görev tanımında yer alan Kültür Varlıklarını Koruma ve Denetleme görevini yerine getirmeyen
sorumlular hakkında herhangi bir yasal işlen yapılmış mıdır?
Yukarıdaki soruların cevaplandırılarak, İBB ve Fatih Belediye Başkanlığı nezdinde, ihmali olanlar
hakkında yasal işlemlerin başlatılması için gereğinin yapılarak tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesini arz ve
talep ederim. Saygılarımla
KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGI
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
Sayı : 22033973-165.02.04-E.743160 13.09.2018
Konu : (34.Y2.20.275)
Sayın Fazıl Uğur SOYLU
İlgi : Fazıl Uğur SOYLU'nun 07.09.2018 tarihli başvurusu.
12.07.1995 İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun tarih ve 6848 sayılı
kararı ile belirlenen Tarihi Yarımada Kentsel ve Tarihi Sit Alanı içerisinde yer alan, Gayrimenkul Eski Eserler
ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 15.11.1975 tarih ve 8766 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak
tescil edilen, İstanbul IV Numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 10.09.2008 tarih ve
2359 sayılı kararı ile yapı grubu I olarak belirlenen 2701 ada 11 parselde yer alan Tekfur Sarayı'na ilişkin ilgi
yazıda; sarayın dış cephesine asansör eklendiği ve ulusal basında konunun haber edildiği, yapılan bu uygulamaya
ilişkin Kurulumuzun izninin olup olmadığı ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Denetleme görevini yerine
getirmeyen sorumlular hakkında yasal işlem başlatılıp başlatılmadığı konu edilerek konuya ilişkin bilgi talep
edilmektedir.
Konuya ilişkin Koruma Bölge Kurullarının görev, yetki ve çalışma şekline dair 57 –(Değişik: 17/6/1987 3386/14) Maddesinde;
"...Koruma bölge kurulları, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde olmak kaydıyla aşağıdaki
işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.
a) Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yapmak,
b) Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak,
c) Sit alanlarının tescilinden itibaren üç ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını belirlemek,
d) Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip karar almak,
e) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak,
f) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanlarının tescil
kaydını kaldırmak,
g) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarına
ilişkin uygulamaya yönelik kararlar almak..." denilmektedir.
Müdürlüğümüz arşivinde bulunan 34.Y2.20.275 numaralı işlem dosyasında yapılan incelemede
Kurulumuzun 03.04.2018 tarih ve 2570 sayılı kararı ile Tekfur Sarayı Müzesi Revize Teşhir Tanzim ve
Uygulama Projesi düzeltmelerle uygun bulunmuş olup söz konusu proje incelendiğinde ilgi başvurunuzda
konu edilen asansörün projede yer aldığı görülmektedir. Ancak söz konusu asansörün projesine uygun
olarak yapılıp yapılmadığına dair gerekli incelemenin Müdürlüğümüzce yapılacağı hususunu bilgilerinize
rica ederim.
e- imzalıdır
Mustafa Barış HARMANKAYA
Müdür V.
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f. BİMER’E BAŞVURULAR

SORU: #1701030985 Başvuru Detayı 19/07/2017
İstanbul Fatih İlçesi Demirtaş Mahallesi Fetva yokuşu
494 Ada,22 Parselde bulunan mülkiyeti maliyeye ait
olan ve halen İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Dekanlı Biyoloji Bölümü ile Botanik Ana Bilim
Başkanlığının
kullandığı
Alfred
HEILBORNN
BOTANİK BAHÇESİ,
İstanbul Müftülüğüne Biyoloji Binasının yapımı
karşılığı ya da başka değişik sebepler ile Devredilmesi
veya satılması söz konusu mudur?
AlfredHeılbornn Botanik Bahçesi’nin son hukuki
durumu hakkında tarafıma bilgi verilmesi için gereğini
arz ederim.
Cevap: MALİYE BAKANLIĞI > TOPKAPI EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ (25.07.2017 13:50)

SORU: #1800676842 Başvuru Detayı 08/…/2018
İstanbul Fatih İlçe sınırlarında Fatih Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından
01/03/2017 -01/03/2018 tarihleri arasında denetlenen iş yerlerinin sayısı, 5996 sayılı Kanunun 41. maddesi 1.
fıkrası c bendi gereğince verilen idari para cezaların miktarı, ödenen cezaların miktarı, indirimden
yararlananların sayısı ve indirim tutarları, Sulh Hukuk Mahkemesine başvurularak yapılan itirazların adedi
kaçtır.
Türk vatandaşlarına uygulanan denetimlerin ilçemizde çok sayıda gıda imalatı ve satışı yapan iş yerlerini açan
yabancı uyruklar için nasıl uygulanmaktadır? Yabancıların iş yerleri için Yukarıda soruların ayrıca
cevaplanmasını rica ederim.
İş yerini yeni açan vatandaşlarımıza uygulanan kanun ve yönetmelikler hakkında uyarıcı nitelikte bilgi verilmesi
için yapılan çalışmalar var mıdır? Bunlar nelerdir. Yukarıda sorulan soruların cevaplanarak tarafıma yazılı olarak
bilgi verilmesi için gereğini araz ve talep ederim. Saygılarımla
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SORU: #1701122932 Başvuru Detayı 08/04/2017
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Demirtaş Mahallesinde bulunan
494 ada, 22 parsel nolu taşınmazın Hazineden (Maliye
Bakanlığı) İstanbul Üniversitesinin 09/12/2014 tarih ve
83889 sayılı muvafakat yazılarına istinaden Müftülük
Hizmetlerinde kullanılmak üzere Diyanet İşleri
Başkanlığına 06/06/2015 tarih ve 13995 sayılı yazı ile
tahsisi yapılmış idi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Müftülüğünün
bitişiğindeki bu 14.878,00 m2 'lik SİT alanını hangi
amaçla kullanacaktır. Bu konudaki projeleri nelerdir.
Tahsis edilmesinden 2 yıl gibi bir zaman geçmesine
rağmen Kamuoyuna bu alanın tasarrufu hakkında bilgi
neden verilmemiştir.
Bu alandaki Herbaryum (kurutulmuş bitki kütüphanesi),
tescilli ağaçlar, seralar ve binlerce bitki nasıl
korunacaktır, ya da taşınması mı istenecektir?
Bu konuda tarafıma detaylı bilgi verilmesini arz ederim.
Cevap: MALİYE BAKANLIĞI > TOPKAPI EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ (22.08.2017 10:15)TOPKAPI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FATİH SERVİSİNİN 22.08.2017
TARİH VE 121571 SAYILI YAZISI İLE CEVAP VERİLMİŞTİR.
SORU: #1701122932 Başvuru Detayı 08/…/2018
Cevap: FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI > ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ (13.04.2018 09:58)
Sayın FAZIL UĞUR SOYLU,
T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)’ ne yapmış olduğunuz 1701122932 sayılı başvurunuz 13.04.2018
tarihinde ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevaplanmıştır:
Sayın İlgili,
5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması”
hakkındaki yasa ve 14.12.2005 tarih 26023 sayılı uygulama yönetmeliği kapsamında 24.05.2006 tarih ve 2006/10501 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile Süleymaniye, Hacı Kadın, Kalenderhane, Molla Hüsrev, Hoca Gıyasettin, Sarıdemir, Yavuz
Sinan ve Demirtaş Mahalleleri’nden oluşan alan “Süleymaniye Yenileme Alanı” olarak belirlenmiştir. Süleymaniye
Yenileme Alanı ile ilgili işlemleri yürütmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Eminönü Belediyesi arasında protokol
imzalanmış olup, bu protokole göre yenileme alanı 5 etaba ayrılmıştır. Söz konusu 494 ada,22 parsel sayılı yer bu protokol
gereğince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı-Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü’nce
çalışmaları yapılan 5.etap içerisinde kalmaktadır.Müdürlüğümüzde mevcut kayıtlarına göre onaylı herhangi bir yenileme
avan proje yoktur.Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Varlıkları Daire
Başkanlığı Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğünden bilgi alınması arz olunur.
İyi günler dileriz.

SORU: #1701122932 Başvuru Detayı 08/…/2018 Seyyid Ömer Camisinin alt kısmının Depo Olarak
Kullanılması

Cevap: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI > FATİH İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ (03.12.2017 20:06)
Konu İstanbul Müftülüğünün uhdesindedir.
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B) Bütün Belediyelerin Meclis üyeleri





a. Görev döneminizde ağırlıklı olarak hangi yerel politika alanlarında çalışma
yaptınız?
2012 yılında yapılan İmar Planlarının İptali ve Halkın Mağduriyetinin önlenmesi,
Belediye Hizmetlerindeki aksaklıkların ve usulsüz harcamaların ve israfın, Fatih
Halkının bilgi sahibi olması konusunda sosyal medyaya ve Ulusal Basına ve Hukuka
taşınarak bilgi sahibi olmaları sağlandı.
Kaçak yapılaşma, zabıta, temizlik, fen işleri, park ve bahçeler müdürlüklerinin
konularındaki çalışma aksaklıklarının belirlenerek ilgili müdürlüklere, gerektiğinde
Meclis gündemine taşınarak Halkın hizmet almasındaki aksaklıkların giderilmesi.
b. Bu alanlarda halka, kente ve belediyeye sağladığınız katkıyı kısaca
özetleyebilir misiniz?

 Fatih İlçesinde Halkın yararına uygun olarak yapılmayan İMAR Planlarını mahkemeye
taşınarak her aşamasında halkın mağduriyetinin olmaması için müdahil olundu.
 Halka yapılan hizmetlerin düzgün, eşit ve tarafsız yapılması konusunda takipçi
olundu.
 Kültür Varlıklarının Yaşatarak korunması için gerekli ikaz, şikâyet ve Suç duyuruları
yapılarak, Kültür Varlıklarının ihyasında ve çöküntü halinde olanları gündeme alınması
sağlandı.
Bazı Örnekler: Sarayburnu’ndaki ATATÜRK Anıt Heykeli’nin etrafının açılması
sağlanarak çevresinin temizletilmesi, Boukoleon Sarayı, Tekfur Sarayı, Sultan Sarnıcı,
Laousoss Saray Kalıntılarını Kurulun gündemine tekrar sokularak gereği için İBB ve
Fatih Belediyelerine yazı yazdırılması, Eski Roma Sarayı üzerine yapılan inşaatın
yıkılmasının, Acemoğlu Hamamı üzerine yapılan Celal AĞA Konağının mühürletilerek
Hamamın meydana çıkartılması için Koruma Kurulunun tekrar devreye sokulması, birçok
Tarihi Han ve Ahşap binanın ihyasının yapılması sağlandı.
 İstanbul Üniversitesi BOTANİK Bahçesinin Müftülüğe tahsis edilmesini meydana
çıkartarak Ulusal Basına taşınıp Kamuoyu oluşturuldu.
 Yüksek bütçeli ve zorunlu olmayan harcamaların yapıldığı ihaleler takip edildi, Kamuoyu
ile paylaşıldı. Bazıları hukuka taşındı.
 Belediye personelinin özlük hakları dikkatle izlenerek tarafsız ve eşit bir uygulama
yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek tespit edilen aksaklıklar Meclis gündemine ve
hukuka taşındı.
 İlçemizdeki, Temizlik ve Zabıta hizmetlerinin, park bahçe hizmetlerinin ve fen işlerinin;
kaldırım, ferforje, çukur, çöp, konteynır temizliği, kaçak yapılaşma, zabıta hizmetleri,
işgaliye ve bozuk yolların düzeltilmesi gibi halktan gelen yada tarafımın tespit ettiği 100
den fazla konuya müdahil olunarak ilgili müdürlükler tarafından aksaklıkların giderilmesi
sağlandı.
 5.000 takipçisi olan Facebook sayfam ve tweter adresimi aktif olarak kullanarak
yaptığım muhalefet görevinin gereği, hukuka taşıdığım konular, verdiğim önergeler ve
ulusal basına çıkarttığım haberleri paylaşarak takipçilerim bilgilendirildi.
 Bölge halkından ve CHP örgütünden gelen şikâyet ve Kamusal istekleri Meclis
Gündemine, gerektiğinde hukuka ve Ulusal basına taşıyarak konunun hayata
geçirilmesi için baskı oluşturuldu. (Başarı oranı %40 kadar gerçekleşmiştir.)
 Kamu Bütçesinden alınan Ramazan İftar paketlerinden 54.700 adedinin kaybı tespit
edilerek hukuka taşındı.
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 Pazar Yerlerinin denetimi ve pazarlara halkın kullanımı için kontrol terazisi konması
sağlandı
 Fatih ilçesinin en büyük mahallesi olan Seyyid Ömer Mahallesinde halkın yoğun
olarak kullandığı Aile Sağlık Merkezinin kapatılarak, 1,5 km uzaklıktaki başka bir
mahalleye taşınması üzerine, konuyu Meclis Gündemine, Ulusal Basına ve Hukuka
taşıyarak oluşturduğum baskı neticesinde mahallenin en uygun yeri olan Yoncalı
Sokak Yoncalı Parkın bulunduğu alana yeniden yapılması sağlanmış olup, Eylül
2018 tarihinde faaliyete geçmiştir. Belediye Başkanı bu konudaki davası Danıştay
İdari Davalar Kuruluna taşınmıştır.
Yaptığım hukuki çalışmalar ve takibim sonucu CHP’Lİ Belediyelerde devamlı
denetim elemanları bulunduran SAYIŞTAY ve MÜLKİ İdare Müfettişlerinin uzun
yıllar Denetlemediği FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINA Çifte denetim yapılması
aşağıdaki yazışmalar sonunda sağlandı.
İlgi:
a) İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 22480840/5731 sayı 09/10/2015 Tarihli İstanbul İli Fatih Belediyesi Konulu
yazı
b) İstanbul Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 78411129-492-e 65403 sayı 27/10/2015 tarihli Fatih Belediyesi Fazıl Uğur Soylu
Konulu yazı
c) İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderilen 2016/24 sayı 21/12/2016 tarihli ihbar dilekçesi
d) İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 2016/25 sayı 21/12/2016 tarihli ihbar dilekçesi
e) İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 22480840/7284 sayı 28/12/2015 Tarihli İstanbul İli Fatih Belediyesi Konulu
yazı
f)
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 22480840/7285 sayı 28/12/2015 Tarihli İstanbul İli Fatih Belediyesi Konulu
yazı
g) Sayıştay Başkanlığı DYHB-GYİM/2016/897 622985-49921 sayı 08/12/2016 tarihli 25/11/2016 tarihli dilekçeniz konulu yazı
h) Sayıştay Başkanlığı DYHB-05- HBGRB-BE/2016-1242 sayı 19/12/2016 tarihli İhbar üzerine istenen denetim konulu yazı
i)
Mülkiye Başmüfettişliğine 29/09/2015 tarih 2015/12 sayılı yazım
Yukarıda ilgi a, b, c, d, e, f, i yazışmaları neticesinde 2017 Aralık ayı itibarı ile 2 SAYIŞTAY Müfettişi Fatih
Belediyesinde Denetim görevine başlamıştır.
Ayrıca İlgi g,h ile Danıştay Birinci Dairesine kadar yaptığım Hukuki takibim neticesinde İlgili Dairenin 2016/2527 Esas
dosyasına 2017/369 Karar No ile İçişleri Bakanının 22/08/2016 tarih ve İNS:2015.34.2847-2512 sayılı kararının bazı maddelerde
belirtilen eylemler yönünden şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kısmının kaldırılması kararı ile ÖN İNCELEME
yapılmasına verdiği karar gereği 15/01/2018 tarihi itibarı ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından
Mülkiye Başmüfettişi görevlendirmiştir.
2013 yılından sonra Hiçbir Kamu Denetimi, Mülkiye / Sayıştay Müfettişlerinin görevlendirilmesi yapılmayan FATİH
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA yaptığım ihbarlar, ısrarcı takibim ve hukuki mücadelem neticesinde Danıştay’a Kadar taşınan
konularda İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN MÜLKİYE MÜFFETTİŞİ, SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TARAFINDAN
SAYIŞTAY MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ. 05.02.2018

Israrlı Hukuki Takiplerim sonucu atanan müfettişlerin incelemeleri sonucu Yapılan
Usulsüz ödeme olan 139.985,70 TL’nin Belediye Kasasına İADE ETTİRİLDİ.
Sorumlular hakkında verilmeyen yargılama kararına Danıştay nezdinde itiraz edildi.
c. Yaşadığınız belediyenin gelişim göstermesi gereken üç politika
Alanını Sıralar mısınız?
1. Şeffaf ve Hesap verebilir, eşit hizmet, yoksul vatandaşlara pozitif ayrımcılı yapılarak
yeşil alanların çoğaltılması, çocukların ve yaşlıların her semtte faydalanacağı alanların
çoğaltılması ve de insan dostu olan canlılara yaşam hakkı tanınan Belediyecilik
hizmetleri,
2. Kent Konseyinin aktif ve yetkin olarak Bursa Nilüfer İlçesi örneği işlerliğinin
sağlanması
3. Budapeşte, Venedik örneklerinde olduğu gibi 8000 yılık tarihi geçmişi olan Doğu
Roma, Bizans, Osmanlı İmparatorluğunun Başkenti, Cumhuriyet dönemlerinin önemli
merkezi olan Tarihi Yarımada Fatih İlçesinin Kültür Varlıklarının zenginliği ile
yaşatılarak Dünya Turizm Merkezi olacak şekilde çalışmalar yapılmalıdır.
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5. SONUÇ
2009-2014 ve 2014-2019 yıllarında Fatih Belediye Meclis Üyesi olarak Halkımız
tarafından verilen muhalefet görevini, 1989-1992 yıllarında Fatih Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlerinden edindiğim tecrübelerimin üzerine
inşa ederek yaptığımın kanaatini taşıyorum.
Mart 2019 da yapılacak 2019–2024 Yerel Yönetimler Seçimlerinde Fatih Belediye
Meclis Üyeliği için Aday Adaylık başvurumu yaptım.
Üçüncü dönemimde, Aday gösterilerek, seçilmem halinde Muhalefet Meclis Üyeliğinden
İktidar ve İstanbul Büyük Şehir Meclis Üyeliği yapmak arzusu taşımaktayım.
Üçüncü dönem olarak aday olmak istemem, yadırganabilir, ancak; İBB ve İktidar
Belediye Meclis Üyesi olmak tecrübelerimi ve çalışmalarımı; Halkımızın, yeşilin
katledildiği, rantiyecilerin meydanı boş bulduğu, yaşam kalitesinin düştüğü, trafiğin dev
bir sorun hale geldiği, sanat ve sporun yok edildiği, dar gelirli vatandaşlarımızın yaşam
sıkıntılarının arttığı, sokak hayvanlarımıza ve kendinden olmayana yaşam hakkının
verilmediği İstanbul gibi bir metropolde korkmadan azimle mücadele edebileceğime Adli
uzlaştırmacı ve bilirkişi tecrübelerime de dayanarak inanmaktayım
Fatih Belediye Meclis Üyesi olarak, yaptığım çalışmalar yapacağım hizmetlerin
teminatıdır.
Adaylaştığımda, geçmiş ve bu dönemlerdeki birikimlerimle, 2019-2024 yıllarında Halkın
onay vermesi üzerine; Halkımıza, İktidar Meclis Üyesi olarak hizmet ederek
toplumumuza yakışan yaşam tarzının hayata geçirilmesine katkı koymak istemekteyim.
Tüm bu dileklerimle çalışmalarımın ve tecrübelerimin dikkate alınması ve Aday adayı
başvurumun İBB Meclis Üyesi olacak sıralamada Aday olarak değerlendirilmesi, örgüte
gidilmesi halinde örgütümüzün de onayını alacağımdan tereddüdüm olmadığını ifade
ederek gereğini arz ve talep ederim.
Saygılarımla

Fazıl Uğur SOYLU
Fatih Belediye Meclis Üyesi

194

FAZIL UĞUR SOYLU
FATİH BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

6. ÖZGEÇMİŞ
1956 Gaziantep doğumluyum. 1962 yılından beri Fatih ilçesinde ikamet etmekteyim.
Marmara Üniversitesi, İstanbul İ.T.İ.Akademisi Sultanahmet İşletme Muhasebe Bölümü
mezunuyum. 1989 yerel seçimler sonucu kazandığımız Fatih Belediyesinde önce Halkla
İlişkiler Müdürlüğü, sonrada Zabıta Müdürlüğü görevlerinde bulundum. (1989 -1992)
Kasım 1991 yılında yapılan 19. dönem genel seçimlerinde SHP'den İstanbul 2.seçim
bölgesinde 12.sırada seçimlere girdim. (1997–2003) CHP Fatih İlçesinde, 3 dönem İlçe
Başkan yardımcılığı görevini ifa ettim. 1999 yerel 2002 genel seçimlerinde, seçimden
sorumlu İlçe Başkan Yardımcı ve Seçim, Propaganda Komisyonu Başkanı olarak görev
yaptım.
İstanbul Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliğine bağlı İstanbul Radyo TV. Tamircileri
Esnaf Meslek Odasında 2 dönem (8Yıl) Başkan Yardımcılığı, 1 dönem (4Yıl) Denetim
Kurulu başkanlığı yaptım. Bilişim ve Bilişim Teknolojileri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı
Usta Eğiticilik Belgesi sahibiyim.
Ankara merkezli Bilişim Güvenliği Derneği (BGD), İstanbul’da Türkiye Bilgi Güvenliği
Derneği (TBGD), Bilişim Yazılım Birliğinin (BİYESAM), İstanbul SDD adlı derneklerin
kurucu üyesiyim.
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığı, İstanbul
Bilirkişi Bölge Kurulunda; Kamu Yönetimi, İşletme, Ekonomi ve Bilişim Suçları Uzmanlık
Alanlarında 1226 sicil numaralı Bilirkişiyim.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı,
İstanbul Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında (İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığında) 221 Sicil numarası ile Uzlaştırmacı olarak 2016 yılından
itibaren Toplumsal Barışa hizmet amaçlı Uzlaştırmacı olarak görev yapmaktayım.
İki dönem Yüksek Ticaretliler Derneği başkan vekilliği görevini yürüttüm. Marmara
Üniversitesi Mezunları vakfı (İSTİVAK) yönetim kurulu üyeliğinde ve İktisadi İşletmesi
Müdürlüğünde bulundum. TÜBİDER, TBD ve TUKODER' in üyesiyim. 340696 sicilli Fahri
Trafik Müfettişiyim.
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. 2009-2015
yıllarında, Fatih Belediye Meclis Hukuk Komisyonu üyeliği, 2 dönem Denetleme Komisyonu
üyeli görevini ifa ettim.
Ekonomi ve Bilişim konularında danışmanlık yapan bir firma sahibiyim. Bağ kur
emeklisiyim. CHP Parti Okulu eğitmeniyim. AÖF ADALET Ön Lisans 1. Sınıf
Öğrencisiyim.
Okul Yöneticilerinin Liderlik Alanları, Toplam Kalite Yönetiminde Eğitim
Yöneticilerinin Sorumlulukları, Eminönü Tarihi Meydanlar ve Hanlar Bölgesi, Uluslararası ve
Çok Uluslu Şirketlerde Stratejik Pazarlama Yönetimi, Türkiye’de Yabancı Sermaye, Sigorta
Sektörü Ve Kasko Açılımları konulu yayınlanmamış tezlerim bulunmaktadır.
2016 – 2017 yılları ile 2018 yılında halen Fatih Belediye Meclis Başkanlığı Kültür
Varlıklarını Koruma Komisyon üyesi ve 2018 yılı denetim komisyonunda görev yaptım
Evli, Ses Mühendisi ve Turizm İşletme Mezunu 2 evlat sahibi olup, orta derecede
İngilizce biliyorum.
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