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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 10 OCAK 2022 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTI GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 

       TOPLANTIDA BULUNANLAR : Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı 

                                       ÜYELER : Mert DİMİLİ, Oğuz HANÇER, Ercan 

BARUTÇUOĞLU, Galip GÜR,  Osman DURDU,  Aydın BAYRAKTAR,  Zeynep AKIŞ 

SERİNTÜRK,  Mehmet Şamil YİĞİT, Sedat AKKUŞ, Emrah KESKİNDEN, Şükran 

BEKAR, Songül ŞANLI, Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI, Mustafa KAYNATMA, Elif 

ACAR YAŞAR, Fatih AYDIN, Rıdvan ÇAKMAK, Durmuş USLU,  Alpaslan EKER, Bülent 

ÇİÇEK, Tekin RAMA, Dursun YAVUZ, Nihat ÇETİN, Mehmet ÖKSÜZ, Mahir DAĞ, Ümit 

GÜLER,  Sedat ÖZER, Bekir DÖĞER, Mehtap ÜNLÜ 

 

        TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Emir BİRGÜN, Arzu KARATAŞ 

 

 Yoklama yapıldı. 

 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, gruplar adına mazeret 

belirtmek isteyen var mı?  Milliyetçi Hareket Partisi tam, İyi Parti tam, bağımsız üyemiz 

burada. Adalet ve Kalkınma Partisi. Geliyorlar mı Elif Hanım ve Şükran Hanım? Cumhuriyet 

Halk Partisi grubunda Emir BİRGÜN, Arzu KARATAŞ ve Bülent ÇİÇEK herhalde.  

           Evet, ismini saydığım arkadaşların mazeretli olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Raporlar başlığımızın birinci maddesiyle görüşmelere başlayabiliriz. Buyurun.   

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Özür dilerim, özür dilerim. Buyurun 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gündem dışı konuşmak istiyor. 

--Meclis Üyesi: 
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle mi?  

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Evet 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, tamam. Özür dilerim. 

Gruplar adına söz almak isteyen arkadaşlarımıza söz verelim o halde. Buyurun Sayın 

BARUTÇUOĞLU 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olur, olur. Buyurun 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis üyesi 

arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. 

--Meclis Üyesi: 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet ya. Belediyemizin çok değerli 

müdürleri, çalışanları, emekçileri, değerli basın mensupları ve bizi izleyen değerli 

Gemlikliler. Hepinizi Allah’ın selamıyla selamlıyorum. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi 

cümlemizin üzerinde olsun. Günümüz hayırlı olsun.  

Değerli arkadaşlar, öncelikle bugün çok üzüntülü bir haber aldık. Maalesef Bursa 

Büyükşehir Belediyesinde görevli dört tane genç kardeşimiz, itfaiyeci kardeşimiz bir olaya 

müdahale ederken, müdahaleye giderlerken maalesef elim bir trafik kazası sonucunda vefat 

ettiler. Allahtan rahmet diliyoruz kendilerine. Cenabı hak rahmetiyle muamele etsin. 

Ailelerine, yakınlarına ve Bursa Büyükşehir Belediyesi camiamıza baş sağlığı ve sabırlar 

niyaz ediyorum. Tabi bu kazalar çok üzücü gerçekten. Sabahta bir trafik kazası haberi 

almıştık. Çanakkale’de, yanılmıyorsam bir otomobil ile tırın çarpışması sonucunda da bir 

aileden beş kişi vefat etmişti. Allah onlara da rahmet etsin. Trafik maalesef affetmiyor. Trafik 

kurallarına yani yolların kralı olmuyor da, yolların kuralı oluyor. Lütfen yolların kurallarına 
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uyalım. Yolların kralı olmak gibi bir ham hayale kapılmayalım arkadaşlar. İnanın bu kurallara 

uymak dinimizin de gereğidir. İnsanlığın da gereğidir. Medeniyetin de gereğidir.  

Ayrıca geçtiğimiz on gün içerisinde Başkanımızın covit-19 hastalığına yakalandığını 

duyduk. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Allah şifalar versin. Bütün bu hastalığa yakalanan 

kardeşlerimize Allah’tan şifalar niyaz ediyorum. Ve bir kez daha da aşı olayını gündeme 

getiriyorum arkadaşlar. Bakın yerli-milli aşımızda çıktı çok şükür. Hiç kaçarı yok artık. 

Lütfen aşımızı olalım. Aşılarımızı olalım. Bu hastalıklara karşı aklın gereği budur. Bilimin 

gereği budur. Dininde gereği budur. Çünkü Allah bize “kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye 

atmayın” buyuruyor Cenabı Hak Kuran-ı Kerimde. Kendini kendi elinle tehlikeye atmak ne 

demek? “Ben aşı olmam. Bana bir şey olmaz.” Hayır, her şey olabilir. Ummadığın taş baş 

yarar derler. O yüzden aşıya dikkat.  

Değerli arkadaşlar tabi gündem dışı olaylarda hem yurt içi, hem Gemlik içi olaylar 

var. Onlara kısa kısa değinip, arkasından müsaadenizi isteyeceğim.  

Geçtiğimiz günlerde İzmir Adliyesinde şehit olan, oradaki teröristlere tek başına o 

anda onları yakaladığı gibi onlarla mücadeleye girişip şehit olan Fethi SEKİN kardeşimizi, 

polis memurumuzu rahmetle anarak başlıyorum sözlerime. Allah rahmet eylesin. Mekânı 

cennet, ruhu şad olsun.  

Yine Maçka’da şehit olan Eren’imizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ferhat 

Astsubayımızla beraber orada hainlerle yaptıkları o mücadele esnasında şehitlik mertebesine 

ulaştılar. Cenabı Allah her ikisine de rahmet eylesin. Mekânları cennet olsun. Ve bir teşekkür 

burada vacip oldu. Bunun filmini şehit aileleriyle beraber izlenme. Bunu kim akıl etmişse, 

kim düşünmüşse tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ve böyle milli duygularımızı, mili 

hasletlerimizi ortaya çıkaran filmlerin daha çok yapılmasını temenni ediyorum ve bunların 

geniş halk kitlelerince izlenmesini temenni ediyorum. Konulu, bizi biz yapan değerleri ön 

plana alan filmler lazım bize. Zaman öldürmeye, zamanı çarçur etmeye, ne bileyim hop 

terelellim diye tabir edilen kabilden filmlere, şunlara bunlara, dizilere zaman ayırmakta bence 

yanlış. Böyle bir şeye zamanımız da yok. İmkânımızda yok.  

Yine, 2022 yılına girdik arkadaşlar. Bir takvim yılı daha geçirdik ömrümüzden. 

Belediye hizmetimizin, bu dönemimizin bir yılı daha gitti. Allah geride kalan yılları hayırlı 

etsin diyelim. Artısıyla, eksisiyle 2021’i gönderdik. Tabi 2021’de pek çok kayıplarımız oldu. 

Pek çok değerlerimizi kaybettik ama ne yapalım ki takdiri ilahi neyse olur. Kaybettiklerimize 

Allah’tan rahmet diliyorum.  

Yine 2022 yılını karşılarken bizim teşkilatımız ve bütün kardeşlerimiz, arkadaşlarımız 

Türkiye genelinde o anda görev yapan, yeni yıla girerken gecenin on ikisinde görev yapan 

emniyet, itfaiye, jandarma ve sağlık çalışanlarına uğrayarak onların yeni yıllarını tebrik ettiler 

ve bu şekilde onları onore ettiler.  

Yine Mekke’nin fethini idrak ettik yine aynı zamanda. Cahiliye döneminin o zavallı ve 

karanlık çağlarından Efendimizin insanlığa getirmiş olduğu Asr-ı Saadete kapı açan o 

Mekke’nin fethini bir kez daha idrak ettik. Bir kez daha tebrik ediyorum bütün İslam 

Dünyasına ve Ümmeti Muhammed’e hayırlı olsun diyorum. Ve dünyadaki en büyük devrim o 

karanlık çağdaki Cahiliye dönemini bitirip, İslam’ın aydınlık geleceğini ve aydınlık ufuklarını 

ortaya çıkaran Hz. Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhissalatü Vesselamdır. Öyle bir 

toplumu, evladını diri diri kuma gömen bir toplumu öyle bir noktaya getirdi ki Asr-ı Saadet 

dendi adına ve hiç kimseden, endişe ve ölüm korkusu hissetmeden bir kişi Suriye’den yayan 

yola çıkıp ta Yemen’e kadar, Hindistan’a kadar tek başına hiç kimseden korkamadan, sadece 

Allah’tan korkarak yolculuk yapar hale geldi.  

Değerli arkadaşlar yine milli şairimiz Mehmet Akif ERSOY’u andık. Gerçekten 

hepimizin milli duygularına hitap eden yaşayışıyla, duruşuyla, milli mücadeleye vermiş 

olduğu destekle büyük şairimizi, milli şairimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Allah rahmet 

eylesin.  
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Yine geçtiğimiz dönemde Kars Sarıkamış Harekâtında, Allahuekber dağlarında şehit 

olan 90 bin Mehmetçiğimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Allah cümlesine rahmet eylesin. 

Ruhları Şad olsun.  

Yine biraz evvel bahsettim ama yerli ve milli aşımızın ortaya çıkmasıyla, onay 

almasıyla artık kullanıma geçilmiş bulunuyor. Ülkemize, memleketimize, halkımıza hayırlı 

olsun. Rahatlıkla, güvenerek kullanabileceğimiz bir aşı. İnşallah bunu hem ülkemiz insanına, 

hem de dünyada aşıdan mahrum bırakılan başta Afrika olmak üzere, batının çifte standart 

uyguladığı ve çok komik rakamlarda aşı gönderdiği o ülkelere de inşallah biz göndereceğiz ve 

onların da aşılanmasını biz sağlayacağız inşallah.  

Evet, TOGG gerçekten büyük adımlarla ilerliyor. En son Amerika’da yapılan 

lansmanla da dünya çapında bir marka, dünya çapında bir model olduğunu bir kez daha ortaya 

çıkardı. Yeni logosunun da hayırlı olmasını diliyorum ve doğuyla batının, gelecekle geçmişin 

kesişme noktası olarak ve üretim yeri de zeytinin başkenti Gemlik olarak, biz aynı zamanda 

otomotivin de başkenti olma durumundayız ve bunu Gemlik açısından bir büyük kazanım 

olarak değerlendiriyoruz. Bu şekilde görüyoruz. İnşallah buna layık adımlarda bir an evvel 

atılır. Daha önce vermiş olduğumuz önergeler ve diğer talepler doğrultusunda eminim ki bu 

TOGG’la ilgili de tanıtım ve bir takım reklam faaliyetlerini yaparız diye düşünüyorum. Çünkü 

hak ediyor.  

Yine batarya fabrikasının Gemlik’te kurulacak olması, buda ayrı bir büyük bir şey. 

Sanayi Bakanlığımızın vermiş olduğu bilgiye göre 2 milyon araç üretim kapasitesine sahip 

olan, 30 milyar dolarlık dev bir yatırımla, ihracata yönelik bir endüstri kuruluyor oraya. 

Otomotiv endüstrimiz için dev bir adım. Yerli kaynaklarla elektrikli bir araç ve fosil 

kaynaklara olan ihtiyacımızın gün geçtikçe azalacağı ve ülkemizin kendi üretebildiği elektriği 

kullanan bir araç. İnşallah en kısa zamanda bunu yollarda hep birlikte görürüz ve 

kullanımımıza da başlarız.  

Evet, güzel bir haber daha var. Gerçi bunu geçtiğimiz ay Alinur Başkanım ifade ettiler. 

Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Bursa kabul edildi. Onaylandı. Pek çok rakibi olan 

vilayet vardı dünya çapında, Türk Dünyasından. Bunların hepsini geride bırakarak hak ettiği 

bu unvanı aldı. Hayırlı olsun diyorum. Tabi Gemlik’te bu Bursa ilinin ayrılmaz bir parçası ve 

eminim ki Gemlik’imize de bu hayırlı sonuçlar doğuracaktır diye temenni ediyorum.  

Ayrıca geçen toplantımızda Kültür ve Turizm Birliğine de üye olduk. Onu da aynı 

zamanda bununda hayırlı olmasını temenni ediyorum ve bir temennimi daha ifade ediyorum. 

Sayın Başkanım burada hem sözlü önerge olarak kabul edin. HAGER’e de arkadaşlar yani 

arkadaşlar üye olmamızı gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü HAGER’in desteklediği 

pek çok proje var ve HAGER’in kullanımında olan bu kaynağı da, Gemlik’te ki projelerde 

kullanma imkânımız var. Bunu da ayrıca gündeme alırsanız, HAGER’e üyelik konusunda. 

Bunu da ifade etmiş olayım.  

Evet, tabi yapılan güzel şeylere güzel yani o ağaçların ışıklandırılması, şehrin 

aydınlatılması uygulamaları güzel gerçekten bunlar. Güzele güzel demek lazım. Güzel oldu. 

Beğeni topladı. Fakat bu 1 ve 2 nolu caddelerde ki parke taşlarının döşenmesinden sonra yer 

yer bazı yerlerinde bunun bozulmalar meydana gelmesi, gerçekten ben bunu böyle kendim 

kontrol eder gibi birkaç kere aracımla da gittiğimde bazı yerlerinde yani her yeri değil ama 

bazı yerlerinde bir takım kusurlar tespit ettim. Bunların tabi olmaması istenen bir şey ama 

bunlar olduğu zamanda bunun muhtemelen yaptırılan müteahhit kuruluşa yeniden 

yaptırılması, bu şeylerin telafi ettirilmesi zannediyorum mümkündür. Bunu da bir ifade etmiş 

olayım.  

Evet, bir temennimiz daha var arkadaşlar. Bunu da yine önerge olarak alınabilir. Salı 

günleri kapalı pazar yerinde ki trafik sıkıntıları gerçekten ayyuka çıkıyor. Bir hayli 

fazlalaşıyor. Buraya Trafik Zabıtamızın yani trafikte görevlendirilmiş zabıtamızın 

görevlendirilmesini şiddetle öneriyoruz. Çünkü orada pazar yerine gelen, Pazar yerinden 

çıkan, efendime söyleyeyim. Özellikle saat üç sularında o “s” plakalı servis otobüslerinin 
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geçmesiyle birlikte o bölgede gerçekten büyük bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Keza akşam 

olduğu gibi. İşten çıkan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin orada pazar yerine gitmesiyle 

birlikte tam bir trafik keşmekeşi oluyor. Ayrıca trafikle ilgili de geçen toplantıda bir önerge 

zaten vermiştik. Buda bunun içerisinde dâhil edilebilir veya ayrı bir şey olarak ta 

değerlendirilebilir.  

Evet, şimdi tabi burada bir temennimiz daha var.  Yani şimdi evet biliyorum ki betona, 

betonlaşmaya karşı Başkanımız yani betondan, “ben hizmeti betondan yapmayacağım” diyor 

ama daha evvel beton temeli atılmış bir takım yapılar var. Bunların biran evvel bitirilmesini, 

hizmet vermesini biz temenni ediyoruz. Bunun için de bunun hızlandırılması gerekiyor. Yani 

bununla ilgili ne gerekiyorsa, üzerimize bizim düşen bir görev varsa yapmaya hazırız. Örnek 

vermek gerekirse Hisar Mahallesinde ki kuran kursumuz var. Umurbey’de ki sağlık ocağı var. 

Yani birkaç tane. Sosyal Konutların yine kalan bölümleri. Yani sosyal konutların kalan 

bölümlerinin de zaman veriliyordu, bir time in yapılıyordu. Ama bunun kaçıncı sefer zaman 

verildiği halde sahiplerinin almama durumu var. Gelen bilgiler böyle çünkü. Bunun bir an 

evvel temini ve bu natamam yapıların bitirilmesini istiyoruz arkadaşlar. Hak sahiplerine 

bunların verilmesi ve ayrıca orada öğrencilerimize kiraya verilen oradaki konutların, orada 

güvenliği için acaba bir şey oldu mu? Yani bir görevlendirme yâda bir tedbir alındı mı? Yani 

orada oturan çocuklarla ilgili olarak. Bunu da soru olarak sizlere tevcih ediyorum.  

Ayrıca bu şimdi temeli atılan, daha evvel bir tane temel attık maalesef o çöktü. Yani 

derenin üzerine. Arkasından ikinci temeli attık. Kuvayi Milliyenin anıtının yapılmasına hep 

beraber “evet” oyu kullandık zaten onda sıkıntı yok. İkinci temeli kavşağın içerisindeki yere 

attık. Yani o kavşağın alanının içerisindeydi.  Orası lamba öncesi dönüş yeriydi. Orası tek 

yöne çevrilince “buradan alan kazandı” dendi ama şu unutuldu orada da, şimdi lambaya 

gelmiş olan bir aracın sola baktığı zaman gelen trafiği görmesini engelleyecekti orada o. Yani 

şimdi lambada evet size yeşil yansa bile, sizin mutlaka yolu kontrol etme zorunluluğunuz var 

arkadaşlar. Bunun çünkü aksi halde hayatımızla ödeyebiliriz. O nedenle bu kararını vermiş 

olduğumuz bu anıtı nereye yapacaksak bir yer belirlendi mi? Bunu eğer açıklarsanız bizde 

bundan memnuniyet duyarız. Yani çünkü iki atılan maalesef betonda maalesef boşuna gitmiş 

oldu. Yol boyunca bulunan, ayrıca vatandaştan gelen bir rica var. Onu en son bunu ifade 

edeyim. Gemlik’in muhtelif yerlerinde zeytin ağacı dikilmiş zamanında. O zeytin ağaçlarının 

toplanmadığını tespit etmişler yani dibine dökülmüş zeytin meyveleri. Hani bununla ilgili 

vatandaş şunu ifade etti bana. “Ya bunlar toplansa daha iyi değil mi?” yani bu zeytin ağaçları. 

Çünkü dibine döküldüğü için üzerine basılıp çiğnenmiş. Böyle bir ifade de bulundu.  

Ben bu ayki toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni 

ediyorum. Toplantımızın, alacağımız kararlarımızın hayırlı olmasını, hepinizi saygıyla 

selamlıyor, huzurlarınızdan ayrılıyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederiz Sayın 

BARUTÇUOĞLU.  Sevgili DURDU buyurun. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyesi 

arkadaşlarım, çok değerli hazirun. Hepinizi Milliyetçi hareket Partisi ve şahsım adına saygıyla 

selamlıyorum. İkinci oturumumuzun, alacağımız kararların ve yapılan konuşmaların ve 

istişarelerin hayırlı olmasını temenni ediyorum.  

Orhaneli’de bir yangına giderken kaza esnasında inşallah şehadete ermiş olan dört 

itfaiye erinin vefatını üzüntüyle duyduk. Bütün itfaiye teşkilatına ve tüm Bursa’ya baş sağlığı 

diliyoruz. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Mekânları cennet olsun inşallah.  

Bununla beraber Sayın Başkanımızın covit süreci görünürde sağlıkla geçmiş. Geçmiş 

olsun diyorum. Hepimizi de inşallah Cenabı Hak bu illetten bir an önce de kurtarsın diyoruz.  

Yaklaşık zeytin memleketi Gemlik. Vakit geldi. Müstahsilimiz büyük ekseriyetle 

zeytin hasatını topladı. Kazançları bereketli olsun. Bir dahaki yıla inşallah daha bereketli 

mahsul elde etsinler istiyoruz. Başkanım bununla alakalı müstahsil köy yerlerinde bilhassa 

arazi araçları ve traktörler köy meydanına vesaireye sevk esnasında oluşan tabakalar halinde 
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çamurlar birikmiş. Bunları müsait bir zamanda ilgili birim temizler, yıkarsa hoş olur. Böylede 

bir talep var.  

Daha önceden de gündeme getirmiş olduğumuz Eşref Dinçer Mahallesinde ve 

Osmaniye Mahallesinde ekseriyetle ikamet eden vatandaşlar hastaneye gitmek istedikleri 

zaman veya kabristana gitmek istedikleri zaman eğer özel araçları yoksa toplu taşımayla 

gidiyorlar. Bunun içinde durak lazım. Kuvayi Milliye Bulvarı Gemlik’in en uzun hatlarından 

bir tanesi Başkanım. Durak yok. Mesela şu karşıda oturan bir aile var. Genç yaşta evladını 

kaybetmiş. Aile, kadıncağız her gün kabristana gidiyor. Her gün gidiyor. Orayı bir mesken 

yapmış kendisine. Ama beyi rica etti dedi ki “bu çok zulüm bize” dedi. “…. Parkın oraya 

gidiyoruz” dedi. “Mezarlık arabasına binmek için” dedi. Bunu ben buradaki ilgili arkadaşlara 

söyledim. Böyle “işte biz üç ay denedik” dediler buradan çalışmayı. “Yolcu yoktu” dediler. 

Dedim ki ya siz ticari olarak bakıyor olabilirsiniz ama orada bir kamu hizmeti var. En azından 

günün belli saatlerinde olsa vatandaş bunu bilmiş olur. Yağmur var, kar var. Efendime 

söyleyeyim. Akşam var. Hastaneye gidecek olan yaşlı nasıl gidecek. Başkanım bu konuyla 

ilgili bir diyalog olursa katkı sağlar diye düşünüyorum.  

Sahil Camisi doğru yanlış yapıldı. Herhalde yani yıkılmaz. Dolayısıyla buranın bir wc 

ve şadırvana ihtiyaç var Başkanım. Alinur Başkan geldiğinde de kendisine gündeme getirdik. 

Tekrar ifade ettik. Şamil Başkanla da orada ayaküstü konuştuk. Şamil Başkan yer ile alakalı 

“belediye yer göstermesi lazım” gibi bir şey söyledi. İlçe belediyesi. Cami yapılmadan önce 

sahilde bir wc vardı Başkanım biliyorsunuz yani. Mehmet TURGUT döneminde yapılmış. O 

zamanın şartlarına göre. Şimdi o demode oldu. İhtiyacı karşılamıyor ve görselliği de hiç hoş 

değil. Şu denilebilir “yani 100 metre ötede wc var. Tekrar ne gerek var.” denebilir haklı 

olarak. Âcizane bizim görüşümüz orası yıkılıp, zaten basitte bir şey gibi. Orası tekrar 

yeşillendirilip, mümkünse camiye yakın bir yere daha modern bir wc olursa Başkanım, hem 

yazın halka hitap eder. Hem de camiye hitap etmiş olur. Bunu da bence dikkate almakta çok 

fayda var.  

Belediyemizin yaptığı evet bu ışıklandırma çok sempatik oldu. Çocuklar hemen 

“böyle, böyle olmuş baba” dedi. Ben geçerken sabah bayanlar resim çekiliyordu orada. Çok 

memnun oldum. Güzel bir şey yani. Bu bir anı, hatıra. Kim bilir onu nerelerde paylaşacak. 

Gemlik hatırası gibi. Bunların daha yaygınlaştırılmasının Gemlik’e güzellik katacağını 

düşünüyoruz.  

Belediyemizin Kültür Müdürlüğünün yaptığı kültürel ve sosyal etkinlikler var. 

Bunların daha yoğun, daha fazla yapılmasını istiyoruz. Mesela Eşraf KOLÇAK . Bizim fahri 

hemşerimiz. Bununla alakalı geçmişte bir konuyu gündeme getirmiştik. Muhtemelen çalışma 

olduğunu zannediyorum.  

Salı günü kapalı pazar yerinde çok güzel yapılmış olan yürüyen merdivenler var. 

İhtiyaç. Evet, biz de kullanıyoruz. Bazen ayağımız ağrıyor. Elimizde yük oluyor. Bu yürüyen 

merdivenler yüzde yetmiş çalışmıyor yani. Çalışmıyor diyebiliriz Başkanım nerdeyse. Yani 

şahit oluyoruz insanlar yaşlılar, vatandaş elinde zembille çıkıyor. Söylenerek çıkıyor. “Ya 

bunu buraya niye yapmışlar. Yaptılarsa niye çalıştırmıyorlar” diyor vesaire.  

 Bir de 1 nolu cadde, Balıkpazarı Caddesi var ya Başkanım, orada bir düzenleme güzel 

bir düzenleme de yapılmış ama beraberinde oturak alanları yapılmış. Sanki orada bir daralma 

oldu mu? O hangi amaçla yapıldı? Onu ben tam anlamlandıramadım. Onu da bir zahmet 

paylaşırsanız seviniriz.  

HAGER konusu çok önemli. Yani öyle madde bağımlısı çocuklarımızın ve başka 

sorunlu çocuklarımızın ilgilenmesiyle alakalı Büyükşehir’in yaptığı ve sunumunu yaptığı bir 

çalışma var. Orada da zaten sizde onu hani “Gemlik’te de benzer şey olursa” demiştiniz. Onu 

da Gemlik’te ondan istifade edersek iyi olur.  

 Bir de benim şunu konuşma ihtiyacı hissediyorum. Gemlik Belediyesi ve Meclisi 

dâhil bir mekanizmayız hepimiz ve bu mekanizmanın aksamlarıyız. Başkanlık bir 

mekanizmanın aksamı, meclis öyle, çalışanlar öyle, bürokratlar öyle yani A’dan Z’ye. Bu 
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mekanizma daha iyi çalışabilir. Daha verimli çalışabilir. Bütünüyle. “Peki, çalışmıyor mu ki 

bunu söylüyorsunuz?” diyebilirsiniz. Vatandaşta ki kanaat çalışmıyor arkadaşlar. Daha iyi 

çalışabilir. Çalışmıyor değil. Şuan zaten çalışıyoruz burada yani. Bunu da tekrar 

değerlendirmenizi talep ederim hepimize. Teşekkür ederim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz Sevgili 

DURDU.  

--Meclis Üyesi: 
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun Sevgili AKKUŞ 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sevgili Başkan, kıymetli meclis üyeleri, değerli 

katılımcılar. Hepinizi İyi Parti Grubu ve şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.  

Evet, bir yılı daha geride bıraktık. Siyasi kutuplaşmanın doruk noktaya ulaştığı, gıdaya 

erişimin rekor düzeyde zorlaştığı, doğal afetlerle, ekonomik ve sosyal problemlerle dolu bir 

yıl daha geride kaldı derken tam yeni yılın ilk saatlerinde başka elektrik, doğalgaz, akaryakıt 

ve tekel ürünleri olmak üzere zam yağmuruna tutulduk. İnşallah 2022 yılında ülkemiz ve tüm 

dünya sağlık sorunlarının bittiği, gıdaya ulaşımın daha kolay olduğu, huzur dolu bir yıl geçirir 

temennisiyle başlamak istiyorum.  

Görüşemediğimiz dönemde siz hastaydınız Başkanım. Şuan aramızdasınız çok şükür. 

Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

Orhaneli ilçemizde trafik kazası ihbarına giden itfaiye personelimiz şarampole 

yuvarlandı. Şehadete eren İtfaiye Çavuşu İsmail KAYA, İtfaiye eri Sinan AMİL, destek 

personeli aydın DOĞRU ve Yunus AKSİT kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve 

itfaiye camiasına da başsağlığı diliyoruz.  

Hafta sonu kongresini yaparak Belediye Spor Başkanlığına tekrar seçilen Durmuş 

USLU Başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyoruz.  

Belediyemiz Basın Birimi nezdinde de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü 

kutluyoruz.  

Bir konuya da dikkat çekip, Ak Parti Grubundan bu konu hakkında bilgi almak 

istiyoruz. İlk olarak 2016 yılında gündeme gelen, 2021 yılında Şamil Başkanın da o fotoğraf 

karesinde olduğu çevre yolunda, Çukurbahçe köprü geçişi uzun bir süredir durmakta. Burada 

müteahhit firmanın ihaleyi feshedip, inşaatı bırakıp kaçtığı söyleniyor. Doğru mudur? Bunu 

sormak isteriz. Tabi uzun bir süredir planlanıyordu bu konu. 2016’dan bu güne 6 yıl geçmiş. 6 

yılın sonunda bu inşaatın böyle duruyor olması, önümüzün de kış olması, her gün orada 

onlarca insan kaza atlatıyordur. Aynı kazayı bizde atlattık. Çok şükür bir şey olmadı ama 

önümüz kış dediğimiz gibi orası tehlikeli bir viraj, kar alıyor. Muhtemelen buzlanma 

olacaktır. Ve de yol çok fazla daraltılmış. Yeterli derecede geceleyin aydınlatma yok. İkaz 

levhaları yok. Tabelalar yok. Önümüzdeki süreçte burada büyük bir kaza yaşanmaması için 

oranın uzun bir süre duracaksa eğer farklı bir güvenlik önlemi alınması gerekiyor diye 

düşünüyoruz. Bu konu hakkında da bilgi almak istedik.  

Meclisimizde alacağımız kararlar ilçemize hayırlı, uğurlu olsun. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim Sevgili 

AKKUŞ. Sevgili Galip GÜR buyurun. Mikrofon verelim arkadaşlar 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri hepinizi 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

Burada konuşmacı arkadaşların temennilerine katılıyorum tamamına. Fakat bir şey 

sormak istiyorum. Bu Turkovac’la ilgili bilmediğim için. Dünya Sağlık Örgütünden acaba 

onay alındı mı bu şeyle ilgili, aşıyla ilgili? Bunu bilgilendirirlerse çok sevineceğim. 

Meclisimizde alacağımız kararların hayırlı olması dileğiyle, teşekkür ediyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim Sevgili Galip 

GÜR. Benim cevap vermemden sonra mı cevaplamak istersiniz sorulan sorulara? İki soru var. 

Buyurun siz önce cevap verin. 
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--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis üyelerimiz, 

kıymetli hazirun. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

Şimdi Turkovac’la başlayayım. Turkovac seri üretime geçen, dokuzuncu ülke olan bir 

ilaçlarımızı aşılama sürecini tamamlamış ve üretime başlamış bir noktamız. Tabi ki Sağlık 

Örgütünden izin alınmadan bu aşılamanın yapılması imkânsız. Çünkü bu işin Sağlık Örgütü 

tarafından baktıklarında bunların onayları ve çalışmaları yapılmıştır. Dünyada da dokuzuncu 

ülke olmuştur Turkovac olarak. Tabi aklında başka bir şey sormak istediği varsa onu da 

buradan bakarım. Gerekli bilgisini yine veririm. Onaysız zaten seri üretim çalışmaları 

yapamazlar. Birinci soruya öyle başlayayım. İkincisi tabi Tabipler Odasının söylediği başka. 

Tabipler Odası bir solüsyon kullandığınız şey. Şey diyor. Şöyle  

--Meclis Üyesi: 
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yok, yok şöyle anlatayım. Kabul edilen bazı 

ilaçlar var. Kabul edilmeyen bazı ilaçlar var. Biliyorsunuz ilk başta Çin aşısı Sinovac bile 

çıktığında bazı ülkeler için şerh koyulduğu noktalarımız var. Bazı ülkelerin kendilerince şerh 

koydukları bir nokta var. Ama bizim şeylerde, Tabipler Odasının şeyleriyle birlikte, kabul 

etmiş olduğu aşılandırma laboratuvar ortamında geçmiş bir aşıdır. Üretimde de dokuzuncu 

ülkeyiz. Artık gerisi şeylerimiz acil kullanım onayını da almış bir ilacımızdır.  

Şimdi ikincisiyle alakalı Sedat kardeşimizin söylemiş olduğu ciddi bir nokta, değinmiş 

olduğu bir noktamız var. Alemdar Caddesinin girişi, Yeni Mahallenin kavşak çalışmalarıyla 

alakalı 2021 yılında programa alındı. Takdir edersiniz ki bu 2021 programına alındığında hızlı 

bir şekilde ilerlemeye başladık. Tabi bu çalışmaları şeyin, beton karkas sistemini bitirdiler. 

Yakın zamanda da müteahhit firma şeyi bırakıp ta gitmiş vaziyette değil. Müteahhit firma 

şuan devam ediyor. Sadece benim bildiğim. Zafer vekillimizle de görüşmüş olduğum, yeni 

gelen bölge müdürüyle de görüşmüş olduğumuz gergi demirleriyle alakalı sıkıntılar olduğu. 

Üretimde yapmadıkları için yani gergi demirlerini oraya kullandıkça, çelik hasır diyeyim daha 

doğrusu. Onlarda sıkıntı olduğundan dolayı bekletildi. Aynı firma Engürücük’te ki kavşağı 

yapıyor. Aynı firma yine bizim Yenişehir tarafın da çalışmalarını yapıyor. Firma burada 

çalışmalarına devam edecek. Yakın zamanda da tekrardan güvenlik noktasında bugün 

Karayolları Bölge Müdürümüzle tekrardan görüşmüş olduğumuzda Cuma gününe 

beklemiştik. Kargo problemi yaşadığından dolayı bu sevkiyatta. Işıklandırma, çakarlar gece 

aydınlık noktasında gerçekten oradaki hassas bir durum var. Buradan da kardeşime geçmiş 

olsun. Kaza atlattık dedi. İnsanlar oraya geldiğinde evet, zifiri bir karanlıkla karşılaşıyor ve 

viraja da geldiğinde problem olduğunu ve teşkil ettiğini bizler de gördük. Bölge 

müdürlerimize ilettik. Bölge müdürlerimiz geldi. Bir veya iki gün içerisinde, bu hafta 

tamamlanmak üzere çakarlı uyarıcı levhalarla birlikte çakarları gelecek. On gün kadar sonrada 

inşallah şeylerle birlikte de konuştuk. Işıklandırma, oradaki UEDAŞ Müdürlüğüyle birlikte 

görüşmüş olduğumuzda aydınlatmanın da yeteri kadar yani çakarlı uyarı levhalar gelse de 

aydınlatma eksik orada. Aydınlatmayla alakalı şöyle söyleyeyim. 250 KW’lık yani şey olarak 

söylüyorum. 250 KW’lık gündüz ledi iki tane siparişini verdiler. Bunlarda UEDAŞ 

Müdürlüğümüz kendileri bünyesinden takmalarını sağlayacaklar. Onlarında siparişi ve 

gelmesiyle 10 gün, 15 gün kadar sürecek. Tabi ben onların söylemiyle söylüyorum ben. 

Bugün görüşmelerimizle birlikte. Müteahhit aynı işleri zaten, müteahhit alıyor bu ışıkları da. 

Müteahhitlerde o gergi demirleri geldikten sonra başlayacak. İlk başta yan yolların şeylerini 

yapacaklar istinatlarını. İstinatlarla birlikte devam edecekler. Yani demirleri bekliyorlar. 

--Meclis Üyesi: 
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Biliyorum 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sit alanlarının, sit alanlarının 

izinleriyle alakalı da ciddi bir uğraşı yapıldı orada bildiğim kadarıyla. Üzerine bu geldi 

herhalde. Ama doğru çok uzun zamandır bekleyen, terk edilmiş bir durum görüntüsü veren 

--Meclis Üyesi:  
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabi tabi bizde, Zeynep bizde bir 

şey yapalım. Müteahhitte ulaşalım. Ne zaman başlayacak? Ne zaman bitirecek? Neyi 

planlıyor? Onu da anlamaya çalışalım. Gerekirse yaptırım uygularız. Sevgili Şamil Başkan 

sen de takip et o işi. Orası sorun yaratır. Canı yanar birinin Allah muhafaza. Üzülürüz hep 

beraber. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Tabi ki Başkanım. Bugün görüşmelerimiz 

bizzat bununla alakalı yaptık. Onun için söylüyorum ben. Cuma günü bize ışıkların takılacağı 

söyledikleri için, bugün tekrardan söyledim. “Cuma günü ışıklarımız niye takılmadı?” 

dediğimiz. Kargoya takıldığımız. Biz bunları söylüyoruz. Mazeret kabul etmeyiz. Herhangi 

bir can yandıktan sonramı şeyimiz var? Biz onları da tekrardan takip edeceğiz Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Birlikte takip edelim. Teşekkür 

ederim.  

Aşıyla ilgili şunu söylemezsem doğru iş yapmış saymam kendimi. Binlerce canı aldı. 

Milyonlarca insan öldü dünyada ve hep söylüyorum çok yakınımızda sevdiğimiz, bildiğimiz, 

böyle çekiç gibi dediğimiz adamlar öldü gitti ya. Aldı bizden. Kopardı götürdü. Bu covit 

denilen illet. Hafif diyebileceğim kadar rahat atlattım. İki akşam hafif ateş. Üç gün sırt ağrısı. 

Yine çok şiddetli demeyeceğim, diyemeyeceğim seviyede. Hala da bitmeyen bir tat ve koku 

kaybı oluşturdu ama bunun dışında basit bir gribal enfeksiyon gibiydi. Böyle atlattım coviti ve 

bunun büyük ölçüde yaptırmış olduğum aşılardan olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bu kadar 

yani bir tarafta aşı yaptırıp ta işi benim gibi ucuz atlatanlarla, bir tarafta aşı yaptırmadığı için 

yanımızdan ayrılan. Bak sapasağlam arkadaşlarımız var. Aşı yaptırmadığı için oluyor bunlar. 

Aşı yaptıran, yaptırmayan kişiler arasında şuan istatistik bu söylediğim şey. Bak Sağlık 

Bakanlığının resmi verileri o, bu falan filan demiyorum arkadaşlar. Gemlik Devlet 

Hastanemizde covitten kaybettiğimiz yurttaşlarımızın 19 kişide 1 tanesi aşı, bir aşılı falan 

böyle. 18 tanesi aşısını yaptırmamış olan. Bak bu kadar net önümüzde bir şey varken, 19 kat 

daha riskliyken hiçbir tez, hiçbir hipotez neyse, aşı karşıtlığı durumunu makul kılmaz. 

Güvenmemek, o, bu ya yaşadık işte bak. Aşı olmadığı için kaybettiğimiz, çok yakın zamanda 

Kamil Hocamız var ya. Hiçbir sağlık problemi olmayan bir arkadaşımızdı. Sapasağlam adam. 

Bak göçtü gitti ahirete. Allah rahmet eylesin hepsine. Ama hala fırsat varken hangisini 

yaptırırsanız yaptırın arkadaş. Gidin aşı olun. Aşı olun. Bak bu kadar kıymetli. 18 aşı 

yaptırmayana, 1 aşı yaptıran kaybediyoruz. İstatistik bu ve devletin hani “size ne canım. 

Olursam ben ölürüm.” Yok ya. Herkese söylüyorum ben. Annen, baban sana yatırım yaptı 

dünya kadar. Allah can verdi bir kere borcun var. İyi bakmalısın kendine. E üzerine bir de bu 

devlet sana yatırım yapıyor. Ya yetişmiş bir bireyin Birleşik Devletlerde karşılığı 5 milyon 

Amerikan doları arkadaşlar. Bizim bir doktorumuza, bir mühendisimize bu gözle bakıyor. 

Yatırım yapıyor adam. 6 yaşında bir başlıyor, 26 yaşına kadar devlet sana bakıyor okulunda, 

sağlık sisteminde, sosyal yardımıyla sosyal devlet ilkesi, anlayışıyla. Ben sana bu kadar 

yatırım yapacağım, “seni ilgilendirmez. Ben ölürsem ölürüm.” Yok, o kadar hafif değil bu. 

Haktır ya. Haktır yani. Lütfen aşı vurulmaktan imtina eden dostlarımız, arkadaşlarımız bu 

düşüncelerini silsinler akıllarından ve en yakın sağlık kuruluşuna gidip hangi aşıyı istiyorlarsa 

onu yaptırsın. Ama yaptırsın diye de devam edeyim izninizle.  

Bende kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımıza, bugün bende çok üzüldüm. Sabah 

kalktığımda ilk aldığım haberlerden bir tanesiydi. İtfaiyeci arkadaşlarımız bir yere yangına 

müdahale için Orhaneli tarafına giderken bir trafik kazasıyla çoluklarından çocuklarından, 

dostlarından, yakınlarından koptular gittiler. Allah gani gani rahmet eylesin. İnşallah şehadet 

mertebesine erişsinler inşallah. Ailelerine de başsağlığı diliyoruz elbette. 

Sevgili BARUTÇUOĞLU, Balıkpazarın’da ki iki caddemizi biri Şehit Polis 

Memurumuz İdris BÜYÜKDÖNMEZ Caddesi Kumla istikametidir. Biri de Gemlik’e doğru 

geliş Avukat Özgür AKSOY Caddesi. İki caddede bütün elektrik direkleri kaldırıldı 

biliyorsunuz. Çok şükür. Cumhuriyet Mahallemizde de aynı işlem devam ediyor. Gemlik’te 

enerji nakil hatları yerin altına alınmamış tek nokta kalmayacak. Bu anlamda teşekkürde 
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edelim UEDAŞ’a. Yatırım yapıyor. Elektrik direklerini değiştirdik. Telleri, bütün telleri 

Balıkpazarın’da ki iki tarafta da yer altına aldık. Çok daha makul bir görüntüye büründü orası. 

Bizde belediye olarak dedik ki buraya hem oradaki hava sıcaklığı değeri bakımından 

biliyorsunuz kilit parke taşıyla, asfalt arasında öyle bir şey var. Bir iki derece yaz aylarında 

daha serin tutuyor varlığı. Yağmur, su baskınları esnasında suyu bir parça emiyor olması, 

asfalttan daha rahat atlatabilmemize olanak sağlıyor gibi gerekçelerle güzelde oldu. Herkesin 

de beğendiği bir çalışma oldu. Ama evet bizde farkındayız. Özellikle Özgür AKSOY 

Caddesinde yolun kendinde değil ama yol üzerindeki alt yapı kapaklarının, logar kapağının, 

ptt kapağının, su yağmur gideri kanallarının yolla entegrasyonunda ortaya çıkan sorun 

sebebiyle orası özellikle sıkıntılı. Şehit Polis İdris BÜYÜKDÖNMEZ Caddesi çok daha iyi 

oldu. Oraları iyi olduğu için oldu. Araba sallanmıyor bile. Sebebi de şu arkadaşlar ilk caddeyi 

yaz başı yapmıştık biliyorsunuz. Özür AKSOY Caddesini ve müteahhit kaçtı. Bıraktı ve “ben 

maliyetlerde ortaya çıkan bu artış varken bu işi yapamam” dedi. Bizde bizim Gemlik 

içerisinde normal işlerimizi yapan, Büyükşehir Belediyesinin de işlerini yapan firmaya 

baskıyla yaptırttık orayı. Öylede bir durum ortaya çıktı. O noktalar onun tecrübesizliği 

durumunu, tecrübesizliğin ortaya çıkardığı bir durum haline geldi. Sütten ağzı yandığı için 

arkadaşlarımız öbür tarafta daha makulü yakaladılar. Şimdi müteahhit arkadaşımız hala 

bizimle çalışıyor. Yağışlarla ilgili mevzuyu ortadan kaldırır kaldırmaz mevsim, hızlıca çok 

kısa sürede oda elden geçecek ve o bütün logar kapakları üst caddede olduğu gibi yolla 

entegre edilmiş olacak. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim.  

Bitmeyen işler dedi Sevgili BARUTÇUOĞLU ama sevgili dostum bitmeyen işle 

kastın Hisar Mahallesinde ki imalatlar dedin. Bak onlarda mahkeme kararı var mahkeme, 

beklediğimiz. O bitmeden hiçbir şey yapamayız. Yapamayız ve ihtilaflı olduğumuz bir 

müteahhit. Onu dışında Umurbey’de tam köşede, Adliye Köyünün dönüşü üstündeki yerle 

ilgili çok yakın zamanda bir sponsor bir firmayla görüşmemiz oldu. Biz yapamayız durumu 

ortaya çıktı. Cuma günü itibariyle. Biz kendimiz yapacağız ve orası Gemtar’ın, beraber 

aldığımız kararla kurduğumuz tarım işletmesinin merkezi haline gelecek. Bütün tarımsal 

faaliyetlerini belediyenin o merkezden yürüteceğiz inşallah.  

Üçüncü etap var. Yukarıda sosyal konut adıyla başlayan işletmelerden üçüncü etap 

var. İki kez ihaleye çıktık arkadaşlar. Birim fiyat tarifleri kitabı nisan ayında yayınlanır 

Türkiye’de. Geçtiğimiz yıl nisan ayında yayınlanan rakamlar üzerinden çıktığımız hiçbir 

ihaleye müteahhit girmiyor. Türkiye ekonomik anlamda, enflasyon bakımından öyle bir 

durum ortaya çıktı ki bütün inşaatçı arkadaşlarım biliyor. 4 liralık demir geçen yılın başında, 

şuan 12 lira. Biz geçen yılın fiyatları üzerinden ihaleye çıktığımız için de hiçbir müteahhit 

girmedi. Sosyal konutların 3. etabının üç bloğu için ki orada 50 civarı yurttaşımız kaldı zaten. 

40 küsur yurttaşımız. Maalesef ihaleye katılım olmadı. Üniversitenin içinde yine sizlerin de 

verdiği destekle aldığımız kararla imalatını istediğimiz o amfi için ihalemizi yaptık. Katılan 

olmadı arkadaşlar. İhaleye girmiyor yani düşünün. Toki şimdi bizim burada, Gemlik’te 

yaptığı ihaleyi piyasa koşulları fiyatları üzerinden yaptı. Arayıp sorduk öğrendik. Çünkü onun 

ihalesine girdiler. Bir kişi girdi sadece. Kıl payı verdik. İhale iptal değil demi? Dün öyle bir 

şey dediler. Yok, çok şükür. Bizde şimdi mesela üniversitenin orada ki işle, 3. Etapla alakalı 

piyasa koşulları üzerinden bir kez daha ihaleye çıkış yapacağız. Defter üzerinden yani o birim 

fiyatları tarif kitabı üzerinden açılan ihaleler maalesef bugünkü maliyetlerin çok altında 

kaldığı için müteahhit girmiyor. 5 liraya yapacağımız işi 15 liraya yapmak gibi bir 

mecburiyetle karşı karşıyayız artık. 

--Meclis Üyesi: 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır, hayır geçtiğimiz yıl 3. etapla 

alakalı mahkemenin bilirkişi raporu üzerinden bize uzlaşabilirsiniz dediği tarihten sonra 

hemen hiç vakit kaybetmeden. İlk ihaleye haziran gibi çıktık herhalde değil mi Zeynep? İki 

kez ihaleye çıktık geçtiğimiz yıl. Hiç beklemedik yani. Bize mahkeme devam edebilirsiniz 

dediği anda harekete geçtik. Fiyatlandırmayı yaptık. İhaleye çıktık. 



  Sayfa 10 / 26 
   

--Meclis Üyesi: 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elbette, ihalelerin tarihlerini, 

katılım durumunu bildirelim Zeynep.  

Öğrenciler, güvenlik dedi Sevgili BARUTÇUOĞLU ama o çocuklar orada bir etabın 

içinde, 200 küsur konutun içerisinde 21 adet konuttalar. Ya Gemlik’te 100 bin konut var ve 

onun güvenliğinden sorumluda bir Emniyet Müdürlüğümüz var. Yani sosyal konut adıyla 

vatandaşa verdiğimiz yerlere “güvenlik açısından sorun var burada” deyip, biz bizim 

insanlarımıza güveniyoruz. Bizim çocuklarımıza bir şey yapmazlar. Korur, kollarlar. 

--Meclis Üyesi: 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yurt değil bu.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: En azından gece sadece mesela 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çocuklarla, çocuklarla, bütün 

öğrencilerin içinde yer aldığı bir watsapp grubumuz var.  Belediyemizle anında Özel Kalem 

Müdürlüğümüz üzerinden irtibatta çocuklarımız zaten. Onlar bizde. Sorun yok. Kaldı ki bir 

daha söylüyorum güvenlik görevlisi falan uygulaması yapabileceğim bir yer değil. Biri A 

bloğun, biri B bloğun, biri C bloğun, biri D bloğun içinde. Farklı farklı alanlarda, 208 konut 

arasında yerleştirdik çocuklarımızı. 

Ezan mı okunuyor? Bir 15 dakika ara verelim arkadaşlar izninizle. Ben hem cevaplara 

devem edeyim. Hem namazını kılmak isteyen arkadaşlarımıza fırsat vermiş olalım.  

 

 

ARA 

 

 

 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet yine Sevgili 

BARUTÇUOĞLU Kuvayi Milliye Anıtıyla alâkalı bir soru yöneltti. Kuvayi Milliye Anıtını 

merkeze ortaya göbeğe alalım dedik. Mobese kamerası ve görüş üzerindeki etkisi sebebiyle 

çok makul bulunmadı. Karşıya yapalım çünkü artık orası tek yön en çok hastane yolundan 

gelip, tekrar hastaneye dönecek olan karşıya babada dönüp, fazladan bir 50mt yapıp 

dönüversin. Bunu buraya yapalım dedik. Büyükşehir Belediyemiz izin vermedi. Oraya beton  

…… projemizi bizim bekleyin dediler. Bekledik, dediler ki biz aynen karşı taraftaki gibi 

yapacağız orayı. Döner yapacağız. Onun için kullanmayın burayı. Kullanmadık. Muhtemelen 

yine o imalat esnasında kazanın yaşandığı yerde yapılacak. Oraya da konuşlandıracağız 

Kuvayi Milliye Anıtını. Zeytin ağaçları ilgili Park Bahçeler Müdürümüz burada. O bütün 

zeytin ağacı varlığımızı topluyor her yıl. Ercan Bey’le görüşüyorsun mutlaka eksik kalan 

toplanmadı diye bilinen yerleri al planına onları da toplayalım bundan sonra. Köy ve 

beldelerdeki yollar, evet çok makul Sevgili Durdu içinde bulunduğumuz mevsim hasat 

mevsimi. Dolayısıyla traktörlerimiz tarlalara giriş çıkış sonrası bir durum yaratıyorlar. 

Temizlik İşleri Müdürümüz burada mı? Sevgili DİMİLİ alalım notunu. Başta beldelerimiz 

olmak üzere bütün köylerimizde şey bittiyse, sezon zayıfladıysa, temizliklerini yapalım. 

Hastaneye ulaşımla ilgili mutlaka ilgileneceğim bende görüşeceğim buradaki firmayla da. 

Belli saatlerde en azından ortadan kaldırabiliriz o durumu diye düşünüyorum. Camiye yakına 

alalım zaten oradaki tuvalet işlevini görselliği v.s. noktasında sıkıntılı bir durumda. Daha 

makul, daha yakın bir yere yaparsak, iki sorunu da çözmüş oluruz dedin. Sevgili Zeynep, 

zaten geçtiğimiz haftada o bölgede Büyükşehir’e göndermek üzere bir çalışma başlattın. Onun 

içinde tuvalet te vardı değil mi? Sevgili Osman DURDU’nun söylediği şey çok mantıklı. 

Oraya yakın bir alana onu konuşlandırabilirsek, camiye, mescide oraya gidip, yurttaş ben ne 

yapacağım? Dediğinde buyurun deyip elle gösterebilirler. Sorun çözülür.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle oradaki park alanı kalıyor. Park 

alanının içerisine zaten imalatta İmar Yönetmeliğinde şey var. Çeşme WC ve tuvalet 
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yapılabilir de bir ibaremiz var. Yani çok uzağa ya da başka bir yere gitmeye gerek yok. Kendi 

içerimizde İmar yönetmeliğinde de var.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili YİĞİT. Bak yanında da 

insanların evi var. Onlar istemiyorlar. Caminin bulunduğu alan aslında daha önce Spor 

Kulüpleri Birliği’ne kiraya verilmiş, dolayısıyla bir hak sahipliği durumu ortaya çıkmış bir 

alan. Sevgili DURDU işin arası bir formül buldu. Hem cemaatin, hem Spor Kulüpleri 

Birliği’nin gelirinin azalmasına çare üretti. Onu deneyelim. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Tamam. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O alan bunları da yaptığımızda ev 

sahibi itiraz etmese bile, Spor Kulüpleri’nden izin almamız lâzım. Çok ciddi bir gelir kaybı 

ortaya çıkartacağız onlara. Binlerce çocuğumuza spor yaptırıyorlar bak.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yok şöyle 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yakın bir yerde yaparız 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle, şöyle biz, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sorun çözülür. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bizim yapacağımız yerde cami büyüklüğünde 

bir şeyimiz değil. Ufak bir alan bile, kapalı bir alan. Yani planlamayla alâkalı söylüyorum ben 

hani imarda bu çeşme ve parkın yapmasına engel bir durum değil, bayanların da girip 

abdestini alabileceği kapalı bir yer olması tabi şeyi büyütür. Ama çok büyük bir alan 

kapsayacağını zannetmiyorum. İki araçlık bir alandır. Bir aracın otoparkta m² 20 m². İki 

aracın otoparkta m² 40m². Fazlasıyla zaten iki araçlık dediğimiz çok bir şey değil diye 

düşünüyorum sadece.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ee tamam işte ama çok öyle 

olmuyor.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Orayı da, orayı da şöyle insanlarda WC’ye 

tuvalete gittiğinde, ihtiyaçlarını koymak için aracını da çekecekler. Bir de mantığımızla 

bakarsak 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Şamil YİĞİT bak bu konuyu 

memnuniyetle gitsin komisyonumuz araştırsın dedik. Gitti Sevgili DURDU komisyon üyesi 

olarak orada gerekli görüşmeleri yaptı. Bak bir ara formül bulmuş o. Bence makulde. Zeynep 

bu haliyle mutlaka çalışalım ona. Buyurun.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: …. alâkalı Başkanım şunu kastetmek için söyledim. 

Yani yapımıyla alâkalı ihtiyaç lüzum duyarsanız Büyükşehir’de 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Anladım. Komplike bir çalışma 

olacak orada. Bütün o sahil üzerinde ve diyeceğiz ki Büyükşehir’imize bunu, 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım çok özür dilerim. Ben tevafuk şahit 

oldum. Bir vakit namazında. Baktım Büyükşehir’in aracı var. Sordum görevlilere hayırdır? 

Dediler işte bunun için geldiler. 5 personel gelmiş teknik elemanlar. Onun için  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eyvallah. Kültürel etkinlikler 

arkadaşlarımız hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar. Bir kere hepsine teşekkür ediyorum huzurlarınızda. 

Bende çok daha fazla  

--Meclis Üyesi: ……………………………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet evet. Teşekkür ederim. Orhan 

Veli Kültür Sanat Günleri etkinlikleri çerçevesinde her ay sanatın bir dalında bir faaliyet 

yaratılsın talebim, ısrarım devam ediyor.  

--Meclis Üyesi: ……………………………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İşte bir tanesinde Orhan Veli’nin 

ölüm yıldönümünde de o ay onun için bir şey yaparsın. Şiir o ay olur mesela demiştik. Evet. 

Arkadaşlarımızı ikaz edelim. Çağrı Selçuk burada galiba. Bukle müdür burada değil herhalde. 

Burada mısın Bukle? Al bu notu.  

--Bukle ERMAN Kültür İşleri Müdürü: ……………… 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Bir dahaki ay meclisine 

senden rica ediyorum. Önümüzdeki aylarla ilgili yaptığınız hazırlık ya da planlama her neyse 

meclisimize sunum yapalım. İdris Büyükdönmez Caddesi daraldı mı? Hatta orası İdris 

Büyükdönmez Caddesi de değil, galiba kesiştiği yer gibi. Özgür AKSOY’un rahmetli babası 

Ali AKSOY’UN ismiyle isimlendirmiştik. Ali AKSOY Caddesi o bölüm. Ben Zeynep 

esnaftan da aynı şeyler sürekli geliyor. Şöyle bir şey geldi aklıma. Sesli düşünüyorum. Biz 

Mado’nun oradan gelip, Lise Caddesine geçemesinler diye bir düzenleme yaptık ya o alanda. 

Onu yaparken bir orada bir genişleme oldu. Dikine yanaşmaya başladı arabalar. Çokta makul 

o bölge için, tam o bölüm için. Fakat orada onu yapınca, Mahmut Abinin ofisinin kapısının 

önünden başlayıp, ta çiğköftecinin olduğu yere kadar aynı şekilde parklanmaya başladılar. 

Yolu park alanlarını kaldırıma paralel şekilde çizgilerini çizelim. Parklanmanın dikine 

yapılmasına engel olalım ki; orada dikine sorun yok. Daha çok araba yanaşabiliyor ama bütün 

esnafı mağdur ediyoruz. Oradakilerin arkasına bir araba park ettiğinde trafik falan kapanıyor. 

Dolayısıyla o çizgileri hızlıca yapalım. Belki sadece o genişleyen bölümde tali kapattığımız 

alanda dikine çizin. Geri kalanını kaldırıma paralel şekle getirelim. Belediyenin bir 

meclisiyle, Başkanlık makamıyla, bürokratı, işçisi, encümeni bütün unsurlarıyla biraz daha 

fazla çalışabileceğine dair inancını paylaştı Sevgili DURDU. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: …………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mutlaka bu işle alâkalı önerilerini 

de bekliyorum.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: …………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Memnuniyetle tabii ki hepimizin de 

istediği bu.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: …………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Detay detay oturalım konuşalım. 

Bekliyorum.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Memnuniyetle. Sevgili AKKUŞ’un 

konuşmalarından yılbaşı gecesi yaşanan zamlar, işte ondan önce ortaya çıkan döviz 

fiyatlarının artması v.s Türkiye’de ekonomik darboğazın bağıra bağıra gelmiş olması ve 

özellikle notunu aldım. Gıdaya erişim konusunda, sağlıklı ve ucuz gıdaya erişim konusunda 

Türkiye’de yaşanan hali hazırdaki sorun, bizim için de son derece şey. Bunu hangi partili 

olursa olsun herkes kabul ediyor bir durum var ortada. Sebeplerini tartışıyoruz. Bir grup diyor 

ki dış güçler, bir grup diyor ki yeteneksiz yöneticiler. Ama bunu dışında bir tartışma yok. Bir 

sorun var herkes bunu kabul ediyor. Bizde belediye olarak Allah nasip ederse çok yakın 

zamanda temel gıda maddesi dediğimiz süt, süt ürünleri, yumurta ve ekmek konusunda 

yurttaşımıza çok daha makul fiyatlarla o üç harfli dediğimiz tırnak içinde ulusal marketlerin 

bile altındaki rakamlarla bütün bunlara ulaşmalarını sağlayacağız. Çok kısa son anlarını 

yaşıyoruz artık. Ciddi çalışıyoruz. Gem-Tar üzerinden yapacağız bu işi de. Gemlik Tarım A.Ş. 

üzerinden. Allah’ın izniyle peşindeyiz. Teşekkür ediyoruz yapmış olduğun tespit için diye 

saati de 6,5 yaptık. Yarım saate bitireceğiz inşallah meclisi. Dolayısıyla. Bir şey mi 

söyleyeceğiz Galip. Buyurun. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Şimdi bu Çarşı Camisiyle ilgili geçmiş dönem hem 

meclis üyeleri çok iyi bilir. Herhalde sesim geliyor. Çok iyi bilir. O geçmiş yönetimde Akif 

insanlar oraya o camiyi yaparken, otoparka o camiyi yaparken, planlarda otopark gözüken 

camiyi yaparken ve o dönemde Ticaret Odasından da anlaşma o yöndeydi. Yaparken acaba 

tuvalet ve şadırvan yapmayı niye unutmuş? Bir sormak isterim. Bunun cevabını da tabii ki 

buradaki arkadaşlar değil de, ama geçmiş dönemde olanlar 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Kayda geçsin. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Kesinlikle kayda geçsin diye diyorum. Neden 

yapmamışlar? Bunu öğrenmek isterim o günkü Belediye Başkanından da.  
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun Mahmut Abiciğim. 

Mikrofona lütfen. Mikrofonla konuşmayınca kayıtlara geçmiyor.  

--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Ben mikrofonla söylemiştim ama. 

Başkanım 100. düşman işgalinden kurtuluşumuzun 100. yılı bu yıl. Belediyemizin 

kuruluşunun 145. yılı. Bununla alâkalı yapılacak etkinlikler önümüzdeki günlerde, yapılacak 

etkinlikleri mutlaka bunlara dayalı bir şekilde yürütelim. Özellikle de bu hazırda Türkiye 

Cumhuriyeti’nin başşehri kültür başşehri olmanın da verdiği bir şeyle lütfen bütün 

etkinliklerin içinde sonuna kadar bulunalım. Bu çok önemli bizim açımızdan da. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim. Sevgili 

SOLAKSUBAŞI. Cevaba münhasır hele hele burada bulunan arkadaşlarımın cevabına 

münhasır bir soru değildi sorduğu bir kayıtlara not düşmek adına. Peki. İlave yapacak Ercan 

Bey. Mikrofonu verelim arkadaşlar. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, Değerli arkadaşlar. 

Şimdi o dönemde o sözlü önergenin sahibi benim. O caminin yapılmasıyla ilgili olarak. Ve 

ben o şeyi şöyle … yapmıştım. Körfezin her tarafından görülebilecek, hatta mümkünse 

denizden yer kazanılarak ya da kazıklar üzerinde bir değişik mimari hatta birkaç tane de 

fotoğraf orada göstermiştim hatırlar mı bilmiyorum arkadaşlar. Denizin üzerinde şeydeki Fas 

Kazablanca’daki bir Kral Hasan Camisi var. Tamamen denizden elde edilerek yapılmış. Yani 

hiçbir yerden veya şehrin normal arazisinden değil, tamamen denizden kazanılan yer üzerine 

yapılmış çok büyük bir cami o. Tabi bizim minyatür biblo gibi bir cami olmasını arzu 

etmiştik. Mert Bey’de meclisteydi hatırlar. Mümkünse dedim denizden yer kazanılmış, hatta o 

dönemde bizim Büyükşehir bürokratlarına da şunu sormuştum. Denizin üzerinde böyle 

kazıklar, fore kazıklarla nasıl ki o fıskiyeler yapıldığı gibi cami yapılabilir mi veya mescit 

yapılabilir mi? Yapılabilir dediler bana. Çünkü her şeyin bir tekniği bir şeysi var. Benim 

aklımdan geçen oydu gerçi. Yani bunu o gün hatta Mahmut Abimizde benim bu sunumumdan 

gerçekten etkilendi. Dedi ki; “o zaman bunu yapmak da bize nasip olsun” demişti. Böyle de 

bir şey vardı orada. Hava esmişti. Ama tabi sonradan inanın bakın samimiyetimle 

söylüyorum. O caminin yapıldığı yerin temelleri açılıp ta beton döküldükten sonra haberim 

oldu. Yani oradaki yapımının başka ailelere verilmesi veya bu konudaki süreçte hiç haberimiz 

olmadı. Tamamen Başkanımızın tasarrufuyla yapılmış olan bir şeydir. Sonuçta durum bu 

merkezde yani.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Niyetimiz  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Galip Gür de onun için 

geçmiş dönem Belediye Başkanının bu soruya bir gün inşallah cevap vermesini talep etti. 

Bağlantılı söyleyeyim. Yani canlı yayında olduğumuz için dedikoduya girmez herhalde. Refik 

Başkanın öyle bir alışkanlığı vardı. Cami yaparken vatandaşın arazisinin üzerine temel 

atabilen, vatandaşın rızasını almadan ya hangi peygamberin ümmeti vallahi bilemedim. Ya 

köpek yatıyor diye yol değiştiren peygamberden böyle ümmet. Parasını ödemeden, helalliğini 

almadan vatandaşın arazisine temel atmış mescit yapılıyor. Yapılıyor Gemlik’te bu, oluyor 

yani. Sağlık ocakları, mahalle konaklarımız var ya hani sağlık ocağı binası olarak kullanılan 

arkadaşlar hepsi için yazı geldi ya. Tamamı için. Şu an istiyorlar bizden belediyeden. Bizim 

yerimizin üzerine yapmışsın, üstüne bir de kira alıyorsun, Sağlık Bakanlığı’na tahsis et burayı, 

paraları da bize geri gönder diyorlar. Ne oldu belediyenin parası yaptığı? Bak yemin şart var 

yazılar verin Zeynep. Bilsin arkadaşlar. Yani inanılmaz şekilde herhalde bir iktidardayız biz. 

Hem yerelde, hem genelde biz ne istersek, o olur mantığıyla yapılmış işler. Şimdi biz 

uğraşıyoruz temizleyeceğiz diye. Sakın üstünüze alınmayın arkadaşlar, sakın.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım şöyle yani canlı yayındayız diye 

söylüyorum. Doğrular yanlışlar zaten Osman Başkan da en başında söyledi. Kimine doğru 

gelebilir, kimine yanlış gelebilir. O zamanki takdir hakkını öyle kullandılar. Artık bugünün, 

bu dönemin şeyini yaşayacağız biz burada  
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz de toparlamaya çalışıyoruz işte. 

Yaptığımız o 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bu dönemi hep birlikte. Osman Başkanın 

dediği gibi de biz burada daha fazla vererek, daha fazla çalışarak bunları toparlamakta biz 

buradayız.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eyvallah. Bende desteğiniz için 

sonsuz teşekkür ediyorum. Her yerde söylüyorum. Türkiye’nin neresi nasıldır ben bilmem. 

Ben Gemlik Belediye Meclisini biliyorum. Gemlik için biz tartışmasız, hilafsız, oy birliğiyle 

karar geçiriyoruz diyorum. Gıptayla, imrenip de izliyorlar bizi haberiniz olsun. Allah 

nazardan saklasın. Sevgili arkadaşlar epey geciktik. 7’de bugün çalışan Gazeteciler Günü. 

Benim gazeteci arkadaşlara sözüm var. Onların aynında olmam lâzım. Dolayısıyla hızlı 

geçelim noktasından hareketle bütün gündem maddelerinin, raporlar başlığındaki bütün 

maddelerin okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy 

birliğiyle kabul edilmiştir. Muhalefetin şerhi olan maddeler hangileri arkadaşlar? Satışlar 

dışında bir şey var mı? Kaç? 13-14-15 bir de 12. Bunun dışında muhalefet var mı arkadaşlar? 

Hangisi? Maddeyi söyle.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yanlışlıkla TAKS, KAKS olayı vardı. 

Kaçıncı maddeydi. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İmar Komisyonuna ait   

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Evet. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şey mi Kurşunlu’daki  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Kurşunlu’daki TAKS KAKS meselesiyle 

alâkalı şeyimiz vardı. Orada %, 4. Madde mi? Evet 4. Madde. %40 taban oturumu olduğunda 

biz bunu onaylayacağız. %60 dediğimizde çok fazla vermiş oluyoruz. Onun için söylüyorum. 

%40’ta bizim 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Normalde kaç orada? 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: %30. 0.30 emsal var. Biz onu 0.40’a taban 

oturumunu söylüyoruz.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. 40 olursa, 0.40’a 

çıkartırsak, oy birliği aksi takdirde 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle bu konuyu ilk ben İmar Komisyonunda 

bulunduğumda da konuşmuştuk. Dile getirmiştik. Mert Başkanımız da vardı. Arzu ablamız da 

vardı. Biz Mehmet kardeşimizle birlikte 0.40 emsal bizlerde de statik manasında mantar gibi 

yukarı çıktıkça açılıyoruz demiştik.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 4. Madde. Okey. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Evet. %60 yazılmış 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bunun dışında başka muhalefet 

şerhi olan var mı? Yok 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki. O halde  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Geri çek 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bütün maddelerin, bir dakika bütün 

maddelerin değil.  

--Meclis Üyesi: Başkanım ……… alabilir miyim? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:1-3 ile 1-8’i siz geri çekeceğim demiştiniz.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 3’ün, 4’ün ve 21. Maddelerin ilgili 

komisyonlara geri çekilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy 

birliğiyle kabul edilmiştir. Yazı İşlerimiz iyi not alıyor değil mi?  

--Meclis Üyesi:……… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle mi? Peki 8. Maddenin de 

komisyona geri çekilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle 
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kabul edilmiştir. Arkadaşlar 1. Madde komisyon raporunu, komisyon raporumuz bize Otopark 

Yönetmeliği’yle alâkalı bir şey söylemeyeceğim ama bunu değiştirerek oylamamız lâzım 

galiba. O değişiklik önerimizi verelim Zeynep. Bir kafa karıştırıcı bir cümle var o raporda. 

Şöyle oylamak istiyorum arkadaşlar. Son çıkan yönetmelikle otopark bedelleri ilgili yerde 

yapılan kamulaştırma bedelinin, m² bedelinin 20 ile çarpımı sonucu ortaya çıkacak. Bizim 

almış olduğumuz komisyon raporunun da bu şekilde uygulanmak suretiyle kabulünü diye 

oylarınıza sunacağım. Buna itirazı olan olur mu? 

--Meclis Üyesi:……. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama çok kafa karıştırıcı bir şey. 

Komisyon raporu kafa karıştırıyor. Çocuklar 1. Raporu bir açalım. Tamam.  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Direk yönetmeliğin uygulanması 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu 25 Mart 2021 tarihli 31434 

sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değil mi? 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Evet. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yönetmelikte yazıldığı haliyle 

uygulanması şeklinde değiştirilerek, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy 

birliğiyle kabul edilmiştir.  

2. Maddede de isim değişikliği, isim koyulması işi vardı. Bekir ÇELİK Taziye Evi 

olarak önermiştik. Ama bölge sakinleri Gemlik Belediyesi isminin olmasının daha uygun 

olduğunu söylemişler. Komisyonumuz da Gemlik Belediyesi Taziye Evi demiş. Ama orada o 

vatandaşın düğün, dernek, kına, nişan v.b. işleri de yapabilmesine olanak sağlamak adına 

komisyon raporunu Gemlik Belediyesi Mahalle Konağı şeklinde değiştirerek oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 6. madde yine  

--Meclis Üyesi:…………………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dur bu değiştireceklerimizi 

söylüyorum. 6. Madde komisyon raporumuz BUSKİ’nin benim buraya ihtiyacım yok dediği 

bir alanı İmar Komisyonumuz ve gruplar biliyor. Alanı belediye hizmet alanı (açık pazar) 

şeklinde bir öneride bulunmuş değiştirilmesine dair. Açık Pazar belediye hizmet alanı (açık 

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Mutlaka fonksiyon konması gerekiyor yönetmelik 

gereğince. Otopark ve açık 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Açık pazara bir de otopark ilave 

edelim dedim ben…… 

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Alan geniş çünkü 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu şekilde oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Arkadaşlar 12-13-14 ve 15. 

Maddeler dışında, az önce konuştuklarımızda dışında Faruk Müdürüm bunları alabiliyoruz 

değil mi notlarını? Geri kalan bütün komisyon raporlarının içinde eğer bir şey yoksa 

söyleyeceğiniz tamamını aynı anda oylayacağım. Satışları ayırdık. Onları ayrıca oylayacağız. 

Bak 12-13-14 ile 15. Maddeler dışındaki geri kalan maddeleri az önce değiştirerek 

oyladıklarımızda bir kenara bırakın. Şöyle diyelim 5-7-8-9-10-11-16-17-18-19 ve 20. 

Maddeleri komisyon raporlarının olduğu haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oy birliğiyle ayrı ayrı kabul edilmiştir. 12. Madde Plan Bütçe Komisyonumuzun 

Sözleşmeli Personelle ilgili bir raporu. Bunla ilgili bilgi alalım. Muhalefetin de eleştirisini 

istiyoruz.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Orada özür diliyorum. Lafa girdim ama 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Estağfurullah 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: En az asgari ücret miktarı yazmıyor ama 

onlarla alâkalı bize 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Düzelteceğiz. Sözleşmeli personelle 

ilgili bilgiyi alalım. Komisyon. Mikrofonu alalım arkadaşlar.  
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--Songül ŞANLI Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, Değerli meclis. 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrasına istinaden 2022 yılında tam zamanlı olarak 

çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin aylık net ücretlerinin aşağıdaki tabloda yer aldığı 

şekliyle belirlenmesi komisyon toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu/oy birliğiyle uygun 

görülmüştür. Burada asgari ücretin altında kalan rakamlar var. Arkadaşlar sanırım onu 

söylüyorlar. Bu 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Onu arkadaşlar aslında 

asgari ücretten düşük görünen bu rakamların karşılığı olan kadroların hiçbirisini 

barındırmıyoruz. Bizim bünyemizde yok. Kadrosu var. Kişi yok. Böyle bir çalışan 

memurumuz yok. Fakat buna rağmen arkadaşlarımız Başkanım bu gözümüzden kaçmış. 

Mutlaka bunları da oylarken asgari ücret seviyesine çekmek suretiyle oylayın dediler. Öyle 

oylayacağım. Yani şu 5 kalem 3.972, 3.914, 4.149, 3.894, 4.218’lik rakamları açıklanan 

asgari ücret seviyesine çekerek oylayacağım.  

--Songül ŞANLI Meclis Üyesi: Başkanım onlar düzeltildi zaten. Verilebilir gruplara. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Neyse biz burada oylarken 

önümüzdekinin üzerinden oylayacağız. Değiştirerek oylayacağım. Başka bir şey var mı? 

Buyurun Sevgili KESKİNDEN. Çocuklar bugün mikrofonda bir şey var. Yetişemiyorsunuz.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri 

konumuz tam zamanlı sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesi. Her sene mutat aldığımız 

bir karar. Yalnız bu sene şöyle bir değişiklik var. Biz her sene 657 sayılı kanuna göre 

sözleşmeli personelimizin ücretini belirliyorduk ve dolayısıyla kendi konumlarından dolayı 

memurla sözleşmeli personel arasında bir ücret farkı doğuyordu. Bu farkın bir problem 

olduğu veya sıkıntı olduğu gerekçesiyle bu sene 657 sayılı kanuna göre ücretini 

belirlemiyoruz. Benim anladığım durum bu. Bizim buradaki önerimiz her sene yapmış 

olduğumuz gibi 657 sayılı kanuna göre bu ücretin belirlenmesi. Örnek belediyeler de bu 

şekilde yapmış. Özellikle Nilüfer Belediyesi’ne de sormuş arkadaşlar. Bizim önerimiz yine 

657 sayılı kanuna göre ücretin belirlenmesi aksi takdirde karara katılmayacağız Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir yanlış anlaşılma olmasın. 657 

sayılı kanuna göre derken 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Belirlenen ücret tarifesi 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Orada bir taban ücret veriyor bize 

bunun üzerine çıkmayın. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım o değil. 657 sayılı kanunun ücreti. 

Taban başka.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hımm bir dakika. 657 sayılı  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Memur 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hangi rakamı alıyorsa onu mu alsın 

diyorsun? 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Düzelteceğim. Düzelteceğim Başkanım. 657 

sayılı kanuna göre bir ücret var. Bir de tam sözleşmeli çalışanlar, sözleşmeliler için taban fiyat 

var. Tebliğ derki asgari ücretle taban fiyat üzerinde fiyat belirlemeye idare yetkilidir der. Ama 

biz her sene 657 sayılı net ücret neyse, sözleşmeli personelimize de bu fiyatı verdik. Bu sene 

bunu yapmıyoruz. Fiyatı biraz daha aşağı çekiyoruz. Bahsi geçen konu bu  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır. Öyle yapmıyoruz.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Nasıl yapıyoruz Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir kafa karışıklığı var. Ya da bende 

var. Ben yanlış anlıyorum işi. Biz bu kararla sözleşmeli personelimize kaç para zam 

vereceğimizi konuşuyoruz. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Doğrudur. 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bundan önceki yıllarda hep tavan 

rakamlar üzerinden zam verdik.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Değil Başkanım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet. Evet 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Hayır Başkanım. Değil tavan fiyattan değil. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Geçen sene Galip GÜR’ün 

memurlar ve bu arkadaşlar arasında çok büyük bir eşitsizlik ortaya çıkıyor deyişi ikazı üzerine 

geçen sene hariç hep tavandan verdik. Düzeltiyorum. Geçen sene önce Galip Abi 50TL bir 

fark verildi. O da vergi yüzünden kesiliyor diye anlaşıldı. Onda da bir revizyona gittik. Şimdi 

şu an bizim yaptığımız şey bu arkadaşlarımıza kaç para zam yapacağımızı belirlemek.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım araya gireyim mi? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Özür dilerim. Kaç para zam 

yapacağımızı belirleyeceğiz. Devlet bize diyor ki 2100TL ya kadar zam yapabilirsin. Ama 

öyle bir zam yap ki asgari ücretin altında da hiçbir personelin maaş almasın. Kriterimiz bu. 

Biz zam veriyoruz şu an. Ama zammı 2100TL verebilme yetkisi tanımışken kanun bize 

2100TL olarak vermiyoruz. 1600TL olarak veriyoruz. Bunun sebebi de şu. Sözleşmeli olarak 

çalışan bir inşaat mühendisi 11.500,00TL net maaş alırken aynı görevi yapan yanındaki 

masada oturan devlet memuru arkadaşımız 9.000TL alıyor. Bunu biraz düzene sokmaya 

çalışıyoruz. Eşit işe eşit ücret. Memurunkini 11.000TL’ye çıkaramıyorum. Memura 

verebileceğimiz en yükseğini hesaplıyoruz. Yine de bir fark var. Bari bunu vergi 

kesintilerinde iyi kötü anlamaya çalışıp bari eşit ücreti alsınlar sene sonunda da olsa şeklinde 

bir düzenleme başka bir şey değil. Biz arkadaşlarımıza yine zam yapıyoruz ve yine 

memurlardan fazla maaş alıyorlar. Buyurun.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım şöyle bir şey düzelteyim. Biz her 

sene sözleşmeli personelimize tavan ücretten ücret vermiyorduk. Tavan ücret sözleşmelilerde 

şu an 9.000 civarında örnek. Biz her sene 657 sayılı kanuna göre memura belirlenen ücret 

neyse bu rakamdan veriyorduk. Burayı düzeltilecek önce. Yani tavan ücretten zam 

yapmıyorduk. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili GÜR geçen yıl dışında 

tavan değil miydi? 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben yanlış mı hatırlıyorum? 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım tavanı hiç kullanmadık. Hep 

kullandığımız rakam memur maaşı neyse sözleşmeliye de aynı maaşı verdik.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam komisyonda 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım özür dilerim 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir İnşaat Mühendisi için önüne 

gelen rakamlar nedir? Biri memur, biri sözleşmeliyken 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Bana mı soruyorsunuz Başkanım? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Ben bitireyim konuşmamı ondan sonra  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buna da cevap verip bitirirsen 

sevinirim. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Şimdi biz her sene tavan ücretten vermedik 

ücretimizi.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Biz her sene memur ücreti neyse, 

sözleşmelinin de ücreti o olsun dedik. Tabi dolayısıyla memurun ve sözleşmelinin kendi 

durumlarından dolayı maaşı artıyor, azalıyor kendi …… var onu bilemiyorum. O maaşın farkı 

hesaplamasından dolayı. Biz ücret olarak tavan ücretten vermedik. Biz her sene yapılan 

uygulamanın bu sene de devam etmesi noktasındayız. Ama tavan ücret değil burada yanlışlık 
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olmasın Başkanım. Arasındaki farkla alâkalı durum doğrudur. İki kere zam alıyordur. Farklı 

konumundan dolayı maaşı farklı oluyordur. Buna söylenecek bir şey yok. Ama bizim 

talebimiz her sene yaptığınız uygulamanın tekrar etmesi. Yoksa katılmayacağız. Görüşümüz 

bu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Biz şunu mu anlamalıyım. 

Biz bir devlet memuru arkadaşımız İnşaat Mühendisi yine aynı örneği söyleyeyim kaç para 

alıyorsa, 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Fazla alsın istiyor. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sözleşmeli de aynı parayı mı alsın 

diyorsun. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Fazla alsın diyor. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım ben onu söylemiyorum. Biz her 

sene yaptığımız uygulama buydu. Bu sene de uygulamaya devam edelim diyorum. Bunula 

alâkalı ben fazla maaş alıyor almıyor, o benim işim değil. O benim durumum değil yani.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır. Ama diyorsun ki 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Çıplak maaşından bahsediyoruz biz. Aldığı 

artı ödemelerle alâkalı maaşında fark yaratır yaratmaz bilmiyorum ben. Ben çıplak maaştan 

bahsediyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Bizde çıplak maaş 

konuşuyoruz zaten. Öyle değil mi? 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Evet doğru, doğru. Sizin bahsettiğiniz 

ödemelerdeki farlılık durumu çıplak maaştan sonra oluşan durumlarla alâkalı fark oluşuyor.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun.  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Şimdi yasa açık. Bize bundan önce İnsan Kaynakları 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biraz yaklaştırsan mikrofonu. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Bundan önce İnsan Kaynakları bize sanki şunu da yaptı. 

Daha önceki dönemde de beraber görev yaptığımız için de konuşuyorum. Dedi ki; bu 

tabandan yani 657’nin taban ücretinin aşağıya düşemezsiniz. Böyle bir şey yok yasa olarak. 

Sonra bu sorun ortaya çıktı. Dedik ki biz devlet memuru yıllardan beri birin birine gelmiş 

kademesini v.s. yapmış ve kadrolu ama sözleşmeli personelden adaleti sağlayalım istedik. Ve 

ona göre şu anda sizde anlatmak istediğiniz bu. Ona göre aynı yere mümkün mertebe 

getirmeye çalışıyoruz. Ve bu ben bunu nereden öğrendim. Yıldırım Belediyesi’nde aynı işi 

yapan sözleşmeliyle, bizim buradaki sözleşmelinin arasında dağlar kadar fark var. Dedim ki 

biz bir yerde yanlış yapıyoruz ki o 657 tabanı bu zamana kadar aslında siz bundan aşağıya 

düşemezsiniz dedikleri için komisyon bunu bu şekilde uyguladı. Ama buradaki asıl konu 

bence aynı işi yapan, iki aynı mesleğe sahip kişinin aynı ücreti alması. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Komisyonun almış olduğu 

bu tarife, bu karar bu söylediğimiz şeyi sağlayacak mı? 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım Yıldırım Belediyesi’ni örnek 

verdik. Nilüfer Belediyesi’ne de bakabiliriz. Nilüfer Belediyesi bizim bahsettiğimiz öneride 

şu anda çalışmaya devam ediyor. Ben de örnek olarak onu vereyim. Teşekkür ederim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili KESKİNDEN çok kolay o 

1500TL parayı ödemek benim 50 tane sözleşmeli personelime. Hiç sorun değil. Ama 100 tane 

memura bunu anlatabilmek lâzım. Sen arkadaş aynı işi yapıyorsun ama bizim Emrah 

kardeşimiz bize 50 kişiye kıyak yapalım. Fazla verelim dedi diye bunu yaptık. 

--Meclis Üyesi: ……… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kıyak oluyor işte bu canım. Sen 

aynı işi yapan iki kişinin birine başka, birine başka para verirsen böyle bir şey oluyor. 

Dolayısıyla bir daha söylüyorum komisyonumuza. Bu tarife hayata geçtiğinde hiçbir 

sözleşmeli personelimiz devlet memurumuzdan eksik maaş almayacak değil mi? Bütün 
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arkadaşlarımıza geçen yıl aldığı maaşlar üzerinden yine de zam yaptık değil mi? Tamam peki. 

Başka bir şey söylemek isteyen var mı? Buyurun.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım altına düşmeyecek dediniz ya. 

Soruyu ben komisyonda da sormuşum. Burada da sorayım. Gelir Vergisi kesintisinden dolayı 

belli aylardan sonra memur maaşının altında kalabilir. Bunun incelenmesi lâzım, düzeltelim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Böyle bir durum ortaya çıkarsa 

meclisimize getiririz, revize ettiririz konuyu. 2100TL zam alacaktı. Tavan ücret üzerinden 

zam verseydik. Yani Sevgili KESKİNDEN’in söylediği yerden.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Tavan değil Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam oradan verseydik. Ne değil 

tavan? 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Memur … 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır canım. O nereden çıktı.  

--Meclis Üyesi:…….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya neye takılmayalım? Bak çok 

başka bir şey söylüyoruz. Benim memurumdan fazla maaş alıyor diyorum. Sen tabanından 

verelim diyorum diyorsun. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tavan, tavan 

--Meclis Üyesi:…….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 11.000TL arkadaş veriyoruz. 

11.500,00TL veriyoruz diyorum. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Başkanım müzakeresi oldu... 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır bak 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Sonuçta vereceğimiz belli burada. Amacımız belli 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili GÜR yapılacak bir şey yok 

derken, ben yanlış anladıysam Emrah başka bir şey anlatmaya çalışıyor da ben 

beceremiyorsam anlamayı 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Tavan diye bir şey yok. Tavandan vermiyoruz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili dostum. Nasıl vermiyoruz.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sözleşmelinin tavanı başka bir rakam. Başka 

bir yerde onu konuşmuyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O kaç para? 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: O 3 milyar daha pahalı. Mesela 6 milyarsa 

normalde, o 9 milyar. Öyle söyleyeyim. Tavandan vermiyoruz.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır. Bir dakika arkadaşlar. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım liste burada. Liste burada 

Başkanım. Bakanlığın yazısı bu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir dakika 2100TL ve 1600TL 

1500TL rakamı hangi rakam bunlar? En ağa babasını versek 2100TL vermiyor muyuz? 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Hayır Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nerede Nazan EROL? Sen konuş 

bir ya. Verin mikrofon. Sevgili Nazan ben yanlış mı anladım? Biz bu arkadaşlara 2100TL 

zam yapabilecekken hayır memurlarımızdan çok fazla öne çıkıyorlar, ileri gidiyorlar 1600TL 

zam yapalım mı dedik? Başka bir şey mi dedik? 

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: Başkanım şöyle şimdi bugüne kadar 

hep devlet memuruna ödenen net aylık üzerinden sözleşmeliler belirlenmiş. Ama aynı statüde 

bu sefer memurlarla arasında çok maaş farkı oluyordu. Genelgede de asgari ücretin altına 

düşülmemek ve tavan ücreti geçmemek suretiyle meclis tarafından ücret tarifesi uygulanır 

dendi. Biz de aradaki farkı çok açmamak amacıyla belli bir miktar belirledik. Şu an onları 

onaylamak istiyoruz.  
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--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım tavanı sorar mısın? Tavan ücreti, 

tavan. Sözleşmelinin tavanını sorar mısınız Başkanım? 

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: Taban ücret asgari ücret, tavan da 

genelgede belirtilen miktarlar. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. 

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: Biz bu ikisinin arasında bir ücret 

belirlendi.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak bir daha soruyorum. Benim 

önüme evrak getiriyorsunuz.  

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: Evet. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam mı? Ben unutmam, bunu da 

bilin. 2100TL ve 1600TL rakamları neydi onları? Bir daha söyle bana. Burada yok. Burada 

öyle bir şey yok. Kurşun kalemle yazdığınız şeyleri söylüyorum.  

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: O aradaki maaş farkıydı. 2500TL idi. 

Örnek bordro yapmıştık. O 2500TL maaş farkını biraz daha düşürmeye çalıştık.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 2100TL aynı işi yapan  

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: 2500TL idi. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sözleşmeli 2100TL fazla para 

alacaktı.  

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: Evet 2500TL 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Memurdan 

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: Evet  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Memurdan 

Doğru mu? 

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: Evet  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Memurdan. Biz dedik ki 2100 

almasın 1600 alsın 

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: O farkı korumaya çalıştık. O yüzden bu 

şekilde ücret belirlendi. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 2100 yapsaydık, yaptığımız o 2100 

ne şeyi olacaktı. Tavan değil mi? 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Değil, değil 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tavan değil miydi? 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Değil   

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: Başkanım tavan genelgede yayınlanan 

8-9000 civarları ücretler var.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Liste var bende  

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: O tavandan zaten hiç verilmedi bugüne 

kadar. Bugüne kadar 657’ye uygulanan net ücretler üzerinden belirlenmişti. Ama bu sefer 

memurlarla arasında bir maaş farkı belirginleşti. Biz o maaş farkını biraz daha kapatmak 

amacıyla bu 657’ye uygulanan ücretin biraz daha aşağısında uygulamaya başlandı. Kabul 

edilirse. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 2100 rakamını neye göre 

belirlediniz 

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: Başkanım 2500’dü o maaş farkı. 

Sözleşmeliyle memur arasında 2500TL. Eğer buradaki fiyatı uygularsak 2500TL bir fiyat 

oluşuyordu. O makası biraz daha daraltmak amacıyla. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: 5 dk ara verelim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır bunla ilgili 5 dk yetmez bana. 

Ben bunla ilgili 5 saat toplantı yaptım. Özel gündemli olağanüstü toplantı yaparım gerekirse.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım izin verir misiniz? 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet dinliyorum Kemal. İnşallah 

tatmin edecek bir şeyler söylersin oğlum. Şu an kendimi çok kötü hissediyorum yani. 

Haberiniz olsun. Mikrofon verin.  

--Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: ….. taban ve tavan ücretleri yer almakta. 1 

personelimiz için taban ve tavan. Fakat kanun der ki; “taban ücretin altında asgari ücreti 

geçmek kaydıyla meclis taban ücreti belirleyebilir” der. Doğru mudur müdürüm? 

Eğer örnek verdiğimiz 2 personel için biz taban ücreti belirleseydik, yine de aradaki 

fark 2200TL şeklinde olacaktı. Biz sütunda görünenin altında bir taban ücreti belirlemeye 

meclisimiz yetkili olduğu için İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz bu farkı 1200-1300-1600TL 

indirmek açısından taban gözüken aslında taban ücretinin altında meclisin yetkisiyle bir ücret 

belirlemiş. Benim daha önceki yıllardaki yaptığım görüşmelerdeki anladığım çıkarım bu. 

Anlatabildim mi? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Anlatamadın. Anlatamadın. Laf. 

Laf kalabalığı. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Ben toparlayacağım. Başkanım ben 

toparlayacağım.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Benim önümde bir şey var. Bir liste 

var. Bu liste değil. Yönetmelikte ekte verilmiş olan liste. Doğru mu? 

--Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: Evet.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bunun üzerinde bir sütunda 657 

sayılı kanuna göre net aylık tutarı diyor.  

--Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: Evet.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bunun altına düşmeyeceksin mi? 

Asgari ücretin altına düşmeyeceksin mi? 

--Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: Asgari ücretin altına düşmeyeceksin. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Bak orayı anlamışım. 

--Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: Bir taban vermiş ama kanunda asgari ücretin 

altına da düşmeyeceksin şeklinde. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yanında sütunlarda ki ağırlıklı 

bizde olan biri kısmi zamanlı sözleşme o çok az bizde. 

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: Bizde yok. Hiç yok Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hiç yok.  

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: Hiç yok. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir de tam zamanlı sözleşmeli 

personel cetveli var. 

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: Evet 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi bana geldiniz. Başkanım bir 

İnşaat Mühendisi üzerinden size bilgi veriyoruz dediniz. Ve dediniz ki; bir İnşaat Mühendisi 

buradaki tavan rakam üzerinden maaş zammı verilirse memurdan 2100TL fazla para alacak. 

Burada notlarınız benim önümde. Bak. 

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: Başkanım burada  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 600TL eksik verirsek 2100 yerine 

1500TL fark almış olurlar.  

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: Evet 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O 2100’ü belirlerken neye göre 

belirlediniz o rakamı bana? 2100TL derken neye göre belirlediniz? 

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: 657’ye uygulanan net ücret tavanı fiyatı 

var ya bu genelgede cetvelde ona göre belirledik. Eğer oradan verirsek, aradaki maaş farkı 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yine anlamadım. Nedir o sen anlat 

ya Emrah.  
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--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım şimdi hangisini anlatayım? 

Kendiminkini mi anlatayım? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak sen hatırlıyorsun değil mi o 

şeyi? 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Bende var şu anda  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 11000 küsur liralık bir personelin 

bir İnşaat Mühendisinin maaşı vardı orada.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Var var. Gördüm. Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Memur maaşıyla arasında da 

2100TL var denildi. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Doğru   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eğer bu zammı yaparsak 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Doğru  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Neydi o zam oranı? Neye göre 

belirledik? 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım o zam oranı derken şu. Devletin 2 

sayılı cetvelde yayınlamış olduğu sizin elinizde olan 650 sayılı net ücret tutarı var ya  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Eğer bu rakamı sözleşmelere uygulasaydık, 

memurumuzla sözleşmeli arasında 2100TL bakiye fark olacaktı. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama Sevgili dostum orada diyor ki 

tam zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanı  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: O en sağdaki. Onla işimiz yok bizim. Zaten  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başka  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım az önce siz okudunuz ya  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 657 sayılı kanuna göre net aylık 

tutar 

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: Evet  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Evet onları verseydik sözleşmeli 

personelimize ücret olarak memurumuzla sözleşmeli arasında 2100TL fark olacaktı. Tamam 

mıyız? Başkanım. Başkanım tamam mıyız? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Değilim. Hala değilim. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaş 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Bahsettiğiniz rakamı sözleşmelilere verseydik. 

Şu anda vermiyoruz ya. Verseydik 2100TL fark olacaktı. Tamam mı? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak bak Emrah bu listede, bu 

cetvelde 657 sayılı kanuna göre net aylık 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Evet  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tutar başlığının altında  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Evet   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mühendisin karşısında 7.178,00 TL 

yazıyor. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Çıplak maaş doğrudur. Eğer bunu verseydik 

bahsettiğiniz sektöre, meslek koluna memurumuzla o sektörle 2.100,00 TL fark olacaktı. 

Başkanım burası tamamsa geçeceğim burayı.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya arkadaş 7.178,00 TL çıplak 

ücret nasıl 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım maaşı ile alâkalı eklemeler geldiği 

için fark oluşuyor. Onu konuşmuyoruz biz. Bizim normalde bu parayı verseydik 2.100,00 TL 

fark olacaktı. 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 7.178,00 TL’yi verseydik 

sözleşmeliye  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Evet  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl fark oluyor? Diğerlerinde aynı 

haklar yok mu memurlarda? 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……..  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Oylamayacağız. Bu konuyu geri 

çekin komisyona olağanüstü toplantı yapacağız bununla alâkalı  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım maaşlar da var. Bu konuyu görüşün.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Cuma günü verilecek maaşlar 

herhalde. Ne zaman verilecek Aksel? 

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: 15’inde 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok. 15’inde sizin hesabınıza 

geçiyor. 13’ünde mi?  

--Nazan EROL İnsan Kaynakları Müdürü: Evet 13 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar tamam. Bu konuyla 

alâkalı bunu komisyona geri çekilmesi noktasında oylarınıza sunuyorum. Ve peşinden de 

Çarşamba günü, Perşembe Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı var muhtemelen. Ya 

Perşembe sabah yapacağız. Ya Çarşamba öğleden sonra. 

--Meclis Üyesi: … 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gerek var var. Bu konuda bendeki 

bu kafa karışıklığına sebep olanların bir izahat yapması vermesi lâzım. Bir gerek var uzatma 

tamam. Tamam uzatma. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım arzu ederseniz arada çözülür iş yani. 

Anlaşılmayla alâkalı olunca. Siz bilirsiniz yine sıkıntı yok. Sadece yemek ısmarlarsınız o 

kadar yani.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bana ne söylendiği çok bariz. 

Tamam mı? 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam. Başkanım çok özür dilerim bu konuyla 

alâkalı geri çekeceksiniz zannedersem 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bir iki kelam etmek istiyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Geldiğimizde. Hızlı kapatalım 

istiyorum. O kadar uğraştım bak nerede takıldık.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım özür dilerim. Bir dahaki toplantıya kadar 

arkadaşlarla görüşeceksiniz ya  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Oraya katkı sağlayabilir diye  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben seni özel arayacağım. İlgili 

gündem maddesinin raporun komisyona iadesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Perşembe sabah mı? Bursa’dan gelen 

arkadaşlarımızda var. 

--Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Başkanım Encümen var Perşembe sabahı 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Perşembe sabah Encümen de var. 

Doğru. Çarşamba günü. Bize 2 gün yeter bu konuyu anlamak için.  

--Meclis Üyesi: … 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arada 5 dk anlayamam ama 2 gün 

var anlarım o zamana kadar. Çarşamba günü saat tek gündem maddesi olacak. 10 mu? 

--Meclis Üyesi: … 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki 10 dk ara.  Anladık. Devlet 

memurlarına bu yıl % 30.60 seviyesinde toplam enflasyon farkıyla birlikte bir zam yapılacak. 
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Komisyonumuzun belirlediği tarife üzerinden baktığımızda da %38.60 zam yaptıklarını 

gördük. Tavan konusunda söylediğim şeyi geri alıyorum. Tavan değilmiş ücret zaten. 

Dolayısıyla konuyu komisyon raporundan geldiği şeklinden asgari ücretin altında kalan 6 

kaleminde asgari ücret seviyesine çıkartılarak, düzeltilerek oylarınıza sunmak üzere gündeme 

geri çekiyorum komisyondan. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy 

birliğiyle kabul edilmiştir, oy çokluğuyla gündeme alınması oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Görüş ifade etmek isteyen arkadaşların görüşlerini alalım. Buyurun. Sevgili DURDU.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, Değerli hazirun eşitlik 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yukarıya doğru olur. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Ve adalet kavramı farklı şeyler doğru mu? 

--Meclis Üyesi: ….. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Açayım o zaman. Adalet hak edenin sosyal ve 

ekonomik şartları içerisinde hak ettiğini almasıdır. Adalet bu. Eşitlik matematikseldir. Hiç 

sosyal v.s göz önünde bulunmaksızın eşitlik zaten bunlar biraz ideolojik şeyler. Zaten o 

sloganda oradan çağrışım var. Eşit işe eşit ücret. Bu biraz sloganvari bir yaklaşım. Neden? 

657 sayılı kanun güvencesinde çalışan memur arkadaşlarımızla 657 sayılı kanun güvencesi 

olmayan ve bu şartlarda çalışan meslek ehli arkadaşlarımız eşit şartlarda mıdır? Değil. Nedir 

fark? 657 kapsamında çalışan arkadaşlarımız bir devlet bir iş güvencesi var. Ama sözleşmeli 

bir arkadaşımızın bir iş güvencesi yok.  

--Meclis Üyesi:…………… 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: 657 değil netice itibariyle. Ben bitireyim sonra 

oylamaya geçelim istersen. Yani 657 değil netice itibariyle. Şayet bu konuda samimiyseniz, 

yanlış anlamayın bunu eşit işe eşit ücret konusunda ki biz öyle düşünmüyoruz. Siz öyle 

düşünüyorsunuz. O zaman şöyle yapmak gerekmez mi? 0.1 zam verin. Sözleşmeli 

arkadaşlara. Eşitlik daha yakınlaşsın, daha eşit olsun. Bunu yapmazsınız. Niçin? Çünkü doğru 

olmaz. O zaman yapın. Tamam. Teşekkür ederim.  

--Meclis Üyesi:………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Açıldı. O da açıldı. Sağcı mikrofon. 

Sevgili DURDU senin de aslında söylediğin şeyleri bir parça da olsa yerine getiriyor. Bu 

haliyle bile. Bir daha söylüyorum. Devlet memurlarına bu yıl verilen enflasyon farkıyla 

birlikte zam miktarı %30. Doğru mu arkadaşlar? 30.5 bu haliyle tarifeyi bu şekliyle 

geçirdiğimizde %38.60 zam yapmış olacağız bu arkadaşlara. Keşke 50 yapabilsek. Keşke 

ama. Ama devlet memuruna %30 verirken, %50 vermekte benim adalet duyguma uygun 

değil. Öyle de bir durum var. Kaldı ki bir daha söylüyorum. Hiç hafife alınacak maaşlarda 

değil.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Değil. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: SDS’si, sosyal hakları, osu busu 

üzerine geldiğinde bir daha söylüyorum. 12.000TL civarı bir maaş alıyor Mühendis 

arkadaşım. 9.000TL civarında da memur arkadaşım. Bunca işte asgari ücretin 4.250TL olarak 

ki %50 artırılması halinde bile ancak 4.250 olduğu bir dönemde fena değil. Daha iyisi olabilir 

mi? Elbette olabilir. Ama elimizden bu kadarı gelir. Bizim de bu konuda bakışımız bu. 

Dolayısıyla komisyon raporunu 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım özür dilerim. Yani bunu biz sadece 

sözleşmeli personele daha az ücret, daha az zam vererek eşitliği sağlamayı denemek yerine 

657 sayılı kapsamında çalışan arkadaşlarımızı maaşın dışında da mutlu edebiliriz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl yani? 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Onları memnun edebiliriz. Dolaylı katkı 

sağlayabilirsiniz. Onu size teklif edebiliriz ne olduğunu.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bizim verebildiğimiz, devlet 

memuruna verebildiğimiz en yüksek şey neyse, riskleri bile göze alıp, taahhütname toplayıp 

çocuklardan yapıyoruz zaten. 
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--Osman DURDU Meclis Üyesi: Anladım Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yapıyoruz. Ona rağmen 9.000TL 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam. Yani daha yukarı çekebilirsiniz. Ücret 

olarak değil, bordroda değil 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Sevgili Refik YILMAZ’ın 

bir sözü vardı. Kifayetle müzakere edilmiştir konu. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İzninizle oylarınıza sunuyorum. 

Komisyon raporunu bir daha bahsediyorum. Asgari ücretten az olanların asgari ücret 

seviyesine getirilerek, değiştirerek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? 

Milliyetçi Hareket Partisi ret, Adalet ve Kalkınma Partisi, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi 

oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 

13. madde de yine muhalefetin şerh koyduğu konulardan biri. Sevgili Emrah 

KESKİNDEN “Belediye mülklerinin satışına karşıyım, karara muhalifim demiş”. Bu daha 

önce izah ettiğiniz parti olarak satışlara ret cevabı vereceğinize dair bir şeydi değil mi? 

Buyurun Sevgili GÜR. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Benim sorum şu olacak yani bu Gemlik’te mi acaba? 

Gemlik’e özgü mü? Çünkü Büyükşehirde hep bütün satışlara hep evet oyu kullanıyorsunuz. 

--Meclis Üyesi:…….. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Yok  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Grup kararı gereği mülk 

satışına muhalifiz diyor Milliyetçi Hareket Partisi. Bunun dışında Adalet ve Kalkınma Partili 

üyemizin imzası yok. Muhalefet şerhi yok.  

--Meclis Üyesi:…….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok. Bendeki raporda yok. Alalım, 

dinleyelim sizden. Mikrofon verelim Aydın Bey’e. 

--Aydın BAYRAKTAR Meclis Üyesi: Teşekkür ediyorum. Aynı durumda bizim de 

konumuz. Grup kararımız var bu konuda. Ama benim imzaladığım şerhimiz var. Size 

ulaşmamış.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bendekinde yok. Ben önümdekini 

okuyorum. 2 partimiz parti gruplarının almış olduğu karar gereği Gemlik’te, Gemlik 

Belediyesi tarafından yapılacak olan satışlara karşı olduklarını ifade ediyorlar. Sevgili GÜR 

de Sevgili Emrah bunu düzelterek istiyorum senden. Gemlik Belediyesi’nin diye yazalım ki 

parti grubunuz Büyükşehirde evet diyor çünkü satışlara. Başka bir şey varsa onu alayım. 

Oylayacağım.  

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Benimki de bozuldu ya. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım Gemlik Belediyesi’nin ilgili 

gündem maddesini konuşuyoruz. Yani Büyükşehir’den örnek vermek İstanbul’dan örnek 

vermek ne kadar doğru olur. Ben bunu anlayamadım. Bizim buradaki gündem maddesine 

kararımız ret olacak. Gerekçemiz de orada. Teşekkür ederim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Kamuoyunu da 

bilgilendirmek lâzım. Not düşmek lâzım. O hakkımızı kullandık. Sevgili KESKİNDEN bunda 

yanlış anlayacak bir şey yok. Ben bir şey demiyorum. Benim partimde başka yerlerde 

muhalefette bulunduğu yerlerde muhtemelen aynı şeyi söylüyordur. Olabilir. Yok. Bilsin 

insanlar canım.  

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz kullanıyoruz Büyükşehir’de 

evet. Komisyon raporunu olduğu haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler?  

--Meclis Üyesi: Kabul etmiyoruz biz Başkanım 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet 

ve Kalkınma Partisi ret, İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi oylarıyla oy çokluğuyla 

geçmiştir. 

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet. 14. Madde yine bir satış 

kararı. Durum yine aynı herhalde. Emrah Bey’in var burada muhalefeti. Ama Aydın Bey’in 

boşmuş.  

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Son haliyle Aydın Bey’de 

bu konuda muhalif olduğunu belirtmiş. Dolayısıyla komisyon raporunu okunduğu şekliyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Sevgili DURDU kabul oyu kullandık.  

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk 

Partisi kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 

15. madde yine bir taşınmaz satışı 451m²’lik. Yine Sevgili Emrah KESKİNDEN’in 

muhalefet şerhi var. Aydın Bey’in de muhalefet şerhi var. Komisyon raporunu okunduğu 

şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Ercan Bey evet. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır, hayır 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Dersi kaynatırsan, biz 

burada konuşurken sen yanda sohbet yaparsan, öyle evet dersin işte. Güzel. Latife. Yatsıyı da 

okuduk galiba.  

--Meclis Üyesi: Satışların hepsinde ret var zaten 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Bu konuda da oylamayı 

yaptık. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul 

edilmiştir. 

16. madde. Bunu oyladık evet. Gündem maddelerimiz bitti. Yazı İşleri 

Müdürlüğü’müz umarım bu şeyde hepsinin notunu almıştır. Teşekkür ediyorum. 

Toplantımızın hayırlar getirmesini diliyorum. 1 olağanüstü toplantı hakkımızı israf etmekten 

bizi teklifleriyle alıkoyan muhalefet partisi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
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