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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 06 OCAK 2021  TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTISININ GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 

TOPLANTIDA BULUNANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı 

 

            ÜYELER: Mert DİMİLİ, Oğuz HANÇER, Ercan BARUTÇUOĞLU,  Galip GÜR,  

Osman DURDU, Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK,  Sedat AKKUŞ, Emrah KESKİNDEN, Şükran 

ERSÖZ, Songül ŞANLI, Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI,  Mustafa KAYNATMA, Elif ACAR, 

Fatih AYDIN, Rıdvan ÇAKMAK, Durmuş USLU,  Alpaslan EKER,  Bülent ÇİÇEK, Tekin 

RAMA,  Dursun YAVUZ, Nihat ÇETİN,  Mehmet ÖKSÜZ, Mahir DAĞ,   Sedat ÖZER,   

 

           TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Emir BİRGÜN, Arzu KARATAŞ, Aydın 

BAYRAKTAR, Mehmet Şamil YİĞİT,  Tefik KALDIRIM, Ümit GÜLER, Bekir  DÖĞER 
  

            Yoklama yapıldı. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet salt çoğunluk var. Toplantıyı 

açıyorum arkadaşlar. Gruplar adına mazeret belirtmek isteyen eksikler var muhtemelen. Evet 

buyurun. 

--Meclis Üyesi: …………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok yok. 

--Meclis Üyesi:……………………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Emir BİRGÜN, Arzu KARATAŞ, 

Bekir DÖĞER, Tefik KALDIRIM. Milliyetçi Hareket Partisi tamam herhalde.  Adalet ve 

Kalkınma Partisi? 

--Meclis Üyesi: Dönüş yapmadılar. İyi Parti geliyor şimdi. Yine arıyorum ben. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki. Yeterli çoğunluğumuz var değil 

mi Sevgili müdürüm? 

--Faruk BİLGİLİ  Yazı İşleri Müdürü: …………Evet  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İlave olursa arkadaşlar geldikten sonra, 

eksiğimiz var. Mazeretli kabulünü   istiyoruz derlerse, ilave ederiz şimdilik Emir BİRGÜN, Arzu 

KARATAŞ, Bekir DÖĞER ve Tefik KALDIRIM’ın   mazeretli olarak kabulünü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliği ile kabul edilmiştir. 

--Meclis Üyesi: Ak Parti de geliyor Başkanım. 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar adet olduğu üzere,  pandemi 

ile ilgili sorun sebebiyle en hızlı şekilde toplantıyı bitirmek niyetindeyim. Ve yine adet olduğu 

üzere son toplantılarda açılış konuşması kabilinde bir şey yapmayacağım. Ancak 5393 Sayılı 

Belediye Kanunu’nun 55.maddesi belediyenin hangi denetim yolları ile denetleneceğini anlatıp, 

sonunda da denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur 

demektedir 2019 yılına ait Sayıştay incelemesi tamamlandı. İlgili rapor hem bize sunuldu, verildi 

belediyemize. İlgili daireler gerekli cevapları yazıp yolladı ve aynı zamanda da Sayıştay’ın halka 

açık sayfalarında yer aldı. Merak eden arkadaşlarımız oradan rahatça bakabilirler. Ama 

memnuniyetle şunu söylemek istiyorum. Çok şükür akçeli ilişkilere ilişkin en küçük bir sorun 

yok. Yapılan bize bunları da yapmanızı tavsiye ediyoruz dedikleri pek çok noktada da zaten ilgili 

birimlerimizin çalışmaları var. Pek çoğunu aşacağız Allah'ın izniyle. Daha önceden beri 

süregelen bazı konularla ilgili eleştiriler getirmiş Sayıştay Gemlik Belediyesi hakkında da. 

Dediğim gibi sonuçlarıyla detayları ile ilgili bilgiyi memnuniyetle biz de verebiliriz ama 

Sayıştay'ın sayfasında da halka açık şekilde yayınlandı. Oradan da bakabilirsiniz.  Bunu da açılış 

konuşması olarak yapmış olalım.  

           Öncelikle de 02.12.2020 ve 07.12.2020 tarihli olağan meclis görüşmesi tutanakları ile 

ilgili bir düzeltme isteyen var mı? Yok. Olmadığına göre bu tutanakların ve ilaveten 23.12.2020 
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tarihli de Olağanüstü Meclis görüşme tutanaklarının olduğu gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.   

            Teklifler başlığına geçeceğiz. Yine yüce meclisinde uygun göreceğine  inanarak, her 

zaman yaptığımız gibi teklifler başlığını burada, raporlar başlığını da ikinci toplantıda 

görüşeceğiz. Hem daha kısa sürmüş ve çabuk bitirmiş oluruz meclis  toplantısını. Hem de eğer 

gruplarımız bir üçer beşer dakika bir şey söyleyelim isterlerse, buna da bu toplantı fırsat vermiş 

oluruz düşüncesiyle gruplar adına söz almak isteyen arkadaşımız var mı yı soralım. Evet 

arkadaşlar. Buyurun Sevgili DURDU.   

          --Meclis Üyesi: Ercan Bey gelecek Başkanım. 

          --Osman DURDU Meclis Üyesi: Geliyor mu? Bekleyelim mi? Ercan Bey geldi. … 

          --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: …. konuşun….. 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Önce Ercan beyin konuşma ihtimali mi 

var? Sevgili BARUTÇUOĞLU gruplar adına sevgili DURDU söz istedi ama sen gelince belki 

Ercan Bey önce konuşmak ister dedi. 

          --Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Değerli Hazırun 

toplantımızda  alacağımız kararların ilçemize hayırlar getirmesini temenni ederim. 2019’un 

problemsiz geçmesi Sayıştay açısından, o açıdan da bütün arkadaşları tebrik ederim. İnşallah 

dönem sonuna kadar böyle gider. Sayın Başkanım birkaç sormayı arzu ettiğim hususlar var. Bir 

tanesi bu kısıtlama,  hafta sonu kısıtlama dolayısıyla başkanlığımızın ve bazı arkadaşlarla alâkalı 

idari durum basına yansıdı. Bununla alâkalı Meclisimizi ve kamuoyunu bilgilendirmeniz 

mümkün olursa memnun oluruz.  

           Diğeri ise pandemi sürecinde benim karşılaştığım bir durum oldu.  Yatsı çıkışı eve 

gelirken, iki tane vatandaş çöp konteynerinden yastık, çarşaf, yorgan topluyorlar, götürüyorlar. 

Dedim hayırdır ne yapıyorsunuz? Yatacağız dediler. Nerede yatacaksınız dedim bu soğukta, bu 

ayazda yatılır mı dışarıda? Abi dedi yapılacak bir şey yok dedi. Nereden geldiniz, anlatılar işte.  

İstanbul'dan gelmişler. Eli yüzü düzgün, genç arkadaşlar. 30 küsur yaşlarında. Neyse aldık. 

Otelde misafir ettik, ihtiyaçlarını karşıladık.  Diyeceğim o ki;  bu gibi durumlar yaşanıyor.  4 

günlük kısıtlılık hali var.  İnsanların sosyal ekonomik problemleri var.  Nasıl ki sağlık çalışanları 

ile ilgili bir duyarlık oluştu.  Bu anlamda da olabilir. Garip vatandaşların, sokakta kalan 

vatandaşların öyle barınma ihtiyaçları varsa birkaç günlük. Emniyetten güvenlik soruşturması 

neticesinde bir katkı sağlarsak. Hani diyoruz ya kimse yatağa aç girmesin, efendim bu minvalde 

konu değerlendirilirse, makbule geçer diye düşünüyorum.  

Bir de bu yaşlı konuk evi  ile alâkalı tam kapasite herhalde çalışmıyoruz. Nedense onu 

tabi tam bilmiyoruz. Zannedersem 7 kişi mi var, 8 kişi mi var. Bu durumda tabi oranın ekonomik 

anlamda bir dezavantajlı durum oluştuğu belli. Bizim edindiğimiz intiba ve bilgiler şöyle.  

Mesela deniliyor ki ortalama zaten vatandaşlar 2000 lira emekli maaşı alıyor. Oraya giden insan 

yaşlı insan. Muhtemelen emekli ve muhtemelen 2000 lira ya alıyor ya da almıyor. Üç aşağı beş 

yukarı. 2000 lira zannedersem küsur. Bunu buraya verdiği zaman bu vatandaşın hiç bir harçlığı 

kalmıyor deniliyor. Dolayısıyla bundan dolayı mı acaba bir talep eksikliği var deniliyor. Mesela 

şöyle 1500 lira olabilir mi? Efendim 1600 lira olabilir mi? Vatandaşın cebinde sigara içmemesi 

iyi ama, bir sigara parası kalsın, bir çerez parası kalsın, bir gazete parası kalsın gibi durumlar var. 

Tabi sizin daha iyi tespit, etme imkânınız  var.  Bunu da paylaşayım dedim.  

Bir de izninizle şimdi Zeynep Başkanla da konuştuk dün. Vatandaşın Fındıcak’ta arsası 

var, Haydariye’de arsası var, tarlası var veya öyle diyeyim. Çalışıyor günün yoğunluğu, günün 

stresi ve pandemi süreci. Vatandaş istiyor ki; götüreyim oraya bir 3’e 7 konteyner koyayım 

diyor. Hafta sonu çoluk çocukla gideriz, hava alırız, efendim bir takım faaliyet yaparız, stres 

atarız. Çocuklar toprakla buluşurlar. Böyle bir talepler var. Bu konuyla alâkalı bir görüntü 

kirliliğine, bir imar kirliliğine sebep olmadan, belediyemizin uygun gördüğü bir portatif, sabit 

olmamak kaydıyla, gerekirse bir ruhsat bedeli ile beraber, vatandaş diyelim ki belediyeye 

başvurdu dedi ki; benim işte Fındıcak Köyü’nde zeytinliğim var, tarlam var. Oraya hem gidip bir 

kaç bakım yapacağız. Oraya efendim böyle bir 3’e 7 standart konteynerler var. Bir taahhüt 

alarak, yani ne o? Evet belediyemizin  belirlediği standartlar bu. Bu standartta yapmak kaydıyla, 
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ruhsat bedeli de bu veya harç bedeli. Ve beraberinde taahhütname, aksini yapması halinde, 

vatandaş onun oradan kaldırılabileceğini, efendim şu kadar yaptırıma da razı olduğu gibi bir 

uygulama yapılabilir mi? Bunu da böyle ihtiyaç var. Çünkü adamın mülkü bir şey yapamıyor. 

Çıkacak bir şeyler yapacak kazmasını, affedersin küreğini, el arabasını koyacağı yer yok. 

Adamın mülkü. Bu durumu da mümkünse bir değerlendirirsek,  iyi olur diye düşünüyorum 

teşekkür ederim. Ayrıca 2021’in bütün insanlığa iyilikler, güzellikler, mutluluklar getirmesini 

temenni ederim. İnşallah 2020 geçti. 2020’de yaşanmışlarla beraber geçmiş olsun demek isterim. 

Selamlar.  

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

BARUTÇUOĞLU. 
      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Sayın başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, 

değerli belediyemizin çalışanları, müdürleri, memurları, işçileri  ve basın mensupları ve 

hepinizin şahsında burada bizi izleyen değerli Gemlik halkına selamların en güzeli ile 

selamlıyorum. Esselamün Aleyküm Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi cümlemizin üzerine 

olsun diyorum.  

          Evet 2020 yılı acı tatlı hatıralarıyla, olaylarıyla geride kaldı.   2021 yılına da giriş yaptık. 

Bu ilk toplantımızın hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii 2020 deyince 

gündeme en fazla gelen konu başta pandemidir. Pandemi  bütün dünyayı kasıp kavuran bir salgın 

halinde dünyamızda pek çok  can aldı.  Pek çok ilklere bizleri şahit olmamıza yol açtı. İşte belki 

bu maskeyi hiç takmayan insanlarımız, kardeşlerimiz, vatandaşlarımız hepimiz artık takıyoruz 

bunu.  Pek çok şeyimiz kısıtlandı. Sağlık koruma ve hijyen konularında herkes bundan bir şey 

öğrendi. Bir ders çıkardı. Temennim ve dileğim odur ki; 2021 yılında devam eden bu aşılama 

çalışmalarıyla İnşallah bu hastalığın sonu gelsin ve 2021 içerisinde bu hastalık tamamen 

dünyamızı terk edip, rahata ermeye yüce Allah'tan temenni ediyorum ve bu arada tabii 

kaybettiğimiz değerlerimiz var. Gemlik’ten Türkiye çapında hatta dünya çapında bilim 

adamlarımız, büyüklerimiz, içimizden meclisimizden de  değerli Bayram DEMİR'i 

kaybettik.  Ben onların bütün ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum tekrardan. Ve pandemi 

döneminde gerçekten dünyada sağlık alanında olsun, bu pandeminin etkilerini ortadan 

kaldırmaya yönelik olsun, çalışmalara bakıldığı zaman gerçekten hükümetimiz büyük bir gayret 

ve büyük bir başarı gösterdi. Bütün dünya da bunu kabul etti. Yerel yönetimlerimizde  gerçekten 

buna katkı verdiler. Ben kimin ne katkısı varsa, hepsine teşekkür ediyorum. Ve hepimizin ortak 

görevidir. Bu pandemi ile mücadele. Mikrobu inşallah yeneceğiz. Tabi bilimin ve Allah'ın bize 

vermiş olduğu aklı kullanarak ve ona çizmiş olduğu mücadele yollarından giderek, bunu İnşallah 

hep birlikte mücadelesini vereceğiz. Evet 2020 yılında iyi şeylerde oldu. İlk aklıma gelen çok 

gerçekten Ayasofya'nın açılması. Benim açımdan da, eminim ki pek çok vatandaşımız açısından 

da, halkımız açısından da sevindirici ve asli hüviyetini kazanması açısından, son derece güzel bir 

davranış, son derece güzel bir icraat oldu. Bu arada bu açılışa katkı veren herkesi ben 

kutluyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Gerçekten Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti 

yerine getirilmiş oldu ve fethin sembolü olan Ayasofya’yı yeniden ezanla, yeniden o aslı 

hüviyetine kavuşturmuş olduk. Bu arada yine senesi, seneyi devriyesi  gelmiş olan bazı 

değerlerimiz var. Dediğim gibi örnek vermek gerekirse, bir Eren Bülbülümüz  vardı. Ve onu 

korumak  bahasına 41 tane kurşuna kendini siper eden Jandarma Astsubayımız  Ferhat Gedik 

vardı. Bunlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bunlar bizim tarihimizde, bunlar bizim milli 

hafızamızda yerlerini almışlardır. Bütün şehitlerimizin olduğu gibi. Bütün şehitlerimizin 

Malazgirt'ten başlayarak, Anafartalar’a, Conkbayırı'na orada ‘Ben size savaşmayı değil, ölmeyi 

emrediyorum!’ diyen Mustafa Kemal'in, siperlerde bekleşen Mehmetçiklerin ve ölüm 

muhakkaktır. Birazdan diyor öleceğini bildiği halde en ufak bir  tereddüt göstermeden, karşı 

siperlere hücum  eden Mehmetçiğimizin yerini aldığı gibi, onlar da yerlerini almışlardır. Hepsine 

Allah'tan rahmet diliyorum. Bu arada Fethi Sekin şehidimizde gerçekten tek başına orada  o 

teröristleri gördüğü zaman mücadelesini vermiş ve kahramanca çarpışarak şehit olmuştur. Allah 

rahmet eylesin ona da. 
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        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili BARUTÇUOĞLU çok özür 

dilerim. Sen yoktun elbette. Sizin olmadığınız bir anda konuştuk. Alışkanlık olduğu üzere 

toplantıyı çabucak bitirebilmek ve pandemi sıkıntısından korunabilmek adına daha kısa bir 

konuşma  mümkünse sevinirim. 

        --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Çok kısa bir şey arz edeceğim zaten. Yarısı bitti 

zaten. Bu arada ilçemizle ilgili bazı güzellikler meydana geldi. Yani onları da söylemem 

gerekiyor.   Mesela bir hastane caddemizin ışıklandırılmasını bizim teşkilatımızın devreye 

girmesiyle TEDAŞ tarafından yapıldı. Güzel oldu. Bu arada Gemlik içindeki aydınlatmalarda 

güzel oldu. Onu söylemem gerekir. Ancak oradaki seçilen şeklin bence zeytin şekli ya da zeytini 

çağrıştıran bir şey olması bence daha güzel olurdu. Daha şık olurdu. Ama yine de güzel güzellik 

kattı. Hastane caddesinde olduğu gibi. Evet bu arada AVM'nin 2021’e girdik. AVM'nin akıbeti 

hakkında biz hala bir net bir şey öğrenemedik. Yani orası gerçekten belediye olacak mı? 

Yapılıyor mu? Yapıldı mı? Ne kadarı yapıldı? Ne kadar harcandı? Bu konularda bilgi verirseniz, 

halkımız da bunu merak ediyor. Yani biz oraya belediye binası olarak istediğimizden değil, ama 

bir şekilde kullanılması gerektiği konusunda ve değerlendirilmesi gerektiği konusunu notumu 

almışım ve onu arz ettim. Ve yine evet belediyeden ayrılan teknik personel ile ilgili birkaç söz 

söylemek istiyorum. Gerçekten yetişmiş, konusunda uzmanlaşmış pek çok elemanımızın 

ayrıldığını üzülerek görüyorum. Ya bunların bir kısmı kendi isteğiyle, bir kısmı kendi isteği 

dışında belki ayrılmış olanlar var. Bunlarla ilgili gerçekten dikkat çeken bir sayıya ulaştı bu. 

Yani bir yetişmiş personel bir belediye için bir kazanımdır.  Bunun şeyi olmaz. Yani senin 

adamın benim adamım ama bunu da belediyenin insanıdır. Ben bütün çalışanları belediyemizin 

bir personeli ve onların bir yapı taşı olarak görüyorum. Bir demirbaşı olarak görüyorum. Onların 

siyasi görüşleri beni zerre kadar ilgilendirmiyor ve ilgilendirmemeli hiç kimseyi de. Ben 

buradaki bir tespitimi söylüyorum. Yani son dönemde bu artan ayrılışların, belediyemiz 

açısından bir zaaf oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar bu insanlar kolay öğrenmiyorlar. 

Bir mevzuatı öğrenmeniz yıllar alıyor. İşte hatırlayın biz İl Genel Meclisi’ne girdiğimiz dönemde 

o zamanki ezberlediğimiz bir kanun vardı. Ama bu kanun bugün aklımızda bile yok. Çünkü 

belediye kanununa göre çalışıyoruz. O nedenle…  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ben hiç unutmadım 5302’yi. Çünkü 

Cumhuriyet Halk Partisi İktidarında öyle bir karar var biliyorsun.  Köy tüzel kişilikleri ile 

birlikte İl Özel İdaresi yine inşallah büyükşehirlerde devrede olacak. Onun için unutmuyoruz.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şu anda zaten devrede ama 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Büyükşehirde. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Büyükşehirler haricinde. Onu yine bizim 

hükümetimiz gerekirse, yeniden o yasayı geri getirir. Siz merak etmeyin. Ona hiç kafanızı 

yormayın.  

Değerli arkadaşlar bu şeyi de tespit ettikten sonra, evet gündemde bayağı bir basın 

gündeminde yer alan bir olay, sizin de aranızda bulunduğu adınızın geçtiği bir olay dikkatimizi 

çekti. Yani merhum başkan yardımcımızın vefatından sonra, burada onu andık hep birlikte. 

Orada güzel bir konuşma da yaptınız ondan sonra. Yani bu konunun ciddiye alınması gerektiğini. 

Ama arkasından baktık ki; balık avlama şeyini duyduk yani. Şimdi bizler örnek topluma örnek 

olma durumundaki insanlarız. Bizim her hareketimiz insanların gözünde farklı algılanır ve bir 

örnek teşkil eder. Yani siz başta olmak üzere. Şu anda mesela burada Belediye Başkanıdır birinci 

kişi. Dolayısıyla burada söylenenle, yapılan arasında bir farklılık olmamalı. Ve birde doğrusu, 

yani orada hatta bizim gündemimize yazmıştınız. Özel kalem gündemine kim yazıyor 

bilmiyorum. Orada işte sokak hayvanlarına yardım. Böyle yani beslenmesiyle ilgili bir Kumla’da 

bir şey yazılmış. Ama başka bir şey çıktı şeyin içinden. Bir balık avı çıktı. Herhalde yanınızda 

insanlar da var bilmiyorum. Ben tam olayı net bilmiyorum, duyduğum kadarını söylüyorum. 

Sonuçta siz bir Belediye Başkanı olarak, hepimizin burada başkanı olarak, Gemlik’in her 

hareketinde baktığı kişi olarak, yani bu tatil günlerinde özelikle böyle biraz daha sizden örnek 

davranışlar bekliyoruz. Ben bunu özelikle de aramızdaki hukuka dayanarak, bunu söylüyor ve 

istiyorum. Bunu eleştiri olarak kabul etmeyin. 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi elbette hepsine birden cevap 

vereceğim ama.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bir kere tebrik ederim Sevgili Osman 

DURDU. Aynı şeyi sorup, bu kadar farklı sormak örneğini herkese izletme fırsatı verdin diye. 

Yani çok ağdalı oluyor bunlar ya. Ben ayıp bir şey yapmadım. Son derecede güzel bir örnek 

yaptım. Ben Gemlik’in Belediye Başkanıyım. Ya balık tuttuk, ne yaptık. Yani bunun neresi 

         --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  ben onu demiyorum hayır  

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: …öyle bir söylüyorsun ki  

         --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır şöyle izni alırken balık tutma diye izin 

alsaydınız o zaman ben hiçbir şey demezdim burada. 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sokak hayvanları, sokak 

hayvanlarının…. 

        --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Balık Sokak hayvanı değil sonuçta.  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ev hayvanı mı?  

        --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani deniz hayvanı yani. 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili dostum.  

        --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ya ooo  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sen tamamladığında ben cevap 

vereceğim ama. Üslup, sorma, öyle bir şey ki yani hani senden, senin yaptığın bu yaptığın şey 

olacak işmi yi bir de üstelik öyle demiyormuş gibi söylemen. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Buda benim sanatım olsun yani. Kusura 

bakma biraz onu…. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben veririm cevap sıkıntı yok.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ya evvel Allah. Yani ona şüphe yok yani.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gemlik Belediye Başkanı denize 

çıkıyor. Örnek alın. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Tamam çıksın.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ama izin alarak çıksın.  Benim derdim o. 

Yoksa millete biz bunu anlatamayız ki. Herkes o zaman bende çıkıyorum der… 

            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kamu Personelinin sokağa çıkmak için 

izne ihtiyacı yok. Ben bu şehrin şehri eminiyim. İşinize geldiği zaman örnek olun deyip, işinize 

gelmediğinde senin sokağa çıkma kısıtın vara bağlayamayız işi. Buyurun devam edin lütfen. 

          --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır ben kısıttan bahsetmiyorum. Ben 

oradaki izindeki şeyden bahsediyorum. Yani niçin izin alınmış, nereye gidilmiş. Ben yoksa izni 

alın, Evvel Allah çıkın tabii ki. Yani ona yapılacak şey yok. Yine 2020 yılı acı tatlı hatıralarla 

geçti. 2021 yılının ben bir kez daha yeni yılımızı kutluyorum. Halkımızın, Gemlik’imizin, bizim 

bütün halkımızın, milletimizin İnşallah 2021'de güzel şeyler görelim. Pandemilerin olmadığı, 

kısıtlamaların olmadığı, kalkınmanın ivmelenerek devam ettiği bir yıl olmasını diliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Sevgili AKKUŞ 

buyurun.  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sevgili Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri, çok kıymetli 

katılımcılar, basın mensupları hepinize şahsım ve İyi Parti grubu adına sevgi ve saygıyla 

selamlıyorum. Ben de tüm iyi niyetle temennilere katılıyorum. Konuyu Pandemi sürecinden 

dolayı fazla uzatmadan 2021 yılının tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Son 

olarak da Belediye Başkanımızın emeğin ve emekçinin yanında bir duruş sergileyerek, asgari 

ücretli belediyemiz çalışanların en düşük ücretini 3.100,00 TL yaptığı için şahsım ve Partim 

adına teşekkür ediyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim Sevgili AKKUŞ. 

Buyurun Sevgili GÜR.  
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-- Galip GÜR Meclis Üyesi: Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, Sevgili Hazirun 

hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. Öncelikle verilmiş olan 

sizin nezdinizde başkanım temennilerin bütün hepsine  katılıyorum. 2021 yılı İnşallah pandemi 

belasından kurtulduğumuz bir yıl olur ve 2021’in ilk meclis toplantısı Gemlik’imize hayırlı olur 

vesilesiyle teşekkür ediyorum. Sağolun. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim. Mümkün olan 

en kısa sürede bütün sorulanlara da en kısa cevap vermeye çalışacağım. Sevgili AKKUŞ 

herkesin bilmesi adına bir fırsat oldu. Teşekkür ederim. 3.100,00 lira en düşük ücret olacak. 

Kartını bankaya, bankamatiği taktığında Gemlik Belediyesi’nin çalışanı, hani AGİ’si  osu busu, 

falanı filanı hepsini ayırarak konuşuyorum. Çıplak haliyle 3.100,00 liranın altında maaş 

almayacak. Altında diyorum. Üstünde, çok daha üstünde rakamları alan arkadaşlarımızın 

varlığının da bilinmesi şartıyla, bu müsamaha bu nasıl diyorlar. Bu bunu hani bir fırsata çevirip, 

işte 3.500,00 lira 3.800,00 lira 4.000,00 lira 5.000,00 lira konuşmalarının yapıldığını duyuyorum. 

Bu maaş Gemlik Belediyesi’nde, Gemlik Belediyesi'nin şirketi üzerinden çalışan çocuklarımızın, 

arkadaşlarımızın, abilerimizin aldığı en düşük maaştır. Kadrolu arkadaşlarımız biraz daha yüksek 

maaş almaktadır. Keşke elimizden daha iyisi gelebilse. Eğer belediyenin personelini, kendi 

evimin çocuklarını, arkadaşlarımı, kardeşlerimi mutlu edemezsem, Gemlik’te herhangi başka 

birini mutlu etmek gibi bir şey yapamam. Çünkü onlar, ne yapıyorsak, onlarla yapıyoruz. 

Belediye çalışanlarıyla. Özellikle pandemi sürecinde gösterdikleri gayret, özveri kendilerine 

ettim, bu teşekkürü sizin huzurunuzda de etmek isterim ve hayatlarını adeta hiçe sayarak yapmış 

oldukları çalışmalardan dolayı hepsine minnet duygularını aktarmak istiyorum. Aynı zamanda 

Gemlik’te yaşayan bir yurttaş olarak. 

 Sevgili DURDU sokakta kalan yurttaşlarla alâkalı bizi ulaşıldığında bizde mümkün 

mertebe öncelikle eğer Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından açılan sokakta 

kalan yurttaşlarımızın konaklamasına uygun olan yerler var. Sosyal hizmetler aracılığıyla da 

kullanılıyor buraları. Buraya yönlendirmeye çalışıyoruz. Götürüyoruz hatta yönlendirmekte 

kastım bu. Olmadı eğer haberimiz varsa zaten mutlaka konaklamalarına ilişkin yardımcı olmak 

istiyoruz. Ama bir kampanya şekline dönüştüğünde de riskleri var. Maalesef Türkiye, bir 

Türkiye gerçeği. Gemlik’te değil ama yani ülkemizde sokakta yaşayan sürekli sokakta yaşamak 

zorunda kalan çok yurttaşımız var. Buyurun durumu yaratmakta doğrusu bizim için tedirgin edici 

bir durum yaratıyor. Yaşlı konukevi ile alâkalı 10 yurttaşımız var. Hatta rahmet isteyelim dua 

edelim. Bir de vefatımız var orda. Bir amcamızı doğal sonuçlar sebebi kayıp ettik. Öyle bir 

eksilmemiz oldu. 2 tane kız kardeşimiz vardı. O hani yaşlı konukevi statüsüne uymadığı 

gerekçesiyle Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından istendiler. Onları oraya götürüp 

yerleştirdik.  Buna rağmen şu an 10 değil mi Bukle 

--Bukle  ERMAN Sosyal İşleri Müdürü:………………….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 10 annemiz ve babamız var orda. Ara 

ara uğrayın mutlaka pandemi kurallarına uygun ne olur. Ben temas etmiyorum gittiğim zaman 

ama acayip seviniyorlar.  Ara ara uğrayın. Rakamla alâkalı eğer bir şey varsa, bu konuda bir 

araştırma yapalım Bukle. Burada mıydın bilmiyorum ama Sevgili Osman DURDU dedi ki 

aslında sayı daha yukarıya çıkabilir ancak zaten 2.000,00 lira seviyesinde maaş alan 

emeklilerimizin genelde varlığı bir sonuç yaratıyor. Hiç cebine parası kalmadı için tercih 

edemiyorlardır belki dedi. Bu konuya bu yönüyle bir bakalım. Eğer biz bu rakamı indirdik diye 

sayıyı artırabiliyor isek, meclisin gündemine getirelim. Rakamı çünkü maliyet hesabı üzerinden 

yapmıştık. Bir daha tartışalım. Çünkü 1500x40 bir kamu zararı oluşturur 5’er yüz liradan belki. 

Ama 30 kişi eksik kalıyoruz orada. Yine de bir kamu zararı ile karşı karşıya durumu Olabilir. İşe 

bu gözle bir bakın. Mutlaka bir konuşalım.  

 --Bukle ERMAN Sosyal İşleri Müdürü: Tamam Başkanım.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bağ evi niteliğinde minik 

konteynerlerden bahsettik. İşte bu İmar kanunu planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği buna cevaz 

veriyorsa mutlaka meclisin ve komisyonlarımızın yaptığı bir çalışma sonucunda belli kriterler ve 

belli yerlerde izin vermek lâzım. Çünkü dün gibi hatırlıyorum Kestel’de yoğun yağış sonucu 
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kaybettiğimiz yurttaşlarımızı benzer bir şeyle, istekle bir bağ evi yapmış dere yatağına ve o bağ 

evinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuş yurttaşlar olarak hatırlıyorum. Doğru mu Sevgili Ercan? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: …. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Böyle bir durum yaratırız diye de 

korkuyorum doğrusu. Ama İmar Kanunu buna cevaz veriyorsa, Meclis bu konuda bir karar 

alabiliyorsa, aynı talepler geliyor. Minicik bir kulübemiz de olsun. Gidelim arada sırada hava 

alalım hissiyatı özelikle pandemi sürecinde çok gelişti. Bakalım, araştıralım bu konuyu bir şey 

yapılabiliyorsa, memnuniyetle hep birlikte bu anlamda bir karar verelim. 

AVM ile alâkalı bugün bu sabah yine bir görüşme yaptım. Arkadaşlar gizlemeye de gerek 

yok. EVKUR diye bir firma var. AVM'yi komple satın almak istiyor. Onlardan haber bekliyoruz. 

Eğer almak istiyoruz derlerse, hemen çevre yolunda Bölge Parkı’nın önündeki o boş alana 

Gemlik Belediye Binası yapacağız ve AVM’yi satacağız. Ama yok AVM’yi almıyorlarsa 

mutlaka ve mutlaka yeni belediye binasının oraya taşıyacağız. 

Teknik Personel ile alâkalı bir eleştiri oldu. Ya da eleştiri de demeyelim ona bir tespit 

yapmışsınız. Benim bildiğim kadarıyla son dönemde bir mimarımız, bir makine mühendisimiz 

ayrıldı. Biri Bursa'da ikamet eden, Yıldırım da ikamet eden bir kardeşimizdi. Çok üzüldüm 

gitmesine. Defalarca görüştüm gitme kal burada bak biz senden memnunuz diye. Rızasını aldık 

helalliğini aldık. Ve evinin olduğu yerde bir belediye gitti bu kardeşimiz. Yıldırım 

Belediyesi’nde çalışıyor onun için iyi olan bizim için de iyidir dedik. Biz de bakmadık hangi 

partiden olduğuna. En son makine mühendisi bir arkadaşımız ayrıldı belediyeden. İstanbul'da 

ailesi yaşıyordu o da İstanbul'a gitmek istiyordu ısrarla. Hatta bizden yardım istedi. Oradaki 

belediyelerde yer bulun ben oraya geçmek istiyorum dedi. Fakat en son tazminatımı verin, ben 

ayrılayım dedi. Onunla da öyle helalleştik gönderdik. Biz de üzülüyoruz elbette gidişlerinden, 

ama hiç kimsenin yeri boş kalmıyor. Doldurulur, doldurulur. Bir arkadaşımız gelir yerine oturur, 

çok daha iyisini yapar diye umut ediyoruz.  

 İki grubun da sorusu. İkisi çok başka sordu. Bir kere daha teşekkür ederim Sevgili 

DURDU. Sokağa çıkmak kısıtının olduğu bir gün Gemlik belediye başkanının, önce 

arkadaşlarıyla âlem yapıyor şeklinde basına yansıtıldığı, henüz cezaya dönüştürülmemiş bir 

tutanağın, meblağın dahi söylendiği bir durum yaşadık. Büyük bir memnuniyet ve övünçle 

söylüyorum. Biz Gemlik Belediyesi olarak bugün pandemiden en çok etkilenen iki grubun 

biriyle, Gemlik’te yaşayan gençlerle, bir araya gelmek üzere bir irade ortaya koyduk. Devam da 

edeceğim. Hafta içinde bu çocuklar uzaktan eğitimlerinin olması sebebiyle, hafta sonu bir araya 

gelmek gibi de bir mecburiyet var. Derslerinizi bırakın gidelim sizde kültür konuşalım, sanat 

konuşalım, spor konuşalım ve bu gençlerden geldi bu talep. Hafta sonu, hiç tereddütsüz İlçe 

Kaymakamımızdan izin isteyerek, bu etkinliği yapalım dedik. Yaptığınız etkinlik ne? Sosyal 

medya hesabından paylaştım. Çocuklarla Gemlik’te, bir deniz şehrinde 35700 metre sahili olan 

bir deniz kentinde tekneye bindik. Tekne dediğimiz şey bu iş için yetkilendirilmiş bir tekne. 

Bedelini ödemek suretiyle bindik. Gittik çocuklarla, şunu da bilmenizi isterim. 10 arkadaşımız 

sadece 2 tanesi daha önce denize çıkmıştı. 10 arkadaşımın hiçbiri daha önce bir tek kere bile 

misina tutmamıştı. Balık tutmamış demiyorum, bakın misina tutmamıştı. Sucuk ekmek yedik 

çocuklarla teknede. Spor salonunu konuştuk. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sağlık ocağında bir 

kütüphane istediklerini ilettiler. Tekvandocu bir kardeşimiz var. Çok yakında bu işle alâkalı 

eğitim de alacağım başkanım çok sevindik. Semanur'u yeni yapılacak tesise tesis amiri 

yapıyormuşsunuz. Çok sevindik. Büyük bir memnuniyetle dinledik. İnşallah bizim için de 

fırsatlar yaratılır Gemlik’te sözlerine mazhar olduk. Bak benim için çok kıymetli bunlar. Ve ben 

bunu söyle yapsaydım hiç sorun yoktu hiç kimse için. Otobüse çocukları bindirip, Kumlaya 

götürüp, sokak hayvanlarına baksaydık, yemlerini verseydik, hiç sıfır problem. Ama rahatsız 

oldu niyeyse birileri. Ben artık inanıyorum bu şehirde mülki idarenin ve Belediye Başkanının 

denize çıkmasını istemeyen gruplar var. Ayağa kalktı ortalık. Niye? Sokağa çıkma yasağına 

herkes uyarken, Belediye Başkanı uyumamış. Bana sokağa çıkma yasağı yok arkadaşlar. Kamu 

personeline de yok. Benim talimatımla göreve gelen kültür çalışanı arkadaşlarıma, Kültür 

müdürlüğü çalışanı arkadaşlarıma ceza kesildi. Bunu alkışlayanlar var ya. Bak aynı gün sevgili 
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BARUTÇUOĞLU büyük bir kıvançla gösteriyorum bunu. Yapması gerekeni yaptığı için de 

alkışlıyorum huzurunuzda. Bak ertesi gün büyükşehir belediye başkanımız teşekkür ediyorum 

huzurunuzda. Çok büyük bir eksiği gidermiştir. Sağlık çalışanları ile birlikte seyircisiz izlenmesi 

gereken bir maça gitmiştir.  Bunun neresinden rahatsız olur insan ya. Üstelik sokağa çıkma 

yasağı yok bir daha söylüyorum. kısıt  var. Binlerce insan sokaktaydı o gün.  Ekmek almaya 

bakkala gidiyorum diyene hiçbir şey denmedi.  Bak sokak hayvanlarını beslemeye etkinliği. 

Yine Gemlik’te yapılan bir etkinlik. Gık yok. Gık yok. Olmamalı da. Sen sokağa çıkamıyorsun 

belki ama, o hayvan sokakta. Çıkmış arkadaşlarım besleme yapmışlar. Alkışlıyorum hepsini.   

Yanımda ilk defa denize çıkmış çocuklara ilk balıklarını tutturdum.  Hayatlarının en 

anlamlı işini yaptılar. Hepsi de çok mutluydu. Ceza başımızda beraber, adalete güvenimiz sonsuz 

müracaatımızı yaparız. Gereği neyse herkes katlanır. Ama bunun Sevgili Şamil YİĞİT burada 

olsaydı, muhtemelen o soracaktı bunu. Çünkü basına bir demeç vermiş. Çok üzülerek 

söylüyorum hatta söylemeliyim belki de burada değil diye, ya bu, bu eleştiriyi yapmanın 

siyasette iki yolu vardır. Biri Osman DURDU gibi çıkar dersin diye böyle bir duyum bir şey 

duyduk. Bu konu hakkında bir bilgi istiyoruz. Biri de Belediye Başkanı Yardımcısını henüz daha 

yeni kaybetmişken, eğlenmeye gitti imajı vermeye çalışmaktır. Bak bu fetö taktiğidir arkadaşlar. 

Bu fetö taktiğidir.   

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben orada alınan iznin şeyini söyledim.. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İlçe kaymakamımıza sordun mu aynı 

soruyu? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İlçe Kaymakamına niye sorayım? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İzni o verdi. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bakın izin alınan konuya ben bir şey 

demedim. Eğer  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak sokak hayvanlarını beslemek 

amacıyla yapılacak olan etkinliğe, etkinlik için ekli listede ismi yazan 10 gence izin verilmesi 

dedik. Sokak hayvanlarını besleme etkinliği de bu. Etkinliği sokak hayvanını gideceksin, 

besleyeceksin, eve geleceksin şekilde algılıyorsanız, algıda bir sorun var. Etkinlik diyoruz. Kaldı 

ki bir daha söylüyorum. Ya bu memlekette, bak büyük bir memnuniyetle söylüyorum. 

Alkışlıyorum kendisini ya. Sağlık çalışanları cansiperane, şeyle, ölümle burun buruna mücadele 

ediyorlar, ama maça gitmeleri yasak arkadaş. Maçlar seyircisiz oynanacak. Ya bunun için 

Belediye Başkanı eleştirilir mi? Alkışlarım ben o adamı. Binlerce insanın sokağa çıktığı gün 10 

tane genci fazladan sokağa çıkarttım diye ortalık ayağa kalkıyor. Benim için madalya bu.  Böyle 

kabul edilsin bu benim cevabımın böyle değerlendirilmesini rica ediyorum ve teşekkür 

ediyorum. Önce Mert DİMİLİ söz istedi. 

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Tabii  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha bu arada çok özür dilerim. Yine siz 

yokken şöyle bir şey dedik. mazeretleri oyladık.  Mazereti olan arkadaşlarımız varsa grubunuz 

adına, onları da oylayalım.  Buyurun.  

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Hukuki açıdan değerlendirdiğimizde, idari personelin 

Belediye Başkanı ve belediye çalışanlarının öyle izin alma gibi bir mecburiyeti yok. Sayın 

Başkanım o etkinlik kapsamında dakika dakika yapacağı her eylemi de, o izin dilekçesine 

belirtmek gibi zorunluluğu da yok. O şahıslarla ilgili olarak mahallin en büyük mülki amiri 

Kaymakam’dır. Kaymakam Bey'in yazılı müsaadeleriyle her türlü işlemde eylem 

gerçekleştirilmiştir. Buna bence tabii Sayın Valimizin müdahil olmasını, Sayın Kaymakamımızın 

bölgesel olarak Gemlik ilçesinin en yüksek mülkiye amiri olması sıfatında bence ezen bir 

yaklaşım gösterdiğini düşünüyorum.  Belki Sayın valimiz bu konuda yanlış bilgilendirildi. Ve bu 

eleştirinin çok değerli Bayram Demir başkanımız kullanılmak suretiyle, onun ölümünden hemen 

sonra gidildi gibi bir yaklaşımla ortaya konulması da üzücü. Vefatından sonra, Sayın başkanımız, 

vefatından sonra sayın başkanımız ölü teşhisine ve herkesin kaçtığı o ortama kendi başına alt 

kata indi ben şahidim. Yani Sayın Başkanımın üzüntüsü hepimizden büyüktü.  Ben ona şahit 

oldum. Dolayısıyla Bayram Başkanın da onun da tasvip edeceği böyle bir etkinlikte adının 



Sayfa 9 / 17 
 

geçmesi bence çok yanlış oldu.  Vali Beyle Sayın Kaymakamım atanmış personeldir. İkinci bir 

atama emrine kadar görev yaparlar. Ama Sayın Başkanım seçilmiş Gemlik’in Belediye 

Başkanıdır. Allah ömür verirse ve yargı güvencesiyle bir daha ki seçim dönemine kadar bu 

Gemlik’in Belediye Başkanıdır. Atanmış kişiler idari personel oldukları için yeni bir atama emri 

ile giderler. Ama Gemlik Belediye Başkanı görevinin başında halka sahip çıkar.  Hepinize 

saygılar sunuyorum.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Orada hemen bir ben 

ilave yapayım.  Sonra Osman DURDU’ya söz vereceğim. Devletin iki kurumunun karşı karşıya 

gelmesi bu memlekete yarar getirmez. Ben asla ve kata ne bütün bunlar yapıldı diye İlçe 

Kaymakamımıza, ne Sayın Bursa Valimize bir şey demedim.   Dediğim gibi memlekette 

mahkemeler var. Mahkemelere gideriz. Sonucu ortaya çıkar. Beni rahatsız eden şu. Benim 

yaptığım son derece makul bir iş. Nasıl olur da şehrin bir grubu tarafından bu kadar şiddetle ilçe, 

ilin valisine kadar aks ettirilecek kadar, nasıl böyle bir nefret uyandırmışım ben. Nasıl bu kadar 

nefret ettirmişim ben kendimden. Ben seçimleri kazandığım gün şöyle demiştim. Çok şükür 

seçimleri kazandım diye çok sevinen oldu. Ama daha çok şükrediyorum ki çok üzülen olmadı. 

Ben nasıl bu ara ne yaptım da bu kadar nefret edildim. yani yemeden içmeden Vali Bey’i 

aramalar. Vali Bey’e nasıl olur bu iş. Ya şehrin Belediye Başkanı personeliyle, kendi şehrinin 

denizinde kendi şehrinin çocuklarına balık tutturmuş. Ne var bunda. Ne var bunda.  Buyurun 

Sevgili DURDU.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan kabiliyetinizi gene gösterdiniz. Tebrik 

ederim sizi şu. Bu haberi ben ilk duyduğumda maksadını aşan hiçbir şey güzel olmaz. Eleştiri 

güzel olmaz, konuşma güzel olmaz, iş her şey maksadına uygun yapılırsa, daha faydalı olur 

doğru. Benim ilk aklına gelen şey oldu. şimdi olağanüstü toplantımızda siz söze başlarken 

özellikle ve özellikle Kamuoyuna bir mesaj vermek adına, gerekirse 14 gün tam kapanma 

yapılsın belediyemiz gerekirse kaldırım yapmasın, gerekirse rutin işlerinden bir dönem ara 

versin. ama 14 gün tam kapanalım dediniz. Eğer birkaç gün sonrada Belediye Başkanı gençlerle 

beraber kısıtlamanın olduğu devletimizin almış olduğu bir kararı delerek,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Delerek filan yok.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Ben bitireyim. İsterseniz cevap verin.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Burada Belediye Başkanımızla alâkalı kısıtlamanın 

olup olmadığını daire müdürlerimizi ben bilmiyorum hukuki durumdur ayrı.  Ama sizin 

ifadenizden anlıyorum ki o genç kardeşlerimizin de izni var mıydı?  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet yani izin alıp da yaptık zaten. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: İsim isim. İsim isim her biri için   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabi tabi. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Ha burada tabi ucu açık bir şey var sokak hayvanlarını 

besleme. Yani balık tuttuk, kedilere vereceğize bağlayacaksan konuyu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Değil canım. Öyle de değil yani. Bak 

bir daha söylüyorum. Sokak hayvanlarının beslenmesi etkinliği. Etkinliği. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: nasıl izah ediyorsunuz Başkanım denizde balık 

tutmakla sokak hayvanları etkinliği. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bak bir daha söylüyorum.  Ben bir 

grup benimle beraber aynı gün aynı işi yaptı Gemlik'te  

 --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: tamam mı?   

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gençlerle birlikte yapıldı. Onlarda 

izinle yaptılar.  

 --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi otobüse binseydik, bak bir şey 

söyleyeceğim ya neresi rahatsız ediyor. 
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--Osman DURDU Meclis Üyesi: Çok  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tekneyle gitmek otobüsle gitmek 

arasında nasıl bir fark var? Bak bir etkinlik bu.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım bakın.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çocuklarla bir araya gelmek asıl amaç. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Ama yapma bak. Bu demagoji oluyor şimdi.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır demagoji yapmıyorum.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Kesin demagoji oluyor kesin.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Pazartesi günü İlçe Kaymakamımıza 

bu konuda yaptığımız verdiğimiz ilk dilekçede bütün detayları ile yazılıydı bu. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Balık tutma var mı? denize açılma var mı? 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet dinleyin anlatıyorum ama bütün 

detaylarıyla.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Dinliyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sonra dedi ki İlçe Kaymakamız Cuma 

günü Orhangazi İlçe Kaymakamlığı’na da aynı zaman vekâlet ederken, Başkanım bu detaylar 

yarın sulandırılır önünüze getirilir. Adam haklıymış. O benden iyi tanıyor memleketi. Bunu 

böyle yazın. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Başkanım genç arkadaşlarımızın isimleri var mıydı 

orada? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Var, var, var. Hepsinin adı yazılı ya.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Görebilir miyiz onu? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elbette.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Rica ederim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Memnuniyetle 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam. İzin yazınızı görebilir miyim? Tamam 

teşekkür ederim sağolun.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elbette. Ben teşekkür ederim. Bir daha 

söylüyorum. Yani balık tutmak yasak mı memlekette? Değil. Denize çıkmak, denizden ulaşım 

yapmak yasak mı? Değil. Köpek hayvanları beslemek için alman gereken izin alınmış mı? 

Alınmış. Ha ya tam kapanma dedim. Bir daha söylüyorum. Bu memlekette bu virüsten 

kurtulmanın yolu bunu ben söylemiyorum bilim insanları söylüyor tam kapanmadır. Gücümüz 

yok eve soktuğumuzda insanları ne yiyip içeceklerinde düşünmek zorundayız. 

 --Meclis Üyesi: Evet.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu bir maliyet ortaya çıkartır ve ben 

dedim ki bir daha söylüyorum. Hatta bunu söylediğimde, geçelim bunları da dediniz Sevgili 

DURDU geçen toplantı 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Gündeme geçelim dedim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Gündeme geçelim dedim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yine tekrar ediyorum. Bir yıl çivi 

çakmayalım. Bunun siyasete bir bedeli varsa, ben ödemeye hazırım. Ama yeter ki tam kapanma 

olsun, ya tam kapanma yok memlekette 

--Osman DURDU  Meclis Üyesi: Başkanım bu izin dilekçesini…… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kumlaya gittik. Vereceğim elbette. 

Memnuniyetle. Kumlaya gittik. Arkadaşlar vallahi billahi yüzlerce insan sokaktaydı ya. Ya 

bakkala çıktığında serbest mi? Serbest. 

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım peki kaç tane Belediye Başkanı 

vardı orda?  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nerede? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Kumla’da sizden başka.  
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kumla’da benden başka Belediye 

Başkanının ne iş var ya?  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İşte onu diyorum. Burada sizin çıkmanızın 

buradaki halkın üzerindeki şeyinden bahsediyorum ben. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olmaz. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani bu gün eve kapanma gününde siz 

çıktığınızı söylüyorsunuz. bunu şey olarak söylüyorsunuz. Benim burada bakın.. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili dostum. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bakın çıkma çıkmama meselesi değil. Bak. 

Bak kardeşim bak.  Siz olayı oraya buraya saptırmayın. Bak. Şimdi biraz evvel ben dedim ki; 

merhum meclis üyemizin o gün duasını yaptık. Hepimiz üzgünüz. Ben bunun üzerinden asla bir 

şey söylemedim. Orada Mert Bey'in sözünü aynen ona iade ediyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir 

şey yok.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili BARUTÇUOĞLU sen değil 

zaten. Sevgili Şamil YİĞİT böyle demeç verdi. Dedik mi biz bunu. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır hayır. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dedik. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben o gün o toplantıda sizin verdiğiniz 

beyanatı söyledim. Dedim ki; bu konudaki hassasiyetinizi söylediniz. Bu konuda aman dikkat 

edelim dediniz ben bundan ilişkilendirmedim asla. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dikkat edelim demedim.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: O artık nasıl. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tam kapanma. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Tamam işte.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hala söylüyorum. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ne gerekiyorsa yapılsın dediniz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi eleştirdiğiniz şey, binlerce 

insanı sokağa çıkmaya buyurun ederken, Belediye Başkanını 10 tane gençle balık tuttu diye 

taşlama gayretiniz.  Benim itirazım buna.   

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Kimseyi taşlama gayretimiz yok.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Benim itirazım buna. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Burada kurala uymayan vatandaş benim için 

örnek olmaz. Orda çıkan kişi benim için örnek olmaz.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır hayır bak. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Olmaz.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kurala uymayan demiyoruz ama bak.  

            --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İşte ama..   
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Kurala uyup ta çıkıyor.   
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Siz diyorsunuz ki etrafta birçok insan vardı. 

Bende dışardaydım.  
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır hayır öyle demiyorum.  
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Öyle dediniz şimdi. 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yahu kurala uymayan demedim ki, 

istediğin gibi konuşma. Kural kural bu kural. Kurala uyuyor vatandaş.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Ben bir kez daha söylüyorum. Ben sizin 

çıkmanıza 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben yürüme mesafesindeysen 

çıkabilirsin diyor. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bakın Başkanım ben sizin çıkmanızı 

çıkmamanızı burada eleştirmiyorum. Veya ben bunu kritik etmiyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bakkala gideceksen yürüme 

mesafesinde çıkabilirsin diyor.  



Sayfa 12 / 17 
 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben senin çıkıp çıkmamanı burada kritik 

etmiyorum. Ben burada, ben burada alınan izinde yazılan faaliyetle, oradaki tespit edilen 

faaliyeti söylüyorum sadece.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben de söylüyorum…  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben bunu söylüyorum yani.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bak bende bir şey söylüyorum. Sokak 

hayvanlarının beslenmesi etkinliği. Etkinlik. Otobüsle gidince olur, denizden gidiyorsan olmaz 

diyorsan, bunu konuşuruz. 

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım fonksiyon başka ya, yapma öyle. Denizde 

gidiyor….. 

        --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şimdi sen öyle bir uzatıyorsun ki. Sakız gibi 

uzattın meseleyi. 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ne mahsuru var? Ne mahsuru var? 

        --Osman DURDU  Meclis Üyesi: Kurala uygun olarak.. 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ne mahsuru var? 

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Kural uygun olarak şunu desen kısmen kurtarırsın. 

Arkadaş balık tuttum. Kedilere verecektim  bu bence..   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya olmaz, olmaz sulandırma işi sevgili 

DURDU. Bak eğer. 

--Osman DURDU  Meclis Üyesi:… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yılbaşında sokağa çıkma izni olmadığı 

halde, yılbaşı gecesi sokağa çıkıp, kurumları üstüne üstlük ziyaret edip, bir de hediye veren 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ilçe yöneticileri bir şey değil de, balık tutuluyor diye 

suçlanıyorsa insanlar. 

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Başkanım yasaktan önce Bakanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yasaktan önce… 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi belediye Başkanı olarak çok lütfen belediye 

Başkanı olarak  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet.   

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ya çok açı burası ya.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Neresi açık?   

 --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ben niye susuyorum biliyor musun? İzin dilekçenizin 

mahiyetini bilmediğimiz için.   

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söylüyorum işte.  

 --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ben yazılı göreyim. Yok burada. Arkadaş denize 

gideceğiz gençlerle. Sizin gençlerle denize çıkmanız çok alüyyül alâ bir şey tamam da. Keşke 

300 kişi olsun. 3000 kişi olsun.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bundan mutlu oluruz biz.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet.   

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Ama bu konu bu değil. Allah göstermesin orada o 

kayığın başına bir kaza gelseydi. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet.   

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Kayık batsaydı.  

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet.  

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Orada genç kardeşlerimizin, yavrularımızı başına bir şey 

gelseydi. 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet.   

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yarın deseler ki; ey Belediye Başkanı kısıtlama varken, 

dahi kurala uymadan bu gençler kardeşlerimiz böyle ya bunun sorumlusu siz olursunuz. Sokak 

hayvanlarının beslenmek diyorsun, adı üstünde burada fonksiyon farkı var.  Fonksiyon.  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet. 
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      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Adam karayolu ile niye gidiyor?  Sokak hayvanlarını 

besleyecek. Sen ne diye çıkıyorsun. Sosyal faaliyettir, iyi faaliyettir.  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet.  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ama günü değildi günü.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya faaliyetin kendinde bir sorun var mı? 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yok.   

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu faaliyeti olduğu gibi yazıp, izine 

gönderdiğimde, izin verilmemesi eleştirilmesi gerekirken, lütfen ya durum bu. 

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Onu bilmiyoruz onu bilmiyoruz.  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Durum bu.  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım onu bilmiyoruz ki.   

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben söylüyorum bunun aksine bir durum 

ortaya çıkarsa, öğrenirsen, çıkar konuşursun.  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Şu çok net ki; Belediye Başkanımız,  Başkanım bunu biz 

de yapabiliriz.  Hatadır bu.  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Değil, değil  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Olur mu öyle şey. 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Değil değil.   Vallahi değil ya.  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yapma yemin etme. Ya kurala uymamak doğru olur mu?   

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Nasıl yani? 

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Kurala uymamak doğru olur mu? 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Neresi bunun kurala uymamak? 

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yasak kısıtlama var.   

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Değil ya. Yok diyorum sana. 

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Gençler için denize çıkma izni yok.  

        --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Ayrı ayrı denize çıkma izni alınmıyor ki. Sokağa çıkmak 

için izin alıyorsun. 

        --Galip GÜR Meclis Üyesi: Şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye mi izin istenir? Biz 

böyle bir etkinlik yapacağız diye mi izin istenir? 

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ya siz bunu. 

        --Galip GÜR Meclis Üyesi: Bu etkinliğin içerisindeki programı nasıl koyarsın, nasıl 

konuşursun? 

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Abi siz bunu bilerek mi konuşuyorsunuz? Cevap vermek 

için mi konuşuyorsunuz?  

        --Meclis Üyesi: Sen şimdi Alinur Başkan maç seyretmeye gidiyor 

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yanlış o da yanlış yapmış. 

        --Meclis Üyesi: ……. 

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Hayır canım ya, hayır canım olur mu öyle şey? 

        --Galip GÜR Meclis Üyesi: Esas senin dediğin olmaz. 

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Peki bir soru daha.  

        --Galip GÜR Meclis Üyesi: Bir etkinlikte burada 10 tane çocukla bir etkinlik yapılacağına 

dair izin alınmış mı, alınmamış mı?  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Etkinlik başka bir şey ya. Balık tutmak ayrı bir etkinliktir, 

sokak hayvanları ayrı bir etkinliktir, çapa yapmak ayrı bir etkinliktir, sokak temizlemek ayrı bir 

etkinliktir.  

        --Meclis Üyesi: Ne fark eder diyorum bende. 

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Fark eder.  

        --Galip GÜR Meclis Üyesi: ………..onu izin aldım onu yapalım……… 

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Etkinlik kamu hizmetidir. Abi etkinlik kamu hizmetidir. 

Sokak hayvanları beslemek demek ne demek? Aç kalmış, muhtaç kalmış, kimsenin yardım 

edemeyeceği hayvana yemek vermek demektir ya. 

         --Galip GÜR Meclis Üyesi: ………………….. 
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         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ama sen gidiyorsun balık tutmak bu sosyal faaliyettir 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok yok Sevgili DURDU bak bir şey 

söylüyorum.  

         --Galip GÜR Meclis Üyesi: Ee tamam. 

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: İyi bir şeydir. Ama kısıtlama varsa kurala uyacağız.  O 

zaman herkes çıksın denize balık tutsun o gün ya. 

         --Galip GÜR Meclis Üyesi: Hayır izin alırsan çıkarsın. İzin vermezse çıkmazsın. 

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: İzin aldınız mı? 

         --Galip GÜR Meclis Üyesi: Sonuçta bir etkinlikten dolayı……..ne yapacak yani…. 

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Abi izin lütfen. Lütfen izin alındı mı? 

         --Galip GÜR Meclis Üyesi: Alınmış işte. 

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yok öyle bir izin. 

         --Galip GÜR Meclis Üyesi: Bir tarafa takılıyorsun Osman. 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir şey söyleyeceğim Sevgili DURDU. 

Birbirinizle konuşmayın arkadaşlar. Çıktıktan sonra konuşursunuz bu usulle. 

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkan sözün doğrudur. Balık tutmak için izin alındı mı? 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır. 

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: E Tamam bitti işte. 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Balık tutmak için izne ihtiyaç var mı? 

Balık tutuyorsunuz diye mi ceza kesildi. 

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bilmiyorum. 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eeee  

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Soruyorum. 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Değil. iki ayrı ceza kesildi. 1- Sokağa 

çıkma kısıtına uymamak 2-Pandemi kurallarına uymamak. Balık tutmak var mı içinde? Çünkü 

balık tutmak yasak değil. 

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bilmiyorum onu. 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Değil, değil. Eğer sokağa çıkma yasağın 

yoksa, 

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ama siz bildirdiniz mi Başkanım? Aynı şeyleri tekrar 

ediyoruz ya. 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak dinliyor musun beni? Sevgili 

DURDU. Ben söylüyorum. Çok net. Bütün herkes anladı. Dilekçenin üzerinde, çocukların 

isminin yazılı olduğu dilekçe üzerindeki üst yazıda şu yazıyor. Sokak hayvanlarının beslenmesi 

etkinliği kapsamında, ismi geçen kişilerin sokağa çıkma yasağından muaf tutulması için gereğini 

arz ederim.  

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Denizde sokak hayvanları mı korundu? Buna cevap verir 

misin? 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak bir şey söylüyorum. 

         --Zeynep Akış SERİNTÜRK Meclis Üyesi: ……………beslendi. 

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ama bu cevap desin ki kedilere verdik. 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır ya. Ne münasebetle. Oradan sokak 

hayvanları beslenmesi etkinliği de yapıldı. Anlamadığınız ne biliyor musun? 

         --Meclis Üyesi: Başkanım 1 saatten fazladır konuşuyorsunuz konu demek anlaşıldı. Açıkça 

da anlattınız. Herkeste anladı………….. 

         --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gemlik Belediyesi’nce düzenlenecek 

olan etkinlik kapsamında katılımcılar 26.12.2020 tarihinden itibaren 27.12.2020 tarihine kadar 1 

gün boyunca izinlidir, geçerlidir. İsimleri yazılı. TC Kimlikleriyle birlikte. 

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Sayın Başkanım bana bir iade vardı. Onu geri iade etmem 

lâzım. O açıdan son bir söz alabilir miyim? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet arkadaşlar.  
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--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Dur elimde kalmasın. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: O bende kalmaz...... 

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Ben ama gazete için söyledim. Sana söylemedim ki. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok özür dilerim ama. 15:00 saat. 

14:00’te başladık. Saat 15:00 ve dedik ki toplantıya başlarken, grup konuşmalarını bile makul 

seviyelerde tutalım ve ne olur çabucak bitirelim.  

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Ercan Başkana iade etmemin sebebi ona iade değildi o. 

Basında derhal öyle çıktı o. Onlara eleştirim. Ercan Bey’e değil. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun Sevgili Dursun YAVUZ. Bir 

cümlenize ben 5 cümle ile karşılık veririm. Öyle yürür bu iş. Buyurun.  

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Bayram Başkanla ilgili eleştiri…… 

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Sayın Başkanım öncelikle Şamil YİĞİT’in gıyabında 

konuşmuş olduğu feto ….. size iade ediyorum. İade ederim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. 

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Sizin almış olduğunuz sokak hayvanları izni, balığa 

gidiyorsunuz. Bu bir tam bir feto taktiğidir. Onu da iade ediyorum. Teşekkür ederim. 

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

YAVUZ. Feto taktikleri konusundaki bu tecrüben de benim için çok hayranlık uyandırıyor. Bunu 

da bilmeni isterim. 

 Evet teklifler başlığına geçiyoruz arkadaşlar. Hızlıca şöyle yapacağız. Dediğim gibi 

sadece teklifleri görüşeceğiz. İçlerinden bir tanesi denetim komisyonunun seçilmesi işidir. Onun, 

onun müzakeresini yapacağız. 3 kişi mi olsun? 5 kişi mi olsun ki; bizim önerimiz 5 kişidir. Bunu 

oylayıp, sonra isimler üzerinden de, hazırlığımız tamam mı arkadaşlar gizli oylamaya ilişkin. 

Tamam o halde. Bütün teklifler başlığındaki 10 maddenin de okunmuş olarak kabulü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 1,2,4,5,6 ve 7 maddelerin 

Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

 8,9 ve 10 nolu maddelerin İmar Komisyonu’na havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 2021 yılı denetim komisyonu seçilmesine ilişkin ‘3 kişiden az olamaz, 5 kişiden çok 

olamaz’ ibaresi var yasada. Komisyonun 5 kişiden oluşturulmasını, ya da başka teklif varsa 

alabilirim. Yok. Olmadığına göre komisyonu denetim komisyonunun 5 kişiden oluşturulmasını 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

 Yine yasa gereği arkadaşlar ‘Komisyonlardan siyasi partiler ya da bağımsız üyeler 

meclis üye tam sayısına nispetleri seviyesinde görev alır’ ibaresi bulunmaktadır. Dolayısıyla 5 

kişinin 3 ismi Cumhuriyet Halk Partisi’nin önermesini, 1 ismi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ve 

1 ismi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin önermesini, bu gizli isimlerinde oylamayla seçimlerin 

yapılmasını rica edeceğim. İsimleri rica edeyim arkadaşlar. Buyurun. 

--Galip GÜR  Meclis Üyesi: Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına  Galip GÜR, Songül 

ŞANLI  bir de İYİ Partiden  Sedat AKKUŞ.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket 

Partisi?     

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Emrah KESKİNDEN. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Adalet ve Kalkınma 

Partisi? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Aydın BAYRAKTAR. 

-- Meclis Üyesi: Mikrofonla söyleyelim. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Milliyetçi Hareket Partisi’nden Emrah KESKİNDEN. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Emrah KESKİNDEN Adalet ve 

Kalkınma Partisinden mikrofona kayıtlara geçmesi açısından mikrofonu verin arkadaşlar.  

        --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Aydın BAYRAKTAR adayımız.     
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet ekrana yansıtabiliyorsak, 

yansıtalım arkadaşlar.  Yoksa 5 isim belediye Meclis Üyelerimiz sevgili Songül ŞANLI,  Galip 

GÜR, Sedat AKKUŞ, Emrah KESKİNDEN ve Aydın BAYRAKTAR aday olarak 

gösterilmişlerdir.  Kapalı zarflar dağıtıldı. Oy pusulaları. İsimleri, istediğiniz isimleri elbette 

yazıp,  torbaya zarfla atacağız.  

 Bu arada evet Yazı İşlerinden bir ikaz aldık. Son derece haklı bir ikaz. Tasnif heyeti 

belirlememiz de gerekiyor. Önerisi olan var mı arkadaşlar? İki üye seçeceğiz. O zaman en genç 2 

üyemiz el kaldırsın.  

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: En genç benim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: En genç benim dedi Tekin. Elif  

ACAR başka? 

--Meclis Üyesi:  Tekin Tekin  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki Elif ACAR ve Tekin RAMA’nın 

Tasnif heyetinde görev alması için onayına oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

 Sayım yapılırken bir beş dakika mola vereceğiz. Ama bu arada Adalet ve Kalkınma 

Partisinin mazeretli olan ismi var mı?  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şamil YİĞİT var Aydın BAYRAKTAR….. 

--Meclis Üyesi: Ümit GÜLER, Ümit GÜLER  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:    Ümit GÜLER, Şamil YİĞİT ve 

Aydın BAYRAKTAR’ın mazeretli olarak kabulünü onayına oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. 

Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Sayım süresince mola veriyoruz.  

 

 

 

 II. OTURUM 

 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar bu arada kendi grubumuzda 

saati 2 yerine 3-4 yapalım falan gibi bir şey konuşuldu. pazartesi günkü toplantı ile ilgili bu 

konuda görüşü olan, bu iyi böyle devam edelim diyen, böyle devam.   

--Meclis Üyeleri: Yok yok. 

--Meclis Üyeleri: 4 yapalım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bakın arkadaşlar 4 diyorsunuz ama 

evet yani günün bedenen en yorgun olduğumuz saatler olduğu gerekçesiyle biraz erkene 

almıştık. Başka işleri engelliyor farkındayım ama. 

--Meclis Üyeleri: ………….. 

--Meclis Üyesi:  Başkanım önergeler var.  

--Meclis Üyesi: ……………  

--Galip GÜRE Meclis Üyesi: O zaman Mahmut Abi 3 yapalım. 15 yapalım. Yani bir 

saat bir saattir abi.  

--Meclis Üyesi: ……………….  

--Galip GÜRE Meclis Üyesi: 3 yapalım o zaman.  

--Meclis Üyesi: Peki. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet oylama sonuçlanmıştır arkadaşlar. 

2021 yılı denetim komisyonuna Songül ŞANLI, Galip GÜR, Sedat AKKUŞ, Emrah 

KESKİNDEN ve Aydın BAYRAKTAR yeterli oyları alarak açıklamama gerek var mı? 

--Meclis Üyesi: ……………….  
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: seçilmişlerdir. Onların yaptığı 

denetimler hem idare olarak bizi,  hem belediyemizin müdürlüklerini, çok ciddi bir vicdani de 

yükün altından almaktadır. Bu anlamda şimdiden yapacakları çalışma için kendilerine teşekkür 

etmeyi bir borç bilirim. ………. işte hep birlikte eksik varsa toparlaya toparlaya tamamlayacağız 

bu dönemi. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olmasını da temenni ediyorum. 

 3 önergemiz var.  Önergelerin gündem maddesi haline getirilerek ilgili müdürlükler ya 

da komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliği ile kabul 

edilmiştir. Bir sonraki toplantımızı önümüzdeki hafta pazartesi günü, burada bu salonda, saat 

15'te yapmayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun. 

 

 

 

 

 

Mahir DAĞ 

Katip Üye 

Sedat ÖZER 

Katip Üye 

Mehmet Uğur SERTASLAN 

 Meclis Başkanı 

 


