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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 24 EKİM 2022 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTI GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 

 

        TOPLANTIDA BULUNANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı  

                                               ÜYELER: Emir BİRGÜN,  Mert DİMİLİ, Oğuz HANÇER, 

Ercan BARUTÇUOĞLU, Galip GÜR, Osman DURDU, Arzu KARATAŞ, Aydın 

BAYRAKTAR,  Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK,  Mehmet Şamil YİĞİT, Sedat AKKUŞ, Emrah 

KESKİNDEN, Songül ŞANLI, Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI,  Mustafa KAYNATMA, 

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: Şükran BEKAR, Elif ACAR YAŞAR.       

 

 

       --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yaptı.   

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

isteyen var mı arkadaşlar?  

       --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Tekin RAMA, Galip GÜR yoldalar, katılmaya 

çalışıyorlar şuanda.  

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ercan BARUTÇUOĞLU yolda, Elif 

kardeşimizin Elif ACAR YAŞAR kardeşimizin evladı olduğu için şuan izinli, raporlu, 

dünyaya geldi, evde istirahat ediyor. Çok şükür hem yeğenimizde hem de kardeşimiz sağlıklı 

bir şekilde evde istirahatlarını geçiriyorlar. Şükran Hanım iş dolayasıyla birazcık sıkışmışlık 

programından dolayı gelemiyor. Yani Şükran Hanım’la, Elif Hanım izinli olarak sayarsak 

…… yetişecek.  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Milliyetçi Hareket Partisi tamam, İyi 

Parti tamam, Bülent ÇİÇEK ‘ten haber var mı arkadaşlar? Sayın BİRGÜN Bülent ÇİÇEK?  

      --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  ………….. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Katılıcak, ben anlayamadım      

katılacak mı?  

      --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  ………….. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. O halde şöyle diyelim, meclis 

üyelerimiz Elif ACAR YAŞAR ve Şükran BEKAR ‘ın mazeretli olarak kabulünü, 

yetişememeleri durumunda da Galip GÜR ve Tekin RAMA ‘nın yine mazeretli olarak 

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

       Evet raporlar başlığımızın birinci maddesiyle başlayabiliriz.  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi 2023 

Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili raporu. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar eğer sizin için de uygunsa 

burdan sonra Gemlik Kitap Limanı ismiyle düzenlediğimiz organizasyonda tarımla ilgili çok 

değerli iki isim bizimle olacak biliyorsunuz. 6 ‘da programları başlayacak ve ben akabinde de 

ev sahipliği edicem her iki isme de. Dolayısıyla elbette görüşlerinizi almak noktasında hiçbir 

tereddüt yok, dinlecez isteyen konuşmacı arkadaşlarımızı ama 3 gündem maddesinin de 

okunmuş olarak  kabulünü önce oylarınıza sunucam. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle 

kabul edilmiştir.  
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       Her 3 gündem maddesini de konuşmacılardan ortak şekilde konuşmaları yönündeki 

fikrimi ileterek yine 3 gündem maddesinin ayrı ayrı oylanmak üzere birlikte görüşülmesini 

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

      Her 3 rapor hakkında da Plan ve Bütçe Komisyonumuzdan birer minik bilgi alalım, sonra 

konuşma yapmak isteyen arkadaşlarımıza görüş ifade etmek isteyen arkadaşlarımıza söz 

verelim. Buyurun,  

     --Mehtap ÜNLÜ Meclis Üyesi:  Sayın Başkanım, değerli meclis;  Belediyemizin 2022 

Mali Yılına ilişkin Gelir Tarifesinin, 2023 yılı gelir tarifesine göre Belediye Gelirler 

Kanununa tabi ücretlerin bir çoğunu yeniden değerleme oranlarına göre tabi tutulmasını, Yaşlı 

Kreş Evimizin 750,00 TL’den 1.000,00 TL’ye yükseltilmesini, Gündüz Bakım Evi Kreşin, 

özür dilerim Kreş ‘in 750,00 TL’den 1.000,00 TL’ye, Yaşlı Konuk Evinin 2.500,00 TL’den 

3.000,00 TL’ye yükseltilmesini, Belediyemize ait kiralarında % 30 oranında artırılmasına 

Oyçokluğuyla karar verilmiştir.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki, bilgi almış olduk. Dediğim gibi 

birazdan görüşücez. İkinci maddeyle ilgili lütfen bilgi alalım.  

     --Mehtap ÜNLÜ Meclis Üyesi: Belediyemizin 2023 Mali Yılına ilişkin Performans 

Programı Komisyonumuza katılanların Oyçokluğuyla kabul edilmiştir. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Üçüncü maddeyle ilgili bilgi alalım.  

      --Mehtap ÜNLÜ Meclis Üyesi:  Belediyemizin 2023 Mali Yılı  Bütçe  Kararnamesi, 

Gider Bütçesi ve  Gelir Bütçesi,  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre  

incelenmiş olup, 2023 Mali Yılı  Bütçe  Kararnamesi ve 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider 

Tabloları ekte  sunulan şekli ile Komisyonumuza katılanların Oyçokluğuyla uygun 

görülmüştür. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim. Evet her 3 

maddeyle de alakalı görüşlerini ifade etmek isteyen arkadaşlarımıza söz verelim. Ercan Abi 

gelmedi. Milliyetçi Hareket Partisiyle başlayalım isterseniz.    

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, kıymetli 

katılımcılar, sizleri şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis grubu adına saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum. Gemlik Belediyesinin 2022 mali yılı özür dilerim, 2023 mali yılı Gelir Gider 

Bütçesi hakkında söz almış bulunmaktayım. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki 2023 yılı 

bütçesi değerlendirirken içinde bulunduğumuz yılı, yani 2022 yılı bütçesinin de beraber 

değerlendirmemiz gerekir. Çünkü 2023  yılı bütçesi referansı 2022 yılı bütçesidir.  

       Evet 2022 yılı bütçemiz 195.355.000,00 TL. iken, 2022 Temmuz ayında malum 

ekonomik şartlar nedeniyle ek bütçe yapmak zorunda kalmıştık. Ve yaklaşık % 77 artış 

oranıyla 150.000.000,00 TL. ek bütçe yaparak bütçemizi 345.355.000,00 TL. çıkarmıştık. 

2023 yılında bütçemizi 2022 yılına oranla % 41 oranında artırarak 487.000.000,00 TL. Gelir 

ve Gider bütçesi öngörmekteyiz. Gelir detaylarımıza baktığımızda vergi geliri 84.765.000,00. 

TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 27.530.000,00.TL, Alınan Bağış ve Yardımlar     

15.310.000,00.TL, Diğer Gelirler  185.878.000,00. TL, Sermaye Gelirleri 173.888.000,00.TL, 

Ret ve İadeler  371.000,00. TL.    

       487.000.000,00.- TL ‘lik gelir bütçemizin % 17.4 oranı yani 84.765.000,00. TL ‘si vergi 

gelirlerinden, % 28.7 oranı yani 140.000.000,00 TL merkezi idareden alınan paylardan, 

%35.7 oranı yani 173.888.000,00.TL ‘si taşınmaz satış gelirinden elde edileceği öngörmüştür. 

Taşınmaz satış gelirlerinin yaklaşık 130.000.000,00 TL Cihatlı bölgesindeki toplu 

konutlardan satışlardan elde edilecek gelir.  



Sayfa 3 
 

      Gider  detayına  baktığımızda; Personel Giderlerine 68.415.000,00. TL, Sigorta Primlerine 

9.696.000,00.TL, Mal ve Hizmet Alımına 205.858.000,00.TL, Faiz Giderlerine 

786.000,00.TL, Cari Transferlere 11.620.000,00. TL, Sermaye Giderlerine 

161.525.000,00.TL,  Yedek Ödeneklere de 29.100.000,00.- TL bütçe öngörülmüştür. 

      Müdürlük bazında Giderlere baktığımızda;  

      Sağlık İşleri Müdürlüğü; Müdürlüğün 2022 yılı bütçesi 9.582.000,00.- TL iken ek bütçe 

almamış ama yedek ödenekten 1.100.000,00. TL talep etmiş ve bütçesini 10.682.000,00. TL 

çıkarmıştır. 2022 yılı Eylül ayı sonunda bütçesini  6.227.000,00. TL’sini harcamış ve 2023 

yılında bütçesini 2022 yıla oranla %45 artırarak 15.589.000,00. TL bütçe öngörmüştür. 

Öngördüğü bütçenin yaklaşık 11.000.000,00.TL’si Personel Gideri ve Sigorta ödemesinden 

oluşmaktadır. Kalan bütçesinin müdürlüğümüzün yapacağı hizmetlerde 2023 yılında yetersiz 

kalacağı kanaatindeyim.  

      Özel Kalem Müdürlüğü; Müdürlüğün 2022 yılı bütçesi 2.865.000,00.TL iken ek 

bütçeden 250.000,00.TL, yedek ödenekten de 570.000,00.TL talep etmiş ve bütçesini 

3.685.000,00.TL çıkarmıştır. 2022 yılı Eylül ayı sonunda bütçesinden  3.800.000,00.TL 

harcamış ve bütçesi eksiye düşmüştür. Önümüzdeki üç aylık harcama için yedek ödenekten 

yeni talep yapması gerekmektedir. Bu müdürlükte dikkatimi çeken temsil ağırlama 

giderlerinin 800.000,00.TL ‘si harcanmış ve bütçe kalemi 210.000,00 TL. eksiye düşmüştür. 

2023 yılı bütçesini 2022 yılına oranla %51 oranında artırarak 5.583.000,00.TL bütçe 

öngörmüştür. Müdürlüğün Personel Giderlerinin yaklaşık 4.000.000,00 öngörmesi sebebiyle 

kalan 1.500.000,00 TL. ‘nin müdürlüğe yetmeyeceği görüşündeyim.  

       Hukuk İşleri Müdürlüğü; Müdürlüğümüz 2023 yılındaki bütçesini 2022 yılına oranla  

%49 oranında artırarak 2.437.000,00 TL bütçe öngörüsünde bulunmuştur. Bu bütçe artışının 

tamamı Personel giderlerinden oluşmaktadır. Destek Hizmetleri Müdürlüğü, özür dilerim.  

       Destek İşleri Müdürlüğü; Müdürlüğümüzün 2022 yılında bütçesi 9.261.000,00 TL iken 

ek bütçeden 6.915.000,00 TL talep ederek bütçesini 16.176.000,00 TL ye çıkartmıştır. 2023 

yılı bütçesini de 2022 yılına oranla %32 oranında artırarak 21.500.000,00 TL bütçe 

öngörüsünde bulunmuştur. Müdürlüğümüzün en önemli gider kalemleri Personel giderleri, 

akaryakıt yağ alımları ve taşıt kiraları olması sebebiyle %32 lik artış oranının bu müdürlük 

için yetersiz kalacağı kanaatindeyim. 

      Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Müdürlüğümüzün 2022 yılı bütçesi 

3.814.000,00 TL iken ek bütçeden 1.335.000,00 TL alarak bütçesini 5.149.000,00 TL ye 

çıkartmıştır. 2022 yılı eylül ayı sonunda bütçesinin yaklaşık 4.000.000,00 TL sini harcamıştır. 

2023 yılı bütçesini de 2022 yılına oranla %84 oranında arttırarak 9.507.000,00 TL bütçe 

öngörmüştür. 

     Zabıta Müdürlüğü; Müdürlük 2022 yılı bütçesi 8.268.000,00 TL iken ek bütçeden 

1.400.000,00 TL alarak bütçesini 9.668.000,00 TL ye çıkartmıştır. 2022 Eylül ayı sonunda 

bütçesinin 8.535.000,00 TL sini harcamıştır. Kalan yaklaşık 1.000.000,00 TL sinin 

önümüzdeki 3 ay boyunca yetmeyeceği aşikârdır. 2023 yılı bütçesini 2022 yılına oranla         

% 111 oranında arttırarak 20.455.000,00 TL bütçe talep etmiştir. Bu bütçenin neredeyse  

tamamı Personel giderleri için öngörülmüştür. Bu müdürlükteki artış oranı çok yüksek 

seviyededir. Bu durum  Ya olması gerekenden çok öngörülmüş Yada diğer müdürlüklerde ki 

artış oranı olması gerekenden az öngörülmüştür. Diğer bir müdürlüğümüz,  

       İnsan Kaynakları Müdürlüğü; Müdürlük 2023 yılı bütçesini 2022 yılına oranla %71 

oranında arttırarak 2.004.000,00 TL bütçe öngörmüştür. Öngörülen bütçenin tamamı personel 

giderlerinden oluşmaktadır. Diğer müdürlüklerimiz,  

     Çevre Koruma Müdürlüğü ve Teftiş Müdürlüğü; Bu iki müdürlük işlevsiz. Bu 

müdürlükler ne hizmet yapar? Görevi nedir? İhtiyaç yoksa Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 

kapatıldığı bir ortamda niye hala kapatılmaz,  kapatılmaz,anlamış değilim. 
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        Ruhsat Müdürlüğü; Müdürlümüz 2023 yılında bütçesini 2022 yılına oranla %61 

oranında arttırarak 1.095.000,00 TL bütçe öngörmüştür.  

        Yazı İşleri Müdürlüğü; 2022 yılındaki bütçesi 1.698.000,00TL iken ek bütçeden ve 

yedek ödenek bütçe talep etmemiştir. Bütçesi aynı şekilde kalmıştır.  2022 Eylül ayı sonunda 

bütçesinin 1.600.000,00TL sini yani tamamını harcamış ve neredeyse bütçesini bitirmiştir. 

Önümüzde 3 ay daha olduğu düşünülürse doğru bir bütçe izlemesi yapılmadığı ortaya 

çıkmaktadır. 

        İmar İşleri Müdürlüğü; Müdürlük 2022 yılındaki bütçesi 7.955.000,00 TL iken ek 

bütçeden 4.200.000,00 TL.  Kapatılan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve yedek ödenekten de 

gelen 1.750.000,00 TL ile bütçesini 13.905.000,00 TL ye çıkartmıştır. 2022 yılı Eylül ayı 

sonunda bütçesinin 8.000.000,00 TL sini harcamıştır. 2023 yılında bütçesini 2022 yılına 

oranla %52 oranında arttırarak 21.200.000,00 TL bütçe öngörmüştür. Bu müdürlüğümüzün 

2023 yılında yapmayı planladığı bazı projeler, B.Kumla Yağhane ve Dr. Ziya Kaya evi 

restorasyonu yapılacağı öngörülmüştür. Kapanan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde bulunan 

kentsel dönüşüme yönelik kamulaştırmaların planlanmadığı görülmüştür. 

      Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü; Müdürlüğümüz 2022 yılı bütçesi 5.748.000,00 TL 

iken ek bütçeden 5.750.000,00 TL yedek ödenekten de 1.750.000,00 TL alarak bütçesini 

13.248.000 TL ye çıkartmıştır. 2022 Eylül ayı sonunda bütçesinin 7.400.000,00 TL sini 

harcamış ve bütçesinde 6.000.000,00 TL kaldığı görülmüştür. Ek bütçelemenin doğru 

öngörülmediği görülmektedir. Buna rağmen 2023 yılında bütçesini 2022 Yılına oranla %11 

oranında arttırarak 14.760.000,00 TL bütçe öngörmüştür. 

     Mali Hizmetler Müdürlüğü; Müdürlük 2022 yılı bütçesi 26.424.000,00 TL iken ek 

bütçeden 14.340.000,00 TL alarak bütçesini 40.764.000,00 TL ye çıkartmıştır. 2023 Yılında 

bütçesini 2022 yılına oranla %27 oranında arttırarak 52.114.000,00 TL bütçe öngörüsünde 

bulunmuştur. Bu 52.000.000,00 TL bütçesinin 29.000.000,00 TL si yedek ödenek olarak 

öngörülmüştür.  

 Yedek Ödenek Nedir? Yedek Ödenek;  bütçede harcama kalemlerinin yetersiz 

kaldığı dönemlerde encümen tarafından aktarım yoluyla ilgili müdürlüğün 

bütçesine aktarılan  bir bedel.  

       Gemlik Belediyesi bütçeleme yaparken özellikle bunu iki yıldır gözlemliyoruz. Gider 

bütçelerini kısarak yedek ödenek güvencesiyle hem yetmez ise alırız hem de gerçekleşme 

oranlarını yüksek seviyelere çekeriz düşüncesinde olduğu görmekteyiz. 

       Park Bahçeler Müdürlüğü; Müdürlüğümüz 2022 yılı bütçesi 14.790.000,00 TL iken ek 

bütçeden 7.759.000,00 TL alarak bütçesini 22.249.000,00 TL ye çıkartmıştır. 2022 Eylül sonu 

itibari ile bütçesinin yaklaşın 16.000.000,00 TL sini harcamıştır. 2023 yılında bütçesini 2022 

yılına oranla %121 oranında arttırarak 50.000.000,00 TL bütçe öngörüsünde bulunmuştur. 

       Temizlik İşleri Müdürlüğü; Temizlik İşleri Müdürlüğümüz,  2022 yılı bütçesi 

33.581.000,00 TL iken  ek bütçeden 35.000.000,00 TL alarak bütçesini 68.581.000,00 TL ye 

çıkartmıştır. 2022 yılı Eylül ayı sonunda bütçesinin yaklaşık 63.353.000,00 TL sini 

harcamıştır. 2023 yılı bütçesini 2022 yılına oranla %20 oranında azaltarak 55.934.000,00 TL 

bütçe öngörmüştür. 19 Müdürlük içinde bütçesi düşürülen tek müdürlük olmuştur. Bu 

azaltmanın sebebi yeni yapılacak temizlik hizmeti alımı ihalesinde mevcut çöp kamyonu 

sayısının azaltılması ve binek araç kiralamalarının Destek Hizmet Müdürlüğü tarafından 

karşılanacak olması gerekçe gösterilmiştir.  

      Temizlik İşleri Müdürlüğünün KDV istinasından faydalanarak almayı planladığı 1 adet 

çöp kamyonu 2022 yılında bütçede öngörülmesine rağmen alınmamıştır. Buna rağmen 2023 

yılında da bütçede öngörmeyerek almayacağını da görmüş bulunmaktayız.  
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       Halbuki geçen yıl bütçe görüşmelerinde temizlik hizmetleri kendi öz varlığıyla her yıl bir 

iki tane çöp  kamyonu alarak bu hizmeti kendi müdürlük bünyesinde yapmasını konuşmuştuk. 

Ama ne yazık ki bunla alakalı bir adım atılmamış.  2022 yılında burda müdürlük alakalı 

söyleyeceğim personel giderlerinin 2023 yılında  2022 yılına oranla %17 oranın da bir artış 

öngörmüş, bu artışında  doğru bir öngörü olmadığını düşünmekteyim.   

      Fen İşleri Müdürlüğü; Belediyemizin en önemli ve icraat müdürlüğü olan Fen İşleri 

Müdürlüğü 2022 yılı bütçesi 56.468.000,00 TL iken ek bütçeden 66.266.000,00 TL yedek 

ödenekten de 4.907.000,00 TL alarak bütçesini 122.737.000,00 TL ye çıkarmıştır. 2022 Eylül 

sonu bütçesinin yaklaşık 65.000.000,00 TL sini harcamıştır, muhtemel ki yıl sonunda bütçe 

fazla verecektir. Buna rağmen 2023 yılı bütçesini 2022 yılına oranla %46 oranında  arttırarak  

180.000.000,00 TL bütçe öngörmüştür. 

      180.000.000,00 TL bütçe ile; Yol Bakım Onarıma:19 milyon, Hizmet Binasına:16 milyon,  

bunun detayı Gençali Mahallesi Mahalle Konağı, B.Kumla Mahallesi Mahalle Konağı, Sokak 

Hayvanları Bakım Evi bu üç kalemin yıllardır yapılacaklar listesinde bütçe de yer almakta 

olduğunu belirtmek istiyorum. Diğer kalemlerde Kapalı Pazar Yerinin Üstü Kapanması ve 

Spor Salonu.  

      Hizmet Tesisleri:15 milyon,  detayında perşembe pazarının üstü kapanması, yeni yol 

yapımlarına: 30 milyon, diğerler kaleminde: 62 milyon, detayı 3.Etap Toplu Konut-Üniversite 

Amfi İnşaat Yapımı-Cumhuriyet Mah. Asansör Yapımı-Balık Pazarı Gölgelik Yapımı  ve 

GES Projesi, GES Projesi.  

      Emlak İstimlak Müdürlüğü; Belediyemizin bir diğer önemli müdürlüğü olan Emlak 

İstimlak Müdürlüğü, 2022 bütçesi 7.660.000,00 TL olmasına rağmen ek bütçeden hiç para 

talep etmemiş, tabiri caizse kendi yağımla kavrulur demiş. Ama bütçesi Eylül sonuna gelince 

yetmemiş ve eksi ye düşmüş. 2023 yılında bütçesini 2022 yılına oranla %45 oranında 

arttırarak 11.138.000,00 TL bütçe talep etmiştir.  

      Müdürlüğümüzün en önemli gider kalemi kamulaştırmalar. 2023 yılında kamulaştırmaya 

ayırdığı bütçe 7.000.000,00 TL. Meclisimiz tarafından kararı alınmış onlarca kamulaştırma 

kararı varken komisyonda bekleyen kamulaştırmalar varken ayrıca Gemlik’in muhtelif 

yerlerinde yolda, parkta, fay hattında kalan yerler olmasına rağmen ve kentsel dönüşümü 

konuştuğumuz bu dönemde 7 milyon bütçeyi çok manidar buluyoruz. 

      Kültür İşleri Müdürlüğü; Sayın Başkanım, sizin bir uygulamanız var muhtelif 

zamanlarda başarılı çalışma yapan çalışma arkadaşlarınızı kürsüye davet ederek kamuoyu 

önünde tebrik ediyorsunuz.  

      Önerimiz; bu seneki başarılı çalışmalar nedeniyle Kültür İşleri Müdürlüğünü de tebrik 

etmelisiniz. Çünkü çok yoğun ve başarılı bir yıl geçiriyorlar. 

       Müdürlük; 2022 yılı bütçesi 6.100.000,00 TL iken ek bütçeden 6.965.000,00 TL yedek 

ödenekten de 2.500.000,00 TL alarak bütçesini 15.000.000,00 TL ye çıkartmıştır.  2022 Eylül 

sonu itibari ile de 14.000.000,00 TL sini harcamıştır. Muhtemeldir ki bütçesi yıl sonunu 

görmeyecektir. 

      2023 yılında bütçesini 2022 yılına oranla %32 oranında artırarak 20.494.000,00 TL ye 

çıkartmıştır. Bu bütçe Gemlik Belediyesinin 8 müdürlüğünün toplam bütçesine eşittir. 

(Sağlık-Özel Kalem-Hukuk-İnsan Kaynakları-Çevre-Teftiş-Ruhsat -Yazı İşleri). 

      Evet Festival yapılmalı, Konser de yapılmalı, etkinlikte yapılmalı, tabi ki de karşı değiliz 

ama makul biraz makul. 2022 yılında kamulaştırmaya harcanan para 6.000.000,00 TL,  ki 

bunun yaklaşık 4.000.000,00 TL si geçmiş dönemlerden gelen tek bir dosya. Kültür 

Müdürlüğümüzün 2022 yılında etkinliklere ödediği para nedir? 10.500.000,00 TL. 
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      Bu bütçe kalemi yıl başında 2.000.000,00 TL bütçelenmiş, yetmemiş 5.000.000,00 TL ek 

bütçeden almış, o da yetmemiş yedek ödenekten de 2.600.000,00 TL almış ama yine 

yetmemiş,  Eylül sonunda bu kalemde eksi 1.000.000,00 TL  bakiye vermiş. Bir yandan 3-5 

saatlik konser ve etkinliklere harcanan milyonlar bir yanda da 50 m² - 100 m² arsasının 

kamulaştırılmasını bekleyen vatandaşlar, takdiri kamuoyuna bırakıyorum.  

     2022 yılı Temmuz ayında 150 milyon ek bütçe yaptık ve ihtiyacı olan müdürlüklere 

ihtiyacını …. özür dilerim, dağıttık ama görüyoruz ki bazı müdürlükler ihtiyacından fazla 

talep etmiş, bazı müdürlükler ihtiyacı olmasına rağmen az talep etmiş.  

     Dolayısıyla bütçe öngörüsü doğru yapılmamış. Gelir deki 150.000.000,00 TL yi nasıl 

öngörmüşüz; mesela merkezi idareden alınan paylar 70.000.000,00 TL bütçelemişken 

70.000.000,00 TL ek bütçe yapmışız. Yani toplam 140.000.000,00 TL gelir demişiz. Bu gelir 

kaleminin muhtemel yıl sonu gerçekleşme rakamı 85 milyon.  

     Diğer gelir kalemimiz arsa satışı 9 milyon bütçelenmişken 50 milyon ek bütçe yapmışız. 

Toplam 59 milyon satış yaparız demişiz. Peki muhtemel yıl sonu gerçekleşme rakamı kaç 37 

milyon. Bu iki gelir kaleminde de toplam sapma, 77 milyon ek bütçenin yarısı. Ek bütçe 

yapılırken bile doğru öngörü yapılmadığı aşikardır.  

      Bahsetmiş olduğum bu nedenlerle ek bütçenin bile doğru öngörülememesi, doğru 

öngörülemeyen 2022 yılı bütçesi referans alınarak hazırlanan 2023 yılı bütçesinin de doğru 

öngörülmediği kanaatiyle 2023 gelir gider bütçesini kabul etmediğimiz bildirim. 

      Meclisi saygıyla selamlıyor,  teşekkür ediyorum.        
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Zamanı da efektif kullandığınız için  ben 

ayrıca teşekkür ederim sevgili KESKİNDEN. Tam yirmi dakika da konuşmasını bitirdi, aynı 

hassasiyeti bekliyorum bütün arkadaşlarımdan. Buyurun sevgili BARUTÇUOĞLU.  

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

arkadaşlarımız, belediyemizin çok değerli çalışanları, daire müdürleri, değerli basın 

mensupları ve bizi izleyen bütün saygıdeğer Gemlik Halkına şahsım ve grubum adına 

selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah’ın selamı ve rahmeti ve bereketi cümlemizin 

üzerine olsun. Günümüz hayırlara vesile olsun. Toplantımız hayırlara vesile olsun. 

     Gerçekten üzüntülü bir ortamda yeni meydana gelmiş Bartın’daki Amasra İlçemizdeki 

Maden faciasında 41 madenci kardeşimizin şehit olmasıyla sonuçlanan o üzücü elim kazanın 

üzerinden daha henüz tazeliği devam eden bir ortamda toplantımızı yapıyoruz. Bu 41 

şehidimize yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine, yakınlarına ve bütün 

milletimize, Türk milletine başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha böyle üzücü ve elim 

kazalardan muhafaza eylesin, göstermesin.  

      Ayrıca devam eden operasyonlarda, terörle mücadele operasyonlarında Pençe kilit ve  

Fırat Kalkınma operasyonlarında şehitlik mertebesine ulaşan özel hareket polislerimize ve 

uzman çavuşlarımıza,  askerlerimize yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlikleri Allah 

katında makbul olsun, bütün ailelerine ve yakınlarına, milletimize ve Türk silahlı kuvvetleri 

ve polis camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.  

      Evet değerli arkadaşlar, bir yıl daha geride kaldı. İşte 2022 ‘yi de yavaş yavaş 

gönderiyoruz. Zaman çok çabuk geçiyor. Bir dönem ilk toplantılarda dedik ki bu verilen bir 

emanettir, bu emaneti en iyi şekilde kullanmak gerekir. En iyi şekilde değerlendirmek gerekir. 

Hem zamandır,  hem imkandır, hem milletin parasıdır kullanılan, bunları en iyi şekilde 

kullanmak gerekir diye hep dile getirmiş olduk. Ve herhalde bundan sonra bir şey daha kaldı 

deme önümüzde bir performans daha yapçaz ondan sonra zaten emaneti yeni seçimlerde şey 

yapçaz, teslim edicez. Seçime doğru gidicez. Şimdi baktığım zaman o ilk toplantımızda da 

hatırlarsanız ben şunu söylemiştim; 2019 seçimlerinde görevi devralan belediyeler özellikle 

AK Partiden görevi devralan belediyeler çok şanslı belediyeler. Neden!  
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       Çünkü altyapı önemli ölçüde tamamlanmış,  makine parkı önemli ölçüde tamamlanmış, 

hizmette ana unsurlar olan binalar ve binalaşma tamamlanmış aşağı yukarı, böyle bir 

belediyeyi devraldınız, devraldınız. Tabi buna İstanbul dahil, Ankara dahil, pek çok belediye 

dahil, tabi bu bir şans meselesiydi. Ama bu şansı kullanmak gerekir. Şansı kullanırsanız sizin 

şansınız olur, kullanmazsanız şansınız olmaz. İşte incelerken vermiş olduğunuz bu giderek 

sayfası da azalan performans programını, ayrıca resimlerlen desteklenmesi de gerekirdi bence. 

En azından yapılan şeylerin resimlerini buraya  koysaydınız  bizim açımızdan daha iyi olurdu 

Başkanım yani.   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Faaliyet,   

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yok faaliyet raporu, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Raporunda,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Var var biliyorum, biliyorum da.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok uzun zamandır meclis üyeliği 

yapıyoruz, bunları artık öğrenmek lazım sevgili BARUTÇUOĞLU.   

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Gerçekleşen, gerçekleşen şeyleri koymanızda 

bir beis yok. Yani gerçekleştirmeyeceklerinizi zaten onlar herkesçe malumda. 

Gerçekleştirdiklerinizin resmi de,   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sözünü keseyim istemiyorum nerden 

bakarsan ama yok yapma böyle, böyle başlarsa sonu gelmez konuşmanın,   

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yok sonu,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Performans programında, 

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben temennimi,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Performans programında resim olmaz, 

bir beis olmaz deme. O, resim konmaz o faaliyet programının işi o,   

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Faaliyetlerde resimler,   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Özür dilerim tekrar böldüğüm için,  

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Konuluyor da. Yani ben, bence koyabilir yani 

ben konabilir diyorum, tabi o görüş meselesi. Tabi buna baktığımız zaman tabi burda dilek ve 

temenniler uzun bir giriş bölümü görüyoruz. Burda çok güzel temenniler var, gerçekten bu 

temennilere katılmamak mümkün değil. Yani andersendan masallar kitabı vardır meşhur, yani 

güzel böyle temennilerin olduğu güzel sonla biten güzel masallar vardır. Yani onları nerdeyse 

anımsatan bir şey bu. Ama tabi her şey bir hayalle başlar. Yani her faaliyet bir hayalle başlar. 

İnsanın hayali olması da güzel. Hayali olacak ki onu yapacak enerjisi olsun, onu yapacak olan 

bir kararlılığı olsun. O yüzden ben bunu,  bunu da olumlu buluyorum yani. Her ne kadar şey 

olsa da. Ve baktığımız zaman böyle örneklerle, ben şimdi değerli arkadaşım çok güzel 

özetledi. Onu tekrardan yani yenileyecek değilim zamanınızı alma bakımında.   

       Ama bazı önemli gördüğüm şeyleri ifade edeyim. Şimdi tabi dedik ki belediyemiz parasal 

yönden çok şükür bir sıkıntı çekmiyor. Yani bir parasal sıkıntı içinde değiliz. Ama ne yazık ki 

parasal sıkıntı çekmiyoruz ama icraat sıkıntısı çekiyoruz arkadaşlar icraat. Şimdi mesela 

örnek vereyim çok  basit şeyler bunlar aslında.  

       Yani mesela; Sayfa 28 de engelsiz ve çocuk spor aletleri bölümünde mesela örnekleme 

yapılmış. Mesela; 2021 yılında 2021 yılında yanılmıyorsam onbirinde onbirinde 5 adet ben 

tam şimdi şeyini de söylücem size. Yani şimdi engelsizlere yönelik engelli kardeşlerimize 

yönelik hayati engelsiz hale getirmek için yapılan her türlü faaliyet her türlü takdirin 

üzerindedir. Yani örnek vermek gerekirse burda mesela engelsiz  ekipmanlara 2021 ‘de 5 

tane, 5 tane ekipman. Gemlik’te kaç tane park var arkadaşlar. Geçtiğimiz dönemde onlarcası 

yapıldı yani belki sayısı yani yüze yakın bir sayıdır.  
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       Küçüklü büyüklü irili ufaklı park var. 5 tane mi yani. Ondan sonra yine 2022 de 10 adet 

deniyor. Çocuk fitness ekipmanları, yani çocuklara yönelik bu spor aletleri yine 2021 de 5, 

2022 de 20 tane. Yani bunlar gibi. Birkaç misal veriyorum.  

      Yine Sayfa 29; doğa sporları için uygun alan bulunması deniyor. 2022 de, 2021 de yok. 

2021 de 1 adet, 2023 de 1 adet denmiş adet konmuş. Bu 1 adet yer neresi, ben onu merak 

ediyorum. Bunu da eğer şey yaparsanız yer olarak rekreasyon olarak onu da öğrenmiş olalım.  

      Yine Sayfa 33 ‘de arkadaşlar baktığımız zaman, şimdi kentsel dönüşüm hazırlıkları. 

Kentsel dönüşüm çok önemli bir konu Gemlik gibi bir yerde. Türkiye’nin bütün hemen 

hemen tamamı deprem riski taşıyan bir bölge. Türkiye’nin tamamına yakın bölümü diyorum 

sadece Gemlik değil yani. Sadece Bursa’da değil. Ama tabi bu faaliyetler bu önlemler 

alınmalı ve bunlara yönelik olarak bir çok yapılacak şeyimiz var. Yani şuanda işte 

başladığınız kentsel dönüşüm mahallelerin, dört mahallemizdeki düşündüğünüz şey bunu 

önemsiyoruz ve destekliyoruz zaten. Meclisten zaten Oybirliğiyle geçti malumunuz. Ama ben 

şimdi burda bakıyorum yani mesela, dönüşüm kentsel dönüşüm alanlarında gerekli görülen 

ölçeklerde imar plan teklifinin hazırlanması. Mesela, burda denmiş ki 2022 de 60 bu hektar 

herhalde yok pardon gün sayısı 60 günlük bir çalışmamı yapıldı veya 60 günlük bir faaliyet 

mi yapıldı, onu tam anlayamadım.  

      İmar uygulaması yapılması deniyor. Bir başka alt madde de. 2021 de ve 2022  de hiç yok 

imar uygulaması yok kentsel dönüşümle ilgili.  

      Yine kentsel dönüşüm alanında kalan eski eserlere yönelik  röleve ve restorasyon, 

resesyon faaliyetlerinin projelerinin hazırlanması denmiş.  

      Yine 2021 de 2022 de hiç yok, 2023 te de 10 tane var. Şimdi o bölgeleri biliyorsunuz ki 

Gemlik’in hemen hemen en eski yerleşimlerinden bir tanesi deme, orda pek çok bu tip böyle 

korunması gereken röleve yapılması gereken bina var. Bu sayı az değil mi mesela örnek.  

       Yine arkadaşlar Sayfa 34 de; mesela denmiş ki burda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 

görev kapsamında kalan, gerektiği takdirde tahliye hizmetlerinin sağlanması denmiş. 2021 de 

15 gün sayısı bu,  2022 de 15, 2023 de 15 deniyor. Bu binaların tahliye esnasındaki bizim 

yapacağımız yardım mıdır yani böyle bir şey duymadık biz,  herhangi böyle bir hani bina 

boşaltılmasında böyle bir şey, ne anlama geldiğini doğrusu anlayamadık.  

       Yine geldik Temizlik İşleri, ben birkaç böyle kalemlerde şey yaptım. Şimdi ilçemizde 

2019 itibariyle 20 adet bulunan 3000 m³ lük yeraltı çöp konteynırları sayısının her yıl 10 adet 

artırarak 2024 yılında 70 ‘e çıkartmak deniyor. Bu hedeflenmiş, fakat 2021 ve 2022 de 

uygulama yapılmamış. Şimdi arkadaşlar, burda bir tezat var. Bütçemiz varsa paramız varsa 

niçin bunlar yapılmıyor. Bunlara ihtiyaç olarak ortaya siz kendiniz koymuşsunuz, kendi 

koyduğunuz ihtiyacı yapmak için niçin 2021 ‘le 2022 boş geçti, bunu soruyorum.  

       Yine devam ediyoruz arkadaşlar Sayfa, Sayfa 38; yine Park Bahçelerin Müdürlüğü ve bu 

arada tabi bunu ifade etmem gerekiyor. Bütün müdürlüklerimizdeki personelin gerçekten can 

siperanla çalıştığını biliyoruz. Yakınin de müşahede ediyoruz. Ama bir kez daha ifade 

ediyorum. Bakın arkadaşlar birimlerin çalışması idarenin vereceği şevke ve  onlara 

verecekleri moral motivasyona bağlıdır. En başta da bütçeye bağlıdır. Tabi bu arkadaşların siz 

önünü açarsanız bu arkadaşlar çok şeyler yaparlar eminim. 

       Şimdi burada mesela; tarımsal sulama planlanması yapmak gerekli mahallelerde sulama 

havuzları yapmak deniyor Park Bahçeler Müdürlüğü kapsamında. 2022 de 3 adet deniyor. 

2023 de 2 adet denmiş, bu  havuz yapımı. Onların nereleri olduğunu bilgi olarak bize 

verirseniz memnun olurum.    

       Yine arkadaşlar, tabi yıllardan beri söylenen bir konu var. Zeytin ve zeytin yağı müzesi 

için alternatif projeler üretilmesi deniyor. Yine aşağı yukarı dönem bittiği halde ne bir 

başlangıç yapıldı ne bir faaliyet yapıldı. Bu da ayrı bir doğrusu garabet.    
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       Bunu da şuanda bile başlasanız bunun yapımı kaç yıl sürer arkadaşlar. Yani bir zeytin 

yağı müzesi, zeytin müzesi Gemlik ‘in temel ürününü tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz ya hep 

bundan bahsediyoruz ya işte zamanımızda yani işte bu zamanımızı kullana meselesi, bütçeyi 

kullanma meselesi.  

        Yine buna benzer çok örnek var ama ben sizi Sayfa 50 ‘deki tabloya bakmaya davet 

ediyorum arkadaşlar. Sayfa 50 de bir tablo var. Bu tablo da Fen İşlerimizin yapmış olduğu 

faaliyetlerle yapacakları faaliyetlerle ilgili bir tablo var burda. Şimdi bunu bile sadece 

görmeniz bu yetersizliği ayan bayan ortaya koyuyor arkadaşlar. Bakın, şimdi asfalt kaplama 

yapılması. Ton olarak denmiş, 2021; 1750, 2022; 2000 ton,  2023 de 5000 ton. Geldik tretuvar 

ve yol tamir işleri 8000 m² 2021, 21.000 m² 2022, 30.000 m² 2023 ve duvar yapımı keza 

bakın 2022 de 932 m³ çıkmış duvar yapımı, maazallah Celle Celalüh. 

       Yine arkadaşlar Sathi kaplama yapılması. Mesela yol yapılması. Sathi kaplamayla yol 

yapılması 8 kilometre arkadaşlar. Bir Gemlik için bu kadar alanları büyüyen ve gün geçtikçe 

daha da büyüyecek olan bir Gemlik için 8 kilometre 2022 ve 2023 için hedef konması son 

derece az ve toplam 4.000.000,00 TL. bir bütçe maliyet öngörmüş 2023 yılı için. Arkadaşlar 

bunlar yeterli değil.  

      Ve yine  imar yolları açılışı için bakın metreküp olarak metrekare olarak denmiş 14000m² 

2021, 3500m² 2022, 10000 m² 2023.  230.000,00 TL. bir maliyet hesaplanmış arkadaşlar. 

Yani bu şeylerle biz imar kuzey planlarındaki imar yollarını nasıl yapçaz bu insanlara ne 

hizmeti vercez. Bu insanlar bu yolları nasıl yani nasıl kullanacaklar, bu inşaatlar nasıl 

yapılacak. Bu insanların beklentileri nasıl cevap vercez, onu daha doğrusu merak ediyorum.  

       Ve yine arkadaşlar, Fen İşleri Müdürlüğüne geldik; Makine teçhizat dayanıklı malzeme 

alımlarının karşılanması denmiş. Bakın 2023 de 640.000,00 TL gibi bir para ayrılmış. İşte 

daha önce bunların tedarik edildiğinin ispatı. Yani eğer ihtiyacınız olmasa herhalde bunu bu 

kadar az koymazsınız, ihtiyacınıza kadar koyarsınız. Demek ki daha önceden bu teçhizat, araç 

gereç makine parkı tamamlanmış önemli ölçüde  640.000,00 TL gibi bir değer konmuş. Bakın 

onun onların tamir ve bakımları için 2.500.000,00 TL. gibi bir para konmuş. Demek ki burda 

işte bir imkan alınmış, yani daha önceki dönemden bir imkan devralınmış, elbetteki devlette 

devamlılık esastır.  Yani sonuçta o alınan devletin envanterine giren bir makinedir ve de 

kamyondur. Tabi ki kullanacaklar. Ama işte bunlar yeni alınmayı gerektirmeyecek ve bize 

başka yerlerden bu paraları kullanma imkanı verecek olan bir imkandır ayrıca. Yani bunun 

gibi tabi  zamanınızı da fazla da almak istemiyorum.  

     Dediğim gibi bir yıl daha böyle geçti. Eminim ki burda artık yine bakın arkadaşlar aklıma 

gelmişken söyleyeyim. Mesela; Belediye binası AVM ‘nin belediye binası yapılacağı 

söylendi. Bunla ilgili herhangi bir faaliyette bir ilerleme görmedik, duymadık. Bakın bunları 

söylüyorsanız ya yapın veya deyin ki biz bundan vazgeçtik deyin. Şimdi insanlarda beklenti.  

AVM belediye olacak. Yap o zaman, seni tutan yok, bina hazır, binanın maliyeti sıfır, hazır 

bina, sen ha o düzenlemeyi tabi yapacaksın düzenlemesini. Ama sonuçta bir senin kendi ifade 

etmiş olduğun şey bu. Yani bunun gibi pek çok örnek verebilirim ama şunu da burda ifade 

etmem gerekiyor ki arkadaşlar tabi arkadaşımda söyledi. Kültürel faaliyetler önemli. Kültürel 

faaliyetler her belediye için önemlidir. Hepimiz için önemlidir. Ama bunları gerektiği 

miktarda gerektiği dozda kullanmak gerekir, bu faaliyetleri yapmak gerekir.  

     Çünkü belediyecilik her yönüyle bütün toplumu kuşatan bir faaliyettir. Yani evet sadece 

betonla belediyecilik olmaz, katılıyorum. Ama sadece konserle yada sadece festivalle de bir 

dönem geçmez. Gerektiğinde gerekli olan işleri yapmak durumundayız. İşte örnek verdim. 

Yeraltı konteynırları. Bunun nesi yani bu şey olarak gözükmüyor ki kaldı ki bunu kullanacak 

olan halkımız gerek sinek ile mücadele de daha az ilaç kullanacak. O attığımız ilaçlarda zaten 

sonuçta bir kimyasal maddedir. 
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     Ama açıkta ki konteynırlarlada da sürekli bir mücadele halindeyiz. Devamlı o konteynırın 

içi ilaçlanıyor, etrafı ilaçlanıyor. Ama yer altı konteynırlarında bu sorun önemli ölçüde 

azalıyor. İlaçlama ihtiyacı da azalıyor arkadaşlar, bunun halk sağlığı açısından da önemi var. 

Bakın bir şey bir faaliyet ne kadar bir alanı deme etkisi altında alıyor. O halde bunları hem 

hedefinde de koymuşuz buraya madem ki performansımıza, bunları yapalım arkadaşlar.  

     Evet, 2023 yılının hesapları ve yapılacak olan işleri görüştüğümüz bu toplantımızın 

hayırlara vesile olmasını ben yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Yapılan faaliyetlerin ve 

performans programının maalesef yeterli bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Ve bu konuda 

Başkanımız grubumuzun, gurubumuz adına oyumuzu söyleyecektir ama bizim ortak 

kanaatimiz bu yetersizdir. Gemlik ‘in bir yılı maalesef beklediğimiz performansın altında 

geçmiştir.  

     Bakın hep söylüyoruz. Yapılan iyi şeyleri takdirini de yapıyoruz burda. Mesela; sosyal 

faaliyetler içerisinde işte engelsiz taksiyi aldınız hizmete aldınız, bunlar güzel. Ambulans 

hizmeti güzel, bakın bunların takdirini yapıyoruz. Yine sosyal faaliyetler içerisinde  yardım 

kuruluşlarıyla ortaklıklar ve onların faaliyetlerini de desteklediğimiz bunlar da takdire şahan 

gerçekten, çünkü buraya verilen kaynaklar vatandaşa direk verilen kaynaklardır. Burda 

herhangi bir şey söz konusu değil, burda herhangi bir partizanlık söz konusu değil. Burdaki 

kaynakların millete aktarılması söz konusudur.  

      Yine yapılan bu Halk Marketi de biz takdir ettiğimizi ifade ettik. Ama dediğim gibi siz 

bunların tümüyle bir dönem içerisinde bunlar sadece birkaç tane öndedir,  birkaç tane yapılan 

örnektir. Ama beklenti, halkın beklentisi ve sizin seçimlerdeki vaatleriniz sizi bağlayan 

unsurlardır. Bunların burada ortaya konmasını doğrusu biz bekleriz ve muhalefet olarak da  

madem ki halk bize bu muhalefet görevini verdi. Bizde bunları burda sormak durumundayız. 

Arkadaşlar vaatlerde bulunduğunuz bu 62 maddenin tabi ki takipçisi olacaz. Ben 

toplantımızın hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan temenni ediyorum. Ebediyete intikal 

eden değerli meclis üyelerimizi burda bir kez daha rahmetle anıyorum. Onlarında ruhları şad 

olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.           

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

BARUTÇUOĞLU. İyi Parti adına sevgili Sedat AKKUŞ buyurun.  

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

katılımcılar, bende İyi Parti grubu ve şahsım adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Öncelikle Bartın ‘da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden ve memleketimizi 

korumak uğruna şehit olan tüm askeri personellerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bizden 

önceki konuşmacı arkadaşlar özellikle Emrah KESKİNDEN gerekli rakamsal konulara 

değindi. Bize de çok değinecek konu kalmadı. Bende kimsenin değinmediği fiyat tarifesine 

değinmek istiyorum. Çünkü Plan ve Bütçe Komisyonundan ortak kararla geçirdik. Ülkemizin 

ekonomik koşulları malum her şey yüzde yüz zam çok daha zam gelmişken biz,   

    --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: ………………. 

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Siz kreşe yaptığımız o cüzi zamlara da mı red 

veriyorsunuz?  

    --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: ……………….  

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Tamam, ben zaten o kalemleri ortak olduğumuz kalemleri 

yani Kreş ve Huzurevine % 20 ve belediyemizin kiracılarına % 30 gibi çok cüzi zamlar 

yaptık. Bugün herkes biliyor ki iğneden ipliğe her şey yüzde yüzden çok daha fazla zam 

gelmesine rağmen. 
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      Birde bir tavsiyemiz olacak; Özellikle Sosyal hayatın gidişatına katkısı olan 

müdürlüklerimizin bu ekonomik anlamda zor geçen günler de biraz daha tutumlu 

davranmalarını tavsiye ediyoruz. Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen tüm idari personele 

teşekkür ediyoruz. 2023 yılı bütçesi hayırlı uğurlu olsun.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim sevgili Sedat 

AKKUŞ. Buyurun sevgili Emir BİRGÜN. 

    --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Değerli Gemlikliler, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, 

belediyemizin değerli çalışanları, sayın Başkanım, bende sizleri Cumhuriyet Halk Partisi 

Gemlik Meclis grubu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.  

      Ülkemizin içinden geçtiği durumu herkes farkında, onlarla ilgili yorum yapmamıza gerek 

yok. Herkeste takip ediyor. Yanlı veya yansız basında kendine göre herkes kendine göre yanlı 

ve yansız basından da izleyebiliyor ama her şeyden önce bazı gerçekleri de hepimiz 

görüyoruz.  

      Faiz ve enflasyon demek istemiyorum ama bir gerçek var da hayat pahalılığı, hayat 

pahalılığından etkilenmeyen bir kişi kurum var mı arkadaşlar? Hayat pahalılığının ne derece 

arttığının farkında olanlar, farkında olmayanlar var mı? Gene yok. Şimdi öyle bir süreçten 

geçiyoruz ki ben öncelikle işlerini devam ettirebilen, evini geçindirebilen işçileri, esnafı  

tebrik etmek istiyorum. Dünün bugünün,  bugünün yarının hiç bir ilişkisi yok. Hiç kimsede ne 

olacağını farkında da değil. Şimdi ben konut fiyatlarını bir çoğunuz biliyorsunuz 

arkadaşlarımızın bir çoğu müteahhitlik yapıyorlar, akaryakıt fiyatlarının ne kadar arttığını 

biliyor muyuz arkadaşlar 2022 yılında,  elektrik fiyatları. Yani yaşamın her noktasında hayat 

pahalılığının hepimiz farkındayız. Ben bundan dolayı belediyemizin 2022 tahmini bütçesini 

ve ek bütçesini hazırlayan arkadaşları kutlamak istiyorum. Eksikler olabilir, farklı kalemlerde 

farklı aktarımlarda olabilir ama özellikle mali müşavir arkadaşlar şunu çok iyi bilirler ki 

bütçede bazı kalemler yılın ilk aylarında gider veya geliri oluştururlar. Bazı kalemler 

ortalarında bazı kalemleri yıl sonuna doğru olabilir,  yani şuanda biz Ekim ayındayız ve 

önümüzdeki tarhlarda Haziran ve Eylül verilerine göre dayanıyor. Başarılı bir bütçe 

gerçekleştirmiş belediyemiz, Başkanım sizin adınıza  tüm çalışanlarımıza biz grup adına 

tebrik etmek istiyoruz.  

      Ama Halk Market gibi, Kreş gibi, Engelsiz Taksi gibi, Yaşlı Evde Bakım gibi, Huzurevi 

gibi sosyal  hizmetlerin sürdürebilir olması da çok önemli arkadaşlar, ben yanlışsa düzeltin; 

belediyemiz eğer çalışanlarının maaşını gününde ödeyebiliyor ise, hizmet aldığı kurum ve 

kuruluşlardan karşılıklarını ödeyebiliyor ise ve bugünlerde bunları başarılı sonuçlandırdıysa 

bir kez daha tebrik etmek isterim.  

     Bazı yatırımlar olmayabilir, değişik nedenler de olabilir. Hepimiz biliyoruz Gemlik‘imizde 

Büyükşehir tarafından yapılan, yaptırılmak istenen bir Ilıca Kaplıcamız var. Kaç yıldır 

tamamlanamıyor, bunun bir gerekçesini, bir art niyet aramıyorum, hayır, bir art niyet 

aramıyorum, yaşamımızın bazı gerçekleri var, bunlarda olabilir.  

      Tabi ki  yeraltı çöp konteynırlarımızın olması lazım. TOKİ ihalesi 3 kez yapıldığını dile 

getiriyorsunuz, ne yazık ki herhalde yeniden ihale tamamlanamadı, yapılamadı, yapılamaz da 

çok zor. Çünkü ihaleye çıkarken resmi kurumlar yaklaşık maliyetleri belirliyor ama yaklaşık 

maliyetlerin bugünden yarını aynı olması şuanda imkansız, hiçbir müteahhitte girmez işlere, 

ancak 2023 ‘te eğer çok yüksek bir yaklaşık maliyetler çıkartabilirse Çevre Şehircilik 

Bakanlığımız, belki ihalelere müteahhitler katılabilir. 

      Ben sözlerimi Başkanın ana sözünde yazdığı son paragrafla tamamlamak istiyorum. 
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      “Daha öncede dile getirdiğimiz gibi belediyeciliğinin yalnızca taş duvar yapmak değil, 

insanlara ulaşmak olduğunu söyleyen bizler, Genci, Yaşlısı, Kadını ve Erkeğiyle tümü 

yurttaşlarımıza dokunacak çalışmalarımızla, ilçemizin havasını değiştirecek adımlar atmaya 

devam edicez”. Devam etmenizi de grubumuz adına sizden diliyoruz Başkanım.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim sevgili Emir 

BİRGÜN. Evet kişisel söz almak isteyen? Buyurun sevgili Şamil YİĞİT. 

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis, kıymetli daire 

müdürlerimiz ve çok değerli Gemlik Halkımız, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle 

selamlıyorum.  

      Şimdi konuşmaya başlamadan önce aslında konuşmam yoktu da, ufak bir hazırlık 

yapmışken Ercan Abi ve Emrah Abi sayısal konuşmaları yapmıştı, yaptıktan sonra meclisi 

fazla uzatmamak adına çok fazla söz almamak istiyordum ki son dönemde ekonomik şartları 

dünyadaki Pandemi  krizini unutmuş bir şekilde konuşmayı ele aldığınız için Emir Abi birkaç 

söz hani söyleme hakkı doğurdu, karşılıklı olmasın diye şey yapmadım.  

       Şimdi bütçelendirme noktasına bakmış olduğumuzda Genel Merkezi Hükümetin yapmış 

olduğu İller Bankasından gelen paranın yanlış hatırlamıyorsam 55.000.000,00TL. gibi bir 

para gelmişti, 40.000.000,00TL gibi bir bedel bekliyorduk.  

       Yani şunu söylemek gerekiyoruz; Hayatın enflasyon olduğunu gördüğümüz kadar da hiç 

kimseyi burda cepheleştirmeden, ayrıştırmadan yapılan hizmetleri de takdir ederseniz ki burda 

hep birlikte verdik rakamsal olarak Emrah Abi daha ayrıntılar 40.000.000,00TL gibi        

bedel beklerken 55.000.000,00TL gelmişti, yıl sonu da hedefimiz  70.000.000,00TL ‘ydi.  

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: ………………… 

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Evet.  

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: ………………… 

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Muhtemelen gelen beklediğimiz öngörülerle 

alakalı söylüyorum. Evet, enflasyonu hiçbir hükümet hiçbir belediye, hiçbir çalışanlar istemez 

ki bu kadar yansısın ve millete dokunsun. Topluma da vermiş olduğumuz yansımalara bakmış 

olduğumuzda insanlara teşvikler koyma noktasında, yardım noktasında şeylerimizi yapmıştır.  

       Malum bütçelendirmeye baktığımızda ben şimdi bütçe kalemleriyle alakalı çok fazla 

sayısalları konuşmayı gerek duymuyorum, sayısalları zaten Emrah Abimiz burda konuştu. 

Sadece 8 kalemin, yani 8 müdürlüğün bir müdürlükte toplandığını gördükçe seneye 

bütçelendirmeye bakmış  olduğumuzda 20.000.000,00TL çıkıp, bunun 12.000.000,00TL’sini 

sadece Konser, Tanıtım ve Medya olarak gördüğümüze bakarsak, diğer Özel Kalem 

Müdürlüklerinden bakmış olduğunuzda 2.000.000,00 kadar da Özel Kalem’in kendi yazı 

işleri’nin şeylerin, Tanıtım ve Medyaların topladığınızda biz Tanıtım, Ağırlama, Konserler de 

Kültür Müdürlüğünün haricinde gerçekten yeteri kadar Gemlik ‘i tanıttığımızı ve ifade 

ettiğimizi düşünüyor muyuz? Bilmiyorum, bence soru işareti olarak söylüyorum? 

       2014 Yerel Seçimlerde aldığınız  ortak akıl şeffaf yönetim vaadiyle geldiniz, çıkmış 

olduğunuz da kendi sloganlarımızı yaptık.  O sloganlarla birlikte üçbuçuk yılı geride 

bıraktığınızda Gemlik ‘in kalıcı bir eser noktasında her sefer söylüyoruz, beton 

belediyecilikten karşıyız ama bir icraatı yapılabilmesi içinde bir beton kırılması lazım. Bu 

üçbuçuk yıllık süre zarfında bir beton kardık mı? Kardığınız bir beton ilk defa bir kardığınız 

betonda da Anıtta başımıza çöktüğünüzü gördük. Özür diliyorum bunları söylemek 

zorundayım. Hatta tıkır tıkır çalışıp, teker teker tamamlıyoruz demiş olduğunuz ön başlığında 

baktığımızda 50 maddeden bahsediyoruz. Bu 50 maddelik bahsettiğimiz konuda 12 tane park 

bahçeler dedik, bunu 15 diyelim. Geriye kalan 35 tane vaadinizin performansınız bizim 

yapacağımız çalışmalarla alakalıdır, seneye yapçağınız çalışmaları. 
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      Öncelikle bu kitapçıkları hazırlayan daire müdürlerimizin emeklerinden dolayı teşekkür 

edeyim, burda eleştirirken yanlış anlamasın. Burdaki sirasi iradenin daha verimli daha güzel 

kullanmasıyla alakalı bahsediyoruz.   

      Şimdi geçmiş dönemde yapmış olduğunuz performansı belirlemek aslında çalışmanızla 

alakalı, bizim yapmış olduğunuz vaatlere girmicem. Çünkü vaatleri anlatsam da AVM ‘nin 

hala bir şekilde durduğunuzu, yine burda mecliste ortak bir şekilde geçtiğimiz deniz 

ulaşımdan bahsettik. Deniz ulaşımımızın, daha teknemizin çalıştıramadığınızı, yine …… 

turizm tarım ticaret kenti dediğimiz  hatta buraya Rıdvan Abim güzel  bir söylemi vardı. 5 TL. 

kullanmak gerekiyor. TOGG dediğimiz, belki TOGG ‘un 29 Ekimde açılışını yaptığımızda en 

büyük katkısının Gemlik ‘e ticareti farklı bir şekilde değerlendireceğimiz tarih yazacağımızı 

dediğimiz 60 yıllık rüyanın gerçekleştireceği dediğimiz, turizmi canlandıracağımız, tarım 

dediğimiz zeytin figürümüzü dünyadaki sayılır bir hale getireceğimizi yeteri kadar katkı 

verdiğimizi düşünüyor muyuz Gemlik’imizin tanıtım noktasında? Konserlerimizin haricinde. 

       Diyecekler konserlere karşı mısınız? Yok. konserlere karşı değiliz. Bu millet konserlerin 

en iyisini de hak ediyor, bunu da söyleyim.  Yani,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Niye eleştiriyonuz o zaman? 

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Biz bu konserleri yaparken, yapmayın demedik 

hiçbir zaman sizlere. Eleştirilerimiz şu; Gemlik ‘e kalıcı eserlerimizi koyabileceğimiz ve 

Gemlik’te gerçekten de 5 yılın sonunda bakmış olduğumuz da Gemlik ‘e faydalı bir şey 

bırakabildiğimiz var mı noktamızda? Bu Cemil Meriç Kültür Merkezi gibi kültür merkezini 

bırakabildik mi eser olarak. Yani örnek veriyorum; AVM ‘yi 5 yıl geçtiğimizde hala 

kullanabilecek miyiz? Üçbuçuk yıl geçti, performansımızı bakıyoruz, vaatlerimizi 

konuşuyoruz ama yapılmadıklarımızı hiçbir şekilde konuşmuyoruz. Diyelim ki burdaki 

yapmış olduklarımız harcadığımız bir bütçelendirmenin bir kısmını gelecekteki nesillerimize, 

çocuklarımıza aktarmak, eğlenmek, kültür faaliyetler, bunları istiyoruz elbette ki. Ama 

gelecek nesillere bırakacağımız bir faaliyetler gözle görülür. Bir nokta bıraktık mı, dokunduk 

mu? Bunları sormak istiyorum.  

     Turizmi canlandıracağız dedik, hep bir hayalim var Gemlik’te diyorduk. İşte Gemlik’te 

birisi çıktığınızda, geldiğinizde insanların sosyalleşme, sosyal donatıların fazla olcağı,  

insanların balıklarını yemleyeceği veya işte Marmara’nın incisi dediğimiz, zeytinin başkenti 

dediğiniz barış ve huzurun kentine hoş geldik dediğiniz, ama bu üçbucuk  yıllık üzerinde 

performansı değerlendirdiğimizde dün nasıl bıraktıysak bugün aynı şeyi konuşuyoruz. Yarın 

da aynısını konuşacağımızı görüyorum.  Yani geçmiş dönemde Sedat AKKUŞ meclis üyemiz 

performansın ruhu yok demişti, ben o yani bunun bir vizyonu yok demişti. Ben onu 

kullanmak istemiyorum, çünkü emeklerde var. Bu emekleri de görüyorum. Ama bizim, bizim, 

bizim burayı daha farklı bir şey yapmamız gerekiyor bütün Gemlik olarak. Performans 

yapacaksak evet hayatın şartlılıklarını görüyoruz,  hayatın pahalılığını fark ediyoruz Emir Abi 

yani, bu iliklerimize kadar herkeste hissediyor. Ama o kadar güzel dokunuşlar yapabiliriz ki 

ufak şeylerle çok büyük mutluluk elde edebiliriz. Sayın Başkanım, ben bunları söylemek için 

çıktım. Bu emekleri veren arkadaşlarımıza, daire müdürlerimize çok teşekkür ederim. Aslında 

yazdığım çok şeyler var ama tek tek parça parça konuşmak istemiyorum. Yapacaklarınız 

yaptıklarınızın kanıtıdır. Bizde görüyoruz inşallah Rıdvan Abi’nin dediği gibi sadece Özel 

Kalemde resminizden değil, inşallah daha farklı görmek isteriz Başkanım, teşekkür ederim. 

Toplantımız hayırlara vesile olsun.            

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Son söylediğinizi duyamadım. Özel 

Kalem’e, 

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Özel Kalemde resimden başka bir şey kalmayacak 

diye bir tabir kullanmıştı Rıdvan Abi 5 yılın sonunda. Onun farklısını görmek isteriz diyorum.   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yine anlamadım ya. Özel Kalem’de, 
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     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha, tamam tamam, tamam Başkanlık 

katında,   

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Evet,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Evet Başka söz almak 

isteyen? Buyurun sevgili Osman DURDU.  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, değerli meclis, kıymetli hazirun, 

hepinizi şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın, performans programının ve 

faaliyet raporu değil ancak ama içerik olarak baktığımız zaman birbirine yakın. Tabi ki 

ehemmiyet olarak farklı. Ve bütçemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.  

      Sözlerime başlamadan önce Bartın’da ki yaşanan facia neticesinde hayatını kaybeden 

bütün çalışanlarımıza, emekçilerimize Cenabıhak’tan şahadet, ailelerine sabırlar diliyorum. 

Bir daha inşallah böyle faciaların yaşanmamasını temenni ediyorum.  

      Milletimizin ve devletimizin bekası için fedai can eden bütün şehitlerimizi, Pençe Kilit 

operasyonunda hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi ve milletimizin asayişi için de şehit olan 

emniyet mensuplarımıza rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Ailelerine sabırlar 

diliyorum.  

      Beş gün sonra idrak edeceğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının milletimizin istikbaline, 

geleceğine, daha güzel günlerine vesile olmasını temenni ediyorum.  

      Beraberinde Türk Devletleri Teşkilatı Başkanı, Aksakallılar Heyetinin Başkanı olan 

geçmiş dönem Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM ’a ve beraberindeki Şamil AYRIM Ak 

Parti     Milletvekiline de Cenabıhak’tan acil şifalar diliyorum.  

      Değerli arkadaşlar bugün Sayın Başkanımızın performansını ve 2023 yılı bütçesini 

görüştük, değerlendirdik. Kıymetli arkadaşlarımız çok kıymetli bilgiler verdiler. Tabi ki 

nihayetinde Sayın Başkan da bunlarla alakalı bir kamuoyuna açıklama yapacaktır. Burada 

birkaç notlarımız oldu. Buradan şunu çok net anlıyoruz ki bütçeye baktığımız zaman, 2023 

bütçesi demek yani 2023 yılının sonuna kadar ki bütçe. Yani 2024. 2024’ün Mart’ın da zaten 

seçim var. Beş ay sonra yani bu şu demektir ki Sayın Başkanın uygulayabileceği son bütçe. 

Zaten olanlar oldu. Olmayanlar olmadı. Olanlar ve olmayacak olanlarda tabi ilahi takdirdir 

ama zahire baktığımız zaman olanlar, olacaklar ve olmayacaklar da belli. Bunu 

değerlendiriyoruz.  

       Fen İşleri Müdürlüğünün bütçesine baktığımız zaman burada şunu çok görmeyi arzu 

ediyorduk yani Hisartepe Mahallesinde yatılı Kur’an kursu inşaatının tamamlanmasını ve 

bitirilmesini görmeyi arzu ediyorduk. Bunu daha öncede gündeme getirmiştik. Ancak bunun 

tamamlanamamasının gerekçesini ilgili müteahhitle mahkemelik bir süreç olduğu söylenmişti. 

Ancak çok iyi biliyoruz ki ve söylenende o ki, Cihatlı’da ki yapılan okulla alakalı ilgili 

müteahhidin feragat göstererek okulun tamamlanacağı bilgisi var. Eğer eksiklik varsa 

düzeltilsin ama yani ilgili müteahhidin Hisartepe’de ki yatılı hafızlık Kur’an kursuyla alakalı 

feragatte bulunması halinde zannedersem burasının tamamlanması mümkün. Diyanet ve 

Müftülükte “kalan kısmını biz tamamlarız” diyor. Bunu ben anlamakta şöyle zorlanıyorum. 

Bunu Sayın Başkanım tamamlamış olmanız size çok şey kazandırır. Tamamlarsanız hizmet 

etmiş olursunuz. Burası 150 kişilik hafızlık Kur’an kursu yatılı bir merkez olacak ve her 

dönem buradan hafızlar yetişecek. Bu hafızlar Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde 

hizmet verecek. Bugün sömestr tatili olduğu zaman, okul tatil olduğu zaman Cumhuriyet Halk 

Partilisi, Ak Partilisi, Milliyetçi Hareket Partilisi ve diğer bütün siyasi görüşteki her bir aile 

çocuklarını hemen ne yapıyor? Eline elif ba cüzü vererek camilere, Kur’an kurslarına 

gönderiyor. Bu kurslar olmasa, bu kurslarda hafızlar yetişmese bizim çocuklarımıza temel 

dini bilgileri kim verecek.  
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       Bugün yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının takip ettiği politikalara baktığımız 

zaman özellikle halkın, milletin manevi değerleriyle alakalı barışık bir süreç takip etmek 

gayretindeyken Gemlik’te, Gemlik Belediyesinin buraya karşı bir çekinceli veya böyle tutuk 

kalmasını ben anlamış değilim. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili DURDU 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yapılmasını temenni ediyorum. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani önümüzde ki yıl bütçesi yada 

performans programıyla bu konunun bir tane bana ilintisini söyleyin lütfen. 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Fen İşleri 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aksi takdirde insanların dini duyguları 

üzerinden siyaset yapıyorsunuz diyeceğim. 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam Başkanım. Fen İşleri Müdürlüğünde bununla 

alakalı bir hassasiyet görmedik 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Niye olsun ki zaten? Yani eğer 

mahkeme süreci biterse yapacak bir şey var. Bağışçı var. Niye yazalım onu oraya?   

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Anladım. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Okul yazılı mı? 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Anladım. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ortaokul yazılı mı? 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım feragatte bulunması halinde bu mümkün. 

Buraya yanaşmıyorsunuz anladığım kadarıyla 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama bu başka bir şey. Bununla hiçbir 

ilgisi yok.  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Şöyle ilgisi var. Feragat neticesinde mümkün ama siz 

buraya olumlu bakmıyorsunuz. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili DURDU bir daha söylüyorum. 

Velev ki hukuku bir tarafa bırakıp feragatle çözelim dedik bu işi. Ortaokul örneğini de 

verdiniz Cihatlı’da ki    

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet, öyle duyduk. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Fen İşlerinin şeyinde ortaokul var mı? 

Yok.  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Fen İşlerinde oraya çok dikkat etmedim ama burada 

olmadığını   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak işte nereye dikkat ettiğinizle ilintili 

bu. Bununla hiçbir ilgisi yok. İkisini de yapacaksa birini Milli Eğitim Bakanlığı yapacak. 

Birini bağışçı yapacak. Buraya yazmanın bir âlemi yok.   

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım bu performansda ve bütçede göremedik. 

Sadece bunu paylaştım.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Görmenize gerek yok. Onu söylemeye 

çalışıyorum. Onun olması için burada yazılı olması gerekmiyor. Bahsetmeye çalıştığım şey 

bu. Ama biz neyi konuşuyoruz şimdi? Bunu konuşuyoruz. “Hafızlık kursuna Genel Başkan 

helalleşme süreci başlatmışken sen niye destek vermiyorsun”a getiriyorsun. 

   --Osman DURDU Meclis Üyesi: Doğru  

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kamuoyunu yanlış bilgilendirmek olur 

bu. Kaldı ki aynı bölgede bir tane daha hafızlık kursumuz var biliyorsun. Cami, yeni bir cami 

yapıldı. Onun yanında. O da yarım kalan bir inşaat. Yakın zamanda da yine bir bağışçı 

gelecek ruhsat süre uzatım talebinde bulunacak. Biz de vereceğiz ruhsatını, yapılacak yani.  
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    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım ben sadece bir temennimi paylaşıyorum 

burada. Göremediğimi söyledim. Bu kadar yani. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, teşekkür ederim. 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sağ ol. Cumhuriyet Mahallesinde ki asansörle alakalı 

zannedersem 2022 yılı bütçesinde de bunun olduğunu söyledi arkadaşlarımız. 2023’te de 

bunu tekrar gördük. Temenni ediyoruz ki 2023 yılında bu asansörün yapılmasından 

memnuniyet duyacağız.  

     AVM Belediye Hizmet Binasının taşınmasıyla alakalı, belediyenin oraya taşınacağıyla 

alakalı gerek seçim öncesi, gerek seçim sonrası vatandaşa verilen bu anlamda ki vaatlerin 

halen yerine gelmediğini görmekteyiz.  

     Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, başta müdürümüzün gayretini ben takdir ediyorum. Bunu 

fark ediyoruz. Ancak yeterli bir temizlik hizmeti alınamadığını düşünüyorum ben Gemlik’te. 

Bunu yaz sezonunu da kattığımız zaman daha fazla fark ediyoruz. Gemlik’te bir temizlik 

süpürgeli aracımız var. Bu daha sağlıklı bir temizlik yapıyor. Hem ıslatıyor, hem süpürüyor. 

Ancak bir tane var gördüğüm kadarıyla. Küçük, sokak aralarında. Bundan bir tane daha 

olması halinde en az yani bir yirmi süpürgeci arkadaşımızın gördüğü hizmeti göreceğini 

düşünüyorum. Bundan en azından bir tane daha alınmasını bekliyoruz.  

     Yer altı çöp konteynırları dedik. Geçmiş dönemde yapılmış olan yer altı çöp 

konteynırlarının bir kısmının faal olmadığını, çalışmadığını görüyoruz. Yani yenilerinin daha 

yapılmasını beklerken, bunu ümit ederken, yenileri yapılmadığı gibi daha önceden yapılmış 

olanlar bugün çalışmıyor olması üzücü.  

     Kültür Müdürlüğümüz çok tartışıldı. Festivaller, konserler çok tartışıldı yani prensip olarak 

bunu kimsenin tartıştığını ben düşünmüyorum. Ama bunun, konserlerin muhtevası, içeriği ve 

fonksiyonu tartışılıyor. Zamanlaması tartışılıyor. Bunların çok fazla yapılıyor olması, 

ihtiyaçtan fazla yapılıyor olması tartışılıyor. Burada benim tavsiyem ve talebim şu; tabi bunlar 

“milli bayramların hafızalarda kalması” diyor Başkanımız. Çok doğru. Yani gençlerimiz “ya 

23 Nisan gelse de bir konser olsa, bir eğlensek desinler” diyor. Doğru. Ama bunlar arkadaşlar 

dönemin ve zamanın ruhuna uygun olsun. 23 Nisan’da, Ramazan ayında, Gemlik kökenli bir 

şehidimizin olduğu zamanda bir Dumancıyı getirip te burada konser vermeyelim. İskele 

Demokrasi Meydanında Ramazan gününde yerlerde alkol şişelerini görmeyelim. Bunlar hoş 

görüntüler değil. Tabi konserler olsun ama bunlar lütfen zamanın ve dönemin ruhuna uygun 

programlar olsun. Daha verimli olur yani.  

      Ve beraberinde kamulaştırma çok önemli. Yani kamulaştırma kararı şu demek; yani 

belediyenin vatandaşa karşı bir nevi taahhüt altına girmesi demek. Yani 2023 yılı bütçesine 

baktığımız zaman, 7 milyon gibi bir rakam ayırmışız kamulaştırmaya. Ancak 2022 yılına 

baktığımız zaman,  6 milyonluk kamulaştırmanın yaklaşık sadece 4 milyonu bir parselle 

alakalı yapılmış. Kamulaştırmalara daha fazla bütçe ayırmalıyız. Vatandaşın bu anlamda ciddi 

beklentileri var. Bunların karşılanmasını temenni ediyoruz. Sözlerime burada son vermeden 

önce teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.  

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

Başka söz almak isteyen? Buyurun Sevgili Rıdvan ÇAKMAK 

    --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Değerli Başkan, kıymetli meclis üyeleri, kıymetli 

hazirun, en kıymetli Gemlik halkı. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ak Parti grubu 

adına performans hususunda görüş bildirmek üzere söz hakkı almış bulunmaktayım.  

      Öncelikle direk bir tebrikle başlayacağım. Başkan Bey sizleri tebrik ediyorum. Adeta üç 

buçuk yılda bizim söylemiş olduklarımızı bu performans kitapçığının ilk girişindeki bir 

sayfalık yazıda adeta özetlemişsiniz. Bu konuda cidden tebrik ediyorum sizleri.  



Sayfa 17 
 

      Rakamlar hususunda zaten Emrah Bey rakamları resmen dillendirdi. Rakamlar dile geldi. 

Rakamlara girip te buradaki hazirunu sıkmadan şu girişteki yazınız üzerinden kısa, net bir 

değerlendirme yapıp kapatmak istiyorum.  

     Öncelikle bu yazıda şöyle bir özellikte var. Bu yazı gelecekte, önümüzdeki yıl girişteki üç 

buçuk yıl ifadesini, dört buçuk yıla revize ettiğiniz takdirde aynen geçerli olacaktır. Yapmış 

olduğunuz faaliyetleri performansın girişinde adeta özetlemişsiniz. Ne yazıyor burada?    

Değerli Gemlik halkının da bilgisi olsun diye açıklıyorum. Halk market, Kurşunlu Yaşlı 

Konukevi tadilat projesiydi. Uğur Böcekleri kreşi tadilat projesiydi. Engelsiz taksi tabi 

işletimini es geçerek söylüyorum bir alım işiydi.   

       Hasta nakil ambulansı, bu da bir alım işiydi ve devamında gelen kelimeye, oraya 

takıldım. Hatta Şamil Başkanım da telaffuz etti. Tekrara düşecek ama bu ellinin üzerindeki 

projeye takıldım. Ellinin üzeri diyorsanız bunun  karşılığı elli artı birdir. Halk market bir, 

Kurşunlu Yaşlı Konukevi iki, Uğur Böcekleri kreşi üç. 12 adet çocuk parkı yazmışsınız. Üçte 

benden olsun 15. Etti size 20. “Çarşı deresi” demişsiniz. Büyükşehir Belediyesi hiçbir şey 

yapmıyor ya. Geldi şevini yaptı. Asfaltını yaptı. Betonlamasını yaptı. Sizlerde peyzaj olarak 

nitelendirdiğiniz, tabi ki kıymetlidir. Küçümsemiyorum. Gittiniz çimenini, çiçeğini diktiniz. 

Onu da saydım etti 21. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yine yanlış oldu bak.  

     --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Tamam düzenlersiniz  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tam tersi 

     --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Düzenlersiniz 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tam tersi oldu 

     --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Tamam özür dilerim. Yanlış varsa kusura bakmayın. 

Akabinde de Balıkpazarı 1-2 nolu 

    --Meclis Üyesi:  
    --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Söz alacaksınız galiba. 

    --Meclis Üyesi:  
     --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Tamam, ne demek memnun olurum.  

      Ve Balıkpazarı 1 ve 2 nolu caddelere taş parke. Arkadaşlar bu hizmeti küçümseyemem. 

Bu ciddi bir hizmettir. Çünkü bu hizmetin yapılışındaki oradaki tantanayı, esnafın görmüş 

olduğu sıkıntıları ve ekibin çekmiş olduğu sıkıntıları biliyorum. Bu ciddi, küçümsenemeyecek 

bir faaliyettir. Ama Sayın Başkan şimdi bu 50 ifadesini gördükten sonra inanın bana siz, 

Türkiye piyasasına mâl olmuş bir komedyenin bir sahnesini hatırlattınız. İsmini 

söylemeyeceğim. Tasvip etmediğim bir komedi filmi değil ama o bir sahne vardı. Sahnede 

kaptan diyor ki “bu sularda 300 tane balık yaşar.” Oradan da filmin kahramanı diyor ki 

kaptana “say”. “Bir lüfer, iki kefal.” Odur budur. Say, beşte bitti. Şimdi bende sizlerden 

Gemlik kamuoyunun önünde rica ediyorum. Bakın 12 tanesini çocuk bahçesi, çocuk parkı 

olduğunu kabul ettiğimde ben maksimum yirmi beşe çıkabildim. Lütfen devamını bu 

Gemlik’in kamuoyunun önünde, bizler sabrederiz. Sizleri dinleriz ve yahut ta önümüzdeki 

mecliste de devam edin, söyleyin. Lütfen bunu elli artı bire tamamlayınız. Ben göremiyorum. 

Ben sayamıyorum yani.  

      Ayrıca finalde de son cümlede “belediyeciliğin yalnızca taş duvar yapmak değil, insanlara 

ulaşmak olduğunu” söyleyen. Demek ki taş duvar lazım. Demek ki beton lazım. Demek ki 

sadece sosyallikle bu iş olmuyor. Ama bu yazıda ki özetinizden dolayı ironi yapmadan ciddi 

manada sizi tebrik ediyorum. Hatta Başkan Bey hiç kusura bakmayın. Belki haddimi 

aşacağım ama ya bu yazıyı okuduğum zaman teknik ekibi, memur arkadaşları es geçiyorum. 

Lütfen lafımı üstüne alınmasınlar ama şu soru oluşuyor ki bende acaba Başkan Bey kendisinin 

yoğunluğundan görüp te yazamayacağı bu yazıyı yazanlar birileri tarafından sabote mi 

ediliyor diye bile düşündüm yani.  
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       Bakın bu fitne tohumu değil. Lütfen bu uyarımı da dikkate almanızı tavsiye ederim 

sizlere. Ve Emir Abicim şu ekonomi meselesinde de bir konu söylemek istiyorum. 

      --Meclis Üyesi:  
      --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Buyurun, buyurun 

      --Meclis Üyesi:  
      --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Ekonomi, ekonomi diyoruz ya arkadaşlar, ekonomi. 

Ekonomi de sıkıntı olmadığını söyleyen kimse yok. Bu ekonomi konusunu da sizlerin 

müsaadesiyle bugün burada Başkan Bey’in de huzurunda bir bağlayalım. Arkadaşlar siz 

üstünüze düşen, belediye olarak üstünüze düşen şekilde söz vermiş olduğunuz projelerinizi 

yarın ihaleye çıkacak şekilde gelin, masanızda istif yapın. Yarın ihalesini yapın. O ihaleye 

giren müteahhit olmaz ise yapmış olduğunuz o projeler hakkında ben sizleri başarılı 

sayacağım. Ama siz konuyu oraya getirmeden “ekonomi” diyorsunuz. Konuyu 

kapatıyorsunuz.  

        Bu görüşmenin Gemlik halkına ve söylemiş olduğum bu cümlelerden adeta yanılırcasına, 

utanırcasına önümüzdeki sene performansta yanılgılarımı dile getirecek bir meclis olmasını 

temenni ediyorum. Sabırlarınız için teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Sağ olun.  

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

ÇAKMAK. Başka söz almak isteyen? Yok. 

Peki, Rıdvan ÇAKMAK’ın bıraktığı yerden başlayalım. Bir kere daha önce yaptığın 

konuşmalara göre biraz daha az irite edici konuştun. Teşekkür ederim Sevgili ÇAKMAK. Ben 

elliyi sayarım. Getiririz, göndeririz neler yaptığımızı. Sen onu projeden saymazsın 

muhtemelen. Huzurevini “tadilat” dedin ama Sevgili Şamil YİĞİT “böyle bir kalıcı eser 

bırakacak mısın?” dediğinde gıkın çıkmadı. Hazır binanın için yapılmış bir salonda 

oturuyoruz malum. Biliyorsundur. İki, senin bir canlı yayın programını hatırlıyorum ben. 

Refik YILMAZ dönemine ilişkin “beş proje sayar mısınız?” demişlerdi. “ Bir, Kapalı Pazar 

yeri” demiştin. İki, üç, dört, beş yoktu. 

     --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Burada ki 12 tane bahçeyi saydığım gibi orada da “10 

tane halı saha” deyip konuyu kapatmıştım.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki, sayamamıştık. Beş diyememiştik. 

Dünyanın, Türkiye’nin belki de en pahalı kapalı pazar yerini yapmış olduğu gerçeği de başka 

bir şey.  

       Şimdi, sevgili dostlar iki şey konuşuldu. Bir, Sevgili Emrah KESKİNDEN kalktı ve 

bütçeleme tekniği, performans programının eksikleri üzerinden yorumlama yaptı. Hatta 

performans programından çok bütçe üzerinden örnekler verdi. İçlerinden bir tanesi benim için 

çok kıymetlidir. Arkadaşlar bir kere bütün kamuoyu şunu bilmeli. Şuan konuştuğumuz şey 

önümüzdeki yıl Gemlik Belediyesinin göreve geldiği gün beş yıl içerisinde yapacağım dediği 

işlerin hangilerini yapacağını, ne kadarını yapacağını gösteren bir şeydir. Ne diyorlar. Bir, 

teknik bir iştir. Bunun üzerinden de önümüzdeki yıl bütçesi ortaya konulmaya çalışılır. 

Özellikle gider üzerinden hareket edilir. Şöyle sorarız biz. Arkadaşlar bütün, gelir 

müdürlükler “Başkanım özellikle istediğiniz projeler hangileri bu yıl? Stratejik plan üzerinden 

hangi işlere yer verelim?” derler. Söyleriz. Dönerler. Personel giderleri de dâhil önümüze bir 

tablo koyarlar. Sonra onun üzerinden biz bunu hangi gelirlerle karşılayabileceğimize bakarız. 

Birlikte bir yorum yaparız. Tasarrufa gitmeye karar verdiğimiz noktalarda tasarrufa gideriz ve 

sizin önünüze getiririz. Bu Allah’ın emri değil. Tutmaya da bilir. Seneye bana bahsettiğim 

bütçenin işte gerçekleşme oranı %70 deyip eleştiri de getirebilirsiniz. Hiç umurumda da değil. 

Şöyle ki; elbette söylediğiniz her şey çok kıymetli ama arkadaşlar enteresan bir dönem 

yaşıyor Türkiye. Ekonomik anlamda. Çok enteresan bir dönem yaşıyor. Ya satış koyuyoruz 

şimdi. Üretmediğimiz hiçbir şey yok satışlarda aklınızdan geçen.  
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     Yani dedemizden kalan büyük bizden önceki başkanların, bilmem 30-40 başkanın 

biriktirdiklerini satarak ortaya çıkartacağımız bir durum yok. Hayvan rehabilitasyon 

merkezini yapacağım, “hayır” dediğiniz Umurbey’de ki bakım merkezinin satışından elde 

edeceğim gelirle.  

       Şimdi eğer Engürücük, Kurtul-Engürücük planlarında yine bir iptal durumu ortaya 

çıkarsa nasıl yapacağım o rehabilitasyon merkezini? Gerçekleşme azaldı giderde. Yapmazsam 

satışta yapmayacağım. Yeri satmayacağım. “Vay gelir kalemlerinde de bir azalma oldu”.  

Bir yer var adını söylemeyeceğim. Özellikle siyasete konu edilir. Özellikle siyaset tarafından 

kendine konu edilir ve engellenir diye. Engelleniyoruz.  

     --Meclis Üyesi: Nerede engelleniyorsunuz? 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Engelleniyoruz. Özelde söyleyeceğim. 

Burada söylemeyeceğim onu. Kamuoyu duymasın. 30 milyon liradan fazla satış olma ihtimali 

var. Öyle bir yer yok şuan belediyenin uhdesinde. Eğer yasal mevzuat gereği x bakanlık 

“buyurun” derse, iş bize geçecek. Bizim de satışımız sonrası 30 milyon liradan fazla gelir elde 

edeceğiz. Şimdi bunu yazmasam bütçe fazla verecek. Gelir bütçesi. Yazıp ta bana devri olmaz 

ve satamazsam, bu sefer gelir bütçesi azalmış olacak. İmar Komisyonu üzerinden yapmaya 

çalıştığımız 

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Size devir olacakken … 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bunu özelde söyleyeceğim evet. 

Gemlik’te, elbette Gemlik’te.  

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söyleyeceğim. Anlatacağım sonra. Üç 

tane, özür dilerim. Üçüncü etapta iki yüz küsur tane konutumuz var. %50 seviyesinde. Geneli 

tamamlanmış durumda. Parası var hazır. Başka bir yerde kullanmıyoruz. Üç kez ihale ettik. 

Dördüncüye ihale edeceğiz. Eğer ihaleye yine katılan olmazsa, Türkiye’nin ekonomik 

koşulları böyle bir durum ortaya çıkarttı. “Vay gider bütçesi gene eksiye düştü.” 

Bitiremezsem satamayacağım. Satamadığım için “vay gelir bütçesi de düştü.” Bu açıdan 

burada bilmem öyle olurmuş ta, böyle olurmuş ta hiç umurumda bile değil. Bak bir tane şey 

söylüyorum size. İyi hem iktidar partisinin Cumhuriyet Halk Partisi’nin, hem muhalefet 

partilerinin dikkatini çekmiş. Son paragraf önsözde söyledim. Arkadaşlar bakın inşaat 

dediğiniz şey kıymetli. Yapıyoruz üniversitenin içinde. Niye saymadınız? Çünkü bahçenin 

kazılması esnasında bir tören, temel atma esnasında bir tören daha, 1. Kat betonunda bir tören 

daha yapmaya alışkınsınız. Biz yapmadık ya, saymıyorsunuz.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: …….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Şamil YİĞİT üniversitenin içinde 

şu an 2 tane 250 kişilik amfinin kültür merkezi, özür dilerim. Kütüphanenin  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: …… biliyoruz Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biliyorsunuz değil mi? Ama hiç 

bahsetmiyorsunuz. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Asansör Projesi. Bir kez ihale ettik. 2. 

İhaleye hazırlanırken mevzuat değişikliği oldu. Şimdi izin almaya çalışıyoruz. Çünkü Çevre 

Şehircilik Bakanlığı dedi ki; “Bundan sonra kıyı kenarda bulunan Marmara Denizi ve Adalar 

Bölgesinde tek yetkili benim. Benden izin alacaksınız” Şimdi rapor hazırlandı mı? Bir rapor 

hazırlanacak, o rapor eşliğinde gideceğiz. Asansör için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın izni 

talep edeceğiz. İstedik şifayen. Bunları yapın gelin dendi. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: …… 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır demem, demem asla. İzin 

vermezlerse derim tabi. İzin vermezlerse ne diyeceğim Sevgili Şamil YİĞİT?  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır demem asla, asla demem ve hatta bu 

konuda Bursa Milletvekilimiz Sevgili Zafer IŞIK bize randevuyu bile alan adam. Yapmam 

ben öyle şey. 

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar olduğu zaman teşekkür 

ediyorum. Olmadığı zaman mı işinize gelmiyor. Olduğu zaman ediyorum. Olduğu zaman 

ediyorum.  

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Devam edebilir miyim? Devam edebilir 

miyim? Bir Türkiye gerçeği var. Bakın eğer bir belediye yurttaşın pantolonundaki her söküğe 

kendini adapte etmez ve bunu tamir etmek için uğraşmazsa, benim gözümde de, emin olun bu 

yurttaşın gözünde de Türkiye’de siyasetle ilgilenen sürekli gözü siyasette olan %8’lik bir kitle 

var. Onun dışında herkes de makbul belediye olmaz. Biz makbul belediye olacağız. Hiç 

tereddütünüz olmasın. Biz ya ne konsermiş arkadaş. 4 tane Milli Bayram var. Konser 

yapıyoruz. 4 tane Milli Bayram’ın dışında yaptığımız konser Zeytin Festivali. Hangisini 

bırakalım anlayamadım. Söyleyin. Zeytin Festivalini yapma Başkan deyin.  

--Meclis Üyesi: ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Track Festivali biz yapmadık. Geldi bir 

grup gönüllü konserde dâhil kendisi yaptı.  

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar ben biliyorum siyaseten ne 

yapmaya çalıştığınızı. Ama ben o konserleri yapmazsam bu milletin çocukları evlerine hapis 

olacaklar. Bak 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Böyle olur mu ama ya? Çıktın konuştun. 

Her seferine her söylediğine bir cevap verdim mi ben Sevgili Şamil YİĞİT? Yok, söylediniz 

cevap veriyorum şimdi. Eğer bu memleketi bir kitap fuarı olsa da Bursa’ya gitsek diyen bir 

nesilden Gemlik’teki Kitap Fuarı başlasa da gitsek diyen bir nesile çevirdiysek ne mutlu bize. 

Yapmaya devam edeceğiz. Eğer Hukuk Fakültesi öğrencileri biz kampüsün içinde yaşamak 

istiyoruz. Hukuk Fakültesi gitsin buradan yerine, Uludağ Üniversitesi’ndeki kampüsten 

konser izlemeye geliyorsa çocuklarımız yapmaya devam edeceğiz. Hiç kaçarı yok. Bırakırsak 

bu işi bak zaten sosyolojik patlamalara elverişli bir halde yurttaş. Arkadaşlar 6000’li koli 

15’erli yumurta satıyorduk Halk Marketlerde. %25-30 seviyesinde de ucuzduk. Hala da 

aynıyız. Bak yumurta alamıyor insanlar. Şaka gelmesin. Süt alamıyor insanlar. Kış geldi. 

Kışın yumurta satışı artar normalde. 297 adet yumurta tüketiyor Türkiye’de kişi başına 

yurttaş. 6000 koli satıyorduk ya 5850 koli 6000 koli, yani haftada 90000 adet yumurta 

satılıyordu. 2400’e düştü. Bak fiyat hala oradakinden daha aşağıda. Mediuma döndü insanlar. 

Yumurtanın da küçüğünü alıyor. Ekonomik olsun diye. Bak patlarlar. Hafife almayın bu 

sosyal etkinlikleri. Esnafın zorda olduğu günler oldu. Yaşlının zor dönem atlattığı günler oldu. 

Gencin de oldu. Bizim çocuklarımız bunlar yapacağız elbette. Soruyor musunuz gençlere. 

Başkan konser yapsın mı? Yapmasın mı? 

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: ……….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Edeceğiz zaten, edeceğiz. sevgili Dursun 

YAVUZ edeceğiz zaten 

--Meclis Üyesi: …… 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Size kalırsa Abdurrahman DİLİPAK’tan 

başka bir şey yapmadığınızı biliyor herkes zaten.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Biliyor bizim bu gençlerimiz en güzelini hakediyor 

söyledik. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çöp konteynırı niye yapmıyormuşuz. 

Sevgili BARUTÇUOĞLU Büyükşehir Belediye Meclisinde bir konuşurken duymadım seni 

ya.  

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu memlekette, bu memlekette aldığınız 

her çöp parasını, evsel atık bedelini Gemlik Belediyesi’ne gönderiyordunuz. Artık 

göndermiyorsunuz. Hatta toplamıyorsunuz da. Bak bu yıl çöpe harcadığımız araç kira bedeli, 

akaryakıt farkı, amortisman farkı adıyla üstüne personeli de koyduğumuzda 50 milyon TL 

arkadaşlar. Ben bu parayı önümüzdeki sene talep edecektik, alacaktık değil mi? 10 tane çöp 

konteynırını niye koymadın? Yer altına. Gık demediniz gık. Büyükşehir Belediyesi bundan 

sonra ben toplamıyorum dedi. Yasal mecburiyeti olmasına, belediyenin kendi kendine bunu 

toplamasına imkân yokken. Ama çöp konteynırı konu olunca şikâyet 

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl? 

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben tanımam ben benden mesulüm. 

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak bana hesap soruyorsunuz. Kestel 

Belediye Meclisinde soruyor musunuz? 

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Almıyor.  

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar öyle değil. Bakın Türkiye’de bu 

parayı daha önce alıp da bırakan hiç belediye yok. Hadi. Almayanlar var, hiç almamış.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Onu Büyükşehir Belediye Başkanının su faturalarının fahiş 

olduğuyla alakalı …. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ayrı bir şey arkadaş. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ayrı bir şey.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: …. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya bana ne. Ben benim başıma geleni 

söylüyorum.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Siz dediniz mi Başkanınıza Sayın Başkan……. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ediyor tabi, etmez mi? 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Anlamadım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama 2 sene oldu. Bak Sevgili Şamil YİĞİT 

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mahkemede iş. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: İstinaf sürecinde devam ediyor. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama. Bak söylemeye çalıştığım şey şu. 50 

milyonTL çöp parasına harcadığımız parayı geri alamıyoruz. Ve siz bunu hiç söylemeden, 

yapılmayan işlerle alâkalı yorum yapıyorsunuz. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ….söyleyeceğiz biz Başkanım 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: …. 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olmaz, olmaz. Yapılamasın diye. İş 

yapanlara da bir şey söylemenizi bekliyorum. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Yapılamasın diye 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Velhasıl yapmaya da devam ediyoruz. 

Şimdi hiçbiriniz bana niye ahşap iskeleleri yapmıyorsun diyebilir misiniz? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım bir şey 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır ben bitireyim izninizle. Niye ahşap 

iskeleleri 

…. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yapmıyorsun diyebilir misiniz? Yok. Bilen 

herkes şunu biliyor. Mevzuat değişti. Dikine ahşap iskele yapımı yasaklandı.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: …. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya olur mu canım yani yatay. Büyükşehir 

Belediyesi EKAP’a girdi bak EKAP’a 5 tane iskele için. İhalesini yapacaktı. Görüştüğümüz 

üzere. Geri çekmek zorunda kaldı mevzuat değişikliği yüzünden. Balıkpazarı, Balıkpazarı 

Projesi 12 Eylül’de ihalesi vardı arkadaşlar. 7-8 milyonluk da bir iş galiba değil mi toplamı? 

İhaleye giren olmadı. Önünü göremiyor adam. Senin beceriksizliğin proje hazırlayamıyorsun, 

şartname hazırlayamıyorsun demeyin TOKİ Konutları 2 yıl oldu. Protokol imzalayalı, 3 kez 

ihale edildi alan olmadı.  

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Neyi? 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Gemtaş yapamıyor mu? Kendisi…….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok, yok yani ben hep söylüyorum. 

Belediye müteahhitlik yapmaz. Biz bir müteahhit arkadaşımızın yeteneğine sahip olamayız. 

Bu konuda uzmanlaşmış bir kurum değiliz. TOKİ var. Protokol yaptık ayrıca 

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi özür dilerim. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım…. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olmaz. Bütün insicamı bozuluyor 

söyleyeceğim şeyin.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Beni bir dinleyin. Yapmadığımızı söylediğiniz 

şeyler vardı ya…..yapılmış olanın üzerine cam şeyi konmuş….siz onu kullanamamışsınız 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Su bastı. Çukurbahçedekini mi söylüyoruz? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Çukurbahçedeki ve şeydeki 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çukurbahçedeki gırtlağına kadar su bastı 

biliyorsun değil mi? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yanındaki bizim parti binasının yanındaki….. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Aşağıdan geliyor o 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ne zaman yaptıracaksın? Yandı derken ateş 

mi atmışlar içine? 

--Ahmet DEDETÜRK Temizlik İşleri Müdürü: ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir daha yaksınlar diye 

--Ahmet DEDETÜRK Temizlik İşleri Müdürü: ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim Sevgili Müdürüm. Tamiri 

mümkün olsa bekler miydim diyor? Yeniden sil baştan yapmamız lâzım. 

--Ahmet DEDETÜRK Temizlik İşleri Müdürü: Yapanlar yapıyor 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet  

--Meclis Üyesi: …… 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben, ben bırakıp gideyim, siz buyurun 

devam edin 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Refik Başkan gibi kapatalım. 

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Velhasıl hiç kimsenin tereddüdü olmasın. 

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şu raporda, performans programında, bu 

tahmini bütçede sapmalar olursa, bir daha söylüyorum benim için hiç ehemmiyeti yok. Çok 

teknik bir şey bu. En çok dersiniz ki %100’üne niye ulaşamadın? %90 olduğunda kimse 

teşekkür etmiyor. Dolayısıyla çok dert etmem. Ama insanlara biz geldiğimizde bunları 

yapacağız dediğimiz işin en yüksek seviyede yapıldığını hepiniz göreceksiniz. Görüyorsunuz. 

İşinize geleni görüyorsunuz, gelmeyeni görmüyorsunuz. Bu da normal. Orada da sorun yok. 

Kırtasiye malzemesi dağıtıyoruz çocuklara. Bana göre dünyanın en önemli projesi size göre 

olmayabilir.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Artık, artık öyle bir hale geldi ki toplum 

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eskiden arkadaşlar, arkadaşlar böyle 

olmaz. Bir bırakayım. Oylayın bitsin, olsun bitsin. 

--Meclis Üyesi: Ben…… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar bak, kendi arkadaşlarıma da 

söylüyorum. Bu zamanın ruhunu bulmak tutmaktır. Bu zaman yurttaşın yanında ihtiyaç 

duyduğu her an olmak işidir. Biz bunu yapıyoruz. Geri kalanını yaptıklarımız var. Hiç 

yapamayacaklarımız var. Nasıl yapayım ahşap iskeleyi? Olta balıkçılığıyla ilgili bakanlığa 

yazdığım yazının cevabı; Karadeniz’de, Ege’de ve Akdeniz’de master plan çalışması 

tamamlanmış. Ancak Marmara Bölgesi’nde yapılmamıştır. Adalar bölgesinde yaptığımız 

yapay resif çalışmasının sonuçları gözlemlendikten sonra tekrar değerlendirilecektir. Nasıl 

yapayım şimdi resif? Söz verdik yurttaşa  

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bahane ama olmaz böyle. Olmaz böyle 

olmaz böyle. Bunu anlatacağız. Sen anlamak istemeyeceksin, anlayanla devam edeceğiz 

Sevgili Emrah KESKİNDEN. Eğer olta balıkçılığıyla ilgili yapay resif konusunun yanlış konu 

olduğunu inansaydım. Ben hiç yazmazdım, anlatmazdım. Yine de doğru iş. Günü geldiğinde 

yapılacak o. Ama bu gün niye yapamadığımızı da anlatacağız insanlara, yaptıklarımızı da 

anlatacağız. Yapamayacağımızı da anlatacağız.  

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili dostum bir daha söylüyorum. 

Sürekli anket yaptırıyorum. İnanmadığınız anketlerde en yüksek seviyede destek alan 

projeleri hayata geçiriyoruz. Acaba mı? Diyecek projeleri hayata geçirmiyoruz. Bizim 

belediyeyi merkeze AVM’ye taşımakla ilgili yaptığımız sorduğumuz soruya %70’in üzerine 

çıkartamadık desteği 65lerde. 

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır ben %90 olmayan hiçbir projeyi 

yapmadım. Ama ilk konuştuğumuzda Dursun YAVUZ’un söylediği dün gibi aklımda. Bölge 

halkı biz buradan belediyeyi götürürsek malımız mülkümüz yarıya düşecek diye korkuyor.  

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam.  

--Meclis Üyesi: …… 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Anlatabiliyor muyum? 3 kişiden 1i 

istemiyorsa, bizim için o kabul edilebilir değil. 10 kişide 2 kişi olursa sorun yok. Ama 

derseniz ki; Başkanım doğru iş o AVM’ye taşıyalım belediyeyi bütün gruplar burada herkesin 

gözü önünde evet desin taşıyacağım. 

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya. Arkadaşlar bak. Arkadaşlar kalıcı eser. 

Sevgili Dursun YAVUZ 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Meclise ihtiyacınız yok Başkanım bunun için. 

Meclise ihtiyacınız yok. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olmaz olur mu canım yani. Bu kadar 

söyledik ama dinlemedi bizi taşıdı diyeceksiniz.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl? 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yurttaşta istediğim seviyede bir destek 

görmüyorum. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Özür dilerim Başkanım. Meclis … bahsediyorum. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: AVM belediye binası olsun yetkisi. 

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olmaz olur mu canım. 

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Siyasetle alâkası var. Ne o zaman Emrah 

KESKİNDEN. Sevgili Emrah KESKİNDEN. Diyorum ki; Ben %90 yurttaş desteği almayan 

iş yapmıyorum. Tamam. Bu iş almıyor. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Dediniz ya destek verin, öneri verin. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öneri verin demedim. Bana deyin ki 

yurttaşın %90 desteği olmasa da, doğru iş. AVM’ye taşıyalım belediyeyi yurttaşın, yurttaşın 

desteğine o kadar bakmayabilirim o zaman.  

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak.  

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Emrah KESKİNDEN 

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Meclis üyeleri içerisinde sözlerine en çok 

dikkat ettiğim arkadaşlarımızdan biri. Sordu dinlemedi biliyor musunuz arkaya bakıp 

konuşuyordu.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Arkadaşlar bir şey söylüyordu. Onlara kulak eğdim. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam peki. Velhasıl günü geldiğinde 

herkes yaptıklarımızı da, yapamadıklarımızı da gerekçesi olan varsa gerekçesini de bizden 

dinleyecek. Siz de hiçbir şey yapmadı demeye devam edeceksiniz. Sonunu günün sonunda 

hep birlikte göreceğiz diye toparlayayım. Ve ya %30 kira artışı zammı yazılmış. %30 nedir ya 

nasıl yani? Eğer Sayın Cumhurbaşkanı talimat buyurdu diyorsanız %25 olacak o. Niye 30? 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: İşyerlerinde değil mi Başkanım? İşyerlerinde serbest 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biliyorum canım. Biliyorum, biliyorum. 

Velev ki gelir elde edeceği ne varsa belediyenin en düşükte kalsın. Nasıl şey bu şimdi? 

Komisyon raporu? Kendi arkadaşlarıma da sesleniyorum.  

--Meclis Üyesi: …… 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani 1. Maddede 12TL’ye 14TL, 15TL 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım bu kira artışları konuyu aktarıyorum şimdi 

komisyondaki mevzuyu. Geçen yıl yanlış hatırlamıyorsak, kiralarda ciddi bir güncelleme 

yaptınız idare olarak. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hı hı  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Dolayısıyla vatandaşların burada bir yere geldikleri 

için burada daha da fazla yapılmaması kanaatiyle %30 oranı komisyondaki arkadaşların 

önerisiydi. Bu şekilde kaldı yani. Amacı geçen sene güncellediğiniz rakamlar belli bir 

seviyeye geldiği için. Durum bundan ibaret. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya geçe senede siz komisyondan bana %20 

getirdiniz. Bu aldığınız karar sadece sözleşmesi devam eden varsa bağlayacak. Geri kalanına 

ben istediğim miktarda zam yapacağım zaten. Ama anlatmaya çalıştığım şey şu 15TL olan 

12TL’den 15TL yaptığınız şey ne? Ne kalemi o? Pazaryerinde 12TL’den 15TL’ye 

çıkarmışsınız. %25’e geliyor. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım zaten toplanamıyormuş. Cüzi tutmazsak hiç 

toplayamayız dediler arkadaşlar.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama arkadaşlar şimdi bakın bir daha 

söylüyorum. Kira için de aynı şey geçerli. Emlak vergilerine 5 yılda bir güncelleme 

yapabiliyoruz. Özür dilerim 4 yılda bir güncelleme yapıyoruz. Onda da durum belli. Devletten 

gelen gelirleri arttırmaktan başka bir durum yaratmıyor bu. Kirayı arttırma, onu arttırma, bunu 

arttırma. Çöp parası da toplama.  

-- Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: …. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Dursun YAVUZ Allah’tan ki 

görevi bize teslim etmişler. Sizde kalaydı var ya 3. gün kapatırdınız dükkânı.  

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben göreve geldiğimde mazot akaryakıt 

istasyonları mazot vermiyordu mazot.  

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet.  

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet. Sevgili arkadaşlar. Ne özür dilerim. 

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya biz çöp kamyonu alalım diye 2 milyon 

TL’ye sizden destek istediğimizde 3 tane çöp kamyonu alınıyordu o paraya. Şimdi bir tanesini 

alamıyoruz.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Şimdi almasaydın Başkanım. Alacağın zaman 

alsaydın. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl alsaydım. Sözleşme vardı.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım geçen sene ben encümende olduğu için 

konuyu iyi takip ediyorum, biliyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sözleşme vardı. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım şunu bir söyleyeyim. Sözleşmeye istinaden 

sen yine mülkünü alırdın. Sözleşmeyi yenilerken o aracı düşerdin yani biz öz varlığımıza 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır, hayır 36 aylık ihale vardı ortada.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Olsun Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 36 aylık ihale vardı 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Geldi ihale bitti şu anda 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya hepsini almak zorundaydın  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: İhale bitti şu anda Başkanım. 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bitiyor şimdi hepsini alırsan olur. 3 tane 

almakla olmaz. Hesabını yapıyoruz. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Ben diyorum ki her sene bir tane alırsın 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olmaz 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Daha sonra hizmetini 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ne olacak onlar aldıkların? 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Bu sene sözleşmeyi azaltmadınız mı Başkanım? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl? 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Bu seneki ihaledeki sayıyı azaltmadınız mı? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Azalttık.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: 10 tane çöp kamyonunu azalttınız. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: 2 tane elinizde olsaydı, 2 tane daha düşürseydiniz. 8 

yapsaydınız. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl yani? 

--Meclis Üyesi: Yani 12 ye çıksaydı. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 2 tane bizden çalışsaydı. 8 tane kiralıktan 

mı çalışsaydı? 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Evet. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl bir sonuç doğurmasını bekliyorduk 

onun. Hepsini almam gerekiyordu. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: İhale bedeli düşük olurdu Başkanım. Ödeyeceğimiz 

para düşük olurdu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eğer bugün ödediğimiz bedelleri ödemeye 

devam edersek, hepsini kendi üzerimize almamız daha anlamlı. 2 tane alsaydık 

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Borçlanmaya ne demişti arkadaşlar ya? 

Araç borçlanmasına  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Hepsini birden 

getirebilirim önümüzdeki meclise. Tamamını. 

--Meclis Üyesi: ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Araç satın alma, çöp arabası 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım encümenden de ben olumluydu 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hep   

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Burada da konuştuk. KDV ….var. alacağımız araçta 

KDV ödemeyeceğiz.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hepsini getirebilirim önümüzdeki meclise. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Ama bu 2021’in yazında konuştuk. 

-- Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Doğru  

--Meclis Üyesi: Burada krediyi…. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Çöp arabasına hayır demedik ki alınmasına. Hatta 

alalım dedik. Bu işi öz varlığımızla yapalım dedik. Siz de evet dediniz. Her yıl bir tane bunları 

geçen sene konuştuk. Kayıtlarda var bunlar. Söylediğim soru bu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet.  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Başkanım ben alayım mı biraz söz? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok ya gerek yok ya. Tam kahve 

toplantısına döndü.  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Başkanım yeterli …..yeterli görüşme oldu sanırım. 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet. Oylamaya sunacağım. Bütün 

maddeleri 

--Meclis Üyesi: ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ayrı ayrı. Bütün maddeleri ayrı ayrı hatta 

şöyle diyelim. 1. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler?  

--Meclis Üyesi: ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 1. komisyon raporu. 1 nolu komisyon 

raporu.  

--Meclis Üyesi: ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tarife  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım tarifeyle alâkalı şöyle bir önerimiz olacak. 

Grup olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Biz tarifeyi şu an oyluyoruz değil mi? Yanlış 

konuşmayayım.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, evet. 1 nolu komisyon raporu. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Genelinde komisyonda yeniden değerleme oranı oy 

çokluğuyla çıktığı kanaatindeyim. Herhalde karar öyle. Biz burada önerimiz %50 oranında 

arttırılması aksi yönde görüşümüz olumsuz olacak. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki. Teşekkür ederim. Komisyon 

raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Adalet ve 

Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin ret, İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 2. madde performans programıyla 

alâkalı rapor. Komisyon raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Cumhuriyet Halk partisi ve İYİ Parti kabul, Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet 

ve Kalkınma Partisi’nin ret oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 3. maddeyi de gelir gider 

bütçesiyle alâkalı rapordaki her müdürlüğü hem gelir hem gider kısmında ayrı ayrı oylarınıza 

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

--Meclis Üyesi: Oy çokluğu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Özür dilerim. Adalet ve Kalkınma Partisi 

ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin ret, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin kabul oylarıyla 

oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Alışık olduğumuz bir durum vardı. Her bütçeden sonra bütçe 

yemeğimiz oluyordu. Ama toplantıya başlarken bir şey söylemiştim. Eğer gruplarımız için de 

uygunsa, önümüzdeki meclis haftaya Salı, Çarşamba günü o toplantıdan sonra yemeği birlikte 

yiyelim tavsiyeme evet derseniz çok mutlu edersiniz beni. 

--Meclis Üyesi: ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki. Teşekkür ederiz. Toplantıyı 

kapatıyorum arkadaşlar. 
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