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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 01 EYLÜL 2021 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTI GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 

       TOPLANTIDA BULUNANLAR : Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı 

                                                ÜYELER : Emir  BİRGÜN,   Bayram DEMİR,  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, Elif ACAR, Durmuş USLU,  Alpaslan EKER,  Bülent ÇİÇEK, Tekin RAMA,  

Nihat ÇETİN, Mehmet ÖKSÜZ, Mahir DAĞ, Ümit GÜLER,  Sedat ÖZER, Bekir DÖĞER, 

Mehtap ÜNLÜ 

 

        TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Mert DİMİLİ, Fatih AYDIN, Rıdvan 

ÇAKMAK, Dursun YAVUZ, Şükran BEKAR   

 

 Yoklama yapıldı. 

 

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

--Meclis Üyesi:  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet 

--Meclis Üyesi:  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. 

Milliyetçi Hareket Partisi tamam, İyi Parti tamam. Belediye meclis üyelerimiz Mert 

DİMİLİ, Fatih AYDIN, Bekir DÖĞER, Rıdvan ÇAKMAK, Dursun YAVUZ ve Şükran 

BEKAR’ın mazeretli olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy 

birliğiyle kabul edilmiştir.  

Yeterli çoğunluğumuz var arkadaşlar. Meclisi açıyorum. Bir düzeltme yapmamız 

gerekiyor. Geçtiğimiz ay aldığımız kararlarla, kararlardan biriyle alakalı. Yazı İşleri 

Müdürlüğümüz de iyi alsın notunu.  

Geçtiğimiz ay üniversitenin içerisinde ek bina yapımına ilişkin bir meclis kararı aldık 

malumunuz. “Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulü” şeklinde oylamışız. Ama 

komisyon raporunun içinde yetkinin mecliste olduğunu anlatan bir ifade var. “Ek bina 

yapılması uygundur” yazmamışlar. Dolayısıyla o kararı “Uludağ Üniversitesi içerisinde bir ek 

bina yapılması uygundur” şeklinde oylarınıza sunacağım. Kabul edenler, etmeyenler? Oy 

birliğiyle kabul edilmiştir. Kararı o şekilde düzeltelim lütfen.  

Gündem dışı konuşmalarda ben konuşmayacağım. İzninizle bu toplantı öncesinde 

gruplara da söz vermeyeceğim gündem dışı konuşmalarda. Hızlıca bitirebilmek adına. 

Biliyorsunuz Belediye Başkan Yardımcımız Mert DİMİLİ pozitif çıktı. Bende cenazesi 

olması sebebiyle bütün gün onunla birlikteydim. Mümkün mertebe uzak durmaya 

çalışıyorum. Dolayısıyla en hızlı şekilde toplantıyı bitirelim. Gündem dışı konuşmalar 

başlığıyla taziye mesajı da dâhil, bütün gruplardan ricam ikinci birleşimden önce fırsat 

vereceğiz. Orada değerlendirmeniz. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ederim ve teklifler 

başlığına geçebiliriz.  

Evet, birinci maddeye geçebiliriz arkadaşlar. 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün,  Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün resmi yazısına istinaden Bütçe İçi İşletme 

(GEMTAR)’ın Kurulması için alınan 02.06.2021 tarihli ve 2021/ 92 sayılı Meclis Kararında 

düzeltme yapılması ile ilgili yazısı.  
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar, konunun Plan Bütçe 

Komisyonuna ilave edeceğim. Şöyle bir durum var. Daha önce GEMTAR adıyla belediyenin 

tarımsal faaliyetleri yapabileceği bir bütçe içi işletme talebimiz olmuştu ve oybirliğiyle de 

geçmişti meclisimizden. Çevre Şehircilik Bakanlığımız inceleme aşamasında kararda eksik 

bulduğu yanları ifade eden bir cevabi yazı yazdı. Aslında meclis gündemine de bu vesileyle 

geldi konu. Ancak Plan Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarıma da öncelikli şunu da ifade 

etmek istiyorum. Bu arada Mülkiye Müfettişi bir ağabeyimiz GEMTAŞ bünyesinde bir 

limited şirketin çok daha fonksiyonel, çok daha yararlı, çok daha hızlı hareket edebilmemize 

olanak sağlayacak bir durum yaratabileceğinden, bunun örneklerinin varlığından bahsetti. Biz 

komisyona daha önce Sivas Divriği’nde Çevre Şehircilik Bakanlığının onayıyla, bir proje 

üzerinden, onayıyla kurulmuş bir şirketin örneklerini de aldık. Onu da aktaracağım. Yüce 

meclisindir takdir. İki konuyu da irdeleyip Plan Bütçe Komisyonu, hangisinin tarım 

konusunda göstereceğimiz faaliyetlerde belediyenin önünü açacak noktasından hareketle, bir 

bakışla konuyu böyle değerlendirmelerini rica ediyorum ve bu haliyle Plan Bütçe 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle 

kabul edilmiştir. İkinci madde lütfen, 

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Özel Kalem Müdürlüğü’nün, Ülkemizi, Şehrimizi ve 

İlçemizi temsil noktasında önem arz eden, gecikmesinde sakınca oluşturabilecek durumlar ve 

ivedi yapılması gereken yurtdışı görevlendirmelerinin, Gemlik Belediye Meclisinin tatil 

dönemine rast gelen veya toplantı tarihleri dışında oluşacak münhasıran Gemlik Belediye 

Başkanı ve heyeti veya Belediye personeli görevlendirmelerinin Gemlik Belediye Başkanı 

onayı ile yapılması ile ilgili yazısı. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Sevgili arkadaşlar, bu Bursa 

Büyükşehir Belediye Meclisimizde daha önce aldığımız bir karardır. Bunun birebiri orada 

alındı. Bizim de başımıza gelince aslında ehemmiyeti de ortaya çıktı.  

Malumunuz Romanya ziyareti gerçekleştirdi meclisimizin bir kısmı geçtiğimiz ay. 

Ama bu ziyareti maalesef meclisi toplama mecburiyeti olmadan gerçekleştirebilmemiz 

mümkün olmadığı için Valilikten ancak şeyle, “gri pasaportla olmaz ancak vize alırsanız 

gidebilirsiniz” durumuna geldi. Bunun önüne geçen bir yetkidir bu. Meclisin kararına muhtaç 

olmadan, meclisin kapalı olduğu özellikle yâda o arada gerçekleşecek durumlarda benim yetki 

kullanmama olanak sağlayan bir iş. Buna “takip eden, işlemin yapıldığı günü takip eden ilk 

belediye meclisi toplantısında gruplara bilgi verilmesi” şeklinde bir şartla isteyelim bu yetkiyi 

sizden ve eğer uygun görürseniz konu malum bildiğiniz bir konu zaten. Direk oylayalım. Yok 

derseniz ki “bunu bir inceleyelim” komisyona göndermekte benim için bir mahsur yok. 

Hukuk Komisyonu uygun mudur arkadaşlar?  

Peki, o halde ilgili konunun, gündem maddesinin 

--Meclis Üyesi:  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Büyükşehirde olduğu şekliyle, 

bütün partilerin oybirliğiyle geçti bu. Ama yine de bir mahsuru yok. Hukuk Komisyonumuz 

baksın, incelesin 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: ….. önümüzdeki toplantıya, üç gün sonraki 

toplantımıza iyi olur. Hani 

--Meclis Üyesi:  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır, hayır 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Belki festivalle ilgili olabilir.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok ya bizim bir yere gideceğimiz 

yok ki  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Ama sadece gitme değil. Bunun dışında farklı 

konularda hani yetki verilmesi de anlıyorum ben. 

--Meclis Üyesi: 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Yani pazartesiye kadar komisyon   
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, tamam yani iki buçuk 

senedir idare ettiğimiz şey gerekirse, komisyon eğer mümkünse ikinci birleşime yetiştirsin. 

“Yok, mümkün değil. İncelemeye muhtaç bu durum” durumu varsa memnuniyetle bekleriz. 

Sıkıntı yok.  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: O yüzden diyorum. Mert’te olmadığı için. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar görüşün yani olmadı 

erteleyebilirsiniz. Yani Cumhuriyet Halk Partisinin çoğunlukta olması şartı yok benim için o 

komisyon toplantısında. Mesele yok. Dolayısıyla konunun  

Efendim müdürüm. 

--Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü:  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Konunun Hukuk Komisyonuna 

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

Komisyonumuz bir sonraki meclis toplantısında “meclise bilgi verilmesi” şartıyla 

ibaresini mutlaka koysun kabul yolunda bir rapor hazırlayacaksa.  

Bu arada yoklamayı yaptık. Karar düzeltmeyi yaptık ama geri kalan bölümlerle ilgili 

geçtiğimiz ay 04.08.2021 ve 09.08.2021 tarihli olağan meclis görüşme tutanaklarını 

oylamamışız. İkaz geldi. Bir şey söyleyecek olan var mı arkadaşlar? Bir düzeltme yaptık 

zaten. Geri kalan bölümlerin aynen kabulünü, önce okunmuş olarak kabulünü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

Kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir. Bir sonraki madde lütfen. 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Özel Kalem Müdürlüğü’nün, Belediyemizce 2016/181 

sayılı Meclis Kararı ile kamulaştırması yapılan İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 770 Ada, 8 Nolu 

parsel için vatandaş tarafından verilen 21.04.2021 tarihli dilekçe ile ilgili yazısı. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar, konu ilgili dilekçe bir 

şehit annemizden geliyor. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Mekânlarını cennet, 

yerlerini Peygamber Efendimizin başköşesi kılsın inşallah. Bu gözle de bakın. Kadük yerleri 

var. Bir iki yöntemde biz kendi grubumuzda geliştirdik. O doğrultuda da hasbihal edin. Zor 

bir iş. Plan Bütçe ve İmar Komisyonu bunları değerlendirsin ve inşallah annemizin 

gözyaşlarını dindirecek bir formül bulalım hep beraber deyip, Plan Bütçe ve İmar 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle 

kabul edilmiştir. Bir sonraki madde lütfen. 

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti 

Belediyemize ait Hisar Mahallesi, 207 ada, 2 parsel numaralı 179,78 m2 yüzölçümlü arsa 

nitelikli taşınmazın satışı  ile ilgili yazısı. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Gündem maddesini, bu arada 

bundan öncekileri okunmuş olarak kabule sunmadık galiba değil mi?  

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Okuduk zaten. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet, gündem maddesinin Plan 

Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunacağım. Bir ilaveyle özür dileyerek.  

Mutlaka eğer satışı doğrultusunda bir karar çıkarsa, ilave satışıyla birlikte takasa, 

trampaya konu edilmesi şeklinde de alalım. Bütün kararlarımızda da bundan sonra böyle 

yapalım. Öyle bir ihtiyaç olduğunda bir daha meclis kararı almak gerekebiliyormuş. Notuyla 

birlikte Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki madde lütfen.  

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Cihatlı 

Mahallesinde Belediyemizin yapmış olduğu Sosyal Konutlar için Belediyemiz ile hak 

sahipleri arasında imzalanan, Sosyal Konut Tahsis Sözleşmesi'nin Tahsis bedeli  ve ödemeler 

Madde 4'ün 2. bendi (a) fıkrasında belirtilen taksitler "anahtar teslimini takip eden ayın 1'i ile 

15'i arasında ödenmeye başlanacaktır." denmekte olup, vatandaşların emekli ve dar gelirli 

olması nedeniyle ödemelerin ay sonuna kadar  uzatılması ile ilgili yazısı, 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Konuyu komisyona göndermeksizin 

direkt oylamak istiyorum arkadaşlar. Zaten hâlihazırda devam ediyor bu çünkü. Şöyle bir 

önerimiz var. Mutlaka görüşlerinizi almak isterim.  

“1’i ila 15’i arasında ödenmeye başlanacaktır” ibaresini “ayın ilk günü ve son günleri 

arasında” şeklinde yönetmelikte değiştirilmek üzere oylarınıza sunmak istiyorum. Bu konuyla 

ilgili görüş belirtmek isteyen?  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: ……Okunmuş sayılması 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok, okundu zaten ya ikazı gelince 

doğru evet, okundu zaten gündem maddesi.  

Konuyla ilgili görüş ifade etmek isteyen? Yok, o halde "anahtar teslimini takip eden 

ayın 1'i ile 15'i arasında ödenmeye başlanacaktır." ifadesini "anahtar teslimini takip eden ayın 

ilk günü ile son günü arasında ödenmeye başlanacaktır." şeklinde 

--Meclis Üyesi: 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: “İlk günü ve son günleri arasında, o 

günlerde dâhil” şeklinde bir değişiklikle yönetmeliğe ilave etmeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: …… tekrar ihaleye çıkmaya ……orada talep varmış.. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hem dükkânlar için, hem konutlar 

için şuan bildiğim kadarıyla bir değerleme kuruluşu, SPK lisanslı bir değerleme kuruluşu fiyat 

güncellemesi yapıyor. Yani bu yıl atladık biliyorsunuz bir daha yapmamız lazım. Onun peşine 

ihaleye çıkacağız hem dükkânları, hem konutları. Bir sonraki madde lütfen. 

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti 

Belediyemize ait Dr. Ziya Kaya Mahallesi, Kapalı pazar da Cumartesi günü kurulmakta olan 

pazaryerinin iptali ve yeniden düzenleme yapılması  ile ilgili yazısı. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hukuk Komisyonu da kendi içinde 

değerlendirecektir ama yine bilgi vereyim meclisimize.  

Göreve geldiğim günden beri bir sorun arkadaşlar bu. Encümende birlikte görev 

yaptığım arkadaşlarım da sıklıkla gördüler. Cumartesi günü pazar kurulması ve bu yönde de 

işyerlerinin, pazar yerlerinin ihaleyle yurttaşa verilmesi gibi bir başlangıcı var bu işin. 

Sonrasında ilk dönemlerde çalışmıyor endişesiyle pazarcı esnafı tarafından da terkedilmiş. 

Şuan aktif, faal işgal, işgaliye adıyla para toplanır bir durumda. Ama 2,5 yıldır da bütün 

yurttaşlar ki; aşağı yukarı 400 kullanıcıdan bahsediyoruz. Bütün yurttaşlarımız 

borçlandırılmış. İhaleyi alır almaz, ihale bedeli üzerinden 36 ay 18 eşit taksit şeklinde galiba 

borçlandırılmışlar. Bazıları dilekçe vermiş, iptalini istemiş. Bazıları iptal edilmiş, bazıları iptal 

edilmemiş. Bazılarının dilekçeleri hiç encümene dahi getirilmemiş idare tarafından o dönem. 

Ve fakat işte bir kangren 2,5 yıl oldu neredeyse. Artık çözmemiz lâzım. 50 civarında bir 

rakama düşürebildik. Sorunlu yurttaş sayısını. Şu saatten sonra yapabileceğimiz yegâne şey 

kalan bölümleri yeniden kullanıma sunmak, dolayısıyla bir iptal ve tekrar ihale kararı gibi bir 

şeye muhtaç gibi bir durum var. 2 eğer bu 50 yurttaşımız, belediyemize borçlu görünen bu 50 

yurttaşımız, hak sahipliği konusunda bir görüş ortaya koyarlarsa, görüşülecek tek tek 

hepsiyle. Onlara ihaleye muhtaç olmadan aynı yerlerini kullanma ve borçlarını da ödeme 

durumu yaratalım. Yok eğer ben inanmıyorum bu pazarın çalışacağına deyip, devam etmek 

istemiyorsa da, yapacağımız başka hiçbir şey kalmadı mahkeme yolu açıktır deyip, oraları da 

ihale sürecine katmak lâzım gibi bir durum var. Dolayısıyla konunun Hukuk Komisyonunda 

görüşülmesi için komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki madde lütfen. 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Özel Kalem Müdürlüğü’nün Bursa Uludağ Üniversitesi 

Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesinde üniversite ek hizmet binası yapılması işi için 

ilçemizde faaliyet gösteren odalar, borsalar, sivil toplum kuruluşları, sanayi kuruluşları, 

esnaflarımız ve yardımsever vatandaşlarımızdan şartlı bağışların kabul edilmesi için Belediye 
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Başkanı’na yetki verilmesi ve Uludağ Üniversitesi Borusan Kocabıyık Vakfı ve Gemlik 

Belediyesi arasında bir protokol imzalanması ile ilgili yazısı.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Plan Bütçe ve Hukuk 

Komisyonlarına havale edeceğiz. Ama arkadaşlar bunu oylarınıza sunacağım. Yine bilgi 

vereyim. İlgili alanda az önce kararı düzeltmeyle geçtiğimiz ay kararını vermiş olduğumuz bir 

ek bina yapılacak. Amfi. 2 adet amfi ve çocukların ortak kullanabileceği bir işten 

bahsediyoruz. Bütün bunları orada yaparken işin bir tarafında biz bir tarafında Hukuk 

Fakültesi, özür dilerim. Bursa Uludağ Üniversitesi, diğer tarafında da ana bağışçı durumunda 

olmalarını umduğumuz Borusan Kocabıyık Vakfı olacak. Üçlü bir protokol taslağı hazırladık 

biz. Hukuk Komisyonumuz taslak üzerinden konuyu değerlendirsin. Plan Bütçe 

Komisyonumuz da, biz inşaatı yapan ve aynı zamanda bağış toplayan durumunda olacağız 

belediye olarak. Fakülte tefrişatını yapacak, üniversite tefrişatını yapacak, yer teslimi 

yapacak. Abonelikler vs. inşaat sonrası gibi işlerin yürütülmesi konuları onların üzerinde 

olacak. Borusan Kocabıyık Vakfı da ben işin içerisinde bağışçı olarak yer almak istiyorum. 

Ve Borusan grubu çok dikkat ediyor biliyorsunuz, bu inşaat işlerinde neydi? ? İş güvenliği 

konusuna, iş güvenliği konusunda da denetim yetkisi talep ediyorum dedi. Biz bir mahsur 

görmedik. Protokol içerisine, taslağa bunu koyduk. Hukuk Komisyonumuz protokol açısından 

konuyu değerlendirsin. Plan Bütçe Komisyonumuz da bağışçı olarak da yer almamız 

sebebiyle, bağış toplamaya yetki versin bu konuyla ilgili diye, konuyu Hukuk ve Plan Bütçe 

Komisyonlarına havalesi şeklinde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki madde lütfen. 

           --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Özel Kalem Müdürlüğünün İlimiz 

ve  İlçemizin  uluslararası alanlarda temsilini güçlü ve etkili bir şekilde sağlamak,  turizm 

tesisi kurmak ve Bursa'da turizmin gelişmesi adına projeler üretmek  amacı ile kurulmuş olan 

Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği'ne üye olunması ile ilgili yazısı.  

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar konuyu Plan Bütçe 

Komisyonuna havale edeceğim. Çünkü bir bedel ödenecek nihayetinde oraya. Ama bilgi 

vereyim. Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz üye bu birliğe. 

Üye olmayan 4 belediyeden biriyiz. İnegöl, Karacabey, Osmangazi ve Gemlik Belediyeleri 

bugüne kadar üye olmamış. Hiç olmamışız galiba. Bana gelen bilgi buydu. Şu an olmayan 4 

belediye Bursa Belediye Başkanımızın Başkanlığında faaliyet gösteriyor. Bursa’nın kültür 

turizm alanında tanıtması gibi bir fonksiyonla kurulmuş bir birlik. Komisyonumuzdan rica 

edeceğiz. Sadece işe ödeyeceğimiz birliğe bedel açısından bakmasın. Kültür Turizm Birliği 

Daire Başkanı arkadaşımızı arasınlar. Faaliyetleri, faaliyetlerin ilçelere kazandırdıkları 

noktasında da bir bakış lütfen atsınlar. Hatta Plan Bütçe ile bunu Çevre Komisyonuna da 

gönderebilirim. Çevre Komisyonu bu tarafıyla,  

        --Meclis Üyesi: Kültür de olabilir. 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kültür de olabilir doğru.  

        --Meclis Üyesi: ……………… 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Uygun mudur arkadaşlar? Buyurun.  

        --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hagel diye bir birlik var. Daha önce bu İl 

Özel İdaresi zamanında Valilik bünyesindeydi. Genel meclis üyesiyken, sizde ve ben bunlara 

malum üye seçiyorduk. Ve bunlar ilçelere yönelik olarak projelere finansman sağlıyordu. 

Çünkü kendi bir bütçesi var. Bu Hagel üyesi olmayı ben öneriyorum. Daha önce üyeydik. 

Sonra ayrılındı. Şu anda yeniden girilirse şayet, buradaki birikimdeki meblağdan, bizde eğer 

proje yaptırırsak, İlçe Tarım Müdürlüğü marifetiyle köylerimizde bir hayvancılığı veya tarımı 

canlandırma noktasında bir finansman, bir şey kaynağı bulabiliriz yani.  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili BARUTÇUOĞLU konuyla 

ilgili Daire Başkanına bizi ziyaretini tavsiye ettik. Bir gelsin, konuyu bir anlatsın. Gemlik’in 

35 mahallesinin içerisinde hayvancılıkla ilgili, köylünün faaliyet gösterdiği çok kısıtlı, 

Şahinyurdu bir kısım 
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        --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sadece hayvancılık değil, tarımla da ilgili 

desteklemeler….. 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İşte gelip de bir anlatsın. Bizde kentin, 

kentlinin yararına bir durum varsa, nihayetinde belediye bütçemizden bir kaynak ayıracağız. 

Harcı borcunu koruyacaksa, memnuniyetle dâhil olalım. Buyursun bir anlatsın bize demiştik. 

Sen ön ayak ol o işe. Gelsin Sevgili Daire Başkanımız herhalde Düşünsel Bey’di. Halâ o. 

Tamam bekliyoruz. Peki. 8. Maddenin Plan Bütçe Komisyonu ve Kültür Sosyal İşler 

Komisyonuna ortak havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle 

kabul edilmiştir. Bir sonraki madde lütfen. 

         --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 3 Temmuz 1979 

tarihinde öldürülen Avukat M. Cengiz GÖRAL'ın hatırasını yaşatmak adına İlçemiz sınırları 

içerisinde uygun görülen herhangi bir sokağa ya da caddeye isminin verilmesi ile ilgili yazısı. 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddesinin Çevre 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle 

kabul edilmiştir. Herhangi bir sokak ya da cadde içinde, üstünde ismi olduğu tespiti yok 

bizde. Meclis üyelerimizle de konuştuk. Ben de bilmiyorum. Daireye de sorduk. İlgili 

araştırma yapılıyor ama komisyon mutlaka ona da baksın. Öyle bir varsa yanlış bir durum 

yaratmayalım diye de ikazımız olsun. Bir sonraki madde lütfen. 

         --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa İli, Gemlik 

İlçesi, Hamidiye Mahallesi 596 ada 34 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar 10.madde okundu ama 

11-12 ve 13.maddelerin de okunmuş olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 4 maddenin de Arzu, Zeynep aydınlatmaya mahal bir, 

açıklamaya mahal bir durum yoksa şayet 4 maddenin de İmar Komisyonuna havalesini 

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

Önergelerimiz  

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: …………………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu da önerge mi? 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Evet. ……. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki. Arkadaşlar toplam kaç tane? 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: 5 tane 6 tane………………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 6 adet önergemiz var. 

Önergelerimizin gündem maddesi olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, 

etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

--Meclis Üyesi: ………………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Alalım lütfen. 

--Meclis Üyesi: Sözlü önerge olarak kabul edilmesini istiyorum. Daha önce de 

konuşmuş olduğumuz şehidimiz vardı. Samsun’da defnedilen. Onun isminin sokağa verilmesi 

ile alâkalı ailesinin yaşamış olduğu evinin önüne isminin, sokak isminin verilmesiyle alâkalı 

bir sözlü önergemiz olacak. Samet ŞEKER’in. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ona muhtaç bir durum yok. Zaten 

konuşmuştuk onu.  

--Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Evet. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Son meclis şehidimizi andığımız 

gün. Kararı da almıştık. Ailenin onayı şartıyla. Yaptığınız görüşmelerde de aile de bu konuda 

onayı verdi.  

--Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Aynen. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dolayısıyla ilgili konu artık 

belediye meclisinin değil, ilgili daire biriminin konusudur. O düzenleme yapılsın orada. 

Tamam mı Zeynep’çiğim? 5 mi demiştik?  
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--Meclis Üyesi: 5 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bunlardan biri arkadaşlar direkt 

görüşülmesi gereken bir konu, geri kalan 4, 5 önergenin toplam 6 taneydi. 1’i direkt 

görüşülecek. Geri kalan 5 maddenin ilgili komisyon ve ilgili dairelere havalesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 1 tane de İlçe Spor 

Müdürlüğü’müzün bir talebi var. Onu önergeyle getirdik. Konu bütün gruplar tarafından 

malum. Alan içerisinde kapalı spor salonumuzun arka tarafında suni çim saha diye tabir 

ettiğimiz yerde Gemlik’teki spor kulüplerimiz ciddi şekilde istifade etmekte biliyorsunuz. Çok 

ciddi bir yatırım yapacak İl Spor Müdürlüğümüz. İlgili alana yenileme çalışması yapacak. 

İhalesi, hazırlığı tamam herhalde. Bizim orada belediyeye ait olan bir parsel var. Bu parseli 

tahsisimizi bekliyorlar. Buraya girmeden önce İlçe Spor, İl Spor Müdürümüzle görüştük. 10 

yıl uygundur Başkanım dedi. 10 yıl süreyle tahsisi, biz acaba 5 mi yapalım dedik hani sonra 

bir daha bir değişiklik yapmamız gerekebilir. Tapu tescil işlemlerinin tamamlanmasından 

sonra diye. 10 yıl daha iyi olur. Bizim elimizi rahatlatır dedi. Bir de Gemlik Belediye 

Sporumuzun kullanım hakkı talep etmesi halinde öncelik verilmesi şeklinde bir şartla tahsis 

işlemini direkt olarak oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şamil Başkanım, Sevgili DURDU özellikle 

Cumhur İttifakından rica ediyorum. Malum pandemi şartları bütün Dünya’da ve 

memleketimizde biraz daha iyi artık. Çocuklarımız spor yapmaya da başladı. Sizin takibiniz 

en ciddi şekilde karşılık bulacaktır. Şimdiden teşekkür ediyorum.  

Evet. Arkadaşlar bir sonraki toplantıyı, raporlar bölümünü 2.birleşime bırakıyorum. 

Pazartesi günü, yine aynı saatte, aksi bir görüş yoksa yine aynı saatte, burada, bu salonda 

havanın iyi olması halinde açık alanda, aksi takdirde Cemil Meriç’in kapalı bölümünde 

Pazartesi saat 17:00’de yapalım diyorum. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Aldığımız kararlar inşallah öncelikle ilçemize, ilimize ve 

memleketimize hayırlar getirir. Teşekkür ediyorum.  
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