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       --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yapıldı. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet sevgili arkadaşlar 1 ay izinden 

sonra bir araya geldik. Sesle ilgili bir sıkıntı yaşıyor muyuz? Tamam. Öncelikle bugün 

alacağımız kararların İlçemiz için, Bursamız için ve  memleketimiz için doğru sonuçlar ortaya 

çıkartmasını diliyorum, yoklamamızı yaptık açılış olarak kabul ediyorum, edilmesini rica 

ediyorum. 03.07.2019 ve 08.07.2019 tarihli olağan, 22.07.2019 tarihli olağanüstü meclis 

görüşme tutanaklarının kabulünü oylarınıza sunuyorum, bu konuda bir şey söylemek isteyen 

var mı? Eksik, hatalı gördüğünüz bir şey, yok. Kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Tekliflere geçmeden önce her zaman 

yaptığımız gibi gruplar adına söz almak isteyen varsa,  çok özür dilerim güzel;   

        --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Mazereti,  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mazereti olan arkadaşımız var mı?  

        --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Rıdvan ÇAKMAK şehir dışında olduğu için 

mazeretli sayılmasını rica ediyoruz. 

        --Meclis Üyesi: Oğuz HANÇER,  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet Oğuz HANÇER ve Rıdvan 

ÇAKMAK ’ın,  

        --Meclis Üyesi: Durmuş USLU yolda geliyor,   

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mazeretli olarak kabulünü oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler.  Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Mazeret konusuyla alakalı şimdiki mazeretleri 

oyluyoruz ancak bundan sonra üst üste üç sefer mazeret değerlendiren arkadaşların 

mazeretlerini kabul etmeyiz, bilginiz olsun.  

       --Meclis Üyesi: …………………… 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Üst üste üç sefer…..  

       --Meclis Üyesi: ………… gerekçesini,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet,   

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yurt dışında olduğu için onun gelmesi 

mümkün değil,   

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam sevgili Osman DURDU 

isimlere takılarak söylemedi muhtemelen bunu,  

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Genel olarak,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Doğru yasayla alakalı üç kez üst üste 

gelmeyen meclis üyelerini tarif ediyor Belediye Kanunu, mazeretsiz diyor ama bizde hani bu 

mazerete ilişkin kısmı bir kıstasa bağlamalıyız durumu ortaya çıkan bir rahatsızlık olabilir, 
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       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Aynen, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, dolayısıyla mazerete ilişkin 

bilgiyi de verelim bundan sonra, hani mazereti dinleyip öyle karar verelim şeklinde olabilir 

diye düşünüyorum. Tekliflere geçmeden de gruplar adına söz vermek istiyorum yine her 

zaman olduğu gibi,  Oğuz HANÇER yok Sedat sen İyi Parti adına bir şey söylemek istersin 

belki,  

        --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: ………… söylerim Başkanım,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hay hay,   

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sayın Başkanım,  değerli arkadaşlar, sevgili basın 

mensupları öncelikle iki aya yakındır ara verdiğimiz meclisin açılmış olmasının Gemlik’imize 

hayırlı olmasını temenni ediyorum. İslam dünyasının tümüyle sarsan toplumu derinden 

yaralayan Hz. Hüseyin’ in Kerbela’ da şehit  edilişinin 1380.  Yıldönümünü ve geride kalan 

milli ve dini bayramlarımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bide sözlü bir önerge vermek 

istiyorum,  kayıt altına da geçsin. Şuan  bulunduğumuz ortamdan da aşikar burası bize yeterli 

gelmiyor. Yani biraz daha insan gelmiş olsa muhtemelen sığamayacağız kapının öteki 

tarafında kalmak zorunda kalacaklar, bizi de dinleyemeyecekler. Hemen bir üst katımızda 

bulunan Düğün Salonumuz 2018 yılında 17 defa sadece bir yıl içinde 17 defa kullanılabilmiş 

yani 365 günde 17 defa çok az, demek ki çok fazla bir rağbet yok yer de yeterince büyük, 

geniş hem toplantı salonu olup, ayrıca partiler için de ayrı birer acil durumda toplanıp 

konuşmaları için oda da yapılmaya müsait,  uygun görülürse de oranın  değerlendirilmesini de 

talep ediyorum İyi Parti adına. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Bu önergeyi 

tekliflere geçtiğimiz zaman bir kez daha rica edelim, gündem maddesi haline getirip 

komisyona atalım, baksın arkadaşlar. Milliyetçi Hareket Partisi, 

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

belediye çalışanları, basın mensupları, saygıdeğer katılımcılar Milliyetçi Hareket Partisi grubu 

adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gündem dışı konular hakkında söz almış 

bulunmaktayım. Öncelikle Eylül ayı toplantımızda alacağımız kararların hayırlara vesile 

olmasını Cenabı Haktan niyaz ediyorum.  Hepinizin malumu geçtiğimiz günlerde bu sene 

beşincisi düzenlenen Gemlik Zeytin Festivaline hep birlikte eksiğiyle, fazlasıyla idrak ettik. 

Bu festivalin hazırlanmasında emeği geçen Gemlik Belediyesi personeline, Gemlik Kent 

Konseyine, Siyasi Partilere, Ticaret Odasına, Ticaret Borsasına festivale katkı sağlayan tüm 

STK’lara ve kıymetli hemşerilerimize parti grubum adına teşekkür ediyorum. Ancak bu 

festivalle alakalı bazı eksikleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Festival yürüyüşünde 4 yıldır 

geleneksel hale gelmiş olan mehter takımı ile yürüyüş bu sene hangi sebeple yapılmamıştır? 

Diğer bir konu festival davetiyeleri; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bölge 

Milletvekillerimiz ve Siyasi Partilere festival davetiyesi maalesef festivalden bir gün önce 

ulaştırılmıştır. Festival davetiyeleri hakkında ortaya çıkan bu problemin sebeplerin de merak 

ediyorum. Diğer bir konu meydan isminin telaffuzu; benim bildiğim kadarıyla daha önceden 

iskele meydanı olarak ifade edilen meydanımızın ismi önceki dönemde meclis kararıyla       

15 Temmuz Demokrasi Meydanı ismini almıştır. Doğal olarak bizler ve sizler de eskiden 

kalma alışkanlığımız ile zaman zaman meydana iskele meydanı diyebiliyoruz, bu anlayışla 

karşılanabilir ancak Gemlik Belediyesi hoparlöründen defalarca yapılan festival anonslarında 

İskele meydanı denmesini nasıl değerlendirmeliyiz? Ayrıca, festival sırasında çalınan festival 

müziklerinden daha çok seçim çalışmalarında kullanmış olduğunuz uğurlu gelecek şarkısını 

defalarca çalınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Takdir edersiniz ki seçim biteli 5 ay oldu.  
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         Festivale katılım ve desteği yalnızca size ve Cumhuriyet Halk Partisine oy veren 

insanlarımız sağlamadı. Yıllarca insanları kutuplaştırıldığından şikayet ettiniz ve bundan 

sonra tüm Gemlik’ li vatandaşlarımızı kucaklayacağınızı ifade ettiniz ancak bu yapılanlar 

insanlarımızı kutuplaştırmak değil mi? Diğer bir konu festival bütçesi;  4 yıldır yapmış 

olduğumuz bir uygulama var. Festival öncesi tahmini bir festival bütçesi yapılır,  Belediye 

Meclisine sunulur. Meclis bu bütçe için bir onay verir. Ki burada Galip Bey’de çok iyi hatırlar 

bunla alakalı çok çalışmalarımız oldu. Mecliste bununla alakalı bir onay verir, usulde olsa bu 

durum böyledir. Çünkü her ne kadar Gemlik Festivalinin düzenlenmesi Kent Konseyi’nde 

olsa da harcamaları festivalin harcamalarını Gemlik Belediyesi’nin Kültür İşleri Müdürlüğü 

yapar, Kültür İşleri Müdürlüğü ve Sponsorlar yapar. Bu sene bu uygulama neden yapılmadı?     

Kültür İşleri bu harcamaları hangi yetkiyle yaptı, bu konuyla alakalı biz bir soru önergemiz de 

mevcut, verilmiştir. Bunun da cevabını sizden ivedilikle talep ediyoruz.  Son olarak festival 

öncesi Ticaret Borsasında yapılan toplantıda Gemlik Zeytin Festivalinde Akhisar zeytininin 

kullanılabilir olmasının ifade edilmesi Gemlik zeytinine ne kadar tanıtımına katkı sağlamıştır? 

Gündem dışı daha bir sürü konu var ama bunla alakalı soru önergelerimiz de var. Bunları 

şimdi burda giripte vaktinizi almak istemiyorum. Önergeler kısmında da bunlarla alakalı 

birkaç kelam etmek istiyorum. Beni sabırla dinlediniz, hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar 

sunuyorum.  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım,  

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

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Özür dilerim, grubumuz adına bu konuyu Emrah Bey 

ifade etti. Siz isterseniz buyurun, müsaade ederseniz benim de birkaç gündem dışı söz rica 

edicem, nasıl isterseniz;  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi, nasıl?  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: …………..  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet öyle yapalım, izin verirsen. Diğer 

siyasi partilerimizin de görüşlerini alalım bende evet hepsini birden cevaplandırırım ama 

Osman Başkan da söz almak istiyor gruplar adına bir sorun yoksa buyurun,   

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, değerli belediye çalışanlarımız, 

kıymetli belediye Meclis Üyelerimiz, değerli basın, kıymetli hemşerilerim; Eylül ayı 

toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 

Milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İslam aleminin bir yürek yarası olan ehli beytin 

şehadetinin yıldönümü olan kendi içinde çok yüksek anlamlar barındıran Muharrem ayının da 

İslam dünyasına ve bütün insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Yeni 

eğitim öğretim döneminin de başta yavrularımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve 

milletimizin istikbaline güzel başarılar getirmesini temenni ediyorum. Gemlik Belediyemizin 

de Eğitim hayatına ilk adım  atan birinci sınıf öğrencilerine yapmış olduğu sempatik katkıdan 

dolayı da teşekkür ederken müsaade ederseniz bir uyarı  niteliğinde bir eleştirimizde orda 

olacak. Şöyle ki; tabi ki Belediyenin ve Belediye Başkanının Belediye hizmetlerini tanıtımla 

alakalı bir  vazifesi vardır ancak, kendi siyasi propagandasını belediye imkanları üzerinden 

yapıyor olmasını biz doğru bulmuyoruz, geçtiğimiz dönemlerde de geçmiş dönem 

Başkanlarımız çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak adına diş macunuyla diş 

fırçası vermişti. Tabi bu Belediyenin Kamu kaynaklarıyla temin edilen argümanlar,  Çocuklar 

eve getirdiği zaman tabi üstünde yazılı bide, çocuk bide gözüne değil bide ağzına da sokuyor , 

dedim oğlum  bunu  kullanma. Şimdiki de broşürlere baktığımız zaman izninizle ben onu 

göstermek istiyorum. Mesela burada çanta ve kırtasiye malzemen Uğur Amcandan, birinci 

sınıf öğrencilerimiz çanta ve kırtasiye malzemeleriniz Gemlik Belediyesi tarafından 

karşılanacak hayırlı ve uğurlu olsun Gemliğe uğurlu geleceksiniz, 
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      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sizsiniz, gelecek sizsiniz;   

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Anladım ve burada bir siyasi partinin seçim sürecinde 

kullanmış olduğu sembol, ritüel ve sloganlar var. Buna neden gerek duydunuz? Şimdi bunu 

yaparken de bence bu da bir çocuklarımızı bir siyasi amaç vesilesiyle bir istismar olarak 

değerlendiriyorum ben bunu, beraberinde evet gelir dağılımındaki adaletsizlikten kaynaklanan 

eğitimde fırsat eşitsizliği var. Maalesef imkanı olanlar lüks kolejlerde, lüks dershanelerde 

eğitimini alabiliyor ama kabiliyetli olan çocuklarımız ekonomik imkansızlıklardan dolayı 

hakkettiği başarıyı elde edemiyor ve bu da eğitimde fırsat eşitsizliğini getiriyor. Doğru 

söylüyorsunuz;  bu sembolikte olsa bir katkı ama eğitimde fırsat eşitsizliği anlamında daha 

çok anlam ifade eden Gemlik Belediyesinin geçmiş dönemlerde yapmış olduğu BELGEM 

marifetiyle bir başarı sıralamasına göre üniversiteye hazırlık kursu açtı. Yaklaşık zannedersem 

400 küsur öğrenci bu kurslardan istifade etti ve başarıda sağladı. Yani bu da bence eğitimde 

fırsat eşitliği noktasına ciddi bir katkıydı. Biz sezon başında daha tatil olmadan Belediye 

Meclisinde Gemlik Belediyesinin üniversiteye hazırlık kurslarıyla alakalı bir çalışmasının 

olmasının devamının doğru olacağını ifade ettik ama o günden bu güne maalesef lay lay 

lomdan öte bir somut sonuç alamadık. Keşke burada da bir katkımız olsaydı eğitimde,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Daha doğru, 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ciddi olacak,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Daha doğru bir kelime kullanma 

yeteneğini ben biliyorum sevgili Başkanım, lay lay lom yerine başka bir şey seçersen beni 

memnun edersin,   

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Onu bilerek ifade ettim ben,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki tamam,   

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim, 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben cevabımı buna göre vereceğim,  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Hay hay,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam,   

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim, sağ olun.  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Adalet ve Kalkınma Partisi grubu,   

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, çok değerli Meclis Üyeleri, 

Belediyemizin çok değerli çalışanları, emekçileri, bürokratları, basınımızın değerli mensupları 

ve bizleri izleyen sevgili Gemlik’li hemşerilerim hepinizi Allah’ın selamıyla selamlıyorum 

Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerimize olsun cümlemizin. Evet Hicri 1441. yıla girdik, 

hicret hepimizin malumu bir cahiliyet devrinden bir asrı saadete dönüşün bir sihirli ismidir. 

İnsanlığın düştüğü bataktan Yüce Allah tarafından gönderilip insanlara hidayete erdiren 

sevgili Peygamberimiz ’in   ve ashabının Mekke’den Medine’ye hicretiyle büyük bir değişim 

meydana geldi ve insanlık bir merhale daha kat etmiştir. Bu büyük bir devrimdir, büyük bir 

dönüşümdür ve insanlığın adeta bir düşünsel manada davranışsal manada bir evrimidir, bir 

mihenk taşıdır, o yüzden bunu anmak istedim. Aynı zamanda Muharrem Ayı hepimize kutsal 

bir aydır. Gerek Alevi Bektaş-ı kültüründen gelen kardeşlerimizin gerekse bizlerin hiç farkı 

yok, bizim için de kutsaldır Muharrem Ayı, Muharremin ilk on günü bizim için de kutsaldır. 

Aşure günü bizim için de kutsaldır bunları da burada anmak istiyorum ve Hz. Hüseyin ve        

72 tane Ehlibeytten kişinin şehadetini de burada onları rahmetle anarak sözlerime başlıyorum. 

Kurban Bayramını geçirdik arkadaşlar. Ülkemizde sağlık, sıhhat ve afiyetle kurbanlarımızı 

kestik, bu bayramımızı yerine getirdik ama dünyanın dört bir tarafında maalesef İslam 

Dünyasında büyük acılar var, büyük sıkıntılar var. 
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        Ama biz ülkemiz olarak memleketimizde huzur ve sükun içerisinde bayramımızı idrak 

etme imkanı elde ettik, Allah’a şükür ediyorum ve Türkiye’miz her yönüyle bölgesinde ve 

dünya üzerindeki artan ağırlığıyla bugün dünyanın takip ettiği bir ülkedir. Bakın Akdeniz’de 

bugün şu anda sondaj gemilerimiz, arama gemilerimiz ve savaş gemilerimiz dolaşıyor ve 

oradaki hak ve menfaatlerimizi koruyoruz. Güvenliğimiz açısından şu anda Suriye’de, Irak’ta 

şu anda operasyonlar yapıyoruz, terörle yurt içinde yurt dışında mücadele ediyoruz ve yine  

bugün kaybettiğimiz değerli  askerimizi rahmetle anıyorum ve yaralanan askerlerimize de 

Allahtan acil şifa niyaz ediyorum, bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Memleketimizin 

terörle mücadelesi son terörist kalıncaya kadar devam edecektir, bundan da kimsenin şüphesi 

olmasın. Değerli arkadaşlar 17 Ağustos depreminin yıldönümünü geçirdik. 17 Ağustos 

Türkiye’miz de çok büyük bir acının adıdır. Orada binlerce insanımız vefat etmiştir, binaların 

altında kalmıştır.  Deprem asla bir kader değildir. Yer yüzüne Allah’ın koyduğu bir kuraldır, o 

yeri zamanı geldiğinde meydana gelir ama deprem insanı öldürmüyor, maalesef ihmalle 

yapılan, sorumsuzca yapılan, gereği gibi yapılmayan binalar insanı öldürüyor, öyle değil mi 

değerli inşaat mühendisleri arkadaşlarım. Yani depremden ölen yok ama binalardan dolayı 

maalesef binaların altında kalarak vefat eden insanlarımız var onları da rahmetle anıyoruz.    

30 Ağustos Zafer Bayramını hep birlikte idrak ettik. 22 Ağustos 1922’de  başlayan büyük 

taarruz ve sonucunda 30 Ağustos’la meydana gelen büyük zaferle Türkiye Cumhuriyetinin 

Kuruluşunda önemli bir mihenk taşı olan 30 Ağustos Zafer Bayramını bir kez daha gururla ve 

büyük bir mutlulukla idrak ettik ve inşallah bundan sonraki yıllarda da her zamanki gibi 

anmaya bu günümüzü kutlamaya devam edeceğiz. Bir zeytin festivali bu arada yaşadık. 

Gerçekten ses getirdi. Ülke bazında gerek ilçemizde gerek ilçemiz  dışında,  etkinlikler 

yapıldı. Dışarıdan misafirlerimiz geldi, bizlerde elimizden geldiği kadar o misafirlerimizle 

ilgilenmeye çalıştık, e tabi burada bazı bende eleştiriler getireceğim burada. Mesela; 

Billboardlarda ve bazı resmi şeylerde davetiyelerde meydan ismi konusunda yine bazı 

sıkıntılar meydana geldi. Arkadaşlar resmi kurumların yanlış yapma lüksü yoktur. Yani orası 

15 Temmuz Demokrasi meydanıysa net isim konmuşsa onun üzerinden gidilebilir ama 

parantez içerisinde yani velev ki yaşlı insanlarımız ya da bilmeyenler için tanımayanlar için 

açıklayıcı olarak konabilir bu ama sadece iskele meydanı olarak derseniz o zaman bu isim 

değişikliğinin bir anlamı ve hükmü kalmaz. O nedenle resmi yazışmalarda ve davetiyelerde 

15 Temmuz Demokrasi meydanı ya da ne konmuşsa o şeyi adı resmiyette onun konulmasını 

ben özellikle hassaten rica ediyorum. Burda çünkü yanlışlık ya bizim lüksümüz yok, hata evet 

yapılabilir ama bu defaatli,  çünkü gündeme geldi. Lütfen artık bu hata yapılmasın diyorum. 

Bunu da yine kasıtlı olarak yapılmadığını kabul ederek, tabi festival için gerek belediyemizin 

gerekse sivil toplum örgütlerinin destekçi kuruluşların odaların bir takım harcamaları 

olmuştur, biz bunu gerçekten grup olarak merak ediyoruz. Yani belediyemizin kasasından 

bütçesinden ne kadar festival için harcama yapılmıştır ve katılımcı paydaşlarımız bu festivale 

ne kadar yardımda bulunmuşlardır, bunların bilgisini özellikle sizden rica ediyorum ve diğer 

sponsorların tabi ki. Evet eğitim, spor ve diğer konularda bütün kaynaklarımızı yani biz 

vatandaşın hizmetine kullanmak durumundayız. Biz belediye olarak tanıtım ya da kendi 

tanıtımımızı yapma durumunda değiliz. Biz burada imkanları vatandaşın, halkın, hepsinin için 

anlamı olan asgari müştereklerde ve müşterek ihtiyaçlarda kullanmak durumundayız. Buna 

hassasiyet gösterilmesini özellikle vurgulamak istiyorum. Bir diğer konu; bu sosyal konutların 

akıbetiyle ilgili bunlarla ilgili bilgiler vermenizi rica ediyorum sayın Başkan, yani sosyal 

konutların son durumu nedir? Bunlarla ilgili bildiğim kadarıyla bir toplantı yapıldı, bu 

toplantıda ne kararlar alındı? 
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          Bunlarla ilgili rakamsal bilgiler de verirseniz bunların bu binaların yapımı % 80 - 90 

oranda tamamlanan binalar var.  Bunların akıbeti ne olacak, bunları da doğrusu bilmek 

istiyoruz, vatandaşımız bilmek istiyor. 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı ilçemize, ülkemize, 

öğrencilerimize, değerli öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Eğitim bir milletin en 

önemli en temel özelliğidir. İbn’i Haldun diyor ki; siz diyor önce kendinize bakın. Eğer 

kendinizi yetiştirirseniz çocuklarınız da zaten size benzeyeceklerdir diyor. Yani çocuklarınızı 

yetiştirme konusundaki eğitim konusundaki bir ifadesinde böyle söylüyor. Dolayısıyla eğitim 

bizim için çok önemli, nasıl bir gelecek bekliyoruz. Saygılı, insan sever, doğaya, tabiata, 

çevreye duyarlı, memleketine, milletine, gönülden bağlı, Allah’ını, Kitabını, dinini bilen 

bireyler istiyoruz biz, sorumlu insan diyebileceğimiz.  Yani tırnak içinde insan olan insan 

olmak gibi büyük bir erdemi onlara öğretmek gerektiğini düşünüyorum. En zor erdem insan 

olmaktır. Çünkü içimizdeki nefsimiz zaten bizi yeteri kadar bundan çevirmeye çalışıyor. 

Bakın trafikte bir saniyelik bir gecikmenin bile insanlarda artık şeyi, toleransı kalmamış 

hemen bir saniye için küfür hazır, belki koltuğunun yanındaki o büyük sopa beysbol sopaları 

hazır veya belki silah mermi ağzında bekliyor. Yani böyle bir toplum haline gelmememiz 

lazım, toleranslı olmamız lazım, İnsan olmanın özelliği zaten budur. Yani karşımızdakine 

yolu vermekle bir şey kaybetmeyeceğimizi, bir yere girerken komşumuza öncelik vermenin 

ne demek olduğunu, diğer yanlının ne demek olduğunu bunları bizim öğretmemiz lazım. 

Bunlar okullarda, kitaplarda öğretilmez. Bunları anne baba yaşayacak büyükler yaşayacak 

çocuklar da bunu görüp öğrenecek ve benimseyecekler, bunun kitabı yoktur çünkü. O nedenle 

eğitimi gerek insan eğitimi olarak gerekse bakın çift kanatlı bir kuş gibidir insan bir tarafında 

maddiyat vardır, bilim vardır, teknoloji vardır ama diğer kanadında da iman vardır, ihlas 

vardır, maneviyat vardır. Eğer bunları bir kanadı eğer siz güdük bırakırsanız diğer kanat ile 

uçmasını sağlayamazsınız, ille bir yere toslayacaktır. O nedenle ben yeni eğitim ve öğretim 

dönemimizin hepimize hayırlı olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyorum. Çocuklarımıza, 

öğretmenlerimize bütün talebelere başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir eğitim öğretim yılı 

geçirmemizi Cenabı Haktan niyaz ediyorum ve bende burda bir virgül koyarak burada yapılan 

eğitime yapılan yardımlar bakın arkadaşlar hükümetimiz 2003 yılından beri Ak Parti 

hükümetleri bütün okullarda ilk, orta, lisede bütün öğrencilerin sırasının önüne kitaplarını 

koyuyor ve artık bu kanıtsandı. Yani bu normal vakayı  adiyeden  bir şey sayılıyor ama daha 

önce benim öğrenciliğimde eminim ki Uğur Başkanın da öğrenciliğinde pek çoğumuzun 

öğrenciliğinde biz kitap aramaya Bursa’lara giderdik. Ordaki Ali Osman Sönmez’in iş 

merkezinde kitap kitapçılarda biz ikinci el kitaplara dahi razı olurduk. Çünkü kitap yoktu. 

Bugünlerden, Ogünlerden bugünlere geldiysek eğer bugün belli bir seviyeye gelmişsek 

eğitimde, sağlıkta her alanda milli savunmada, ekonomide belli bir aşamaya gelmişsek bugün 

bulunmuş olduğumuz değerin durumun da değerini kadrini bilmemiz gerekir. Ben yapılan 

yardımları önemsiyorum ancak bir şartımız var, Osman Başkanın dediği gibi orada Uğur 

amca değil bu Gemlik Belediyesinin bir hediyesidir denmelidir. Çünkü biz daha önce,   

       --Meclis Üyesi: ……………. Cumhurbaşkanında ismi yazıyor. 

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Cumhurbaşkanının ismi yazar,   

       --Meclis Üyesi: Niye, 

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yazar,  çünkü o ülkenin Cumhurbaşkanı yani 

orda, 

       --Meclis Üyesi: ……………  

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır hayır bakın, kitaplar ondan deniyor. 

Kitaplar ondan deniyor.  

       --Meclis Üyesi:  Gemlik’in ……………… 

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Lütfen sözümü kesme, sonra cevap verirsiniz. 

Arkadaşlar bak tatlı tatlı konuşuyoruz. 
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       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet doğru, 

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bundan rahatsız olacak bir şey yok.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili BARUTÇUOĞLU çok özür 

dilerim. 

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Rahatsız olacak bir şey yok, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar konuşmacının sözünü 

kesmeyelim. Bak beni de kendinize uydurdunuz. Müdahale ettirdiniz. Yapmayın. 

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani buranın uyumuna, tesanüdüne ben 

uygun konuşuyorum. Ben konuştuğum kelimeyi de bilirim Allah’a çok şükür. Asla bir 

ajitasyon gibi bir niyetim olmadığını arkadaşlarım zaten bilir. Böyle bir şeyim asla olmaz. 

Böyle bir şeyden de primde beklemem. Yalnız şöyle bir ayrım yapmamız gerekir. Ülkenin 

Cumhurbaşkanı bütün hepimizi temsil ettiği bir kişidir.  

       --Meclis Üyesi: ………. 

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 

dağıtılır ve orada Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisinin bunu gönderdiği bir ifade yoktur. 

Böyle bir algı oluşmamasını ben hassasiyet gösterdiği için MHP grup sözcüsü arkadaşımızın 

şeyini orada ifade ettim. Bakın yardımlara kesinlikle hayır demiyoruz. Yardımlar yapılsın ama 

Gemlik Belediyesinden olduğu vurgulansın. Çünkü bizde,   

       --Meclis Üyesi: ………. 

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yok, sosyal medyadaki işte  o Uğur Amcadan 

yani bunlar küçük şeyler belki ama sonuçta bakın, bunlar emin olun Belediye olarak 

yaptığınız her hizmet burdaki bütün heyetin, bütün çalışanların hepsine bir şekilde yansıyor. 

Yani biz kendimize hiçbir şey mal etmeyelim. Vatandaş zaten her şeyi takdir ediyor. 

Yapılanları takdir ediyor. Hükümetimizin çalışmalarını takdir ediyor. Belediyenin 

çalışmalarını takdir ediyor. Hiçbir şeye gerek yok. Herkes,  herkes her şeyi biliyor diyorum. 

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Haktan niyaz ediyorum. Hepinize saygı sevgi 

saygıyla selamlıyorum.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz Sevgili 

BARUTÇUOĞLU.  Buyurun Sevgili BİRGÜN.  

       --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri, belediyemizin 

değerli çalışanları, Sevgili Gemlikliler. Bende hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına 

sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Çok uzun demeyeyim ama yaklaşık bir ayı geçkin bir 

süreden buyana birlikte olamamıştık. Bende Allah’a şükrediyorum ki hepiniz burada sağlıklı 

bir şekilde buradasınız ve tekrardan bir araya geldik. Bundan dolayı da şükürler olsun. 

Yaşadığımız bu tatil sürecinde Kurban Bayramımızı, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı ve 

Muharrem ayını birlikte yaşıyoruz. Tabi aynı ayın içerisinde de yaşadığımız o büyük deprem 

felaketinde yaşadık, andık ve herkes bir kez daha farkındalığına varmış oldu bu depremin. 

Dilerim meclisimizde bu depreme yönelik çalışmalarını bundan sonra daha farklı bir şekilde 

sürdürebilir. Konuşmama Gemlik Zeytini Festivalinin beşincisine emeği geçen önce belediye 

çalışanlarımız, sonra Kent Konseyimiz üyeleri, sonra Meclis Üyelerimiz, Belediye 

Başkanımız ve katılımlarıyla coşkuya dönüştüren Gemliklilere gene partim adına çok 

teşekkür ederekten devam etmek istiyorum. Değerlendirme tabi ki çok farklı olabilir ama bana 

göre de bu festival son yıllarda gerçekleşen en coşkulu festivallerden birisi oldu arkadaşlar. 

Eksikler olabilir çünkü Kent Konseyimiz bu festivale çok kısa bir zaman içerisinde hazırlandı. 

Biz bunları not ettik. Sizlerde bu eksikler ile ilgili notlarınızı bizlere bildirirseniz, daha 

doğrusu Kent Konseyine iletirseniz, Gemlik adına yapılan bu festivalin inanıyorum ki bundan 

sonraki yıllarda çok daha güzel olacaktır. Lütfen sizden ricamız bunları bildirin.  
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         Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik Belediyesi olarak veya grubu olarak, parti grubu 

olaraktan yönetim anlayışımız Gemlik Belediyesini Gemliklilerle, muhalefetle birlikte 

yönetmektir arkadaşlar.  Bundan dolayı da sizlerden gelen eleştiriler bizler için çok önemlidir. 

Daha doğrusu değerlendirmeler. Bunların hepsini dikkate alıyoruz. Notlarımızı alıyoruz. 

Eksiklerimizi görüp eğer dünya görüşlerimize göre çok farklılıklar yoksa bunların doğru 

gördüklerimizi uygulamaya çalışacaktır. Mutlaka bazı görüşlerde farklılıklarımız olacaktır. 

Olması da gerekir, çünkü bu çeşitliliktir. Bu konuda da özel bir çalışmamız olacağından emin 

olun. Çünkü geçmiş dönemde burda olan arkadaşlar hatırlayacaktır. Biz bu konuşmaları 

buralarda yapamıyorduk arkadaşlar. Eleştirmek adına söylemiyorum. Bu gerçeği iktidar 

partisindeki arkadaşlarımız da biliyor. Bize söz verilmiyordu, engelleniyordu veya toplantı 

kapatılıyordu. Dilerim bu dönem hiçbir şekilde böyle bir şey olmaz. Başkanımız 

rahatsızlanırsa da yerine ben varım, devam edebiliriz. BELGEM ile ilgili yürütülen 

çalışmanın Osman arkadaşımız tarafından seçilerek kullanılan kelimesi benimde hoşuma 

gitmedi. 

       --Meclis Üyesi: ……….. 

       --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Olmaz demedim, benimde hoşuma gitmedi şahsım adına 

söylüyorum. Başkan bu konudaki çalışmaları dile getirip aktaracaktır. Kısaca söyleyeceklerim 

bundan ibaret. Bende bu dönem işte tatilden sonra başladığımız meclis toplantılarının 

Gemlik’e hayırlı ve belediye çalışanlarımız tarafından da başarıyla yürütülmesini diliyorum, 

teşekkür ediyorum.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz de teşekkür ederiz. İzniniz olursa 

bende kürsüden hitap etmek isterim. Burdan daha iyiymiş bir kere bunu gördüm, anladım.  

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Daha iyi, daha iyi, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, sevgili Meclis Üyesi 

arkadaşlarım, kıymetli Gemlik Belediyesi çalışanları, Gemlik’imizin çok değerli yurttaşları; 

Öncelikle Gemlik Belediyesi adına her birinizi ayrı ayrı selamlayarak başlamak isterim 

konuşmama. Bende öncelikle içinde bulunduğumuz Muharrem ayını tebrik etmek ve hayırlar 

getirmesini dileyerek başlamak isterim sözlerime. Geçirdiğimiz süreç içerisinde mübarek 

Kurban Bayramımızı çok şükür ağız tadıyla Gemlik’te hep birlikte atlattık. Memleketimizde 

çok büyük problemler yaşanmadı bu süreç içerisinde. Bunun mutluluğuyla huzurlarınızdayız. 

Yeni eğitim öğretim yılını bende kutluyorum. Bütün çocuklarımıza, onların ailelerine uğur 

getirmesini istiyorum. Adımı da değiştiremezsiniz yani arkadaşlar, böyle bir durum var. Allah 

vergisi işte. 

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: …….. adınızı beğeniyoruz zaten,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gerçi babam takmış ama Metin amcan. 

Ve bu arada geçen süre içerisinde elbette dışarıda bireysel temaslarımız oldu denk geldik ama 

hepinizi özlediğimi bilmenizi isteyerek te devam etmek istiyorum. Suallere cevap vereyim 

diyeceğim, öyle yapayım en iyisi. Sonra yine bir toparlama konuşması yaparım. Şimdi mehter 

takımı niye yoktu Zeytin Festivali içerisinde dendi. Zeytin Festivalinde mehter takımı niye 

olsun? Sorusuyla cevap vermek isterim. Yani ben seçimlere hazırlandığım süreçte mehter 

takımını getirip Gemlik’te büyük Gemlik buluşması içerisinde sahneye çıkarttım. Bir 

gerekçesi vardı ki, çok severim. Bütün şarkılarını da ezbere bilirim. Gemlik’te, Gemlik’te 

mehteran herhangi bir siyasi partinin uhdesi içerisinde olmamalı, Cumhuriyet bandosu 

herhangi bir siyasi partinin angajman alanı olmamalı. Gemlik bir bütün halinde Gemlik’e olan 

borcunu ödemeye odaklamalı kendini Gemlik halkı. Dolayısıyla bırakın ayrışmayı, 

kamplaşmayı, kutuplaşmayı hadi gelin birlikte olalım ki biz hiçbir siyasi partinin tekelinde 

değil mesajını verebilmek adına getirmiştim. Ne zaman isterseniz mehterana getirtelim, 

etkinliklerimizde yer verelim. Ben bunu sorun etmem.  
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          Ama Zeytin Festivalinin yürüyüşünde mehteranı arzu etmek nasıl bir durum yaratır 

bunu da sevgili Gemlik halkının takdirlerine bırakıyorum. Neden İskele Meydanı?  Beni uzun 

zamandır tanıyan insanlar var burda. Benim adımı Uğur olarak bilenler bir el kaldırabilir mi? 

Oysa son bir yıla kadar hayatımın hiçbir döneminde nüfus kâğıdımda Uğur yazılı değildi 

benim. Benim adım nüfus kâğıdımda kulağıma da o üflenmiş Mehmet’ti. Nüfus kâğıdımda da 

Mehmet yazıyordu. Ama bak salonun yarısı Uğur biliyor beni. Nüfus kâğıdıma Mehmet 

yazmış olmaları o arkadaşlarım için Uğur olduğum gerçeğini asla değiştirmiyor. Değiştiriyor 

mu? Değiştirmiyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı bir felaket senaryosu üzerinden çıkan 

bir ülkede, Türkiye’nin her yerinde bulunan her meydana adeta o gün yaşanan o duygusal bağ 

ve birliktelik ile verilen bir isim. Fakat kentin kendine ait değerleri vardır. İskele Meydanı 

bizim için öyle bir yer. Bu şehirde yaşayan yurttaşların yüzde ellisinden fazlası orayı İskele 

Meydanı diye bilmek istiyor. Ben biliyorum bunu aramızda konuştuk. Taciz ediliyor. İnsanlar 

vay CHP geldi 15 Temmuz Demokrasi Meydanının adını kaldırmak istiyor diye, grubu AK 

Parti grubunu belki de Millet İttifakının diğer üyesi Milliyetçi Hareket Partisi grubunu. Özür 

dilerim Cumhur İttifakının üyesi Milliyetçi Hareket Partisi grubunu taciz ediyor. Böyle bir 

ülke haline geldik biz. Vay efendim niye bunun adı böyle geldi, bu CHP ne yapmaya çalışıyor 

deyip sizi zorda bırakıyorlar. Ben bunu anlayabiliyorum. Ve fakat anlayamadığınız bizi de    

15 Temmuz Demokrasi Meydanı dediğimiz sürece insanlar taciz ediyorlar.  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Neden yapıyorlar,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir şey yapmalıyız. Soralım halka. 

Yapalım plebisit,  

       --Meclis Üyesi: Oylayalım,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gemliklinin önüne koyalım sandığı 

gelsinler mahallelerinin ismi ne istiyorsa o olsun meydanlarının ismi. Ben varım buna, 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Önerge verin Başkan, 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım şöyle oybirliğiyle geçmiş olan bir 

meydanda sizin, bizim, MHP’deki, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yanlış yapılmış, 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yanlış yapıldıysa düzeltmenin, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam,  

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yine yeri burasıdır.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yo halka soralım. 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Verin önergeyi,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Halka soralım. 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Önerge verin,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Niye halktan korkuyorsunuz? Her 

fırsatta sine-i millet dönüyoruz.  

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Halktan korktuğumuz yok. Halkın temsilcisi 

olarak burada değil miyiz? Bir dakika,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili arkadaşlar,   

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bir dakika. Halkın temsilcileri olarak biz 

buradayız. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Halkın temsilcileri tarafından defalarca 

hata yapıldığına bu memleket şahit oldu. 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hatadan dönme,   

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

       --Meclis Üyesi: Önerge verin düzeltin,  
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       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Soralım halka. Bu belediye 

meclisinden bunun geçmesinin mümkün olmadığını biliyorsunuz. Verelim Meclise. Halka 

soralım, 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Çoğunluğunuz var.  

       --Meclis Üyesi: Halka soralım, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar bir yerin isminin değişmesi 

için üçte iki çoğunluğa ihtiyaç var.  

       --Meclis Üyesi: İçimizden veya diğer partiler tarafından arkadaşlar ……… 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani şimdi bu durumu, bu durumu 

       --Meclis Üyesi:  …………… 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kaşımamak lazım artık ısrarla. Bırakın 

kim nasıl istiyorsa öyle desin 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım resmi kurumların, resmi dairelerin 

hata yapma lüksü yoktur bizim gözümüzde de ve bunu biliyorlar ve bilerek isteyerek bu şekil 

yapıyorsak. Dile gelmişlikler başkadır. Kullanmak başkadır. Ama isteyerek bilerek 

billboardlarda, yazışmalarda ısrarla ve ısrarla iskele meydanı. Biz size geçen meclisimizde de 

söyledik arkadaşlarımızla birlikte. Eski adı iskele meydanı olarak kullanırsınız parantez 

içerisinde. Biz yazılan şeylerde gazeteci arkadaşlarımızın da yazmış olduğu Demokrasi 

Meydanı parantez içerisinde İskele Meydanı algıyı yönetmelik, yönetmekle alakalı 

yapıyorsunuz. Ondan yana biz sıkıntı yaşamadığımızı ama resmi kurumun, resmi,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar, 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Koymuş olduğu resmi adın olmuş olduğu yere 

dikkat ve hassasiyet istiyoruz dedik. Bu hassasiyete de lütfen dikkat edin dedik. Şunu da 

söyleyebiliriz. Biz milletin temsilcileri olarak biz buradaysak, burada almışız ve milletin 

temsilcileri olarak biz burada savunucuysak sizde meydanı sormak, millete sormak aynı 

şekilde. Buraya da soralım. Buradan çıkacak karara biz yine uyarız. Buyurun buradayız.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Halk oylaması başka bir şey. Yani ikisi 

aynı şey değil, 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Halkın temsilcisiyiz ama bizde, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Niye sorayım ama üçte iki çoğunluğu 

sağlayamayacağımı adım gibi bildiğim bir yerde bunu niye sorayım. Kaldı ki birde şunu 

söylüyorum ben size. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı olmasını isteyen yurttaş sayısı 

fazlaysa da memnuniyetle öyle olmasına devam etmek lazım. Şunu anlatmaya çalışıyorum. 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam soralım halka karar alalım gerekirse,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bak bu 

işleri, bu işlerden sıyrılmamız lazım.  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sebep vermemek lazım,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 

yerine kullandığımız isim İskele Meydanı, Nazım Hikmet RAN Meydanı değil; 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Hayır niye kullanıyorsunuz …… 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Politik yani,  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: ………. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Benim için orası İskele Meydanı. Bu 

kadar. Böyle biliyorum ben. 

       -- Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkan sen Gemlik Belediyesi ……. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Böyle biliyorum ben.  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: …………..kamu kuruluşudur, olabilir mi böyle bir şey 

ya,  
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       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben konuşmalarınız esnasında benim 

gösterdiğim hassasiyeti sizlerden de beklediğimi belirterek devam etmek istiyorum. Uğurlu 

gelecek neden kullanılıyor? Şimdi böyle bir iddiamız var. Böyle bir talebimiz var. Bunu seçim 

döneminde kullandık ve fakat içerisinde Cumhuriyet Halk Partisini sembolize eden hiçbir şey 

yok. Efendime söyleyeyim, adımı da yazmadım. Bu bir temenni. Şimdi o çantaların içerisine 

birer tane etiket koydurtturuyorum 12’şerli. Gemlik Belediyesi altta. Altında da Gemlik’e 

uğurlu gelecek sizsiniz yazıp yanında o logo var. Etiket, bağımsız. İsteyenin kullanıp 

isteyenin kullanmadan kaldırıp bir kenara koyabileceği bir şey. Çanta. Okul çantası. İçine 

matarası, beslenme çantası, kalem kutusu, kurşun kalemi, silgisi, kırmızı kalemi, pastel 

boyaları, kuru boyaları, piriti, yapıştırıcısı, makası, sayı çubuğu, sayma fasulyesi. Bütün 

bunlar güzel yazı defteri, kareli defter. Efendim resim defteri. Bütün bunları bunun içine 

koydum. Seçimlerden önce şöyle anlatıyordum; arkadaşlar bu memlekette bizim 

çocuklarımızın kitaplarını Tayyip Amcaları veriyor. Allah nasip etsin defterlerini, çantalarını 

da Uğur Amcaları verecek. Böyle çıktım anlattım ben bu insanlara. Bir gerekçesi vardı. Belki 

anlattım bireysel. Oğlum Ömer’i dokuz yaşında. Bu sene dörde gidecek. Okula ilk gününde 

götürme fırsatım oldu. Diğer iki çocuğumu götürmediğim için huzurlarınızda hepsinden,  

ikisinden de özür diliyorum. Bu biraz tekne kazıntısı diye kıymetli herhalde. Yakışıklı çocuk. 

Rabbim nasip etti sağlıkla, sıhhatle büyüsün inşallah. Hepimizin ki gibi.  

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Amin, Hepsi, cümlesi inşallah, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Babası İlçe Başkanı, İl Genel Meclis 

Üyesi falan neyse titri var, torpilde var. Grand tuvalette giydirdik. Her şeyi üzerinde tam 

tekmil çantası elinde. En öne oturdu. Ve fakat ben ordayken iki çocuk geldi. Sırf ellerinde 

çantası yok diye, düzeni bozucu bir görüntü var ortada diye, belki hiçbir kötü niyet 

olmaksızın, geç yavrum sen arkaya diyerek arka tarafa alındı. Benim gözlerimin önünde oldu 

bu. İki çocuğun, iki çocuğun ortaya çıkarttığı bir sonuçtur bu. Hayatlarının ilk resmi gününde, 

hayatlarının ilk golünü yedi o çocuklar. Arkaya geçtiler. İki öğrenci hepsi o ya. Oturduk, 

günlerce bunu düşündük. Dedik ki bak bu iki çocuğun hatırına nasıl bu soruna müdahale 

edebiliriz? Nasıl çözebiliriz? Değişik değişik şeyler çıktı. Araştıralım dedik Sosyal Hizmetler, 

Sosyal İşler Müdürlüğümüz marifetiyle. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan çocukları bulalım 

onlara verelim dedik. Bunları bulduğumuzda nasıl dağıtabilirizi konuştuk. Gidip bu memleket 

bunu gördü arkadaşlar ve ben hiçbirinizi görmedim açıklama yaparken. Yaşlı bir teyzeye 

zeytinyağı tenekesi uzatıp yanında resim çektiren belediye başkanları geldi bu memlekete. 

Hiç birinizi açıklama yaparken görmedim.  

       --Meclis Üyesi: Yaptık, yaptık 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Görmedim ben. 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Beraber yaptılar, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu çocuklara nasıl bunu dağıtabiliriz. 

Onları rencide etmeden düşüncesi bütün çocuklara almamız lazım şeklinde bir duruma 

dönüştü. Götürdük dağıttık. Bütün okullarda şuan şeyler çantalar, bu bahsettiğim malzemeler. 

Öğretmenlerine teslim edildi, sıralarına konuldu. Gittiklerinde Pazartesi günü Belediye 

Başkanlığı Makamına Gemlik’te yaşayan yurttaşların vermiş olduğu destek sayesinde 

Rabbime şükürler olsun. Gelmiş olan Uğur Amcaları onlara vermiş olduğu sözü yerine 

getirdi. Uğur Amcalarından sözünün altında Gemlik Belediyesi tarafından dağıtılacaktır diye 

de yazıyor. Resmim yok, ismim yok. Resimlerini basıp dağıttı burda benden önceki Belediye 

Başkan arkadaşımız. Bak ben yapmadım. Bütün derdim bak her konuşmamda aynı şeyi 

söylüyorum. Bunu bilmeden istemeden çiğnediğim, kendi kendime bu durumu zora soktuğum 

şeyler yapıyor olabilirim. Diyorum ki zaten ikaz edin beni. Ama bunu siyasete dönüştürmeyin 

arkadaşlar. Bir aradayız sürekli. Söyleyin. Emrah söyleseydin mehter takımı da yürüsün diye. 

Belki yürürdü abicim.  
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       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım Festivalin programlanmasına dahil 

olsaydık zaten söylerdik. Ama dâhil olmadık. Ne bütçesinde ne hazırlanmasında … 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bizi kimse çağırmadı, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam Kent Konseyi, Kent 

Konseyinin yaptığı bir organizasyon bu arkadaşlar. Bugüne kadar hep böyle yapıldı.  

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Niye Başkanım haberimiz yok.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani isteseydin mutlaka bu bilgiyi 

ulaştırırdın. 

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım orda,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Niye bekliyoruz bak Gemlik Zeytin 

Festivali. Hata yapabilirler. Yeni bir ay önce seçilmiş adamlar bunlar. Ben gözden kaçırmış 

olabilirim. Kültür Müdürlüğümüz zaten bize en son gelecektir bu konu deyip işin içine dâhil 

olmamış olabilir. Ve fakat bunlar gerçekten bu kenti bir adım öteye taşımak peşindeyiz biz. 

Ben buna inanıyorum. Mazeret değil ulaşabiliriz. O bilgiyi ulaştırabiliriz. 

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Daha yararlı olur bu. 

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Davetiyeler gelmeyen programa nasıl ulaşacağım 

ben, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam haklısın. 

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Oradan ulaşabilirsiniz diyorsunuz, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Davetiyeler, bak davetiyeler 

gönderilmiş. Sana gelip gelmediğini de bilmemiz mümkün değil söylemezsen. Söylediler. 

Uğurlu gelecek şarkısı. Beni de rahatsız etti. Ne münasebetle bunu çalıyorsunuz burada. 

Gemlik’in şarkısı var artık.  

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Niye demediniz Başkanım bunu,   

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir dakika. Sevgili BARUTÇUOĞLU 

bana Başkanım bu bu olmuyor burada der demez anında müdahale ettim, kestirdim. 

Gemlik’in şarkısı var. Çıksın çalsın. Ha bir tane çaldırırım ha. Bir tanede uğurlu gelecek çalar 

arada bir yerde. Çalsın o kadarda. Çok görmeyin. Şarkıda güzel. Şarkıda güzel yani. Gemlik’e 

uğurlu gelecek diliyoruz. Körfeze bolluk, zeytine bereket, ulaşımda kolaylık, yoksula adil 

yaşam, çocuklara öğrenciye destek uğurla gelecek. Bu bir iddia. Arada bir tane çaldıralım ya. 

Abinizim ben sizin, Kardeşinizim, Arkadaşınızım, fazla gelmesin. BELGEM, lay lay lom. 

Ben lay lay lom yapıyordum sevgili Osman DURDU. Sen ne yapıyordun?  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ben yapmıyordum. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yapmıyordun. Bak Giresun 

Derneğinin, Giresunlular Derneğinin yapmış olduğu binanın açılış töreni. Tarih söyle bana 

Sevgili YAVUZ. Aşağı yukarı. Seçimlerin hemen arkası demi böyle bir ay, ya vardır ya 

yoktur. O tarihte Milli Eğitim Müdürümüzle sağ bak burda aramızda, Nisan ayında Bursa 

Milletvekilimiz sayın Zafer IŞIK ’ta bir kenara çekip konuştuğumu gören gözler de vardır 

burada, derdim buydu; BELGEM binası Gençlik Spor Müdürlüğüne, Bakanlığına ait bir bina. 

Bir amaçla kurulmuş, yapılmış. Bu amaca Cumhurbaşkanımız tarafından bir talimat 

belediyelere bu yönde verilince de bir uygun, fiziki uygun yer olmadığı gerekçesiyle ana 

işlevi bırakılıp, BELGEM olarak çalışmasına müsaade edilmiş. Sonra bir yıl geçtikten sonra 

bir kez daha süre uzatma inisiyatifi kullanılmış. Ve en son yaptığımız Belediye Meclis 

toplantısında Temmuz ayında burada, buradan çıktıktan sonra hep birlikte, hatta bir 

talebimizde Hasanağa Gençlik Kampı içindi. Süre uzatımına ilişkin. Birlikte gidip Gençlik 

Spor Müdürlüğümüze herkesin huzurunda teşekkür etmek isterim. Sen bizzat arayıp ilgili 

arkadaşımızı konuştun, konuşturdun bizi.  
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         BELGEM ’in binasını alabilmek için bir girişimde bulunduk. Lay lay, bu lay.            

Lom kısmında cevap aldık. Biz burayı artık size vermeyeceğiz. Dolayısıy.., çünkü biz burayı 

yapış amacımıza uygun olarak kullanmak istiyoruz dediler. Sakın bir siyasi kasıt aramayın.  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Size vermeyeceğiz değil. …………….. zaten 

……………………..  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aynen öyle, 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: ……… sadece CHP’ye değil. CHP kazandı diye 

vermemezlik gibi bir şey yok.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onu söylüyordum peşine.  

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Boşaltın diye ….. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bunun bir siyasi yanı yoktur. Ak 

Partide devam ediyor olsaydı bu binayı zaten biz tebligatını yapmış ve 

kullandırtmayacağımızı söylemiştik dedi. Şansımızı zorladık. Başka uygun binamı vardı 

memlekette?  

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım seçimden önce tebligat geldi zaten, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sonra Gazi İlköğretim Okulunun bu iş 

için BELGEM yani belediyenin Gençlik Eğitim Merkezi olarak faaliyet gösterebilmesine 

olanak sağlaması için Milli Eğitim yine milletvekilimiz Zafer IŞIK ’la şifahi görüşmemizi 

yapıp, Milli Eğitim İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yazısını yazdık. Her an da cevap gelecek. 

Buda lom kısmı.  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yani bundan şunu mu anlamalıyız biz. Ben üstüme 

düşeni yaptım. Ama iktidar yapmadı mı? 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır ne münasebetle. İktidarda üstüne 

düşeni yapıyor.  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: … bu sizin sorumluluğunuz 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Lay lay lom yaptın dersen bunları 

anlatmak durumundayım. 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yapıyorsunuz ….. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben lay lay lom yaparken sen de bu 

memlekette siyaset üreten bir kişi olarak ne yaptın diyorum? Niye zorlamadın beni.  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: ………. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Niye zorlamadın? Üstüne düşeni niye 

yapmadın? 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ben söz kesmeyeyim. Söz alcam sonra, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: E kesiyorsun ama kesmeyeyim ama 

kesiyorsun. Velhasıl orda geçen yıl 400 çocuğumuz eğitim aldı. Bu sene yine en az o kadar 

çocuğumuz eğitim alsın diye bende en az senin kadar istiyorum. Ve fakat işler çok  işte öyle 

istediğimiz gibi yürümüyor. Şimdi Gazi İlköğretim Okulu verilir verilmez Kültür 

Müdürlüğümüzün şuan yaptığını söyleyeyim. Fiziken oranın hazırlanması noktasında 

çalışmasını yapıyor. Orası bize verildiğinde duyurularını yapıp anında öğrenci toplayabilecek 

duruma geleceğiz. Bir taraftan bakıyoruz buna. İşin bu tarafına. Akhisar zeytinine ilişkin bir 

şey geldi. Ona konunun muhatabı burda cevap verir birazdan. Ha bu arada şunu söylemek 

istiyorum. Bir daha söylüyorum. Sevgili BARUTÇUOĞLU dinlerseniz sizin de size de 

geliyor bu. Benim çok kuvvetli bir iddiam vardır. 48 yaşına geldim artık. Ben hata 

yapabilirim. Allah’ın kuluyum. Bu mümkün. Ben hata yapmam demem. Ve fakat bile isteye 

ben yanlış yapmam. Size yanlış görünebilir ama ben yanlış yapmam. Hata olabilir bak bu 

Allah yani Allah kulu herkesin yapabileceği bir şey.  
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         Ve ben hayatımın hiçbir döneminde özür dilemekten korkmadım, utanmadım. Ufak 

tefek şeyler oluyor. İstemeden üzüyoruz birbirimizi. Özür dilemeyi bilirim. Özür diliyorum 

varsa böyle şeyler. Davetiyenin geç gelmesi. Sekiz gün boyunca postada gezmiş davetiye. 

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sayın Başkanım.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yazıldığı günlere baktım. 

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Davetiye postada gezer mi Başkanım? Siz bu 

işleri daha iyi biliyorsunuz. … 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, 

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: …… 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hata hata postaya verilmesinde. 

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: …… 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Oraya verilmesinde sorun bu kadar. 

Yani ve fakat bunu telafi etmek konusunda yani şöyle hissettiniz mi? Doğru söyleyin ya. 

Davetiye gelmedi, biz davetsiz olduğumuz yere gitmeyiz. Böyle hissettirdim mi hiç herhangi 

bir an?   

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Hissetmedik, düşünmedik ve sonra Festivale 

katılım sağladık.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İşte bu kadar ya.  

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

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İşte bu kadar,  

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: …Sedat arkadaşımıza ben bizzat davetiyeler 

bizim elimize ulaşmadı. Hala bekliyoruz. Ticaret Odasına geldik konuştuk. Son gün geldi hala 

bize davetiyeler gelmedi diye de bizzat kendisine de söyledim. 

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım,  

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Postanede bekliyor. Niye postaneye verdik dedi, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam,  

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

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam Sevgili Başkanım. Bunu 

söylüyorum bende. Yani bunlar ufak tefek işler ya. Kolay işler bunlar. Bir daha dikkatli 

olurlar. Öyle yapmazlar. Postaya vermezler mesela. 

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Bizde düzelsin diye ….. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Dolayısı ile hani cevap verip 

sonra toparlarım. Toparlayıcıda bir konuşma yapmak isterim dedim ama uzattım da. O 

toparlayıcı konuşmayı inşallah yapmama gerek başka bir şey kalmaz. Festival bütçesiyle 

alakalı  aşağı yukarı harcanan miktar önümde.  

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım soru şuydu. Yani festival bütçelerini 

daha önceki dönemlerde Galip Bey çok iyi bilir.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Meclise ilişkin, bütçeye ilişkin meclise 

bilgi verilip. 

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Tahmini bütçe yapılırdı,  bütçeler uzun uzun 

görüşülürdü, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öylemi yapılırdı? 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: …………o şartlarda festivale, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öylemi yapılırdı? 

       --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Yapılmasını isterdik, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öylemi yapılırdı? Ben hiç görmedim 

ya, 
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       --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Başkanım, 

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Kültür İşleri Müdürlüğü bununla alakalı bir 

kalem var. Harcamaları buradan yapıyor ama meclis kararıyla yapıyor. Biz bu sene yapmadık. 

Niye yapmadık? Soru o; 

       --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Yok, o konuyla ilgili,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki; Hüseyin, Dilek biriniz bir cevap 

verin bu işe. 

       --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Sayın Başkanım, Değerli meclis 

üyeleri, değerli mesai arkadaşlarım. Başkanım daha öncesinde festival bütçesinin meclis 

gündemine gelmesinin nedeni şuydu. Festivalin birincisinden beri o bütçeleri Mehmet ÇELİK 

beyefendiyle Kent Konseyi Genel Sekreteri ile biz hazırlıyorduk. Her yıl geçen sene hariç 

Kültür Bakanlığının bu tip festivalleri destekleme fonlarından faydalanmak için bunu 

hazırlıyorduk. Kültür Bakanlığı da bu vereceği destek için bizden şunu istiyordu. Meclis 

kararı alınacak. Bu meclis kararı da mülkü amirin onayına sunulacak diyordu. Biz festivalin 

meclisin bütçesini buraya getirmemizin de, onay almamızın da tek nedeni Kültür Bakanlığına 

müracaat etmek içindi. Buradan karar almak içindi. Kaldı ki, 

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

       --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Yani şöyle bir şey var saygıdeğer 

meclis üyem. Festivalin yapılan harcamaları Temsil Tören Ağırlama ve Tanıtma giderlerinden 

yapılıyor. Dolayısıyla buna ilişkin yönergede derki; Belediye Başkanı Temsil Tören ve 

Tanıtmayı meclisten herhangi bir suretle onay alarak yapmaz. Bu tıpkı Hem şehri Dernekleri 

şenliğinde yapılan ya da 30 Ağustosta yapılan etkinliklerde bunda meclisten onay alınıyor mu 

Bütçe için? Hayır, ödeme için alınmıyor.  

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Buradan şunu çıkartabilir miyiz Dilek Müdürüm? 

       --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Buyurun, buyurun;      

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Kültür İşleri Müdürlüğünde  Kent Konseyine için  

harcanan paralar temsil ağırlama talebinden mi yapılıyor? 

      --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Tabii ki. Temsil, tanıtma,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kent Konseyi için harcanan,  

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Festival işlerinde,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha tamam,  

      --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Temsil, tanıtma, araç kiralaması 

varsa ilgili bütçe kalemlerinden yapıldı. Yani,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Toplam, toplam maliyeti, toplam 

maliyeti, toplam maliyeti 700.000,00 TL civarında, yediyüz küsur bin lira,  

      --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Sponsorlar tarafından 

karşılanmayan kısmı tabi Kültür Müdürlüğü bütçesinden.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet,  

       --Hüseyin TURHAN Kültür İşleri Müdürü: Onunla alakalı  zaten meclise dosyamızı  

hazırlayacağız,  meclis  gruplarına göndereceğiz. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, 

       --Hüseyin TURHAN Kültür İşleri Müdürü: Ama faturalarımız tamamlansın,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam söyleyeceğim arkadaşlar,            

yediyüz küsur bin lira bir para harcandı bu festivali toplam harcanan, işte total ağırlaması, 

sanatçısı osu busu her şeyi dahil. Bunun çok önemli bir miktarı sponsorlardan alındı. Parayı 

henüz göndermeyen, hani söz verip göndermeyen sponsorlarımız var. Bunu da 2. Birleşimde 

öyle zannediyorum ki toparlayıp size sunabilecek duruma geleceğiz bütün detaylarıyla. 

 
Sayfa 15 



 

          Ama bu zeytin festivaline ya da belediyenin yaptığı festivallere ilişkin şeyler, kalemler 

kaynaklar zaten bütçe içerisinde var arkadaşlar, var. Onun için hani belediye meclisine 

bugüne kadar getirildiğini bilmiyordum. Bir sebebi varmış. Niye getirmedi Kültür 

Bakanlığından  biz de para alırdık.  

        --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Ama Başkanım festival      

tarihinde …., 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yetişmiyordu diyorsun,  

        --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü: ………. ay öncesinden müracaat 

edilmesi gerekiyormuş. 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kültür Bakanlığından hiç para 

alabildik mi o işle alakalı? 

        --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Bakanlıktan almadık ………. 

Bakanlıktan almadık ama bir de İl Kültür Müdürlüğünün bununla ilgili küçük bir bütçesi var. 

Ona ada festival tarihinden en erken 1 ay öncesinde müracaat edilmesi gerekiyor. 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ordan aldık mı? 

        --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Ordan aldım. 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kaç para? 

        --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü: 25.000.000,00 TL  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Niye o zaman meclisten geçmedi? İyi 

para o. 

        --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Başkanım, 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet,  

        --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü:  Başkanım ne iyi? Ama şöyle bir 

şey istiyorlar sayın Başkanım bizim festival sürecimizin çok kısaydı. Programı istiyorlar işte 

maliyetleri nedir bunu görmek istiyorlar ki sayın meclis üyemin söylemiş olduğu o maliyet 

çalışmasının o gerekçeyle yapıyorduk biz. Şimdi Kent Konseyimizin yeni seçilmesi 

dolayısıyla az öncede bahsettiğiniz gibi o sürenin kısa olması bizim bu çalışmayı yapmamızı 

engelledi.    

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Seneye yapalım müracaatı.  

       --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü:  Tabi tabi,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet. 6’yı 20 geçti, 1 saat 20 dakika 

oldu. Ben oturayım mı? Devam edelim evet,  cevap vermediğim bir şey var mı? Yok, 

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Benim söylediklerim de yok,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, Ercan?  

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Valla yani sosyal konutlar…..,   

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aaa Sosyal konutlarla ilgili bir bilgi 

demişsin. Bizim sosyal konut komisyonumuz var mı?  

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Var,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Duruyor mu? Her siyası parti 

temsilcisi var mı? Çalışsın komisyon,  getirsin partilere bilgiyi,  sosyal konutlar ile ilgili 

meclisten canlı yayında insanların önünde konuşmanın yarar değil zarar getirdiğine dair bu 

mecliste konuşmalarımız var. Onu parti grupları alsınlar her türlü bilgiyi komisyon 

üyelerinden, paylaşım yapmamız gerektiğinde yapıyoruz. Şununla ilgili bilgiyi verebilirim, 

bir toplantı yaptık o toplantıyla ilgili bilgi vereyim, 

       --Meclis Üyesi:  ………………..  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Müteahhitleri tarafından terkedilmiş 

olan konutlarda daha önce yapılan kurallarla tahsis edilmiş 99 yurttaşımıza tahsis edilmiş 

konut vardı. 
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         Yani müteahhitler bıraktığında 99 yurttaşımızı bir belirsizlikle karsı karşıya bırakmış 

olduk. Bu yurttaşlarımızı çağırdık sadece. Geri kalan peşin alan ya da diğer bloklardan 

alanlardan hiçbirini çağırmadık. 99 yurttaşımızın o gün 70, 75 civarı geldi oraya, toplantıya. 

Toplantılarda onlara şu seçenekleri verdik. Hani meclisten de geçirdiğimiz bir 24 konut daha 

vardı. İlginç bir tesadüf elimizde bu yıl içerisinde bitme bitecek olan bitmiş olan konutların 

içerisinde kalan toplam 99 tane daire vardı. 99 tane mağdur yaratma ihtimalimiz var, 99 tane 

de konut var durumundaydık. Hatta satışı kestirtirdim. O toplantıyı bitirip yurttaştan talep 

toplamadan satış yapmayın dedim,  iki ay ’a kadar satışlar durdu, yapılmadı bu konutlarda.   

26 tanesinin problemi çözüldü arkadaşlar. 26 adet. 3, 4 tanesi peşin konutlara geçti farklarını 

ödemek suretiyle. Detayları bir daha söylüyorum şeyden alabilir grup komisyon üzerinden. 

Bir kısmı mevcut konutlardan ben istiyorum dedi, bir kısmı benim paramı geri ödeyin dedi 13 

tane de böyle var peşinatımı geri verin bana dedi. Yani 26, 13,  39 civarı; Zeynep rakamlarda 

yanılmıyorum herhalde, 39 civarı en azından mağduriyeti ortadan kaldırmış olduk. Şunu teklif 

ettim orda yurttaşlarımıza belediye başkanınız olarak size şunu söyleyebilirim dedim. Bakın 

Müteahhitleri tarafından bırakılan konutlarda bekleme şansınız var,  bekleyebilirsiniz en doğal 

hakkınız ve fakat başkanım nereye kadar bekleyeceğiz sorusuna cevap verebilmem mümkün 

değil. Çünkü 2 tanesiyle alakalı şeyden cevap geldi Çevre Şehircilik Bakanlığından, 

         --Meclis Üyesi: …………… 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O üçüncü şeyle alakalı, 2 tane etap la 

alakalı Çevre Şehircilik Bakanlığı ilgili müteahhit ’i haksız bulup feshi hakkını kullanabilme 

olanağı vermişti bize, irat kaydettik banka teminat mektuplarına da. Geçmiş dönem belediye 

başkanımızla ilgili suç duyurusunda da bulunduk. Çünkü bir teminat mektubunu daire 

müdürlüğüne vesair hiçbir şey söylemeden çözmüştü. Onla ilgili hukuki süreç devam edicek 

başka bir şey söylemicem, bilgilendiriyorum. Bir tane şeyle ilgili bir etapla alakalı Çevre 

Şehircilik Bakanlığından henüz cevap bile gelmemişti bu toplantıyı yaptığımız zaman,   

dedim ki ya bütün bu aşamaları hukuki aşamaları aştıktan sonra ancak bir seviye tespiti 

yapmamız gerekecek. Onun üzerinden tekrar ihaleye çıkmamız gerekecek ve bir belirsizlik 

var. Benim adıma da belirsizlik var, tarih veremiyorum buna rağmen beklemek istiyorsanız 

bekleyebilirsiniz dedim.  Sonra 2. Seçenek; ver benim paramı ben artık bu bekliyecek 

durumda değilim deyip yatırdığınız peşinatları talep edebilirsiniz. Bir yıl içinde sözleşme 

gereği geri ödeme imkanımız var. Bunu söyleyen ….. az olursa hemen öderiz. Çünkü  ben 

ordan gelen satışlardan gelen parayı kullanmıyorum sosyal konut dışında. Hak ediş ödüyoruz, 

bu tip işte ihaleleri yapıyoruz. Çok müracaatta bulunan olursa 1 yıl süremiz var satışlarla 

birlikte bunu eritiriz götürürüz şeklinde bir tercih imkanı verdim. 3 peşin konutlardan farkını 

ödeyip alabilirsiniz dedim. 4 seçeneği sunduk. 5 Ağustos’tu zannedersem, 5 Ağustos’ta cevap 

verin bize bu işe ilişkin dedik, gelip cevaplarını verdiler. İşte az önce bahsettiğim 39 en 

azından yurttaşımızla ilerde mağdur olabilme ihtimallerini ortadan kaldırabildik, geri kalanları 

da tercih ettikleri için bekliyorlar. Yani o bahsettiğim etaplarda onlara çıkan o konutları bitip 

teslim edilmelerini bekliyorlar.  

        --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım Sosyal konutlar konusu açılmışken bu 

konu hakkında özel bir konuşma talep ediyorum müsaadeniz olursa. Bittikten sonra, 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elbette,  

        --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Çok kısa,  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sosyal sosyal,  

        --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Bilgilendirme,  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam oturduğun yerden,  

        --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Oturduğum yerden kalkarak fark etmez nasıl 

isterseniz,  
Sayfa 17 



 

 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, bence de fark etmez, mahsuru 

yok. Dikkat edin sosyal konutlarla ilgili dikkatli konuşmak durumundayız. Orda bir durum 

var, hep beraber toparlıcaz.  

        --Meclis Üyesi: ………… 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, evet onu söylüyorum.  

        --Meclis Üyesi: ………… 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam onu söylüyorum işte, herkese 

teşekkür ediyorum. 

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bilgilendirme……  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet konuşmacı da bizi bekliyor bu 

arada,  

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

gündem dışı konuşmalarımızda bu sosyal konutlarla alakalı  ufakta olsa bir konuşmamız 

vardı. Ama sanırım meclis gündeminde bir raporda  bu konu geçiyordu bunu biz  Pazartesi 

günü değerlendiririz diye düşünmüştük ama şimdi   konu hasıl oldu.  Bu konuyla alakalı da 

birkaç bir şey kelam etmek istedik,  siz de  teşekkür ederiz  uygun gördünüz. Şimdi değerli 

meclis üyeleri  ve değerli katılımcılar şu konuyu çok özetlicem. Çok ta konuyu karmaşık hale  

getirmeden  bir şeyler söylemek istiyorum.  Başkan az öncede ifade etti,  çok dikkatli 

konuşmamız lazım.  Burası sosyal konut diye ifade etti ama  sonuçta ufakta olsa bir 

bilgilendirme yapıcam.  Şimdi durum başlangıcı  2015 yılında  bu toplu konutların yapıldığı 

alanlar Gemlik Belediyesine Çevre Şehircilik  Bakanlığı tarafından bir şart  ve şerhle verildi.    

Yani Bakanlık  Gemlik Belediyesine  bu alanları bir şartla ve şerhle verdi.  Neydi bu şartla 

şerh.  Şuydu;  6306 Sayılı kanuna göre  riskli alanların dönüştürülmesinde  kullanmak üzere  

sen bu alanları al, konutunu yap,  Gemlik’te riskli binalarını tespit  et bunları yık ve bunları  

bu konutlarla  dönüştür. Şartın şerhin açılımı bizce bu.  Bunu biz ilk defada söylemiyoruz.  

Önceki dönemde meclis üyesi  olan arkadaşlarımızda  bilirler  defalarca  bu işlemin böyle 

olması gerektiğini,  bu işi böyle yapmamız gerektiğini  ama dönemin  Sayın Belediye Başkanı  

Refik YILMAZ  ben risk alıyorum. Ben  bunları satıcam dedi.  Eyvallah hay hay. Durum 

böyle başladı.  Bu durumu da yanlış yaptık.  Bu sosyal konut adının çok önemi yok.  Sosyal 

konut olur. A konutu olur. Sadece konut olur, bu farklı bir konut. Yani mülk arsa bizim 

olsaydı biz buna sosyal konutta yapardık. A konut da yapardık, bunları ihalede satardık 

kurada satardık. Bu başka bir şey ama konunun başlangıcı herkesin dikkatini çekmek 

istiyorum. Bakanlık bu alanları bize şartla verdi. Ve biz bu satışları yaparken de bir yanlış 

yaptık. Şunu yaptık; konutları ürettik satışını kısmen yaptık, döndük yönetmelik yaptık. 

Yönetmeliği değiştirdik. O kadar ikazımıza rağmen Büyükşehir’den senin yetki alman 

gerektiğini söylememize rağmen en sonunda bunu da aldırdık. Hatta hatırlayanlar olur,  en 

sonunda Emrah Bey’in hatırını kırmadık Büyükşehir’den de yetkiyi aldık demişti burda 

tutanaklarda var. İş uzadı, yanlış başladı. Çünkü biz o alanlara konutu yaptığımız zaman 

Gemlik sınırları içerisinde tespit ettiğimiz riskli binaları tespit ederek bunları analiz yaptıktan 

sonra gerekirse yıkarak buradaki vatandaşlarımızı bu konutlarla takas ettirmek zorundaydık. 

Şart şerh bunu söylüyor. Kanun maddesi devam ediyor. Eğer sen bu şartta şerhe dikkat 

etmezsen ne olacak onu da açıklayalım; Eğer sen bu şarta dikkat etmezsen bende bunu tespit 

edersem bu verdiğim alanları hazineye geri alırım der. Şimdi karmaşık bir durum; daha da 

karmaşık bir halde daha da karmaşık bir hale ne yazık ki gidiyor. Peki bu yanlış böyle başladı 

geçmiş dönemde,  devam ediyor. Yeni dönemde sizin belediye başkanınız da göreve geldiniz, 

bu işlemler hale devam ediyor.  
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         Yani siz bu işlere müdahale ediyor musunuz farkında mısınız yani şuanda benim 

düşünceme göre sosyal konutlar yapılması, yönetmeliğin hazırlanması yönetmeliğe burda evet 

oyu kullanan tüm meclis üyeleri bu işlemleri yapan tüm Emlak İstimlak ’taki müdür ve 

personel arkadaşlar istemiyorum ama gün gelecek bunla alakalı bir hesap verecek yani, 

bunlara biz de dahiliz. Çok şükür ki Milliyetçi Hareket Partisi gurubu olarak sosyal konutların 

gündeme gelmesinden bugüne kadar hiçbir konuya mecliste evet oyu kullanmadık. Çünkü bu 

işlere biz biliyorduk. Nefesimizin yettiği kadar sesimizin çıktığı kadar bunu tüm Gemlik 

kamuoyuna paylaştık. Durumu bu şekilde toparlayayım herhalde durum net anlaşılmıştır. 

Burdaki sorum şu; şuraya bağlayacam. Siz bu işleme niye devam ediyorsunuz Başkan. 

Teşekkür ederim, çok sağ olun.   

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bide tavsiye alabilir miyim peşine?  

        --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Neyle alakalı durumla mı alakalı,  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet ne yapmalıyız,   

        --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Şimdi durumla alakalı zaten geçmişte Çevre 

Şehircilik Bakanlığına bir yazı yazılmış, bu sıkıntı herhalde bir şekilde kendini hissettirmiş, 

Çevre Şehircilik Bakanlığına  bir yazı yazılmış bu şerh ve şartın kaldırılması noktasında, daha 

sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı bu arada Başkanın yazışmalarını da birer nüshasını bu 

bahaneyle burdan sözlü olarak talep edeyim. Çünkü bizim yazdığımız bir tane yazı var. Çevre 

Şehircilik Bakanlığının 29 madde belediyeye göndermiş olduğu bir yazı daha var ve bizde 

sanırım geçen hafta Bakanlığa, Bakanlık şunu diyor; yani kanun maddesini yazmış, bunları 

böyle yapmazsan hazineye iade olur. Veyahut sen bunu yaptın satışlarını da yaptın bu parayı 

özel fonda toplayarak bu parayı kentin kentsel dönüşümde harcadığını bana bilgi belge 

dokümanlarla gönder demiş. Bizde sanırım geçen hafta bu yazıya cevaben bir yazı 

hazırlamışız. Şimdi tavsiye ederken bir kere masaya, durumu  masaya yatırmak lazım. 

Bakanlıkla, hükümetle bu durumu olabildiğince  konuşmak lazım. Elimizde kalan etaplar 

varsa Bakanlıkla konuşmak en azından bunları Gemlik’te bazı noktalara, noktalarda riskli 

binaları tespit ederek bunların birbirine dönüşmesiyle kurtarır mı bilmiyorum. Buna da biraz 

çalışmak lazım. Özetle bunu söyleyebilirim. Yani bizim,     

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi,  

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Pazartesi günü gündemimiz ama önüne 

geçmesini istemedik bu toplantının amma velhasıl sosyal konutlara gelince bize de girmek 

hasıl oldu.  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündemi, gündemi muhtemelen 

2.birleşimde konuşacaz. İşte dikkatli konuşmak lazım derken falan bunu kastediyorum 

arkadaşlar. Yani sıkıntılı bir yer orası, dediğin gibi düğmeler yukardan yanlış iliklendi çıkar 

gömleği diyorsan çıkartayım ama bunu açıkça söyleyin, deyin ki bırak burayı yapma.  

        --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım,  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İçinde konut satın almış olan bu kadar  

insanı hesabını hep beraber verelim, bırakalım. Bu kadar fiziken bu işin durumunun ne 

olduğunu biliyorken bunu burda konuşuyor olmak doğru gelmedi bana, ha  ne yaptın sen ben 

satıyorum sattığımı satabildiğimi, göreve geldiğim günden bu yana ordan bir tek kuruş parayı 

başka hiçbir yerde harcamadın sadece  o inşaatların yapımı için kullanıyorum. Sadece orda 

kullanıyoruz. Geliyor ya iadeleri ödüyoruz ya o inşaatların o müteahhitlerin yaptığı hak 

edişlerini ödemek üzere kullanıyoruz, başka hiçbir yerde kullanmıyoruz. Yani  ve umut 

ediyorum ki işte Zeynep gidiyor Cuma günü millet vekilimiz Zafer IŞIK ‘ın  Adalet ve 

Kalkınma Partisi milletvekili sevgili Zafer IŞIK ‘ın  girişimleriyle bir muhatap bulabildik orda 

çok şükür çok şükür. 
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        Cuma günü Zeynep Başkan sosyal konut şefimiz ve özellikle o konuda bilgi sahibi olan 

geçmiş eski Fen İşleri Müdürümüz Hasan Tahsin muhatabı ile görüşmek üzere Ankara’ya 

gidiyorlar. Bizim de cevap bulmakta zorlandığımız sorular var, var yani böyle bir durum var. 

ve fakat ne olur çok dikkat,  

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sayın Başkan az önce dikkat dediniz doğru  

katılıyorum ama bu kamuoyundan çok saklanılacak kimsenin haberi olmasın denicek bir 

durumumuz değil. Bu ortada bir sorun bu problemi çözme aşamasında kamuoyuyla beraber 

bütün siyası parti ortak destek vererek bu cenazeyi ortadan kaldırmak lazım. Yani bunu 

kamuoyundan saklayalım, bunu belirtmeyelim halktan gizleyelim diye bir durum bence çok 

doğru bir yaklaşım olmaz. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben halktan gizleyelim demedim zaten 

sevgili Başkanım. 

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Konuştuğumuza dikkat edelim deyince yanlış bir 

şey söylemediysem bu çıkar bunun anlamından. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet evet yani,  

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Ben yanlış bir ifade etmediysem, konunun 

yanlışlığıyla alakalı bir ifade etmediysem burdan bu o anlam çıkar yani,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi bu yaptığımız usulün 6306 sayılı 

yasanın ruhu uyup uymadığı konusunda sabaha kadar tartışabiliriz. Uyuyor diyen çıkabilir 

uymuyor diyen çıkabilir, 

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Valla bence, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bana çok uymuyor gibi geliyor yani. 

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Çok çok tartışmaya açık bir durum değil 

Başkanım, 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: ………. uymuyor,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ve arkadaşlar yani bırakın verin bir 

önerge hadi, 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Amacına uygun,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bırakalım, duralım. 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yo amacına uygun yapın 6306 sayılı,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu zamana kadar sattıklarını ne 

yapacaksın? 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Efendim,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bugüne kadar satın alınanları ne 

yapacaksın,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Satan hesabını verecek.   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl? 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Onu satan hesabını verecek 2 yanlış 1 doğru yapmaz.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl yani, 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sizden önceki yanlış yapmışsa siz de yanlış 

yapacaksınız  diye bir şeyiniz yok.  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam ne yapalım söyleyin arkadaşlar. 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Doğruyu yapın,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Neyi, nedir doğrusu? 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yaptığımız işin.  

      --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Sayın Başkan, sayın Başkan şimdi,   

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Ben teşekkür ediyorum, yerimi alıyorum 

geçiyorum. 
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      --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Emrah arkadaşımız dedi ki dikkatli konuşun derken 

halktan saklayalım algılamış. Böyle olmadığını çok iyi hepimiz biliyoruz, biz dönemimizin  

başında daha sırf bu konuyla ilgili özel bir komisyon kurduk herhalde. Bundaki amacımız da 

her siyasi partinin yani Gemlik’te ki her temsil edilen partinin burda gelip yorum yapmasıydı. 

Biz aslında bu çalışmaları aştık, sıkıntılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle geçmiş 

dönemden bugüne bunları o zaman ki yönetimde de dile getirmemize rağmen arkadaşlar ve 

bizler bunlar dikkate alınmamıştı. Zaten sıkıntılar burdan geliyordu. Ama mevcut durum var. 

Mevcut durumla ilgili çözüm üretmek gene bize ait. Yani bırakın onu geçmiş dönemdeki 

başkan hesabını versin dediğiniz anda Gemlik mağdur olur. Bu işe çözüm üretmekle biz 

sorumluyuz, bizim yönetimimiz bu işin çözümünü bulacak.  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Mutlu oluruz,  

       --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Ama hep beraber olacak bu iş, 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Mutlu oluruz, 

       --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Evet mutlu olmanız değil siz değil Gemlik mutlu olması 

için yapmamız gerekir. Hep beraber arkadaşlar burda laf çatarak eksik kelime bularaktan değil 

hep beraberce, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hep beraber yapmamız lazım, başka 

türlüsü mümkün değil bu işin, 

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Çünkü zarar gören,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak ben çok rahat şunu yapabilirim,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Gemlik insanı olcak,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Özür dilerim. Evet, çok rahat şunu 

yapabilir durumdayım. Arkadaşlar bu konunun sakat yeri çok bunları çözene kadar bu işi 

durduruyoruz diyebilirim.  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Olması gereken şu sevgili Başkan, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Diyebilirim yani,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Şu; şimdi nedir bu bakanlık bu araziyi Gemlik 

Belediyesine 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi amacıylan şartlı ve şerhli 

tahsil etmiş doğru mu ?  

     --Meclis Üyesi: Doğru,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Doğru. Bizim de ne yapmamız lazım evet  Gemlik afet 

riski altında olan bir alana geçmiş dönemdeki Belediye Başkanı bunu biraz zorladı. Gitti 

vatandaşa dedi ki gel dedi senin evinin yerine yer verelim dedi takas yapalım dedi eee şehri 

seyrekleştirelim dedi yoğunluk olan yerleri, şimdi belediyelerin de evet toplu konut yapma 

hakkı var, satma hakkı var, bu ayrı bir konu ama bu arsanın tahsis amacı bu değil burada kime 

verilmeli öncelikle. Şimdi zaten mevcutta 10.000 üzerinde bir riskli yapı stok ‘u var. Şimdiye 

kadar kaç tane satıldı? Geçmiş dönem ve sizlen beraber? Ya tahmini bir rakam,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 400 civarı. 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: 400 civarı. Peki 400 konutluk şehirde bir dönüşüm oldu 

mu? Olmadı, burdan hangi sonuç çıkıyor evet şehirdeki afet riski altındaki 10.000 ‘e yakın 

konut halen duruyor. Bunun üzerine efendim bin küsur konut daha geliyor, yoğunluk artışı. 

Yani dolayısıyla burda amacına uygun bir şey yok. Konu çok basit sizler amacına uygun bir 

şekilde bu konutları satın efendim. Şöyle olabilir belli bölge yani afet riski altındaki alanların 

dönüştürülmesi konu çok basit ve net yani. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Sayın Başkan yani şu şekilde yapabiliriz,  tekrardan 

meclis gündeme gelir satış şartları belli. Konutların kimlere satılacağı ile ilgili meclis 

kararımız var bizim. Gazi,  şehit eşlerinin……, 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: ……….pardon,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  Yani biz tekrardan,  
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     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O meclis gündemine ne dediniz? 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Çekimser, 

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Çekimser kaldık, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çekimser, 

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Biz ret dedik, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz hayır dedik ya, çekimserde 

kalmadık. Arkadaşlar bak bir daha söylüyorum neresinden tutarsan elinde kalır. Bu, 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: ……….ne elinde kalıyor,  afet riskli altındaki alanları 

dönüştürmek amacıyla buraların satılıyor olması problem ne,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Neyle yapacaksın binaları,  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Anlamadım, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Neyle yapacaksın o binaları, 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Kaynak bulacaksın,   

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 500 kişi bekliyor orda, 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Kaynak bulacaksınız,   

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onu bitireceğiz önce geriye kalan 

bloklarda senin dediğini yapmaya çalışacağız.  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Belediye Başkanı olurken,  Belediye Başkanı olmak 

isterken,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet,  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bunla karşılaşacağınızı biliyordunuz, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elbette,   

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam yani burada mazeret üretmek nasıl 

yapacağınıza siz karar vereceksiniz,  

       --Galip GÜR Meclis Üyesi: Şimdi sayın Başkan ben bir söz alabilir miyim? 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben izin verirsen cevap vereyim, ben 

işte ben de yapıyorum yapmam gerekeni,  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam bekliyoruz,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet,  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ama şuana kadar yanlış yapıyorsunuz,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani ben şuan yapmam gerekeni 

yapıyorum. Orda elde ettiğim gelirin hiçbir kuruşunu hiçbir iş için kullanmıyorum,  orda 

kullanıyoruz.  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Elde edilen geliri tartışmıyoruz,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gerekirse onun hesabını da vereceğim.  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Herkes yaptığının hesabını verecek,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani elbette,  

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Sayın Başkan ben alayım bir zahmet sözü. Şimdi burda öyle 

bir yere getirdiniz ki bu işi 6360 yasa var, Büyükşehir’le dönüşmüş ve merayı Çevre 

Bakanlığından çevirmiş yasal olarak ama şunu ortaya koyamıyoruz, burdaki arsa maliyeti ne 

bize. Şimdi ben kendi öz malımdan öz malımdan işi yapacağım hayır, şu tarafı var burda, 

bana burda diyebilir Çevre Bakanlığı sen burda elde ettiğin kardan kentsel  dönüşümde kullan 

yani bir şeyi ortaya koymak lazım. Bunun bir maliyet var bana ne veriyor arsayı benim tüm öz 

malımı kentsel dönüşümde kullanacak diye kaide olabilir mi ya? Bir yorum çıkarmışsınız ve 

üstüne gidiyorsunuz burda Osman Başkan’a,  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bir dakka bir dakka çok farklı şey konuşuyorsunuz,   

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Aynı şeyi konuşuyoruz,  
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      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Hayır hayır şu, şimdi Arsa sıfır maliyetli. 

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Bak Arsa sıfır maliyetli olabilir. Diyor ki,  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: ……….  

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Yasaya iyi bakalım; kentsel dönüşümde kullanmak şartı ile 

veriyor, 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet,  

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Burdan elde etmiş olduğum gelir, 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet oraya nasıl geliyor,  

      --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Bunun kaç para arsa maliyeti değeri tespiti şerh koymuş 

buraya, 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam,  

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Tamam mı bunun sonucunda sattığı ürünün veya öz malımın 

kentsel dönüşümde kullanacak diye bir kaide var mı ya siz ce?  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Var,  

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Nasıl var Allah aşkına ya,  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: O yapmış olduğunuz 6306 kapsamındaki konutu 

sattığınız zaman orda  ettiğiniz gelir,   

       --Galip GÜR Meclis Üyesi: Onu kimse engelleyemez sayın Başkan, onu kimse 

engelleyemez,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Başkan, 

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Yok yani,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili DURDU,  

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Bakın,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar yani sabaha kadar 

bitiremeyiz bu işi sosyal konut, sosyal konut komisyonu var ya, 

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Diğer konuyu söyleyeyim. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İzin verir misiniz sayın Başkan, izin 

verir misiniz böyle olmaz ki bu,   

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Nasıl olmaz yani Allah Allah,  

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sosyal konut komisyonumuz var dediniz biz 

sosyal konut komisyonu olarak daha 3.toplantıyı yaptık öyle miydi Mahmut Abicim? 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Toplantı talep ettiniz mi? 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Ettik.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ….. bizim,  

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Bi dakika bi dakika son toplantıyı talep edene 

kadar hale biz sosyal konutlarda hala şeyde kalıyorduk, en son Zeynep Başkanın ‘da 

Başkanlık yapmış olduğu biz ne zaman toplanıyoruz dediğimizde Perşembe günü o zaman 

toplanalım dedik. Toplantı  bundan önce bir toplantı daha olduğunda biz evet unutuldu gidildi, 

3.toplantıyı biz talep edene kadar hala biz talebinde şeyde yokuz. Biz  bu sorun var diyoruz bu 

sorunlarla birlikte  muhatap olmadığımızı dışarıda kaldığımızı, girişimleri yapıyoruz. 

Neredeyiz ne şekildeyiz ne olduğumuzu bilmiyoruz. Sosyal konutlarda olduğumuz Mahmut 

Abi biz kaç defa  toplantı yaptık, 

       --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Şamil Bey, …………. 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  3 defa değil mi?  

       --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Biz ertesi gün toplandık,  

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  O zamana kadar daha önce toplantılarımız 

olabilirdi, bu toplantıları biz talep ediyoruz da zaten. Talebin peşindeyiz şunu da, 

      --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: …………. 
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      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Ben konuşmamı bitireyim mi Zeynep Hanım, 

      --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: …………. 

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Özür diliyorum.  

      --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: …………. 

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Özür diliyorum ben zaten onu dile getirdim, 

ikinci toplantıyı yaptığımızı ve katılmadığımızı ben zaten söyledim. Yani 3. Toplantının daha 

taleplerimizi biz talep edene kadar hala ve taleplerimizin olmadığını sosyal konutlarda bizlere 

sorulduğunu bunlarla alakalı belediyenin girişimleri nedir? Ne şekildedir? Siz konuşmayı 

yaptınız ama konuşmayı ne şekilde yaptığınızı biz dahi bilmediğimizi çünkü siz muhatabınızı 

almış olduğunuz 75 tane, 90 kişi dediniz, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 99 kişi evet 75 geldi,  

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  99 kişiyi 75 kişinin geldiğini ama bununla 

alakalı kimlere ne şekilde nasıl yaptığımızı nasıl söylemler olduğumuzu burda siz daha yeni 

açıkladığınızı bundan önce daha bize bilgilerin gelmediğini biz toplantı talep ettik mi? Evet 

ettik ben söylüyorum talebimiz var bu taleplerle alakalı bundan önce 3.toplantıyı yaptık bir 

toplantı evet katılmadık 3.toplantı biz talep etmesek bu toplantılar da olmayacaktı  yani, yani 

nedir  ne diyelim durum tespitiyle alakalı,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Başkan yani bak şimdi bir şey 

söylücem, 

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Devam edeyim,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu böyle toplantı devam etmez,  ben bu 

toplantının, 

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şunu söyleyeyim,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Doğru yöntemle uygun şekilde 

yapılabilmesine olanak sağlamak zorundayım, bu benim görevim. Şimdi bir ihtisas 

komisyonunun 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Evet,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ya da bir araştırma komisyonunun 

çalışma usulü esasları bellidir. Açıp bak. Bir; ya meclis tarafından bir konu gönderilir. 

       --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Evet,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İki; komisyon üyeleri tarafından bir 

talep olur. Bu kadar yani, eğer biz komisyon toplantısı yapmak istiyoruz ancak bize yönetim 

tarafından fırsat verilmiyor  diyorsanız ben bunu eleştiri olarak kabul ederim.  Gerisi ajitasyon  

yapıyoruz durumuna geliyor yani.  

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ajitasyon  yapmıyoruz, 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: …………. Komisyona niye bu konu geldi Başkanım 

Komisyona niye bu geldi konu anlamadım,   

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya komisyon var işte otursun çalışsın 

bu mevzuları, 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Komisyon……….. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 6306 sayılı, 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Belirlemek değil ki…… doğrumu mu Mahmut Bey…..?  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 6306 sayılı, özür dilerim arkadaşlar 

6306 sayılı yasanın ruhu diyoruz.  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet,  
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       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Afet riski altında olduğu düşünülen 

alanlar, binalar, konutlar olan, 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Düşünülen değil olan,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olan,  yani arkadaşlar ne yapalım şimdi 

riskli alan mı ilan edelim Gemlik’in tamamını, 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Siz bilirsiniz Başkan,   

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl biz biliriz ya belediye başkanı 

oldun hadi Allah belanı versin e getiriyorsunuz sevgili başkan bu işi, ben samimi adamım, 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Problem çözceksin,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Problem beraber çözeceğiz beraber ben 

çıkartmadım o problemi, 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   O problemi ben çıkartmadım beraber 

çözcez ya öyle yok, 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Nasıl yok,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bunun bak bütün herkes görüyor bunu,  

ben aldım sorumluluk siz destek vermezseniz olmaz böyle ben yaparım sonunda da hesabını 

veririm, 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam o zaman,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  E bu kadar yani, 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam yapın o zaman,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  6306 sayılı yasanın ruhuna uygun olup 

olmadığını tartışır insanlar ya,  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Uygun değil,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sana göre değil bana göre de değil, 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: E tamam, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başkalarına göre öyle, 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Aynı şeyi söylüyoruz,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Afet riski alanlarda yaşadığı düşünülen  

yurttaşlara satılıyor o evler.  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: İyi o zaman,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eee Gemlik’in her tarafı riskli değil 

mi? 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Hayır test yaptırmış mı vatandaş riskli alan, 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: .......... edilecek alanda oturtturuyoruz 

insanları ya. 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Gemlik’te ilan edilmiş riskli alan var mı? 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani onun  için  dikkatli  konuşmak 

lazım  dedim.  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Özür diliyorum; Riskli alanları riskli yapıyı  

karıştırmayalım,  Riskli alanları riskli yapıyı  karıştırmayalım,  6306 Riskli Yapılar 

Kanunumuz var ama riskli alanlar  ile riskli yapı arasında farklarımız  var.  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Fark var evet. 

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Fark var,  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam ……….,  

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Riskli alan dersek Gemlik’in tamamen kitlemiş 

demektir…..,  
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       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu tavrı, bu tavrı  doğru bulmadım 

bilmenizi istiyorum. Bu tavrı, geldi başa çaresine bak bilmiyomuydum bunu gelirken.  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sorumluluğu hemen…..,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çözüm verin çözüm,  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Mesela şimdi kurulmuş olan bir sosyal konut 

komisyonu vardı. Bu  komisyonun kuruluş amacı gelişimi gözlemlemekle alakalı kime nasıl 

hangi şartlarda satılacağı ile alakalı kurulmadı ki bu hemen oraya attınız sorumluluğu,  

komisyon …………komisyon yapmadan ne yani,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyona konu gelmedi ya, kaç kane 

satıldı bilmem ne satıldıdan geldi…   

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Şunu siz çok doğru ifade ettiniz 6306 sayılı kanun 

kapsamında burası satılmadı doğru, tamam. 

      --Meclis Üyesi: …………. 

      --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Başkan, sayın Başkan komisyonun amacı  sadecene   

satış değildi. Mevcut durumun, 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Satış değildi, satışla alakalı bir şey yok,  

      --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Yoktu, sen söylüyordun pardon siz söylüyorsunuz da. 

Bak burdaki amaç durum tespiti yapmak, ihalenin durumu nedir, mevzuatı nedir, 

yönetmelikteki durumu nedir;  Bunu tespit etmek amacıyla komisyonu öneren yanılmıyorsam 

biz benimdir, 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Beraber verdik,   

      --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Beraberdir. Yani böyle bir komisyonun amacı ordaki 

durum tespitini yapmak, burda kimseyi mağdur etmeden  sonuca ulaşmaktır. Burdaki 

amacımız bizim o, o dur budur şudur değil, burda çözüm bulmak bizim sorunumuzdur ve 

bulacağız da bu çözümü yani.  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Burda gerilmemize gerek yok.  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi bu konu,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam konuyu uzatmaya gerek yok 

artık yeteri kadar konuştuk. Biz satışı yapılan 400 yurttaşı aileyi de düşünücek ama aynı 

zamanda işte bahsettiğiniz hususlara da dikkat etmesi gereken sonuçlar itibari ile beyniyle ya 

da eleştiriyi de alacak yerdeyiz. İzin verin bunu her seferinde konuşmayalım da. Sonuçlar 

itibari ile değerlendirelim. Evet teşekkür ederim, 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: …… denetim,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Yeteri kadar konu kifayet ile müzakere 

edilmiştir dedirtmeyin bana Allah aşkına ya.  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Diğer konuya isterseniz geçmek istiyoruz.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Diğer konu,    

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Cevaplar verdiniz ya bizi tatmin etmedi onlar ile alakalı. 

Söz hakkımızı istiyoruz.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok yeter ben bu kadar gündem dışı 

konuşma fazla gelir, gündeme geçecem 19:00 oldu saat.  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Cevap hakkımız doğdu ama,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ne münasebetle?  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Eleştiri yaptınız . Lay lay lomu beğenmediniz,  

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Bende Başkanım,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Beğenmedim. 

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Bana da bir cevap hakkı doğdu Başkanım,  
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    --Osman DURDU Meclis Üyesi: …… diyorsunuz ki bizim tercihimiz diyorsunuz evet 

tamam,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Gerekli cevabı, 

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bir göndermede bulunmak istiyorum,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gerekli cevabı bir daha ki toplantının 

girişinde yaparsınız, 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: ……… 

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şimdi,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok valla yok,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Mukayese bile kabul etmem.  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bu resmi kuruluşlar vardı hani paydaşlar 

içerisinde Kaymakamlık, Ticaret Borsası, Kent Konseyi ve Gemlik Belediyesi, şimdi bunlar 

bu davetiyelerde logolarını ve resmi olarak kullandıklarına göre buranın resmi adını da 

kullanmak durumundalar.  Yani ben buradan hepsi için bir hassasiyet beklediğimi ifade etmek 

istiyorum. Yani resmi kurumlarda bu hassasiyeti lütfen göstersinler. Ben onu söylemeyi 

unuttum o yüzden bunu ilave ediyorum.   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz, 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkan okul çantalarının içerisine etiket koyduğunuzu 

söylüyorsunuz isteyen çocukların yapıştırıp, istemeyen çocukların da yapıştırmayacağını 

söylüyorsunuz burda ayrışmaya kutuplaşmaya sebep veriyorsunuz, diğeri ise milli eğitimin bu 

çantaları dağıttırmaması lazım. Resmen bugün Uğur SERTASLAN ’ın ve belediyenin 

propagandasına ön ayak  olmuştur.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya arkadaşlar el-insaf ya el-insaf ya 

vallahi el-insaf,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: CHP li olmayan bir ailenin çocuğu geldiği zaman oğlum 

bunu yapıştırma bu CHP nin propagandası diyecek, okula gittiği zaman aaa ben yapıştırdım 

sen niye yapıştırmadın dicek hadi bakalım o zaman,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya beğenmicek beğenmediği için bu 

kadar basit ya. CHP nin logosu yok orda Gemlik Belediyesinin var üzerinde uğurlu.. 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Kimin? 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kimin?  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Benim değil,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kimin? 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sizin.  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sen mi biliyorsun.  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sizin o,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çocuklar bilmiyor.  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bu slogan kimin?  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Uğur amcalarıyım ben onların. 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Çocuklar eve gittiği zaman baba okulda böyle çanta 

verdiler böyle de etiket var yapıştırayım mı?  Oğlum yapıştır bu bizim partinin. Baba 

yapıştırayım mı? Oğlum yapıştırma bu öbür partinin. Çocuk sınıfa gidecek ya sen niye 

yapıştırmadın?  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Üzülerek izliyorum. Üzülerek. Yuh! 

Diyorum başka bir şey değil yani,  lay lay lom gibi oldu ama valla ayıp. Bak bir çocuk etiketi 

babasına sormaz,  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkan seviyorsun bu işleri.  
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      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Koyar,  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Kutuplaştırmayı …… 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Beğenirse yapıştırır beğenmiyorsa 

yapıştırmaz. Bu kadar ya bu,  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: ……… yanlış yapmış, bunla alakalı suç duyurusunda 

bulunacağız hem siz ile alakalı hem milli eğitim ile alakalı, hukuka bağlı kalmanızı tavsiye 

ederim. Bir süreç yaşadınız. Aynı akıbeti yaşanmamanızı öneririm.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bunun neresinde hukuksuzluk var?  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bu siyasi bir şey değil.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bunun neresi hukuksuzluk? 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Şurada; Danıştay’ın kararı var. Diyor ki; Belediye 

başkanları belediyenin hizmetiyle alakalı tanıtım yapabilir kendiyle alakalı yapamaz.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Belediyenin hizmetiyle alakalı o 

tanıtım ya.  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bu ne? Belediyenin hangi şeyinde var o ‘Uğurlu 

gelecek?  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İşte o  beni temsil ediyor. Mehmet 

Uğur SERTASLAN yazsaydım bir şey der miydi kimse.  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Adayken gene….. siz adayken  temsil ediyordunuz, 

şimdi Gemlik Belediye Başkanısınız. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak sevgili DURDU. Oraya şunun 

altına Gemlik Belediyesi logosu ve Mehmet Uğur SERTASLAN, 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ben şunu sormak istiyorum,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yazsaydım sorun var mıydı? O beni 

sembolize ediyor işte bak uğur böceğiyim ben.  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sevgili Başkan,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O böcek benim,  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ben size sordum dedim ki özür dilerim; Uğur amcadan 

Gemliğe uğurlu gelecek sizin soyadınız ……. Uğur rozet buna niye gerek duydunuz?  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Beni anlatıyor işte ya.  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sizin propagandanız yani. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır benim propagandam değil benim 

imzam o.  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sizin propagandanız, 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Benim imzam o imzam.  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Propagandanız 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi sen şöyle mi diyorsun Gemlik 

Belediye Başkanı bunu yapar ama Gemlik Belediyesi altına Gemlik Belediye Başkanı 

Mehmet Uğur SERTASLAN yazamaz mı diyorsun? 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Hayır propaganda yapamazsınız.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yazamam mı?  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Propaganda yapamazsınız, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mehmet Uğur SERTASLAN yazar 

mıyım yazamaz mıyım? 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Propaganda mı değil mi? 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Değil ne münasebetle adımı yazdım 

adımı. 
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     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Propaganda…. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Adımı yazdım ya.  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam her neyse,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet kamuoyu görecek bunu evet.  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim,  sağ olun.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Benim adım o bak böcek, uğur böceği 

benim.  

     --Meclis Üyesi: Gündeme geçelim artık ya,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Saat 19:00 acaba son, Mert DİMİLİ ‘ye 

bir söz verelim. Evet sonra da bir ara verelim.  

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Sayın Başkanım ilk önce tabi bu konuyu kamuoyundan 

halktan gizlediğimize ilişkin eleştiriye katılmıyorum, böyle olsaydı ben hukuk konusunda 

buna derc etmezdim bu yazıyı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazısından bahsettiğime göre 

demek ki hiç kimseden gizleme gibi bir niyetimiz yok. Konuya beraberce çözüm bulalım gibi 

bir yaklaşım sergiledim. Her devirde geçen dönemde de bu dönemde de Hukuk’a bağlı 

kalarak komisyon raporlarında hiç bir siyasete girmediğimi arkadaşlarım yakından bilir. 

Ancak tabi bu toplu konutlar konusundaki hassasiyeti ben kendilerinden 2014 seçimlerinden 1 

gün önce Gemlik Belediye hoparlörlerinden toplu konuta başvurunuzu yapın diye anonslar 

yapılırken ve ben İlçe Seçim Kuruluna koşarken benden başka kimse ilçe seçim kuruluna 

bunu kendi siyasi propagandanızda kullanıyorsunuz diye gitmedi. Bir tek ben gittim, 

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Siyaset …….. 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bittiyse gündeme geçelim,  

      --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Ben ilçe seçim kuruluna itiraz ettim. Veya her seçimden 

öncede bu toplu konutlar bir siyasi malzeme haline getirildi. Şimdi tabi yasanın …… ben 

Osman Başkan’dan ayrılıyorum.  Yani 6306’nın birebir metnine bağlı kalınabilir ya da ruhuna 

hitap eder. Ben ne Refik Başkan’ın ne de Uğur Başkan’ın bu sosyal konutlar konusunda kendi 

siyasi emellerini düşünerek belli bir aşamadan sonra hareket etmediklerini düşünüyorum.  

Niye buradan toplanacak gelir elde edilecek gelir başka bir amaca sarf edilseydi o sarf 

edilseydi o zaman yasanın ruhuna aykırı düşer ve bir suç teşkil ederdi benim şahsi kanaatim. 

Ama burdan gelir elde edip bunu kentsel dönüşümde kullanırsan Çevre Şehircilik 

Bakanlığının da buna bir itiraz olacağını zannetmiyorum. Ancak tabi biz seçildikten sonra 

defaatle  tabi Ankara’da  toplantı talep etmemin de sebebi buydu. Bakanlık ‘la koordineli 

şekilde götürmek lazım. Bu konuda geçen dönem Refik YILMAZ ’ın başarılı bir icraatıdır 

aslında bu Çevre Şehircilik Bakanlığı ile diyaloglar ve bu kadar sayıda hazine arazisinin 

Gemlik Belediyesine tahsisi, kendisine de söylediğim gibi başarılı bir çalışmaydı. Ondan 

sonra uygulamadaki bir takım aksaklıklar tabi bu işin amacından sapmasına yol açtı. Şimdi 

hep beraber tüm gruplar olarak biz Gemlik’teki mağdur vatandaşlara Gemlik’in tamamının da 

Büyükşehir Belediyesinde daha önce kabul edilmiş bir meclis kararı olduğunu biliyorum. 

Tüm Bursa ilçelerinde kentsel dönüşüm kapsamında zaten yani Bursa’nın deprem karşısında 

riskini de dikkate alırsak. Çevre Şehircilik Bakanlığıyla da biz işte Nilüfer’de yaşanan 

mağduriyetlerin yaşanmaması, emsal artışlarının tekrar  konuşulması tüm belediyelerin 

aslında ortak sorunu olan bu kentsel dönüşümün daha merkezi idareden ve Çevre Şehircilik 

Bakanımızdan bu konuda yeni bir yasal düzenleme belki yapmasını talep etmemiz lazım. Zira 

burada amaç Gemlik’te riskli yapılarda, riskli bölgelerde oturan vatandaşlarımızın tamamının 

taşınması şeklinde değil. Yani dönüşüm şeklinde bir kaynak yaratmak olmalı. Ben bu 

duygularla tüm meclis üyesi arkadaşlarımı konuya çözüm için Ankara’daki toplantımıza 

iştirak edeceklerini düşünüyorum. Hepinize saygıları sunuyorum. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz. 15 dakika ara verelim. 

Sonra teklifler başlığıyla devam edelim.   
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II. OTURUM 

 

 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu arada yeni göreve gelen son meclis 

toplantımızdan sonra yeni göreve gelen daire müdürlerimizin mecliste tanıtılması, takdim 

edilmesi gibi bir durum varmış. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımız burada mı yoksa bunu hani 

görüşüldü gibi kabul edip ikinci birleşimde kendilerini takdim etmelerini isteyelim mi? 

Guruplar adına uygunsa,  

       --Meclis Üyesi: …………….. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Kemal yeni göreve başlayan 

bütün arkadaşlarımı ikinci oturumda burda olsunlar ve çıkıp kendilerini kısaca takdim 

etsinler. Hiç okumayalım, eğer izin verirseniz yine bugün bu hafta Zabıta Haftası, bugün 

Zabıta Memurlarımızla birlikte ben bir yemek yiyeceğim. İhtimal 1: Emir Abi’ye görev 

bırakıp çıkabilirim tek tek okutturup,    İhtimal 2: Büyükşehir ‘de genelde böyle yapılıyor 

usul, okundu olarak gündem maddelerini geçelim, ilgili komisyonlara havale edelim. 

Komisyonlardan gelen raporlar başlığına geçtiğimizde meclisi ikinci,  

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi, 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İkinci birleşime bırakalım. 

         --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Tekliflerde bizim,  

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teklifleri ha, Tekliflerle ilgili 

buyurun,  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ya tekliflerin tamamını okunduğunu sayıp komisyona 

mı gönderelim,   

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ayrı ayrı,  

        --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Direk konuşacağımız görüşçeğimiz bir konu 

yoksa dediğinize mutabıkız,  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok yok,  

        --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Direk, 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamamı,  tamamı komisyon,  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tekliflere bizim ilavemiz olacak,  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam.  Önergeler zaten önergelerde 

var onları da,  

        --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Tekliflere de ilavemiz olacak,   

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Oraya dahil,  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tekliflere de ilavemiz olacak,   

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam.   

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tek tek gidelim tamam, okundu kabul edelim.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aynen öyle,   

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Gündemi tek tek alalım,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Devamında da hem önergeleri hem 

bahsettiğin şeyleri alırız. Gerekli komisyona atarız ya da oylarız.  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam teklifleri tek tek gündeme alınmıştır deyip 

ama,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elbette elbette,  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Buyur buyur buyur,   

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şöyle yapacağım;  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Buyur Başkanım buyur,  

 
Sayfa 30 



 

 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 1.Maddeyi okundu olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum evet. Teklifler başlığı altında Yazı İşleri Müdürlüğümüzden gelen 

maddenin okundu olarak kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, 

       --Meclis Üyesi: …………….. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   1/1. öyle diyelim, peki.  İlgili gündem 

maddesinin Tarım Komisyonuna havalesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

       --Meclis Üyesi: ……………..İmar……….. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Arkadaşlar kişi belirlenmesi durumu 

var. Tarım Komisyonu ilgili kişileri belirler, bir daha ki mecliste bir daha ki şeyde oturuma da 

mutlaka gelsin. Komisyon hızlı çalışsın bu konuda vakitlice isimleri beyan edelim. 

          1/2 ‘si okundu olarak kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy 

birliğiyle kabul edilmiştir. Söz konusu gündem maddesini İmar Komisyonuna havalesini 

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

          1/3. Maddesinin okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza 

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

           1/4. Maddesinin okundu olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Etmeyen mi var?  Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

           1/5. Maddesinin okundu olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Söz konusu gündem maddesinin İmar 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle 

kabul edilmiştir.  

           1/6. Maddesinin, 

        --Meclis Üyesi: Çevre Sağlık,  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Okundu olarak kabulünü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle, 

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Oraya Başkanım bu gündem maddesine Doktor 

Abdullah ÖZTEMİZ ve Doktor Kemal Faruk SEVİLMİŞ ismini de ilave ederek, 

        --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Burda Mustafa KARBAY, 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Abdullah ÖZTEMİZ,  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Mustafa KARBAY, Doktor; 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mustafa KARBAY,  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Doktor Faruk Kemal SEVİLMİŞ,  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Faruk Kemal SEVİLMİŞ,  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim.  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 1/6. Maddesine Naci ÖZOKUR ve 

Seyfi ARIKAN isimlerine ilave olarak Faruk Kemal SEVİLMİŞ, Abdullah ÖZDEMİR ve 

Mustafa KARBAY ’ında ilave edilmiş haliyle okundu olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler,  etmeyenler. 

        --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Başkanım düzeltmek lazım ÖZDEMİR değil,  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ÖZTEMİZ dedim ÖZTEMİZ dedim,   

etmeyenler, oybirliğiyle kabul edilmiştir. Söz konusu gündem maddesinin Çevre 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle 

kabul edilmiştir.  
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       1/7. Maddesinin var mı buraya ilave? 1/7. Maddesinin okundu olarak kabulünü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Söz konusu gündem 

maddesinin Çevre Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 

Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

       1/8. Maddesinin okundu olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Söz konusu gündem maddesinin İmar 

Komisyonuna havalesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle 

kabul edilmiştir. 

       1/9. Maddesinin okundu olarak kabulünü ve İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

    --Meclis Üyesi:  …………. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Beraber oyladık.  

    --Meclis Üyesi:  ……….. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet. 1/10. Maddesinin okundu olarak 

kabulünü ve İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

      1/11. Maddesinin okundu olarak kabulünü ve İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

      1/12. Maddesinin okundu olarak kabulünü ve İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

      1/13. Maddesinin okundu olarak kabulünü ve İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

      1/14. Maddesi evet bu maddenin okundu olarak kabulünü ve Plan Bütçe Komisyonuna 

havalesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

      1/15. Maddesinin okundu olarak kabulünü ve bu da Plan Bütçe herhalde, 

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Milli Eğitim Spor ’da var,    

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Milli Eğitim Spor ve Plan Bütçe 

Komisyonlarına ortak olarak havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

       1/16. Maddesinin okundu olarak kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım onla alakalı, 

     --Meclis Üyesi: ………….   

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi, onbeş demiyorsunuz….  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onaltı ‘dayız,  

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Onaltı ‘yı,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onu konuşuyoruz evet,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Hacı Bektaş –ı Veli Derneğimizin talebi evet 

kabulümüzdür. Alınan kararlarda ibadethane olarak geçmektedir,  doğrudur.  Belediyemiz tabi  

her ibadethaneye eşit ve adil davranmalıdır, bu itibarla konuyu ele aldığımız zaman 

Gemlik’teki bütün ibadethanelerinin de buraya ilave edilerek talebin komisyona havale 

edilmesini teklif ediyorum.  

     --Meclis Üyesi: Mert Abi ‘de söz alcak, 

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Kamuoyu ……… ödeniyor sadece,   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl,  

     --Meclis Üyesi: Mert Abi, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun,  
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     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Sayın Başkanım bu teklifler gurup toplantısında 

görüşüldükten sonra ben bir inceleme yaptım. Konu Danıştay’da da ele alınmış, Danıştay’ın 

ilgili dairesi Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden ödenmesi uygundur gibi bir karar vermiş. 

Dolayısıyla İstanbul’daki bir Cem evimizin başvurusunun reddedilmesinden sonra açılan idari 

dava da çıkan karar Danıştay’ca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin cem evlerinin 

ibadethane olduğuna ilişkin kararı dayanak alınarak Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine 

ödenmesi doğrultusunda bir karar var. Bu konuda benim Hukuk Komisyonuna sevkinden 

sonra raporum olacak. Artı cem evimizin de zannediyorum Diyanet İşleri Başkanlığından bu 

yönde gibi talepte bulunma hakkı var. Hepsine birlikte değerlendirip bir çözüm noktasında da 

raporumuzu oluşturacağız. Komisyonda değerli arkadaşlarımın, Başkanımın da Osman 

Başkanımın da teklifi de bence uygun, birleştirerek hepsini bir değerlendirip meclisimizin 

takdirine sunarız.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Söz konusu gündem 

maddesinin Milliyetçi Hareket Partisi gurubunun,  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Önerisi,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İlavesiyle birlikte okundu olarak 

kabulünü ve Hukuk,  

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Ve Plan Bütçe,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ve Plan Bütçe Komisyonlarına ortak 

olarak havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul 

edilmiştir.  

      1/17. Maddesi, 17.Maddesinin okundu olarak kabulünü ve Milli Eğitim ve Hukuk mu?  

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Evet, Hukuk ve Plan Bütçe, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet. Hukuk ve Plan Bütçe mi?  

    --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Milli Eğitim,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Olmaz, Milli Eğitim olması lazım.  

    --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Milli Eğitim, 

    --Meclis Üyesi:  Hangisi,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  1/17’si,  

    --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Milli Eğitim ve Plan Bütçe, 

    --Meclis Üyesi:  Evet,  

    --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Çünkü ödeme yapılacak oraya, talep var,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Plan Bütçe ’lik bir durum yok ya orda,  

    --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  …….. Başkan, çevresinin düzenlenmesi için 

ödeme,  bir ödeme talebi var orda, ben öyle anladım.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Yok yok, ödeme talebi yok.  

    --Meclis Üyesi:  …….. 

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Onlara ait,  

    --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Başkanım söz alabilir miyim?  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabi tabi,    

    --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Şimdi tabi burdaki tekliflerde Başkanım alanı olarak 

verilmesi talebi gibi bir şey var. Bu mülkiyet devriyle falan alakalı gibi gözüküyor. Hukuk 

Komisyonu bu konuyu değerlendirilmesi uygun olur diye düşünüyorum. Bizim mülkümüz mü 

bilemiyorum. 

    --Meclis Üyesi:  Plan Bütçe ’de,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz konusu gündem maddesinin okundu 

olarak kabulünü ve Hukuk ve Milli Eğitim Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Plan Bütçelik ne var konuda? 

     --Meclis Üyesi: ………..    
Sayfa 33 



 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi,  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bizim mülkümüz bu,  

      --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Belediyenin mi mülkü bu,  

      --Meclis Üyesi: Mülkiyet sahibi belli değil,     

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bizim bizim arkadaşlar bizim, Gemlik 

Belediyesine ait bir mülk orası o arazi,   

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Tahsis mi kiralama ………...………….. kiralama 

mı tahsis mi?  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Temiz,  ilgili daireye baktırtırdım ben 

bir sorun yok hukuki açıdan orda, hukuki açıdan tahsisi değerlendirsin Hukuk Komisyonu,  

Milli Eğitim Komisyonu o okulun, o okul binasına milli eğitimin ihtiyacı olup olmadığına 

dair durumu tespit etsin, yoksa orda hatta aynı konu sevgili BARUTÇUOĞLU sevgili YİĞİT 

Büyükşehir ’e  de gelecek, Büyükşehir ’ den de hemen üzerinde bulunan Kumla ’nın 

içerisinde yapılan tarihi bir Hamam var ya ikisini birlikte Alinur Başkan’la da telefonla 

görüştük. Memnuniyetle gelin bir  konuşalım ne yapılmasını istediğini dedi. Tankut ÖKTEM 

Müzesi ikisini birden alabilirse aile,  bir vakıf var biliyorsunuz. Tankut ÖKTEM Müzesi ve 

altta bizden istediği yeri de Tankut ÖKTEM Sanat Atölyesi Eğitim alanı olarak kullanacak.  

Böyle bir talepleri var vakfın, 

     --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: …………….. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Köy halkıyla muhtarla gidip görüşüldü, 

büyük memnuniyetle dediler. Tankut Hocaya bu şehrin bu kadar borcu var diye 

düşünüyorum.  Boş, hiç kullanılmayan bir alan, hani o hamam içerisinde de eski tarihi hamam 

içerisinde de, 

     --Meclis Üyesi: …………….. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok da uygun olur. Aynen öyle,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Köyün içindeki boş alan,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet evet evet, 

     --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Başkanım bir şey söyleyebilir miyim? Tarihi hamam 

………………. Buraya hale ne olduğu belli olmayan müze ya da kültür yeri yapılıyor. Yani 

hep hamam telaffuz ediliyor. Fakat asla bir hamam tarihi hamam,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok orda hamam,  bina hamam.  

     --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Ha  bina hamam,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tarihi hamam. Kullanış amacı hamam 

olmayacak,  

     --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: İşte hamam istiyorlardı, olmadı. Bide şimdi aşağıdaki 

o okulun tekrar müze olarak olması köyün içinde ikinci müze gibi algılandığı için biraz dün 

ben karşı halk tarafından karşı görüşler duydum.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl anlamadım,  

     --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Mesela; insanlar der ki Tankut ÖKTEM ‘in 

Atölyesinin çok başarılı işler yaptığı fakat neticede bunun ticari yani heykel sattıkları 

Türkiye’nin her tarafına, hamamı hamam yapılıyor. Hamam restore ediliyor diye biz bilirken 

oranın da müze olduğu tarihi hamamın, şimdi ikinci müzenin de buraya gelmesinin pek sıcak 

bakmıyorlar yani.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl ikinci müze ne demek müze mi 

var ki bir tane bir tane daha olacak,  

     --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Kültür,  kültür müze,   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar,  
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     --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Paralel eee amaçlı bir şey yapılıyor diye düşünüyorlar,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam bunu komisyon değerlendirir 

ama işin doğrusunu anlatmaya çalışıyorum. Köyde ne konuştuklarını anlatıyorsunuz bana,  

     --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Evet,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eğer Büyükşehir Belediyesi 

Başkanlığımız hamamı tarihi hamamı buyurun kullanın müze olarak derse orası müze olacak,  

     --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Evet,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam,  

     --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: ………  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Başka müze olmayacak, okulun 

bulunduğu binada sanat çalışmalarının yapıldığı, heykel çalışmalarının yapıldığı bir eğitim 

alanı, sanat eğitim alanı olarak kullanılacak. Müze olmayacak yani,  

     --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Evet, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama yok Büyükşehir Belediye 

Başkanlığımız o alanı,  hamam olan alanı ben kullandırtmam faklı bir amaçta kullanacağım 

burayı derse o halde de bizim o okul alanını müze alanı olarak kullanacaklar. Durum bu.  

    --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Şimdi orda Küçük Kumla Köyünden dört 

vatandaşımızın şartlı, şartlı olduğunu bilmiyorum da eğitim alanı için bağış verildi o parseller, 

bide o okul öyle yapıldı.  

     --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: ……………………..  

     --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Evet,  bağışı yapan biri de benim rahmetli Babam. 

Eğitim, 

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Başkan, 

     --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Olduğu için,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Başkan orası,    

     --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Okul olduğu için, 

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Gene eğitim amaçlı kullanılabilir, nasıl Bursa ‘da      

Faruk Saraç Tekstil şeyi var.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Söz konusu,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: İncelesin,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz konusu gündem maddesinin okundu 

olarak kabulünü ve Milli Eğitim ve Plan Bütçe mi diyorsunuz? Hukuk, 

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Milli Eğitim,  Plan Bütçe ve Hukuk olsun,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Üç komisyona. Milli Eğitim, Hukuk ve 

Plan Bütçe Komisyonlarına ortak havalesini, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında 

çıkacak kararını da takip etmelerini de rica ederek, kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet dairelerden gelen teklifler bunlar, 

gündem maddesi haline gelmesini istediğimiz bir takım şeyler mi var.  

      --Meclis Üyesi: ………… 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha tamam, sorun yok. O zaman 

önergelere geçiyoruz. Saat kaç? Sekize yirmi var,  Emir Abi’cim sen gel böyle. Çok özür 

dilerim; izninizi isteyeceğim, bahsettiğim yere gidiyorum. Ha Ercan bir gün şöyle gelip 

oturamadın şuraya ya,   

      --Meclis Üyesi: ………… 

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Arkadaşlar önergelere başlıyoruz. Buyur   

Sedat ‘çım, 
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       --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclis Başkanlığına; İstanbul – İzmir 

Karayolunun geçiş güzergahında olan önemli ilçeler yoldan geçen araç trafiğinden beslenirler.  

        --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Arkadaşlar sessiz olursak iyi olur,  

        --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Örnek vermek gerekirse hangimiz Susurluk’tan geçerken 

bir tost ayran içmiyoruz ki ya da yol boyundaki devasa alana kurulu Outlet giyim 

mağazalarına girmiyoruz. Çok uzaklara gitmeye de gerek yok aslında, hemen arkamızdaki 

Orhangazi ‘de bu konuda bizden daha iyi durumda. Günde ortalama 28.423 araç geçmekte, 

bunların 19.989 ‘u otomobil her araçta 3 kişi olduğunu var sayarsak ortalama 60.000 kişiye 

tekabül eder, çok önemli ve ciddi bir rakam. Bu insanların büyük bir çoğunluğunun yeme 

içme ve insani giderlerini karşılayabilecekleri ve de bizim en kıymetli hazinemiz olan 

zeytinimizi tatma ve satın alma fırsatı bulabilecekleri bir zeytin çarşısı yapılmalı, altı çarşı 

üstü otel olmalı, 24 saat yaşayan gece yolcularının konaklayabileceği gündüzleri durup 

yöresel lezzetler yiyebilecekleri zeytin ve zeytin yağlarını bir çok alternatif dükkan içinden 

seçerek tadına bakarak alabilecekleri Zeytin Çarşısı. Uzun zamandır inşaatı durdurulan 

Büyükşehrin atıl durumda bıraktığı eski terme bu iş için uygun yer olabilir.  İyi Parti Belediye 

Meclis Üyesi Sedat AKKUŞ.  

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Bu konuda görüş var mı arkadaşlar, komisyona 

havale ediyoruz. Turizm Komisyonu,  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Mülkiyet kimin, 

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Sedat arkadaşımızın,  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Hayır, mülkiyet kimin terme mülkiyeti;  

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Genel bir değerlendirme, 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Gerçi komisyona mı gider diyorsunuz,  

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Orda yapılması şart değil,  

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Yani görüşme yapalım mı?   

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Orda yapılması şart değil yani başka yerde de yapabilecek 

ama yolun üstünde olması elzem,  

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Tamam,  

      --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Fen İşleri Müdürlüğüne havale edelim, Fen 

İşleri Müdürlüğüne gönderelim bunu,   

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Orası terste kalıyor, bize hitap etmiyor …… 

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Fen İşleri Müdürlüğüne havale edelim, bir 

değerlendirin bir rapor gelsin ondan sonra komisyona havale edelim diyor, uygun mudur?  

      --Meclis Üyesi: Uygun,  

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Fen İşleri Müdürlüğümüze,  

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Oyla abi oyla Fen İşlerimize,  

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Evet bunu kabul edenler,   

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Rapor gelerek değerlendirilmesi diye yazıyorum,  

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Evet Fen İşlerinden rapor geldikten sonra 

tekrardan meclisimize getirilmesi. Kabul edenler, etmeyenler.  Etmedin mi Galip bey, oy 

kullanmadın da,  

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: ……………. 

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Tamam, oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclis Başkanlığına; Gemlik’te eskisi 

gibi insanların yürüyerek gidip denize girebilecekleri bir yer olmak zorunda 36 km ‘lik 

Marmara’nın en güzel deniz şeridine sahibiz diyoruz ama bir vasıta kullanmadan gidip denize 

giremiyoruz.  
Sayfa 36 

 

 



         Eski sahilde Saklı Bahçe Cafe ‘yi hemen geçince çok güzel bir koy var eğer o bölgenin 

geçişi düzenlenip kumsal kısmı Hasan ağa Kampındaki gibi genişletilirse eski günlerdeki gibi 

Gemlikliler yürüyerek gidip denize girebilirler. İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Sedat 

AKKUŞ.  

       --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Teşekkür ederiz. Bu konuda görüş var mı 

arkadaşlar?  

       --Bülent ÇİÇEK Meclis Üyesi: Bu konuyu ben çok iyi biliyorum. Orda kanalizasyon 

akıyor, deniz çok kirli orda. Evet alan çok güzel, yürüyerek gidebileceğin yer ama Sedat 

dikkat ettiysen bilmiyorum orda kanalizasyon akıyor denize,  

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Aynı yerleri konuşmuyoruz abi, aynı yerleri 

konuşmuyoruz,  

       --Bülent ÇİÇEK Meclis Üyesi: ………………geçtikten sonra değil mi yer,  

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Tamam………… 

       --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Komisyona mı Fen İşlerine mi?  

       --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Komisyon,  komisyon, 

       --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Turizm, Turizm Komisyonumuza havale 

ediyoruz,  

        --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bir, sayın Başkan bir düzeltme yapmak 

istiyorum da, şuanda kanalizasyon olarak hiçbir şekilde denize direk akan kanalizasyon yok 

şuanda, Gemlik ‘in tamamı şuanda arıtmaya gönderiliyor,  

       --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Arkadaşlar konuyu direk görüşmüyoruz, 

arkadaşlarımızın önerisi İmar Komisyonu ve Turizm Komisyonu şeklinde, 

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Ya sonuç olarak burası zaten Büyükşehir’e ait, bence 

Büyükşehir’e önerge halinde verip……………….. 

       --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Peki. Konunun İmar ve Turizm Komisyonuna 

havalesini, kabul edenler etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

       --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Diğerine geçiyorum,  

       --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Ondan sonra Büyükşehir ‘e gidebilir,  

       --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclis Başkanlığına; Yeni sahilde 

bulunan kayalar deniz ila insan arasında tıpkı bir set gibi kurulmuş bizlere deniz 

unutturulmaya çalışılmış gibi duruyor. Sahildeki çay bahçelerinin ön düzenlemesi oldukça 

güzel, kayaların boyları ideal ve de önlerine atılan kısa beton blok halkımıza çok güzel bir 

oturma alternatifi sağlamakta. Yeni sahildeki kayaların bir kısmı kaldırılıp denizin önü 

açılmalı. İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Sedat AKKUŞ.  

       --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Bunu bir Büyükşehir, 

       --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Buda Büyükşehir, 

       --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Arkadaşlar söz…., buyurun Zeynep Başkan,  

       --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Fen İşlerimiz bu konuda Büyükşehir 

Belediyesiyle irtibat halinde çalışmalar yapılıyor şuan,  

       --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Buyurun Mahmut Bey,  

       --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Sayın Başkan o kayaların bir 

dalgayla alakalı bir engelleme,  

       --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Görevi var,  

       --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: ………. Bu tarafa geçmemesi 

alakalı………..  şey var, bunu bir incelemek lazım çok önemli………….,  

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Ayrıca şunu ifade edeyim;   

       --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Mustafa Bey buyurun bu arada buyurun,  

       --Mustafa ŞENER İmar ve Şehircilik Müdür V: ………………………………………. 

…………………………… 
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       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Tabi su basar,  

       --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Tamam. Ercan Bey,  

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Şimdi bu, burasının bide şöyle bir yönü var; 

burası zaten doğal olarak her yıl belli bir ölçüde yani suyun altına doğru girmektedir. Yani 

bunu durduramıyorsunuz, daha önceki oturma yapmaktadır. Daha önceki uygulamada da  

suyun lodos fırtınasıyla birlikte yağmurla birlikte ikisinin birleşmesiyle çok yüksek miktarda 

su yollarımıza istila etti. Yani hatırlayın bin özellikle ikibinüç, ikibindört dönemini, ondan 

sonra zaten bütün Gemlik’in Buski tarafından bütün Gemlik’in alt yapısında şeye başlandı, 

yani yağmur suyu için terfili sistem oraya uygulandı Eski Adliyenin olduğu yere, aksi halde 

su basıyordu. O basan su hepsi yağmur değildi zaten bir kısmında deniz suyunun gelmesiyle 

birleşmesiyle oluşan aşırı miktarda bir su döllenmesiydi.  

        --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Teşekkür ederiz, önerge sahibi de bir 

açıklama yapmak istiyor,   

        --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Yani on yılda bir belki de benim hatırladığım yirmi yıl 

oldu oraya su basalı, yirmi yılda bir su basma riski var diye ne yapalım denizin önünü 

tamamen kapayalım mı? Bir buçuk metre oradaki kayanın yüksekliği aynı yani fazla değil, bir 

kilometrelik bir şerit orası, çay bahçelerinin önü o kadar güzel ki orda insanlar oturmaktan o 

kadar çok keyif alıyorlar ki, çünkü oturduğu yerden denizi görüyor. Oraya insan oturduğunda 

kayayı görüyor. Yani kesinlikle ve kesinlikle ama yarıya kadar indirilir ama sıfırlanır 

ölçülmesi gerekiliyor. Ve de belli noktaya kadar inmesi şart oranın, oturan insan denizi 

göremiyor ya, denizin karşısında oturan insan denizi göremiyor,  

         --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Teşekkür ederiz, 

         --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Şöyle az ilerde görüyor.  

         --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım, 

         --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle bir bilgi de verelim oradaki,  

         --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Arkadaşlar söz alarak konuşursanız iyi 

olacak,  

        --Aydın BAYRAKTAR Meclis Üyesi: …………. 

        --Mustafa KAYNATMA Meclis Üyesi: ……………. 

         --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Kod farkını kod farkını gördüm Aydın abi ama bir 

buçuk  kod farkı yok orda,  

         --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım sayın KAYNATMA inceleme 

yapmaya gerek yok, biz bunu Park Bahçeler Müdürlüğümüz olarak hem yazısıyla hem 

görüşerek Büyükşehir Belediyesine ilettik. Gerekli Mühendislik hesaplamalarıyla birlikte 

çalışmalar devam ediyor. Şuan boşa kürek çekiyoruz. Yani kaya şöyle insin kotu böyle olsun, 

Büyükşehir Belediyesine bu konuyu zaten iletmiştik. Çalışmalar oradan, 

          --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Tamam,  

          --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Hesaplamalar çalışmalar görsel…. 

          --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Anlaşıldı. Son söz Şamil Bey,  

          --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: İki yerin arasında farkı şöyle izah edeyim; 

Şuan çay bahçelerinin önündeki düzenlemeye baktığınızda kaya dolgunun uzunluğuyla alakalı 

dalga kıranlarıyla alakalı baktığınızda geniş bir mesafe var. Ama yeni sahil şeridimizde 

baktığımızda kısa taş dolgularla birlikte yüksek şerit olduğu ……. olarak gösterdikleri için 

baraj,  şey olarak gösterdikleri için dalga kıran gösterdiği için tekrardan bir düzenlemeyle 

birlikte denizi doldurduğumuz taktirde bunu sağlayabilirsiniz denizi doldurmadığınız taktirde 

siz dediniz ya yirmi yılda bir defa diyorsunuz o yirmi yılda bir defa geldiğinde altından 

kalkamaz bir şeyiniz olabilir,  
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          --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Arkadaşlar konu sanırım anlaşıldı,  

          --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Teşekkür ederim.  

          --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Anlaşıldı. Fen İşleri Müdürlüğümüz bu 

konuda, 

       --Sedat ÖZER Meclis Üyesi:  Park Bahçeler,  

       --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Park Bahçeler Müdürlüğümüz bu konuda 

cevap verecekler, teşekkür ederiz. 

       --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Hemen okuyorum. Gemlik Belediyesi Meclis 

Başkanlığına; Vatandaşa ait 27.08.2019 tarih ve 14823 belediye kayıt sayılı dilekçe. 

Dilekçeye istinaden; Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesindeki Gazhane Caddesi’nin isminin 

İzzet Kaptan Caddesi olarak değiştirilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülmesini arz 

ederim. Dilekçesi de var,  

         --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Evet, Çevre Komisyonuna havale ediyoruz. 

Buyurun. Bunu kabul edenler,   

         --Meclis Üyesi: Önerge sahibi, 

         --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Emir Abi,  

         --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Önerge sahibi, bir vatandaş dilekçesine 

istinaden Tefik arkadaşımız önermiş.  

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: İsabetli olmuş,   

         --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: İzzet BAYRAKTAR, tamam anlaşılmıştır.  

         --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Bir standart olmalı, İzzet KAPTAN 

sağ, bence insanlar sağken bazı isimlerin verilmesi lazım, Hakkı ÇAKIR sağ mesela; illa ki 

ölmesini beklemeyip isim vermek çok doğru değil ama bu komisyon Gemlik’te isim verilmesi 

gereken insanlara belirleyip bazı isimlerin verilmekte büyük fayda var. Gazhane Caddesinin 

de ismi niye Gazhane, 

         --Meclis Üyesi: Evet buna geleneksel,   

         --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Niye Semerci yokuşuysa oranında 

Gazhane Caddesi olmasının sebebi o, eski Gazhane var orda, yani bunla alakalı oturup 

söylemek sadece değil, belli bir araştırma yapıp yani münferit isimler kullanmak yerine, 

         --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Çevre komisyonumuz bu konuda,  

         --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Bu konuda çalışma yapsın,  

         --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Hassas,  

         --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: …………… 

         --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Mevcut bilinen isimler yerine,  

         --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Evet,  

         --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Yeni oluşan cadde ve sokaklara yeni 

isimlerin verilmesinden yana biz de,   

         --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Hayatının geçtiği yerde olabilir, 

hepsi olabilir,  

         --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Evet, Çevre Komisyonumuza havale 

ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir.   

         --Sedat ÖZER Meclis Üyesi:  Gemlik Belediyesi Meclis Başkanlığına; Vatandaşa ait 

29.08.2019 tarih ve 15012 belediye kayıtlı sayılı dilekçe. Dilekçeye istinaden; Gemlik İlçesi, 

Kurşunlu Mahallesindeki 260 ada 1 nolu parselin etrafındaki iki sokağında isimlendirilmesi 

talebinin Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim. Belediye Meclis Üyesi Bayram 

DEMİR,  Arzu KARATAŞ,  

       --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Vatandaş talebinin meclis üyelerimizce 

meclisimize  sunulması bunu da biz Çevre Komisyonumuza havale ediyoruz. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oy birliğiyle kabul ediliştir arkadaşlar,    
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         --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik Belediyesi Meclis Başkanlığına; İlçemiz Kumla, 

Kurşunlu ve Gemlik sahilinde kullanılmak üzere; Gemlik Belediyesi’nin 25.06.2019 tarih ve 

7071 sayılı yazısıyla Nilüfer Belediyesinin gezi treninin Belediyemizin kullanımına tahsisi 

istenilmiştir. Bu yazımıza karşılık Nilüfer Belediye Meclisi’nin 08.07.2019 tarih ve 576 sayılı 

Meclis Kararına istinaden; Nilüfer Belediyesi ve Gemlik Belediyesi arasında gezi treninin 

tahsisine ilişkin protokol yapılması ve bu protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız  

Sayın  Mehmet Uğur SERTASLAN ’a protokol yapma ve imza yetkisi verilmesi hususunun 

Meclis gündemine alınarak görüşülmesini arz ederim Belediye Meclis Üyesi Bayram DEMİR. 

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Bu konuda Bayram Başkan dışarda herhalde,  

      --Meclis Üyesi: ………. 

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Tamam, biz bunu hangi komisyona havale 

ediyoruz. Plan Bütçe Komisyonumuza, söz var mı?  

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Gündem hakkında,   

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Gündem hakkında buyurun,  

      --Meclis Üyesi: Direk oylama,  

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sayın Başkan, 

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bunu direk …..ya,  

      --Meclis Üyesi: Oylamamız var,  

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili:  Evet,  

      --Meclis Üyesi: Oylama,  

      --Meclis Üyesi: Direk oylanacak,  

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili:  Arkadaşlar önerge hakkında arkadaşımızın 

sözü var, buyurun.  

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sayın Başkan önergeyle alakalı sanıyorum bahsi 

geçen Kumla da hizmete sunulan gezi treni, gezi treni zaten üç aydır çalışmakta şuanda yaz 

bitti, yani sondan bir işlem yapmıyor muyuz bu durumda, nasıl oluyor onu soruyorum?  

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili:  Gezi treninin Nilüfer Belediyesinin mülkü 

olan bir gezi treninin kiralanmasına yönelik Başkana protokol yapma şimdi, 

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Yenimi alacağız trenin kullanımını,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili:  Detayını bilmemekle beraber şöyle de olabilir; 

kullanımımıza vermişlerdir geçici süre ama bundan sonra ki süreçlerde de protokol yaparak 

üç yıl, beş yıl gibi kullanabiliriz. Ben önerge detayını ama bu şekilde olabilir,  

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: O zaman,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili:  Kullanıma açılmıştır, verilmiştir ondan sonraki 

bir süreçte de işte belli seneler kiralanabilir,  

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: O zaman şöyle bir önerim var Başkanım gündem 

önergeyle alakalı bu protokolün detayını görmek şartıyla protokole yetki vermeyi kabul 

ediyoruz. Ben ilgili komisyona havalesini tavsiye edeceğim, teşekkür ederim. 

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Protokolün yapılmasını, belediye başkanımıza 

yetki verilmesini oyluyorum o zaman. Kabul edenler, etmeyenler.  

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım protokol detayını görmek şartıyla yetki 

vermeye evet diyeceğiz ama  protokol detayını görmek istiyoruz,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Protokol imzalandıktan sonra sizlere sunulmuş 

olacak,  

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Biz ondan sonra oylama yapılmasını talep 

ediyoruz,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Ama şöyle o zaman protokol yapmasını uzatmış 

oluyoruz.  
Sayfa 40 



 

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Zaten Başkanım üç aydır bu tren çalışmış, tren 

bizde,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Burada tartışma yaratmak istemiyorum.   

     --Meclis Üyesi: …………………. 

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Şimdi açıklama yaptım, treni geçici kullanım 

olaraktan yaz sürecinde vatandaşlarımızın hizmetinde kullanmak üzere verilmiştir ama bu üç 

yıl beş yıl veya işletilmesiyle ilgili ne şekilde olacak,  bakıma kime aittir şeklinde bir protokol 

yapılabilir. Buda iki belediye başkanının ve iki belediye meclisinin ortak kararıdır.  

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım siz daha iyi bilirsiniz protokol daha 

önce yapılması gerekmez mi? Bu işin başlamadan önce,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Protokol  

     --Meclis Üyesi: …………….. 

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Bi dakika, bir saniye, 

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Yapıldı yani, nasıl yapıldığını öğrenebilir miyim? 

Protokol yapılmış Başkanım,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Açıklama yapmaya çalışıyorum. Geçici 

kullanımı olaraktan yapılmıştır, bunun üç yıl beş yıl bu süreç içerisinde yapılması gereken 

bakımla ilgili renginin değişimi gibi değişik değişik konular vardır. Bunlarla ilgili ikinci bir 

trenimiz daha var. Bu çalışmayla ilgili bir protokol taslağı hazırlanıp belediye başkanına yetki 

verilmesini istiyoruz.  

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım son bir şey soracağım…….  

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: …….. Kumla ’da üç aydır kurulu vatandaşın 

hizmetine  böyle çok da memnuniyet yarattığını biliyoruz hepimiz yani,  

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım son bir şey müsaade ederseniz,  

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Buyurun, çünkü gündemimizde de bildiğiniz 

gibi ücretinin belirlenmesi var.  

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Trenin az önce ifade ettiğinizden dolayı bunu 

soruyorum. Geçici protokolle kabulü yapılmış mıdır? 

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Nasıl? 

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Az önce ifade ettiniz ya geçici protokol yapılmıştır 

dediniz?  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: E tabii ki, 

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Bunla alakalı bir yetki mi var mı ? Meclis kararı 

aldık mı onu soracaktım?   

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Meclisimizin tatil olduğu bir döneme denk 

geldi sanırım,   

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Kararımız yok, teşekkür ederim.  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Bu konuda arkadaşlar başkanımıza yetki 

verilmesini oyluyorum. Kabul edenler, etmeyen var mı?  

     --Meclis Üyesi: Yok,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sağ olun,  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Diğerine geçiyorum. Gemlik Belediyesi Meclis 

Başkanlığına; Belediyemizin e-belediye sistemine acilen geçmesini talep ediyoruz. E-belediye 

sistemini 2 başlık altında inceleyebiliriz. Birincisi belediyeye giren evrakların internet 

üzerinden takip edilebildiği, evrağın hangi müdürlükte, hangi memura gittiğini görebildiğimiz 

evrak takibini kolaylaştıran, işlerin daha hızlı ve düzenli ilerlemesini sağlayan sistemin bir an 

önce faaliyete geçmesi gerekmektedir. 
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          İkincisi ise, imar durumlarını bilgilendirme amaçlı internet üzerinden görebileceğimiz 

sistemdir. Bu teknoloji için gerekli olan, Gemlik ‘in kadastral altyapısı önceki yıllarda 

yetersizdi. Fakat Kadastro Müdürlüğünün yaptığı ve hala yapmaya devam ettiği EK8, 22A 

ihaleleri ve belediye tarafından yapılan ve yapılmaya devam edilen şuyulandırmalar ile 

kadastral altlığımızın tamamı olmasa da büyük bir kısmı sayısal hale gelmiştir. Bu sistem 

istenen parselin imar durumunu online olarak görebilme imkanı sağlamakla beraber, şeffaf 

belediyecilik gereği vatandaşlarımıza istedikleri bilgiye doğru ve hızlı ulaşma olanağı 

vermektedir. Ayrıca İmar Müdürlüğü’nün iş performansına olumlu yönde önemli katkı 

sağlayacak bir durumdur. Belediyemiz adına ise bu sistemler sınıf atlamamıza daha modern 

günümüz teknolojileriyle uyumlu ve marka değeri yüksek bir belediyecilik hizmeti sunma 

imkanı verecektir. Konunun gündeme alınarak gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. 

Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu.  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Değerli arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla 

belediyemizde bu konuyla ilgili çalışma var. Benimde ısrarla takip ettiğim ve olması 

gerektiğini düşündüğüm bir konudur. Sanırım bunu evet Zeynep Hanım bilgi verirseniz, 

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Teşekkür ederim. Evet bu çalışmayı biz 

başlattık hızlıca,  öncelikle e-imzalı uygulamasına bilgi işlem müdürümüz takip ediyor. O 

konu kısımı da geçtik.   E-Belediye ve E-İmar uygulamalarında da Müge Hanım bilir, 5 ayrı 

firmayla görüştük.  Hızlandırmamızda fayda var. Meclis gündemine geldi bu vesileyle,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Peki süreç Yılbaşına kadar tamamlanır mı?  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Tamamlanabilir durumda,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Evet tamamlanırsa çok güzel,  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Meclis gündemine geldiği için bizlerde 

hızlandırırsak çok iyi olur,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Elektronik yapı çalışmaları sürüyor benim 

bildiğim kadarıyla,  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Evet,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: O zaman bunu gündem değil sizleri 

bilgilendirmiş olduk, takipçisi olun memnun oluruz sağ olun,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben bir şey ilave etmek istiyorum,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Buyurun,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Madem ki elektronik şeyden bahsediyoruz. 

Geçmiş dönemde meclis üyelerine birer laptop pardon, tablet dağıtılmıştı. Bu evrakların ve 

gereksiz kırtasiyenin önlenmesi bakımından bir dönem uygulandı bu, yani ben bunu da 

önermek istiyorum şey olarak, 

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili:  Önergeniz sözlü önerge, 

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sözlü olarak,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili:  Sözlü önergeniz  arkadaşlarımızın hepsinin 

bilgisayar,  dizüstü bilgisayar kullanmaları şeklinde mi tabletlerini getirip kullanmaları 

şeklinde mi?   

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Belediyenin, belediye tablet, yani belediye, 

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Belediye olarak tablet,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bu yazılım mesela e-devlet e belediye 

uygulamasına entegre bir yazılımla birlikte verilirse en azından vardı o,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Ben eksik ben eksik bilebilirim, bu meclis 

salonu başka kullanan var mı?   

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Nasıl,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Meclis salonunu başka kullanan oluyor mu?  
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     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Yok olmuyor, 

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Eğer yoksa sabit yapabiliriz buraları ekran, 

merkezi olarak buradan yani yanımızda taşımaktan nasıl Büyük,   

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: O da olabilir,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Nilüfer Belediyesinde var sanırım meclis 

salonu,   

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Bence yakışan bir meclis salonu yaptığımız zaman 

bu uygulama buraya pek yakışacak bir ortam olmaz,   

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Ciddi bir maliyet olur yani evet,  

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Onu da belirtmek istiyorum,   

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Bunu daha iler ki tarihte görüşürüz arkadaşlar,   

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Buyurun,  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Bir söz daha alayım, hem bilgilendirme 

olsun. Mobil uygulama olması zorunluluğunu koyuyoruz firmalar sunumlarını yaparken,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Tamam,  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Cep telefonlarımızda da indireceğimiz 

uygulamayla sistemi ordan takip edebiliriz.  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Yeni yıla kadar bunlar hazırlanmış olcak,  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Tabi tablet ihtiyacını düşünmüyorum o 

yüzden ama,  

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Teşekkürler.  

      --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Yine de değerlendirebilirsiniz,  

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Buyurun,  

      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclis Başkanlığına;  

        1- Bu sene 5.düzenlenen Gemlik Zeytin Festivalinin toplam harcama bütçesi ne 

kadardır? 

        2- Zeytin Festivali için Belediyenin hangi müdürlük bütçesinden ne kadar para 

harcanmıştır? Ayrıca Festival için şartlı bağış alınmış mıdır? Alındıysa hangi kurumdan ne 

kadar alınmıştır? 

        3- Belediye bütçesinden harcama yapabilmek için meclis kararı alınmış mıdır? 

        4- Festival yapılması amacıyla bağış alınmadan kişi ve kurumlara ödeme yaptırılmış 

mıdır? 

        Yukarıdaki sorulara 4982 sayılı bilgi edinme kanuna istinaden yazılı olarak cevap 

vermenizi, ayrıca Festival bütçesi kapsamında yapılan tüm harcamaların ihale dokümanları, 

fatura, fiş, harcama belgesi vb. sponsorlar tarafından karşılanan tüm harcama detaylarının 

birer nüshasının tarafımıza verilmesini talep ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Meclis 

Grubu.  

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Bu bence Başkanlık tarafına,  

       --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Efendim, 

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Bunu isterseniz Başkanlık Makamıyla alakalı, 

Kent Konseyine verebilirsiniz, nasıl uygun görürseniz,  

       --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Şimdi değerli arkadaşlar tabi ki bu konuda 

Kent konseyimizin çalışmaları belki 15, 20 gün sürebilir. O yüzden Ekim meclisinde bunlar 

sizlere sunulacak. Öyle bir çalışma var. Ama şimdi Uğur Başkan bir daha ki oturum dedi ama 

bir daha ki oturuma bu yetişmeyebilir bu iki gün üç gün sonraya ama Ekim meclisinde bunlar 

sunulmuş, bütün parti guruplarına verilmiş olacak. Tamam,  
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     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Tamam. Gemlik Belediyesi Meclis Başkanlığına; İlçemiz 

Kumla Mahallesine yaz döneminde hizmete giren gezi treni hakkında aşağıda belirtmiş 

olduğumuz sorular; 

     1- Hizmete giren gezi treni Gemlik belediyesinin kullanımına ne şekilde tahsis edilmiştir. 

Satın almamı, kiralamamı, ücretsiz tahsis mi?  

     2- Trenin alınmasıyla ilgili bir protokol yapıldı mı? Yapıldıysa hangi meclis kararına 

istinaden bu protokol yapılmıştır? 

     3- Treni kullanan vatandaşlarımızın ücret alınmış mıdır? Alındıysa belediyemizin hangi 

gelir tarifesi üzerinden hesaplanmıştır. Konu hakkında meclis kararı var mıdır? 

    4- Gezi trenini kullanan ve ücret toplayan personel belediye personeli midir?  

    5- Gezi trenini kullanıma başladığından bu güne kadar ne kadar hasılat yapmıştır. Bu 

hasılat muhasebe kayıtlarında hangi gelir kalemine işlenmiştir.  

     Yukarıdaki sorulara 4982 sayılı bilgi edinme kanuna istinaden yazılı olarak cevap 

vermenizi talep ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu.  

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Şimdi değerli arkadaşlar benzer bazı maddeler 

benzer, daha önce bunları konuşmuştuk. İşte gündemimizde de var. Tren ücretinin 

belirlenmesi, başkana protokol yapma yetkisi vermesi gibi, Nilüfer Belediyesinden geçici 

olarak kiralanmıştır. Daha uzun sürelerden protokolü yapılacaktır. Diğer soruları da Mali İşler 

Müdürlüğümü cevap veriyorlar. Personel Müdürü şudur budur gibi benzer birşey,  

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sayın Başkan, sayın Başkan, sayın Başkan, 

       --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Buyurun,   

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Konuyla alakalı dediğimiz gibi Bilgi Edinme 

Kanununa istinaden yazılı olarak cevapları oluşursa memnun oluruz,  

       --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili:  O şekilde olsun,  

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: …… kifayetli konuştuk durum hasıl oldu,  

       --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: …………… Yazı İşleri Müdürlüğümüz 

………. 

       --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Tamam, Yazı İşleri Müdürlüğümüz diğer 

müdürlere koordineli olaraktan cevap yazmış olacaklar. Bu konuda farklı oylamaya gerek yok 

herhalde bu soruyu, evet; 

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: …… 

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Buyurun, 

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclis Başkanlığına;  

       1- Gemlik Belediyesinin personel ihtiyacı var mıdır? 

       2- Gemlik Belediyesinde göreve geldiğiniz günden bugüne Gemlik Belediyesine kaç tane 

personel aldınız? Madde olarak yazılmış bu arada,  

       3- Bu personel alımlarında hangi ehliyet, sadakat ve liyakat kriterlerini dikkate aldınız? 

       4- Gemlik Belediyesine alınan bu personeller belediye de ne iş yapmaktadır? 

       Yukarıdaki sorulara 4982 sayılı bilgi edinme kanuna istinaden yazılı olarak cevap 

vermenizi talep ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu.  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: İnsan Kaynakları Müdürümüze,  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Devam ediyorum,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Devam edin, 

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclis Başkanlığına; 

       1- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi yanında 

bulunan daha önce BP Petrolleri A.Ş. ‘nin yaptırmış olduğu Sağlık Ocağı hangi işletmeye 

hangi gerekçeyle ne şekilde verilmiştir. Bunun için bir ihale yapılmış mıdır? 

       2- Bu kullanım hakkı için Meclis kararı alınmış mıdır? 
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       3- Hangi yetkiyle bu işletmeye bu yer verilmiştir? 

       Yukarıdaki sorulara 4982 sayılı bilgi edinme kanuna istinaden yazılı olarak cevap 

vermenizi talep ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu.  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Yazı İşleri Müdürlüğümüz ve Destek 

Hizmetleri Müdürümüzden ve bilgi edinilmesi. Peki,  Encümen Kararımızı da ekleriz 

arkadaşlar sunarız. Devam ediyoruz.  

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik Belediyesi Meclis Başkanlığına;  

      İlçemiz sahilinde açık otopark olarak kullanılan alanda bir hayırsever tarafından yaptırılan 

Cami’nin uygun bir bölümüne Bay – Bayan abdest alma ve WC yapılmasını talep ediyoruz. 

Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu.  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Fen İşleri Müdürlüğümüze evet, rastgele değil 

de orda işte oraya yakışan sahilimizi işte bozmayacak gibi, 

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: İlgi Komisyona atalım Fen İşleriyle beraber 

koordineli bir rapor oluştursun,   

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Plan Bütçeyle ne ilgisi var, 

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sonuçta bir yatırım yapacağız, para harcayacağız 

oraya belediye olarak talebin,    

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Fen İşleri Müdürü çıkabiliyor yani eğen uygun 

görürseniz ama tabi,   

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Yani Fen İşlerine atıp orda askıda kalmasın diye 

bir komisyona bir karara bağlansın konunun durumu,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Konu önemli ama oradaki şeyi de bozmaması 

lazım,  

     --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: …………….  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Fen İşleri Müdürlüğümüze, devam ediyoruz 

arkadaşlar;   

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclis Başkanlığına; Vatandaşa ait 

25.07.2019 tarih ve 13138 belediye kayıt sayılı dilekçe. 

       İlgili dilekçeye istinaden; Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi, Av. Özgür AKSOY 

Caddesinde bulunan 3 pafta, 299 ada, 4 parsel nolu arsaya ait iki katlı işyeri yapma          

amacıyla imar izni verilmesi talebinin Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim. 

Belediye Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU, Osman DURDU, Tefik KALDIRIM.  

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Şimdi İmar Müdürlüğümüze?  

    --Meclis Üyesi:  ……………. 

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Tabi,  sonuçta vatandaşın talebini meclis 

üyelerimiz meclis  gündeme taşımak istemişler. Bizde İmar Müdürlüğümüze iletiyoruz, 

    --Meclis Üyesi:  ……………. 

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Komisyonun direk ilgisi var mı bilmiyorum? 

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Yok,  

    --Meclis Üyesi:  Komisyonun ilgisi var,  

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: İmar Komisyonuna mı arkadaşlar,  

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Yani İmar Müdürlüğü yetkisindeki bir şey 

İmar Komisyonu ekstradan karar, 

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Bizim orda plan tadilatı talebi yok herhalde,  
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    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Var mı plan tadilatı,  

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

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Arkadaşlar dinlersek sonucu daha kısa sürede 

alırız,   

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şimdi bu bilmiyorum amcamız burada mı? 

Herhalde çıkmış, bize durumunu izah ettiğini zaten normal şartlar altında imar mevzuatına 

göre  yani bir meclis kararı olmadan bunun işini çözmesi mümkün değil, o nedenle zaten bu 

önerge haline getirdik. İmar komisyonumuz bunu irdelesin, ondan sonra da meclise 

getireceği,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Buyurun Tekin Bey izin mi istiyorsunuz?  

     --Tekin RAMA Meclis Üyesi: ………. 

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Ha bitirin diyor da önergelerimiz bitmeden 

tamamlayamayız?  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Biz bunu İmar komisyonuna havale edilmesini 

istiyor arkadaşlar; kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Son bir iki önerge 

kaldı herhalde arkadaşlar evet,  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclis Başkanlığına; 

       Çevre yolu üzeri Sokak yollarının toprak ve stabilize olmasından dolayı oluşan toz ve 

çamur sağlık sorunları oluşturduğundan asfalt yapılmasını istiyoruz. Odun Depoları      

Mevkii’ sinde  odun deposu yanında belediyemize ait arsa görüntü ve çevre kirliliği 

oluşturacak şekilde doldurulmuştur. Bu alanın molozlardan temizlenip mahallelinin hizmetine 

çocuk parkı ve park yapılmasını istiyoruz. Çevre yolu doğusunda Sokak temizlik hizmetlerine 

ağırlık verilmesini arz ederiz. Adalet Kalkınma Partisi Meclis Grubu. 

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Fen İşleri Müdürümüz,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Fen İşleri Müdürümüze,  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Park Bahçeler ’e,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Evet, son önergemiz; yazı elle yazılmış olsada 

okunacak yani arkadaşlar,  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclis Başkanlığına; Aşağıdaki konularla 

ilgili çalışma yapılması; 

         1- Dr. Ziya Kaya Mahallesi, Cevizli Sokak’taki boş alanın temizlenmesi isteniyor; 

Çünkü bağımlılar geliyor, bayatlamış ekmekler atılıyor, tavuk pisliği atılıyor ve mahalledeki 

çocuklar için sağlıklı bir yer değil; 

         2- Yeniköy piknik alanın suyu akmıyor kesilmiş, birde mahallede temizlik yapılmıyor, 

çöpler alınmıyor, 

         3- Hamidiye Mahallesi,  Umur Sokak; Hamidiye Mahallesi,  Tan Sokak (Borusan Çocuk 

Parkının) süpürülmüyor ve çöp konteynerlerinin ilaçlanması isteniyor. Ayrıca ilaçlama pek 

yapılmıyor. 

         4-  Osmaniye Mahallesi, Hüsamettin Öktem Caddesinde çöpleri süpüren işini yapmayıp, 

çöplerin daha yollara dağılmasına sebep oluyor, 

        5- Otobüs duraklarında klimalar çalışmıyor, 

        6- Akmen Sitesi yolları çok kötü. Meclis Üyesi Aydın BAYRAKTAR.  

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Temizlik İşleri Müdürlüğümüze havale 

ediyoruz.  
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     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Yani Başkanım aslında şöyle bir yorum 

yapacağım; Meclis gündemine gelmeden bunları ilgili müdürlüklerimize bildirirse meclis 

üyelerimiz ben özellikle Temizlik İşleri Müdürümüz tarafından hassasiyetle cevap verildiğini, 

dönüş yapıldığını, bizzat biliyorum. Fen İşleri Müdürlüğümüz kısmen yoğunluğundan dolayı 

bazı şeylere yetişemiyor onu da kabul ediyorum. Meclis gündemine gelmiş,  

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkanvekili: Değerli arkadaşlar Zeynep Başkan diyor ki 

belediye müdürlüklerimize de bu tür dilekçeleri verebilirsiniz orda hızlı bir şekilde 

sorunlarınız çözülür, çözülmezse meclis gündemine getirip ama meclis üyelerimiz ister böyle 

yaparlar sonuçta serbesttirler, siz zamanı daha verimli kullanmak adına önerdiniz, çok 

teşekkür ederiz. İkinci oturumumuzu ne zaman yapıyoruz arkadaşlar,  pazartesi günü saat 

17:00 ‘de ayın kaçı oluyor; 09 Eylül ‘de buluşmak üzere iyi akşamlar dilerim hepinize.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sedat AKKUŞ         

        Katip Üye 

      Sedat ÖZER         

        Katip Üye 

   Mehmet Uğur SERTASLAN  

          Meclis Başkanı 
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