
Sayfa 1 / 41 
 

 

GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 05 ŞUBAT 2020 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTISININ GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 
 

       TOPLANTIDA BULUNANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı 

                                               ÜYELER: Emir BİRGÜN, Mert DİMİLİ, Oğuz HANÇER, Ercan 

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

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

Tefik KALDIRIM, Şükran ERSÖZ, Songül ŞANLI, Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI, Mustafa 

KAYNATMA, Elif ACAR, Fatih AYDIN,   Rıdvan ÇAKMAK, Durmuş USLU,  Alpaslan 

EKER,  Bülent ÇİÇEK, Tekin RAMA,  Dursun YAVUZ, Nihat  ÇETİN,  Mehmet ÖKSÜZ, 

Sedat ÖZER.  

        TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Bayram DEMİR,  Mahir DAĞ,  Ümit GÜLER. 

 

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

isteyen var mı arkadaşlar?  

     --Meclis Üyesi: ……. Bey bir onbeş dakika gecikmeli gelecek,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Mahir DAĞ,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Başka, evet Bayram DEMİR ve Mahir 

DAĞ arkadaşlarımızın mazeretli olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Umut GÜLER ‘in de mazeretli sayılmasını, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet az önce saydığımız iki arkadaşımıza 

ilave olarak Umut GÜLER ‘in de mazeretli olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Arkadaşlar öncelikle alacağımız kararların 

önce şehrimize sonra memleketimize ve milletimize uğurlar getirmesini diliyorum. Önemli ve 

çok bizi çok derinden üzen bir olayla karşı karşıya kaldı Elazığ ’lı yurttaşlarımız, 6.8 

büyüklüğündeki deprem orda pek çok canımızı bizden koparmakla birlikte çok önemli bir 

gerçeği bir kez daha Türkiye gündeminin önüne de taşımış oldu. Elbette Kuzey Anadolu fay 

hattının bir bölümünde Güney atılımı konu üzerinde kovuşlanmış olan ilçemizde de  bu zaten 

çok ciddi bir tedirginlik konusu olan deprem gerçeği bir kez daha fazlaca konuşulur ve anılır 

olduğu, bu hassasiyeti sadece örneklerini canımızı yakacak şekilde gördüğümüz günlerde değil 

rahat ve huzur içerisinde olduğumuz anlarda da bütün bu gerçeklerden uzaklaşmadan bununla 

mücadele konusunda uğraşmak gerektiği noktasında her birinizin kanaatlerini biliyorum.  Bizim 

kanaatimizin de örtüştüğü konulardan en başta geleni de bu, bir takım çalışmalar yapıyoruz. Ama 

böyle anlarda bu konulara ilişkin anlatacağımız şeyler söyleyeceklerimiz yurttaş açısından daha 

kıymetli görünüyor. Daha çok insan duyabiliyor. Bu anlamda açılış konuşmaların da gruplara 

söz vermeden önce Başkan Yardımcımız Teknik Başkan Yardımcımız Zeynep kardeşimize söz 

vericem izniniz olursa eğer, Gemlik Belediyesinin şuana kadar göreve geldiğimiz süre içerisinde 

Gemliğin en önemli gündem maddelerinden biri olan deprem konusunda neler yaptığımızı hangi 

çalışmalara girdiğimizi bize bir anlatsın. Bu sayede daha önce burda defalarca konuştuğumuz bu 

konuda yurttaşlarımızın da bilgi sahibi olması sağlansın. Zeynep ‘cim buyur, 

       --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Değerli Başkanım, değerli meclis üyeleri, 

değerli katılımcılar meclis oturumumuz hayırlı uğurlu olsun öncelikle, bu ay yaşadığımız 

afetlerle depremle tekrar unutmadığımız depremle tekrar hatırlamış olduk. Ülkemiz üzerindeki 

deprem senaryolarına ne kadar hazırlıklı olup olmadığımızı televizyonlardan da izlemiş olduk. 

Şimdi biz göreve gelmemizle birlikte göreve gelmeden önce de Gemlik’te en önemli hususlardan 

bir tanesinin afete hazırlık olduğunun gerçekten farkındaydık. Bu farkındalıkla meclisimizde 

oluşturulan afet komisyonunun dışında bir çalışma komisyonu oluşturduk.  
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          Çalışma; komisyonumuzla parti gruplarımızdan oluşan afet komisyonu meclisin afet 

komisyonuna dahil olmak üzere Gemlik mimarlar odası temsilciliği, Gemlik inşaatlar odası 

temsilciliği,  mahalli afet gönüllüleri derneği ve belediyemizin bu konuda yetkin ve etkin 

olcağını düşündüğümüz belediye personellerimizle birlikte bir afet komisyonu oluşturduk. 

Komisyonumuzun ilk toplantısında amacımız Gemlik’i afete hazırlayacak şekilde bütün 

koordinasyonunun sağlanmasında bu zamana kadar neler yapılmış görelim. Bundan sonra biz  

neler yapabiliriz tespit edelim ve akabinde hızlıca fiziki çalışmalara başlayalım şeklindeydi. İlk 

toplantımızda maalesef gördük ki bizim en önemli ihtiyacımız ilk afetle karşılaştığımız andaki 

ilk ihtiyacımız toplanma alanları, şuanda da görüyorsunuzdur hem televizyon kanallarında hem 

sosyal medyada eleştiri konusu olan belediyemiz adına değil memleket çapında eleştiri konusu 

olan vatandaşlar toplanma alanlarını biliyorlar mı neresi diye. Öncelikle şu bilgiyi vereyim; her 

Türk Cumhuriyeti vatandaşı e devlet üzerinden toplanma alanını görür. Bu kesin kuraldır 

Başkanım. Şimdi biz,    

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ……… 

       --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Evet. Evet evet aynen öyle,  

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: ……… 

       --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Sistemle alakalı olsa gerek kapalı olduğuyla 

alakalı. Şimdi biz komisyonumuzla birlikte önce haritalar üzerinden ve AFAD ’ı da davet ederek 

bu konudaki yetkilileri belediyemize davet ederek bir çalışma gerçekleştirdik. Toplanma 

alanlarımıza baktığımızda maalesef bir çok toplanma alanımıza yeni yapıların inşa edildiğini, 

imara açıldığını, bahçelere okul bahçe toplanma alanı olarak gözüken okul bahçelerine spor 

salonu inşa edildiğini, çadır kent alanlarına toplu konutlar yapıldığını fark ettik. Ve kolları 

sıvadık. Bütün meclis üyelerimizle bütün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte tek tek sağolsun 

Hasan Tahsin AYDIN İnşaat Mühendisimizin de kapsamlı çalışmasıyla sahaları tek tek 

belirledik. Hasan Bey bu ekrandaki eski hali?  

      --Hasan Tahsin AYDIN İnşaat Mühendisi: …… son hali, 

      --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Son hali, tamam. Şimdi mahalle mahalle 

toplanma alanlarını Türkiye Afet Müdahale planına uygun ve kanunla belirlenmiş kişi bazında 

metrekareye karşılık gelecek şekilde belirledik. Açacakmışsınız bunu, yok. Tamam. Alanlarımız 

burda gösterdiğimiz gibi şimdi bu alanları,    

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

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Kırmızılarda, Sarılarda. Şimdi bu alanları 

hemen paylaşabiliriz sizinle bu konuda bir bilgi vericem. Komisyondaki meclis üyelerimizde 

yeni haberdar olacaklar muhtemelen bu durumla, şimdi bizim bu tamamen baştan sona değişti 

olarak değerlendirebilirsiniz bu ekranda görmüş olduğunuz alanları, şimdi biz bunu sayısal 

ortamda AFAD’ a gönderdik, AFAD ‘la toplantı yaptı, belli başlı problemli kısımları vardı. 

Bizim açımızdan problem olmayan fakat AFAD tarafından Valilik tarafından problem kabul 

edilen misal okul bahçelerinin eğitim öğretim sırasında öğrenci  olması veya gece geç saatlerde 

bahçe kapılarının kilitli olması gibi, onunda çözümünü Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte 

sağlayarak 15’in bu ayın 15’in den itibaren Sayın Başkanım Gemlik’te yaşayan Türkiye 

Cumhuriyeti yurttaşımız girdiğinde bizim gerçekleştirdiğimiz olduğumuz bu toplanma alanlarını 

görecek.  

         Bu ayın onbeşinde e devleti sistemini bizim çalışmamız girecek Başkanım. Bir önceki  e 

devlet yani şuan da güncel haliyle giren yani şuan aramızda da  hemen deneme yapabilirsiniz. 

Herhangi birimizin toplanma alanında konutla karşılaşabilirsiniz veya işte okul toplanma 

alanınızdır diye gördüğünüz yerin artık okulu olan yerde bahçesinin tamamen dolmuş olduğunu 

görebilirsiniz şuanki güncel halinde ama onbeşinden sonra e devlet sisteminden görmüş 

olduğumuz çalışma Türkiye de gerçekten ilk tamamen bize ait bir çalışma.  

        Gördüğünüz alanlar toplanma alanları olarak belirlenecek ve onbeşinden sonra biz artık 

buraları tabela çakabilcez ve bunları da belediyemizin medyaları, sosyal medyasından duyuruyla 

ilanını vatandaşımıza duyururuz. Bunu meclis kanalıyla tekrar duyuruyorum; her vatandaş e 

devlet üzerinden kendi toplanma alanını görebilir.  
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       Bunun dışında Kaymakamlıkla beraber birkaç çalışmamız oldu. Bunlarda önemli çalışmalar; 

Gemlik’te Kaymakamlık Başkanlığında en son 2017 yılında Afetle Mücadele Koordinasyon 

Kurulu en son 2017 yılında toplanmış, maalesef söylüyorum; ilk ve son kez toplanmış. Biz bu 

kurulun yeniden güncellenmesi, kurul üyelerinin yeniden belirlenmesi ve koordinasyon kurul 

toplantısının ivedilikle gerçekleşmesi üzeri Kaymakam Bey’le özel bir görüşme gerçekleştirdik. 

Önümüzdeki hafta Salı günü de bu toplantı AFAD ‘ın da katılımıyla gerçekleşecek. Bir diğer 

hususta maalesef Gemlik İlçemizin en büyük eksiği her ilçenin Afet ‘le Afet Koordinasyon 

Merkezi olmak zorunda. Afet Koordinasyon Merkezimiz maalesef yok. Bu belediyenin yetki ve 

sorumluluğunda olmamakla birlikte tamamen bütün kurum ve kuruluşların ortak sorumluluğu 

olmakla birlikte Kapalı Pazar yerinin bir kenarında bir yer belirlenmiş maalesef bir türlü 

faaliyete geçirilememiş durumda biz  bu konudaki Afet Komisyonumuzla birlikte de oranın orası 

üzerinde çekincelerimizi de bildirdik Kaymakam Bey’e. Kurul toplandığında bizim komisyon 

olarak belirlemiş olduğumuz daha muhtemel daha uygun olduğunu düşündüğümüz yerlerimiz 

var. Orayı da gösterdiğimizde Afet Koordinasyon Merkezi nedir? Afet geldiğinde Kaymakamın, 

Belediye Başkanının, Emniyet Müdürünün, Jandarma Garnizon Komutanının bir arada bulunup 

AFED ’i koordine edeceği yer anlamına gelir, şuan yok. Maalesef yok. En kısa sürede onu da 

tamamlıcaz. Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisindeyiz. Daha hassas çalışmalarda 

yapmayı planlıyoruz. İşte Gemlik’in zemin durumu, sıvılaşması, ovanın hali, hepsi 

gündemimizde ama çalışmalar netleştikçe peyder peyi açıklama taraftarıyız. Tabi meclis 

üyelerimizde bilgi almak isterlerse komisyon toplantılarımıza herkese açık her partili üyemiz var 

başımızın üstüne.  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kentsel dönüşüm…..  

      --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Evet,   

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

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Tabi o,   
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ………..çalışmayla alakalı en azından,  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: O evet Başkanım.  Şimdi Kentsel Dönüşüm 

Müdürlüğümüzle alakalı mecliste de bir çok kez görüşüldüğü için basına da yansıdığı için şuan 

aklıma gelmedi. Hani nasıl olsa bilinen bir konu değil tabi ki seve seve bilgi vereyim. Kentsel 

Dönüşüm Müdürlüğümüzü kurma amacımız bizim yeni konutlar elde etmek müteahhitlerimizin,  

birinci önceliğimiz işte müteahhitler konut yapabilir hale gelsin, istihdam sağlansın, işte inşaat 

piyasası canlansından bir evvel ki ve en önemli hedefimiz tabi ki afete karşı mücadelede ilk 

adımımız olması yönünde. Biz Yeni Mahalle bölgesinde ekonomik ömrünü tamamlamış hatta 

statik ömrünü tamamen tamamlamış yapılarımız var. Afet geldiğinde afetin büyüklüğü belli 

olmaz, ovada da yaşanabilir. Çok sağlam olduğunu zannettiğimiz alanlarda da problemle 

karşılaşabiliriz ama bizim için problem olarak ekonomik ömrünü tamamladığını, statik ömrünü 

tamamladığını düşündüğümüz Yeni Mahalle bölgesinde bu çalışmaya başlattık. Kentsel 

dönüşüm çalışmasını değil fizibilite çalışmasını başlattık. Ayın onüçün de 13 Şubatta sosyolojik 

anket bize ulaşmış olcak firma tarafından, bu bölgedeki vatandaşımız hangi sosyolojik yapıya 

sahip, durumları nedir  karşılığını tam bulmuş olacak.  

        Mart ayı gibi de fizibilite çalışması tamamen bitmiş hangi vatandaş hangi konutta hangi 

şartlarda ve yapının ruhsatı var mı yok mu görüntü itibariyle görüntü itibariyle diyorum; Riskli 

mi nasıl görünüyor çökük mü yeni mi ruhsatını ne zaman almış, çok yıllar önce mi almış gibi 

belli başlı bize  çok önemli bilgiler suncak verileri de seve seve paylaşıcaz tabi ki.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz.  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Hasan Bey sizin ekleyeceğiniz bir şey, 

     --Hasan Tahsin AYDIN İnşaat Mühendisi: …… 

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Tamam, tamam.  Çadır kentle ilgili bir 

durumumuz var Başkanım. Hasan Bey buyurun siz isterseniz devam edin, 

     --Hasan Tahsin AYDIN İnşaat Mühendisi: Sayın Başkanım, değerli meclis üyeler, herkese 

iyi akşamlar. Çadır kentle alakalı Askeri Hara Bölgesinde yaklaşık  iki sene önce başlattığımız 

bir çalışma vardı.  
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       O alanın güney batısında yaklaşık 100 dönümlük bir alanı biz çadır kent bölgesi olması için 

hem Askeri Veteriner Okul Komutanlığıyla hem Kaymakamlıkla bir protokol imzalamıştık. Bu 

Protokolün ardından da denizden etkilenmemesi için olası bir tsunami durumunda bölgeyi 

yükseltmeye başlatmıştık. Fakat orası şuan da tam Otomobil Fabrikasının kurulacağı yere denk 

geldi. Dolayısıyla önümüzdeki hafta Kaymakam Bey ve AFAD ‘la beraber yapacağımız 

toplantıda yeni çadır kent alanının belirlenmesi en önemli önceliğimiz olacak. Bu kadar 

Başkanım.    

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili mi bir 

şey,  

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Genel anlamda Gemliğin depremselliğine yönelik Zeynep 

Başkanım’la ilgili bir,   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki, tamam.  

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Evet sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri; tabi Gemliğin 

zemin bakımından özellikle merkezde sıkıntılı olduğu biliniyor. Yine son olarak planlara 

onaylanan kuzey birinci etap imar planlarında da çevre alanların önlemli alanların fazlalığı 

dikkate alındığında belediyeden genel olarak sorumluluğunu düzenleyen imar kanunundaki 

hükümlerin Gemlik Belediyesinde daha dikkatli uygulanması gerektiği,  jeolojik etütlerden 

başlamak üzere binanın inşaat ruhsatı verilmesi aşamasında inşaat ruhsatından sonra uygulamaya 

geçilmesi aşamasında denetimin çok daha etkin yapılması şimdiden planlara bakıldığında ve 

zemine bakıldığında gerekli olan  bir çalışma gibi gözüküyor. Önceki yıllar da tabi mevzuatın 

gerektirdiği sadece denetimlerin yapıldığı için belediyenin bazı binalar dolayısıyla tazminat 

ödeme yükümlüğü altında kaldığına şahit olduk. Dolayısıyla çok da etkin bir denetim 

mekanizmasını kurmak Gemliğin temel sorunlarından bir tanesi. Bu konuda gerek istihdamın 

artırılması gerek teknik yardım alınması odalarla işbirliği yapılması anlamında da şimdiden bir 

çalışmaya girişilmesine de Zeynep Başkanıma önericem. Değerli meclis üyelerinin bu konudaki 

yardımlarını beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bende teşekkür ederim. Bu arada ilk yerli 

ve milli otomobil fabrikasının Gemlik’te yapılacağının duyulduğu andan itibaren başlattığım bir 

çalışma vardı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzdeki plancı arkadaşlarımız işin bu tarafıyla 

alakadardı. Dün itibariyle bana sonuçları getirdiler. Gruplara da dağıttırıcam o  dosyaları, ama 

eğer sizler için uygunsa ikinci toplantıda ikinci birleşimde plancı arkadaşlarımız gelsinler. 

Gemlik mevcut beşbinlik alanlar içerisinde aslında ikiyüzkırkbin civarı yurttaşı barındırabilmek 

kapasitesi varken niye yüzonikibin nüfusla yüzde doksanbeş seviyesinde nerdeyse inşaatı açık 

alanların imara doygunluk yüzdesine ulaşmış hep birlikte bir bilgilenelim aktarsın tek tek alt altta 

yazdırtırdım.  

          Hangi planlama bölgesinde nasıl bir sorunla karşı karşıya kalmışız. Aslında inşaata 

açabilecekken bu alanları niye takılmışız, hangi alan kaç kişiyi yaşatmaya yönelik planlanmış ki 

buna 696 sayılı KHK’yla taşınması muhtemel alanların rezerv alanı olarak ilan edilen yer de 

dahil, eğer sizler içinde uygunsa bir daha ki toplantıda bu konuda da sunum yaptıralım 

arkadaşlarımıza ve daha öncede Büyükşehir Belediye meclisinde söylemiştim. Yenileyin burdan, 

duyuralım. Bunu önerelim. Arkadaşlar Elazığ depremin de ölen yurttaşlarımız var,  yıkılan 

binalar var.  Kalan hani mal canın yongası yaşama tutunabilme şansına sahip olan yurttaşlarımız 

da bu saatten sonra orda barınacak konut  konusunda muhtaç duruma düştüler. Ve devletimiz 

şefkatli ellerini uzattı orda yurttaşımıza, yeni konut alıcak yeni konut sahibi olmak isteyen 

yurttaşa bildiğim kadarıyla kırkaltıbin lira civarında bir para ödenecek.  

        Bizde diyoruz ki ya bütün bu acılar yaşanmadan önce kentsel dönüşüm konusunda karar 

vermiş çalışmasını tamamlamış bu anlamda  hazırlığını yapmış ilçelerde yaşayan  yurttaşlarımıza 

bu kapsamda bu yıkımlar ortaya çıkmadan önce bu yardımları yapsınlar.  

        Bir şekilde bu vatandaşın sırtına binecek olan yük külfeti bir miktarda olsa azaltıcaktır ve en 

kıymetli şey olan hani parayla karşılığını falan belirleyebileceğimiz bir şey olmayan insan hayatı 

korunmuş olsun.  
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        Ölmeden önce insanlar yıkım ortaya çıkmadan önce ne yapabilirizi konusunda mutlaka 

merkezi bütçeye ihtiyacımız var. Bütün siyasi partilerin gerekirse bu anlamda Ankara’da bu işle 

alakalı Çevre Şehircilik Bakanlığı üzerinden gerekli girişimlerde bulunacağı bir şey yapalım. 

Bizim zaten bir kentsel dönüşüm komisyonumuz var. Birlikte bir ziyarete gidelim bu önerimizi 

Ankara da Milletvekili seviyesinde Bakan seviyesinde dile getirelim. Şimdi Orhaniye Mahallesi, 

Yeni Mahalle, Balıkpazarı ve Halitpaşa Mahallelerini veri çalışmalarını yapıyoruz. Mart ayından 

itibaren orda hep birlikte inşallah orda bir dönüşüm gerçekleştirebilir miyizi anlayabilir duruma 

gelicez. Olursa bunun vatandaşa payı ne, belediyeye yükü ne, müteahhitte nasıl bir durum ortaya 

çıkartıcak konusuna hep birlikte kafa yorucaz. Tam o esnada devletimizde bizle birlikte olsun. 

Buna da hazırlık yapalım bunu da isteyelim gidip talep edelim. Mutlaka gruplarda bu konuda söz 

alacaktır. Bende aklıma gelen başka bir şey olursa bu konuda söylemek isterim ama elbette başka 

gelişmeler de yaşandı bizi üzücek  şeylerle karşı karşıya kaldı ulusumuz. İdlib ‘te şehadet 

şerbetini içen Mehmetçiğimiz var, Allah’tan rahmet diliyorum her birine, bizim için biz burda 

rahatça bu huzur ortamı içerisinde bu meclis toplantısını yapabilelim diye canlarını verdiler. 

Allah hepsinden razı olsun ve mekanları cennet olsun. Geçen akşam dün akşamdı herhalde bir 

çığ felaketi ortaya çıktı Van ‘da, bir iş makinasının sürücüsünün verdiği haberle gündeme geldi. 

Ordaki yaralı yurttaşları minibüsle devrilen otobüs de mahsur kalan yurttaşları kurtarma 

çalışmaları esnasında bir çığ felaketiyle daha  karşı karşıya kaldık ve herhalde toplam otuzsekiz 

tane  vatandaşımızı kaybettik. Hem ulusumuzun hem yakınlarının başı sağolsun. Umarım daha 

kötü şeyler duymayız bu alandan, bununla biter diye ben evet bir başlangıç konuşması yapmış 

olayım ve gruplar adına söz almak isteyen arkadaşlarımıza söz verelim. Buyurun, 

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli belediye meclis 

üyesi arkadaşlarım, değerli katılımcılar ve basın mensupları hepinizi iyi parti grubu adına 

selamlıyorum. Son birkaç hafta içerisinde deprem başta olmak üzere can kayıpları yaşadığımız 

yoğun günlerden geçmekteyiz. İdlib’ de çok sayıda şehit verdik. Yine dün Van da çığ düşmesi 

sonucu bugün kurtarmaya giden Jandarma ekiplerinin üstüne de çığ düşmesi sonucu 23 kadar 

vatandaşımızı da orda kaybetmiş bulunmaktayız. Aziz şehitlerimize ve vatandaşlarımıza 

Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dilerken, bir de meclisimizin siz de uygun 

görürseniz ruhlarına bir Fatiha okunmasını isticez. Uygunsa sizler için de bir el Fatiha deyim ben 

okuyalım.   

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ercan kardeşimden yardım alalım bu 

anlamda.  

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şehadet şerbetini içen kahraman 

Mehmetçiklerimizin bütün şühedamızın Van da o elim çığ felaketinde hayatını kaybeden bütün 

kardeşlerimizin ve yakın zamanda ahiret alemine göçen Sedat HİÇDURMAZ meclis üyemizin 

kardeşimizin ve Belediyemizden bir personel olarak çalışan Nazmi KOÇAK abimizin de  ruhi 

için bütün ölmüşlerimizin ruhi için el Fatiha,  
       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Bu deprem konusu ilgili de birkaç noktaya değinmek 

istiyorum. Toplanma alanları dedik, kesinlikle toplanma alanlarını revize etmemiz gerekiyordu. 

Yakında buralara tabelalarımızı koyacağımızı söyledi Zeynep Başkanımız, peki sadece 

tabelalarımızı mı koycaz yoksa depremden sonra burda toplandığımızda işte vatandaşların bir 

takım ihtiyaçları olcak. Gıdadır,  çadırdır, lavabo ihtiyacıdır ve benzeri bu tarz ihtiyaçları 

karşılayabilecekleri bir alt yapı çalışması da yapıcak mıyız? Yoksa daha önceki senelerdeki gibi 

burası toplanma alanı deyip  bizde bu konuyu böyle bırakacak mıyız?  

         İki: Bu bir not da olabilir Belediyemizin Sosyal İşler Müdürlüğüne; deprem gibi doğal 

afetlerde vatandaşımız yurttaşımız çok hızlı kenetleniyor ve afet bölgesine acil şekilde yardım 

etme arzusu doğuyor içlerinde,  bu Gemlik’te de olmuştur. Çok sayıda vatandaşımız beni aradı, 

belediyemiz ne yapıcak bir şey yapıcak mı, kent konseyi yapçak gibiydi, yapçak dedik olmadı. 

Bir yardım toplama kampanyası olmadı. Bir çoğumuzda tahmin ediyorum vatandaşlar aramıştır. 

Böyle konularda belediyemizin ön ayak olmasını isteriz. Çünkü güvenilir bir kurum, tüm 

yurttaşlarımız gönül rahatlığıyla yardımını yapabilir. O yardımlarda doğru şekilde yardıma 

muhtaç yere ulaşabilir diye düşünüyorum.  
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       Üçüncü konuda;  yani depreme hazırlıklı değiliz. Hazırlanmamızda muhtemelen uzun bir 

zaman alıcak. Ama inşallah sizin yönetiminizden hazırlanacağımızı inancımız tamdır Başkanım. 

Ama deprem kadar depremden sonrası da önemli, bunu Elazığ da da gördük. 39 yurttaşımızı 

hayatını kaybetti. 45 yurttaşımız da göçük altından Allah’a çok şükür sağ salim kurtarıldı. Yani 

orana baktığımızda kurtarma oranı da hayat kaybedenlerden daha fazla, aslında bu konuda 

şanslıyız. MAGDER gibi tamamı gönüllülerden oluşan bir derneğimiz var. İyi kullanabilirsek 

çok yararlı olacağını inandığım bir dernek. Çünkü sadece Gemlik ya da Bursa değil tüm Türkiye 

çapında bir çok arama kurtarma faaliyetine girmiş bir dernek, biz şanslıyız dernek şansız. 

Bugüne kadar kimse yeterince önem vermemiş, Bursa ‘daki bütün ilçeler arasından bir 

Orhangazi de bir de Gemlik ‘te yanılmıyorsam böyle derneklerin bir araçları yok. Kurtarmaya da 

herhangi alana faaliyetine gittiklerinde o bölgenin o zeminin hiç de uygun olmadıkları kendi 

araçlarıyla ya da o an uygunsa çok geçmiş saatteyse belediyenin kendilerine tahsis ettikleri bir 

araçla gidiyorlar. Bu konuda da yani hızlı şekilde bir çalışma yapıp onlara bir doğa şartlarına 

uygun bir araç kazandırabilirsek Gemlik için iyi olacaktır kanaatindeyim.  Teşekkürler.   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ben teşekkür ederim. Evet Milliyetçi 

Hareket Partisi; 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim. Sayın Başkan,  değerli meclis, kıymetli 

belediyemizin çalışanları, çok değerli hemşerilerimiz hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi grubu 

adına en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Olağan toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. 

Gündem dışı konuşmalarımızda söz almış bulunmaktayım. Öncelikle Elazığ ‘ı ve Malatya 

merkezli deprem felaketinde yaşanan acı olayın inşallah tekrar etmemesini Cenabı Hak’tan 

diliyoruz ve beraberinde hayatını kaybedenlere Cenabı Hak’tan rahmet kalanlaraysa sağlık ve 

huzurlu günler diliyorum. Bu anlamda İdlib’ de şehitlerimiz var. Bu şehitlerimizin hepsine 

rahmet diliyoruz.  

        Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Devletimizin ve milletimizin Suriye de vermiş olduğu 

beka mücadelesinde acil ve tez zamanda inşallah muvakkatlerini kalben diliyoruz ve  bunla 

beraber Van Bahçesaray da seyahat eden bir minibüsün yaşamış olduğu çığ düşme olayın 

neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da rahmet diler ve beraberinde orda mahsur 

kalan vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi kurtarmak için devletimizin kamu görevlileri fedakarca 

özveriyle onları kurtarma çalışmasında da hayatlarını kaybetmiş olmalarından derin üzüntü 

duyuyoruz. Onlarında şehadetlerinin kabul olmasını diliyoruz. Tabi ki beraberinde halen mahsur 

kalan insanlar var. Van AFAD İl Müdürü’nün de AFAD’ dan mahsur kaldığı haberi var. İnşallah 

milletimizin mutlu eden bir sonuçlar çıkmasını diliyoruz. Tabi ki Gemliğimizin depremselliğiyle 

süreciyle alakalı öncesinde ve sonrasında neler yapılması gerektiğiyle alakalı Milliyetçi Hareket 

Partisinin ve meclis grubunun yapmış olduğu hazırlıklarımız var. Bu anlamda sayın Mahmut 

SOLAKSUBAŞI ve sayın Alpaslan EKER partimiz adına görüşlerini ve düşüncelerini ifade 

edicekler. Büyükşehir de de gündeme getirmiş olduğumuz gibi yönetimlerde devamlılık esastır 

prensibinden hareketlen yeni milli ve yerli otomobilimizle beraber planlama alanlarımıza ciddi 

ihtiyaçlarımız olduğu, sizde az önce bahsettiniz Gemliğin durumundan kaynaklanan bir planlama 

müşkülatımız sorumluluğumuz var. Ancak bu KHK ‘ya beraber 3000 dönümlük bir alanın 

planlanabilir hale gelmiş olması ve bu sürecin akamete uğramaması adına zati halinizden ve 

belediye meclisimizden bu sürecin sonuçlanması Gemlik Halkına yaşanabilir bir 3000 dönümlük 

bir arazinin bir an önce planlanması ve kazandırılmasını diliyoruz. 

         Çünkü bu, bu alan bu yeni yerleşim alanının şehir merkezindeki yerinde dönüşüme de bir 

katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Zeynep Hanımın yapmış olduğu paylaşımlardan ve diğer 

arkadaşların paylaşımlarına teşekkür ediyoruz. Ancak bunları yetersiz bulduğumuzu ifade etmek 

istiyorum. Bu konularla alakalı meclis üyesi arkadaşlarımız gerekli açıklamalarını yapıcaklar. 

Teşekkür ederim, sağ olun.    

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ben teşekkür ederim. Buyurun.  
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       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis üyesi 

arkadaşlarım, belediyemizin değerli müdürleri, memurları, bütün çalışanları, değerli basın 

mensuplarımız ve değerli izleyiciler şahsında bütün Gemlik halkına AK Parti grubu adına ve 

şahsım adına selamların en güzeliyle selamlıyorum, Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi 

üzerimize olsun. Evet üzüntülü ve biraz mahzun bir zaman diliminden geçiyoruz. Allah daha 

beterinden muhafaza etsin diye duayla başlıyorum. Şimdi depremler tabi ki Alla hu Teâlâ’nın yer 

yüzüne koymuş olduğu birer kader çizgisidir. Fakat insana da verilen akıl sayesinde o kader 

çizgisi olan fay hatları değildir insanları öldüren,  nedir? Bilinçsizce yapılmış binalardır, 

yapımında hata ya da bir takım usulsüzlüklerin yapıldığı binaların altında kalan insanlar can 

vermektedir. Hiçbir zaman ortamda bir sarsıntıya yakalanan bir insanın öldüğü varit değildir. Bu 

nedenle Elazığ ve Malatya da vefat eden kardeşlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Yaralananlara acil şifalar niyaz ediyoruz ve Allah bir daha böyle bir felaketler göstermesin diye 

de yine dua ediyoruz. Evet biraz evvelde Fatiha okuduk, değerli arkadaşımızın kendisine de 

teşekkür ediyorum bu noktada hassasiyetinden dolayı, İdlib de ülkemizin milletimizin güvenliği 

için orada kahramanca mücadele eden Türk Silahlı kuvvetlerinin mensuplarına hain saldırı 

sonucunda şehit olan kardeşlerimize Mehmetçiklerimize yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Yaralananlara da gazilerimize de acil şifalar niyaz ediyoruz. Yine otuzüçmüş ben şuanda 

internetten güncel sayıya baktım. 33 kardeşimiz bu Van’daki çığ felaketinde vefat etmiş. 

Dileğimiz odur ki bu sayıda kalsın ve çığ altında kalanlar biran evvel kurtarılsın diye yine yüce 

Allah’a dua ediyoruz. Evet ilçemizden  ve ilimizden kayıplarımız var. Onları da saygıyla ve 

rahmetle andık. Değerli Nazmi KOÇAK  ve değerli meclis üyemiz Sedat HİÇDURMAZ ’a da 

yine  yüce Allah’tan bir kez daha rahmet  diliyoruz.  

        Bu üzüntülü tablodan yavaş yavaş rabbim inşallah ülkemizin ve milletimizin tümüyle 

çıkarak feraha kavuşmamızı bir kez daha diliyorum. Gemlik yerli ve milli otomobil ile bütün 

Türkiye gündeme damgasını vuran bir ilçe ve bu konuda Gemliğin tercih edilmesindeki 

dirayetinden dolayı başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize ve 

milletvekillerimize emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yerli ve milli otomobil 

ile ve zeytinimizle Gemliğimizin doğal güzellikleriyle anılacağımız günleri inşallah yüce 

Allah’tan temenni ediyorum. Deprem malumunuz bütün Türkiye’nin aşağı yukarı coğrafyamızın 

tamamını yakınını etkileyebilen bir doğal bir hareketler zinciridir. Bir tarafta kuzey Anadolu fayı 

bir tarafta doğu Anadolu fayı var. Devamlı hareketli bir coğrafyadayız. Tekmeli hareketler 

devam ediyor. Hatta şeye geldiğiniz zaman orta Anadolu da özellikle Konya Ovasında da  orada 

zaman zaman malum obruk çöküntüleri meydana geliyor. Obruklar meydana geliyor. Bu da yine 

coğrafyamızın bir takım kırılganlıklarını hatırlatıyor bize. Ancak ben Gemliğimizin bu noktada 

depremlen anılmasını doğrusu artık doğru bulmuyorum. Allah’a şükredelim ki geçirmiş 

olduğumuz depremlerin doksandokuzdaki büyük depremin onun ondan sonrasında Düzce 

depreminde ve çevremizde meydana gelen depremlerde ilçemizden hiçbir  vefat ve kayıp yok. 

Yıkılan binamız da yok.  Buna şükrediyoruz. Yani tabi ki tedbirlerimizi, biraz evvel Zeynep 

Hanımın yapmış olduğu sunumdaki gibi hazırlıklarımızı yapıcaz. Bu noktada dönüşüm 

noktasında ben kendi önce şahsi kanaatimi söyleyeyim; Yani yeni bölgelere Gemliğin taşınması 

veya nakli gibi artık yani bunlar gündemde bunlar değil de Gemliğin mevcut bulunmuş olduğu 

yerdeki coğrafyadaki dönüşümün biran evvel sağlanması gerektiği kanaatindeyim. Yani bu 

noktada,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir yanlış anlaşılmaya mahal vermiş 

olabilir.  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet,   

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Osman arkadaşım da aynen aynı şeyi 

söyledi zaten, 

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Evet evet, yok hayır ben kendi şahsi şeyimi 

söylüyorum önce.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, şuan kimse Gemliği taşıyalım 

falan gibi bir şey söylemedi.   
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    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır hayır o noktada ona cevap değil sözüm yani. 

Ben şahsi kanaatimi söylüyorum. Çünkü Gemliğimizin mevcut coğrafyasındaki hazır şuan da 

mevcut olan binalar deprem öncesi yapılmış özellikteki binaların depreme dayanıklılık 

konusunda ciddi şüpheler var. Bu şüpheden kurtulmanın en güzel ve en hızlı yolu bu binaların 

yenilenmesidir. Yani dönüşüme tabi tutulmasıdır. Bizde belediye olarak bu binaların 

dönüştürülmesi konusunda ve yenilenmesi konusunda her yönden gerekli ortamı hazırlamakla 

mükellefiz. Yani vatandaşımızı bu noktada çarelere yönlendirmemiz gerekiyor. Sürekli deprem 

paranoyasıyla artık yaşayamayız. Gemlik’in artık silkelenmesi vakti gelmiştir. Gemlik’in artık 

sağlam binalar da sağlam konforlu ve aynı zamanda depreme dayanıklı binalarda yaşama, 

yaşamaya doğru giden güvenilir, ekonomisiyle yerli otomobilin vermiş olduğu ekonomik güçle 

ve her yönden doğal güzellikleri, zeytinimizin dünya çapındaki kalitesiyle gündeme gelen bir 

belde olmasını arzu ediyorum. Dolayısıyla hazırlıklarımızı yaparken bunu da asla savsaklama 

yapılmasına karşıyım. Elbetteki hazırlıklar devam edecektir. Bir yandan hazırlığımızı yaparken 

bir yandan da artık Gemliğin daha eldeki mevcut güzelliklerini ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bu 

noktada mesela bizim bir meclis üyesi arkadaşımızın yapmış olduğu bir çalışma var. Kendisi 

oturmuş düşünmüş yani Gemliğin tanıtımıyla ilgili yani diyelim ki Türkiye de yaşayıp Gemlik’e 

hiç gelmemiş insanların veya şu otoyoldan geçerken Gemlik’i görmemiş insanlarında Gemlik 

hakkında bir fikir sahibi olması noktasında, değerli Dursun arkadaşım bir çalışma yapmış. 

        Gösterir misin Dursun arkadaşım, arkadaşımızın böyle bir çalışması olmuş ben kendisini 

tebrik ettim bu noktada. Yani artık Gemlik, 

      --Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Şöyle Başkanım,  

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yerli otomobiliyle, zeytiniyle eee ne bileyim bu 

şekilde ön plana çıkan bir şehir olsun talebindeyiz ve bu şekilde inşallah Gemlik’i tanıtacaz.    

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dursun Abi’den……………….   

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Tabi tabi zaten Gemlik Belediyesinin logosunu 

koymuş arkadaşımız, yani Gemlik’in tanıtımı;  maksat burda Gemlik ’in yeni değerleriyle yeni 

dinamikleriyle tanıtımı. Buyurun, 

     --Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Başkanım,  

     --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Dursun Bey mikrofona….  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Mikrofonu,  

     --Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri çıkış sebebimiz 

Gemlik’in yerli otomobili, zeytinin başkenti …. amaçlı bir çalışma yaptık. Şu şekilde hazırladım. 

Ayakta ……. görsün diye arkadaşlar,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İstersen şu şeyi,  

     --Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Sağ ol Başkanım,   

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şu planı şöyle gösterelim,  

     --Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Şimdi arkadaşlar ben bunu Karsak boğazında otoban ve 

Karayollarının bitişi bir yere güzel bir şekilde ışıklı tabela görükecek bir şekilde,  şimdi 

İstanbul’dan İzmir’e, İzmir’den İstanbul’a geçen bir yoğunluk var. Gemlik’in de bugün 

gündemde de olduğu için zeytinin başkenti olduğu için aynı zamanda Huzur şehri Marmara’nın 

incisi olduğu için bu şekilde belediye logosu üzerinde bir o bölgeye bir de sanayinin o bölgeye 

iki tane tabela asılmasını gelen geçenlerin gözünde Gemlik algısı, Gemlik sevgisi ve Gemlik’te 

de şehre girip bir kilo zeytin iki kilo zeytin yağı Gemlik’in ….. böyle bir çalışma yaptım. Kabul 

görürse teşekkür ederim Başkanım.       

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şu önden bir gösterir miyiz arkadaşım,         

önden bir…………………..  

      --Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: ………………… şu; Zeytinin Başkenti Gemlik 

……….Türkiye Cumhuriyetinin ……….gerçekleştirdiği bir otomobil, üretim güzel şehrimiz ve 

ilçemiz, otomobilleri koydum. Arkası Marmara’nın İncisi Otomobilin kenti Güzel Gemlik Hoş 

Geldin ibaresiyle ………………. yaptım,  
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      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Güzel olmuş, eline sağlık. Çok teşekkür 

ederiz. Emeklerine sağlık Dursun Abicim. Çocuklar, Deniz dijital,  dijital şeyine de alalım. 

Önümüzdeki toplantıya bu çalışmayı geliştirerek bir reklamcı gözüyle okunabildiği noktasında 

hareketle, çünkü baktığımda iki saniye iki saniye içinde ne görüyorsa o önemli olan, bir çalışın. 

Burda bir sonraki toplantıda istiyorum alternatiflerini,  

     --Deniz Engin ÇELİK Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürü: Tamam,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet Dursun arkadaşımızı bende teşekkür 

ediyorum grubum adına, kendisi düşünmüş böyle bir yani hissiyatımız ortak, çünkü Gemlik 

ortak paydasında biz bizim hedefimiz bizim gayemiz Gemlik ‘e hizmet, Gemlik’in güzel bir 

şekilde tanınması, Gemlik’in hakkettiği yere gelmesini istiyoruz her bakımdan, bu noktada da 

Dursun arkadaşımızın bu çabasını bu faaliyetini ben gerçekten takdir ediyorum. Yani kendisine 

teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, yavaş yavaş ilçe gündemimize gelirsek yine sevindirici 

bir hizmete giriş töreni yaptık. Değerli Başkanımızın da katıldığı meclis üyelerimizin de katıldığı 

Gemlik’in kenti içi ulaşımında adeta çığır açan ve sorunların çoğunu bitirmeye yönelik olarak 

yirmisekiz tane yeni halk otobüsünün Gemlik’te hizmete girmesiyle ilgili bir tören yapıldı. 

Gerçekten bu noktada  Büyükşehir Belediye Başkanımıza, BURULAŞ ’a ve Kooperatifimizin 

Başkan üyelerine ve emeği geçen herkese ben burda teşekkür ediyorum.  

        Uzun zamandan beri bu konulardaki sıkıntılar iletilmişti. BURULAŞ bu konuda bir sürece 

koymuştu biliyorsunuz bu araçların yenilenmesini, o da gerçekleşti. Sevindiğimiz başka bir 

konuda yine Türkiye de üretilen bir otomobille bir araçla bir yerli bir milli bir markayla bunun 

yenilenmesi ayrıca bir güzellik oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum ve Gemliğimize,   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sayın BARUTÇUOĞLU, 

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Törende milletvekilimiz de aynı şeyi 

söyledi. Bu yeni üretilecek olan otomobile şeyi azaltır, duyulan saygıyı.  Karsan firması yerli bir 

firma ancak araçlar Türkiye’de üretilen yerli ve milli bir araba değil.     

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Türkiye’de üretildiğinden dolayı, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O milli ve yerliyse,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben o manada söyledim,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu, 

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır hayır,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yaptığımız niye ilk yerli ve milli diyoruz, 

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şöyle şöyle, yani Türkiye’de üretilen yani 

madem, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hiç karıştırmayalım,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Madem Türkiye olarak o sadece ama 

otomobilimiz yerli ve milli, o tektir yani onun ilk ve tek olarak Türkiye’de ve Türkiye’de ilk defa 

Gemlik’te üretilmesi o ayrı bir özelliği onun,  

      --Meclis Üyesi: Yerli ve milli için Suniipek gibi bir fabrika olması lazım  ……. takım elbise 

ihtiyacı yerli ve milli……… 

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır yerli ben orda yerli yani Türkiye’de 

üretilen bir aracın tercih edilmesini söyledim orda. Yani dışardan herhangi bir alım 

yapılmadığından bahsettim.   

     --Meclis Üyesi: ……. 

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet evet Türkiye sonuçta burda Türk işçisinin 

çalıştığı, yani benim kastımı biliyorsunuz yani. Benim burdaki kastım yani Türkiye’ de üretilmiş 

bir ürünün tercih edilmesi olay bu. Bunu başka türlü şeye çekmeye bir anlamı yok. Şimdi değerli 

arkadaşlar yine Gemlik gündemiyle devam edelim. Bu taşınmayla ilgili ayrıca bir şeyimiz daha 

var, müjdemiz daha var. Değerli milletvekilimiz Zafer IŞIK ‘ın tekrarda enerji piyasası evet 

düzenleme kurulu ikinci Başkanının yaptığı görüşmede Kurşunlu doğalgazıyla ilgili de bütün 

bürokratik şeyler halledildi ve Kurşunlu’ya da doğalgazımız arkadaşlar, 

    --Galip GÜR Meclis Üyesi: Birinci kısım…  
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    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet geliyor, birinci kısma geliyor. Onu da 

şimdiden Gemlik’imize hayırlı olsun diyoruz.  

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şamil Başkan’ın,  

   --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Kurşunlu ‘ya hayırlı olsun diyoruz. 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dediği gibi arkadaşlar Kurşunlu ‘ya geçen 

yıl bu yılın planlarına alınmak suretiyle Kurşunlu ‘ya doğalgaz geleceğini müjdesi verilmişti 

zaten ancak Kurşunlu’nun girişindeki Jandarma Komutanlığına kadar hattı döşücekler ve bunun 

üzerine bir yatırımı yapmalarının mümkün olmadığına dair bir şey vardı, bir durum vardı. Sağ 

olsun Bursa Milletvekilimiz Zafer IŞIK dün bana da aynı bilgiyi verdi. EPK ‘yla görüşmeleri 

tamamlamış Kurşunlu’nun tamamına doğalgaz, 

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Doğalgaz gelecek,   

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bu yıl Allah’ın izniyle geliyor. 

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Şöyle birinci kısım ilk etap birinci kısım ikinci   

etap’ ta arka yolun yapılır yapılmaz da diğer kısımlarının tamamının bitmesinin öngörülmesi 

yapıldı. Bugün de bunun hayırlı olsun da bizlerde aldık. Jandarmanın orda kalmasının sebebi 

karayollarından geçiş hakkı sıkıntı oluyordu Karayollarına o da çözüldü. Arka yoldan geçiş 

hakkı olcak diye buda hayırlı olsun demek için şey yaptık.   

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Aynı zamanda da yine UEDAŞ ‘ın Gemlik’te 

gerek hat yenileme çalışmaları, gerek trafo çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yani Gemlik 

baktığımız zaman her bakımdan enerji alt yapısı bakımından gelişme trendinde olan ve 

hakkettiği yere adım adım ilerleyen bir ilçe durumunda, tabi ki bu zeytin halinin bir sıkıntısı 

vardı. Toptancı zeytin halindeki elektrikle ilgili onu da Alinur Başkanımızın devreye girmesiyle  

Bursa UEDAŞ ’tan sorun halloldu ve şuan da oranın artık trafosu da yenilenip şebekesi 

yenilenmiş olacak.  

       Evet değerli arkadaşlar; Belediye binamızın taşınmasıyla ilgili çalışmanızın olduğunu 

biliyorum. Bu konudaki biz çekincelerimizi gerçi söyledik. Fakat burdaki maliyet ortaya 

çıkmışsa bunu öğrenmek istiyoruz. Ne kadara mal olacaktır. Bu geçişin yani oraya belediyenin 

taşınmasıyla ilgili doğacak maliyeti öğrenmek istiyoruz. Bunu soru olarak sormuş olayım. Yine 

sosyal konutlarda yani Cihatlı’ daki konutları ‘dan kastediyorum.  

        Buradaki satışların yine sosyal yönünün yani  sosyal belediyecilik yönünün ağır basmak 

suretiyle konutu olmayan kişilere verilmesi. Neydi orda sorun? İşte beş yıllık satılamaz şeyi 

vardı, bankalarla ilgili bir takım sıkıntılar vardı. Bundan dolayı talep edicek ya da edemeyen 

insanlar vardı bu durumda. Yani şartları tutsa dahi talep edemeyen insanlar vardı. Bu noktadaki 

sıkıntıların ortadan kalkması için bizde dedik ki yine bu sosyal özellikleri sosyal konut özelliğini 

bizce sağlamak suretiyle bu satıştaki sıkıntıları ortadan kaldırıcı bir karar almıştık. Yani biz onu 

şartlı  evet vermiştik oraya. Bu noktada da yine bu ilkelerin gözetilmesini talep ediyoruz bu 

noktada. Yine daha önce GEMTAŞ tarafından yapılmış olan binaların satılması ile ilgili çünkü 

bunu GEMTAŞ yaptığından dolayı burada herhangi sosyal konut özelliği olmadığından dolayı 

herhangi bir şerh koymadık. Bir çekince koymadık. Bu noktada hazır bina satılabilir 

belediyemize hazır kaynaktır. Yani sizin ifadenizle borç bırakılmadı bunlarda Gemlik’e bir artı 

değer olarak bize bir kaynak olarak fırsat olarak bekliyor. Satalım belediye olarak bunu hizmete 

dönüştürelim. Yani rahmetli ERBAKAN ’ın tabiri ile sizi gidi mirasyediler sizi dicem geliyor 

ama hadi şimdi onu şey yapmayım. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: El insaf, el insaf yani 8 yıllık iktidarı 

devrinizde 170 trilyon liralık satış yaptınız ya.  

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ne kadar alış yapmışız,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 170 Trilyon yani.  

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkan ne kadar alış yaptığınızı çıkarttırın 

da onu da bilelim, söyleyin lütfen. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir de dövize çevirsek ne olur?  

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani alış yaptığımız miktarı da eğer bir 

hesaplatırsanız.  
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      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: El insaf her halde yeteri kadar cevap olur 

bu son söylediğinize, teşekkür ederim.  

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani ben bitirmedim henüz. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama biraz acele edelim,   

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Edicem ama konular çok yani Gemlik dinamik 

bir şehir ne yapayım yani. Şimdi değerli arkadaşlar, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aynı dinamizmi bekliyorum sizden,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Konuları geçiştirmemek lazım yani meselenin 

köküne inmek ve halletmek mesele. Yoksa burda sadece söz olarak kalmasın bizim derdimiz       

o dur. Sorunların hallolmasıdır. Yine doğu planları ile ilgili bir iptal yaşandı. Bu doğu planlarının 

iptalinden sonra belediyemiz tarafından nasıl bir çalışmalar yapılıyor. Yani bu iptalden sonraki 

oranın durumuyla ilgili. Oranın çözüme kavuşturması ile ilgili neler yapılıyor nelerle hangi 

adımlar atılacak bunları öğrenmek istiyoruz. Yine Kumla da revizyon planlarda revizyon 

yapıldığı ifade ediliyor. Ancak bazı yerlerde bazı imar uygulamalarının inşaatlarının iş ve 

işlemlerin devam ettiği bilgisi bize geliyor. Bu konuyla ilgili de bilgi verirseniz ayrıca memnun 

oluruz bu konularda. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili Zeynep Hanım değindi. O noktadaki 

sorularımızın bir kısmını cevap olarak aldık yalnız ifade ettiğim gibi kentsel dönüşümü 

Gemlik’in tüm bölgelerine yani mevcut oturulan şuanda iskanda olan tüm yerlerine Şamil bir 

şekilde getirmenin bence daha önemli olduğu kanaatindeyim. Ayrıca kuzey imar planları 

malumunuz Büyükşehir de kabul edildi. Yani o konudaki süreçte yani en başından başlamak 

gerekirse Gemlik’in kuzey planları Gemlik’in büyümesine ve ilerlemesine yönelik trendin bir 

öngörüsü sonucunda meydana getirilmiş hazırlanmış yapılmış bir planlardır. Bu planların her 

aşamasında taktir ederseniz ki Ak Parti Belediyesinin gerek Büyükşehir gerekse ilçe 

belediyesinin büyük katkıları olmuştur.  

        Bu noktada da son gereken Gemlik olarak istediğimiz kararın alınmasında siyasi olarak 

bizim arkamızda duran Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur AKTAŞ ’a il başkanımıza ve 

tüm grubumuza ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum ve kuzey planlarının 

Gemlik’imize hayırlı olmasını bir kez daha Allah’tan temenni ediyorum.  

        Yine bir bilgi daha sizle paylaşmak istiyorum. Son olarak ta bunu söylücem. Şimdi 

depremle ilgili hazırlıkların her boyutu var. Yani vatandaşın kendisinin de yapması gereken 

hazırlıklar var. Belediyemizin yapması gereken hazırlıklar var. Ve hükümet bazında yapılması 

gereken hazırlıklar var. Kamu binaları ile ilgili Gemlik’te şuanda aşağı yukarı eski bina kalmadı. 

Yani Adliyemiz, Emniyetimiz, Okullarımızın çoğu yenilendi veya hastanemiz özellikle bakın 

hastane çok önemli. Ve hastanemiz gerçekten deprem yönetmeliğine uygun, aynı zamanda 

deprem izolatörleriyle de güçlendirilmiş bir yapı. Nitekim Elazığ’daki Hastanenin içindeki 

hastaların, 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hastanemiz zaten sağlamdı.  

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Evet evet, 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani çok şükür Muammer Devlet 

Hastanesi   ………… hastane,  

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yeni yapılanında özelliğini ben ifade etmek 

istiyorum. İzolatörlüdür yeni yapılan Hastane. Ben onun inşaatında da çok bulundum. Yani 

gördüm yerini  tespit ettim. Bu noktada son olarak ta Atatürk Okulu’nun daha önce yapılan 80’li 

yıllarda yapılan bir bölümü vardı. Yani yenilenen bölümünün yanındaki ve Zübeyde Hanım 

Anaokulu bu iki okulun yıkılarak yenilenmesi kararı alınmıştır. Bu noktadaki depreme karşı 

hazırlık ve bu noktadaki hazırlıklar içerisinde hükümetimizin çalışmaları içerisinde sayılabilir. 

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını ve, 

     --Meclis Üyesi: ………….  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Aynı zamanda bu okulları bir kez daha ifade 

edeyim. Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılına yetişecektir. Yani o şekilde. 
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     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu arada çok önemli bir konu; bu konuyla 

ilgili vatandaş şikayetlerine muhatap oluyoruz. Bir gözden geçirttirirsek burdan giden 

çocukların,  

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Zübeyde Hanımdan bahsediyoruz evet. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha Zübeyde Hanım’a giden çocukların 

5.katta üst kata,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: 4.katta eğitim görüyorlar. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha bununla ilgili bir şikayet var bir gözden 

geçirttirebilirsek  iyi olur. 

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Var Başkanım onunla alakalı yerel gazetelerden de 

takip ettik. Orda şimdi yerle imkanlarla alakalı tekrar bir düzenleme yapılacak. Bu yeni 

gerçekleşmiş bir ay önce. Tahliye yapmak zorunda olduğumuz için yapılan bir karar ondan sonra 

düzenleme yapılacaktır. Onun hassasiyet noktasına bakıyoruz. Hakikaten ilkokul şey, ana okul 

çocukların 4.katı değil de 1.katta veya daha uygun bir yerler yapılabilirse bakılacak Başkanım 

onlarla alakalı. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz. Evet Cumhuriyet Halk 

Partisi.  

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Değerli Gemlikliler, Belediyemizin değerli çalışanları, 

basınımızın değerli temsilcileri,  değerli meclis üyesi arkadaşlarım, sevgili Başkanım. Ben de 

kendi adıma ve Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu adına hepinizi saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum. 2020 yılına çok iyi dileklerle başlamıştık. Ama ne yazık ki 2020 yılı bizim 

istediğimiz gibi istediğimiz dileklere karşılık vermedi bir ayında.  

         Dilerim ki bundan sonrası daha güzel geçer. Bu yaşadıklarımızı bir daha yaşamayız. Ben 

de grubumuz adına İdlib’deki vatan savunmamızdaki şehitlerimize ve burda şehit olan son 1 ay 

içerisinde ve geçmiş şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Çığ felaketi 

yine aynı şekilde böyle bir felaketlerin yaşanmamasın duacıyız. Malatya depremlerinde de 

kaybettiklerimize gene Allah’tan rahmet ve ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Şimdi 1999 

depreminin acılarına yeni yeni atlatmaya başlamışken, ne yazık ki büyük bir çoğunluğumuz 

ülkemizde yaşayanlarımız bu depremlerin gerçeğini unutmak üzere idik,  kötü bir şekilde Elazığ, 

Malatya depremi gerçeğini bizlere hatırlattı. Şimdi bu konuda özellikle bizlere Gemlik’teki biz 

belediye meclis üyelerine belediye yönetimine çok iş düşüyor arkadaşlar, görev düşüyor. Bunu 

hiçbir zaman unutmamamız lazım. Gemlik’teki deprem gerçeği konusunda siyaset dışında 

çözümlerini hep birlikte bulmamız gerekiyor ve benim muhalefet meclis üyelerine özellikle de 

isteğim şudur ki eğer bizler belediye yönetimi olarak bu gerçekliği unutup veya biraz daha 

üstüne düşmezsek sizler bunları hatırlatınız diye rica ediyorum sizden. Tabii ki deprem      

Gemlik ’in somut durumu ortada. Sade belediye meclis üyeleri bizlere değil aynı zamanda 

Gemlik’te proje üreten mühendislerimizin, mimarlarımıza yapı sektöründe çalışan 

müteahhitlerimize de arsa sahipleri de dahil olmak üzere hepimizin çok önemli görevleri var. 

Bunların başında da ranttan çok bizlere güvenerek burlarda daire satın almış olan işyeri satın 

almış olan ailelerin çocuklarının sorumlulukları bizlerin üzerimizde arkadaşlar. Bu konuda 

duyarlı olmak için bir mücadele etmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Sanırım 2. Sömestr ‘a 

yetişecek Endüstri Meslek Lisesi bu konuda da bizim bilgimiz var mı bilmiyorum da                   

2. Sömestr ‘a yetişemedi herhalde Endüstri Meslek Lisemiz değil mi? Bunun durumunu da bilen 

arkadaşlar bir bilgi verirlerse bu da önemli bir konuydu. Ben bu kadar söz ediyorum,  teşekkür 

ederim. 

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Meslek Lisesiyle Başkanım,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben hepsine cevap vericem Başkanım, 

eksik kalan bir şey olursa memnuniyetle destek verin. Öncelikle son derece duyarlı bir, 

      --Meclis Üyesi: Alpaslan arkadaşımızda herhalde….  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Aa çok özür dilerim,  tamam haklısınız 

Osman Bey söylemişti. Buyurun. 
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      --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri belediyemizin 

çalışanları güzide basın mensubu arkadaşlar ve çok değerli Gemlikliler. Hepinizi saygı ve sevgi 

ile selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. İdlib ’te 

rejim unsurları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, 

yaralılarımıza acil şifalar, milletimize baş sağlığı diliyorum. 24 Ocak’ta Elazığ’da 6.8 

büyüklüğündeki depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet, yaralı 

vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Malum ülkemizin deprem bölgesi haritasına göre 

yurdumuzun % 92 ‘si deprem bölgesi içerisinde kaldığı ve nüfusumuzun da % 95 ‘inin deprem 

tehlikesi altında yaşadığı bilinmektedir. Depremlerin neden olduğu kayıpların, depremden önce 

alınacak önlemlerle çok büyük oranda atlatılacağı biliniyor. İlçemizde malum 1.dereceli deprem 

bölgesidir. Genel anlamıyla Afete Hazırlık Merkezi ve Yerel İdarenin işidir. Yapıların 

hazırlanması her şeyden önce binaların doğru yapılması, yapılmış olması gerekir. Peki 1999 

öncesi binalar nasıl güvenli hale gelecek? Bunu sizlere sormak istiyorum. Deprem öldürmez kötü 

proje ve dayanıksız bina öldürür. Daha önce de defalarca belirtmiş olduğumuz yerinde kentsel 

dönüşümün ivedilikle hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bunu Gemlik 

Belediyesinin  ve  belediye meclisinin dert edinmesi lazım. Gemlik merkezinin ve özellikle 

ovanın kentsel dönüşümünün sağlanabilmesi için şuan ki imar planları ile yerinde kentsel 

dönüşümün yapılamadığı gözükmektedir. Örneğin mevcutta 5 veya 6 katlı olan binanın kentsel 

dönüşüm ile şu anki imar planına göre 3 kat olarak yapıldığı düşünülürse bu 2 kat veya 3 kat ne 

olacak? Vatandaşın burada mağduriyeti ortaya çıkıyor. Kentte dönüşüm olmayacak e peki ne 

olacak? Olası bir depremde yıkım olduğunda bunun hesabını Gemlik’e kim verecek?  

         Enkaz altında kalanların siyasi görüşüne bakılmayacak arkadaşlar. Bizler siyaset yapan 

kurumlar ve kişiler olarak elimizi taşın altına koymalıyız. Bir deprem olduğunda insanların 

enkazın altında kalma riskine karşın bu risk alınacaksa depremden önce bizim almamız gerekir 

ve elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Siyası kaygıları bir tarafa bırakıp Gemlik merkezi ve 

ovada kat artırımı olması gerekiyor. Bursa Büyükşehir Belediye meclisinde devletimizin 

vatandaşın depremde binası yıkıldıktan sonra değil, vatandaşın bu yardımı deprem olmadan önce  

alınması gerektiğini belirttiniz. Evet. Doğru sayın Başkanım. E peki merkezi hükümetten bunu 

istiyoruz da Gemlik Belediyesi’ne her hangi bir maddi külfeti olmayan doğal sürecinde gelişecek 

kentsel dönüşümü sağlamak için imar katsayısındaki artışı neden sağlamayı düşünmüyoruz?  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  ………. dedik ki ondan sonra,  

      --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Kentsel dönüşüm sürecinde başlatılması için imar 

katsayısındaki artışı sağlamayı neden düşünmüyoruz?  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Doğal….. 

      --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Doğal? Yani doğal derken vatandaş ve yatırımcının 

belediye herhangi bir külfet, maddi külfet getirmeden doğal sürecinin yapılmasını sağlayabiliriz 

kat artışı olarak. 10 Ocak 2018 de bir düğün salonunda Gemlik yerinde dönüşüm platformunun 

düzenlediği Gemlik’e sahip çıkalım konulu programda bugün ki Teknik Başkan Yardımcımız 

Gemlik’in bu zemininin şartlarına göre gerekli iyileştirmeler ve proje geliştirildiğinde yüksek 

katlı yapılabileceğini kendisi de dile getirmişti. Evet kendisinin o gün söylediği cümleler 

haklıdır. Hatta fay sadece Gemlik’ten mi geçiyor? Orhangazi, İznik, Nilüfer, Mudanya, 

Karacabey, Kemalpaşa, Yıldırım hepsinden geçtiğini, ayrıca Bursa dışı deprem olup yıkılan 

Yalova, Gölcük, İzmit, Sakarya bunların ne farkı olduğunu kısacası teknoloji ve bilimin 

üstesinden gelemiyecek bir mühendislik problemi yok. Gemlik’te yerinde dönüşüm 

desteklediğini aynen bu şekilde belirtti. Evet dediklerinde bu gün ki Teknik Başkan Yardımcımız 

çok haklı. O gün onu söylediğinde Teknik Başkan Yardımcısı değildi.  

         Bunu söylediği o gün dedikleri sonuna kadar katılıyoruz. Biz de aynısını düşünüyoruz. Siz 

de o zaman Başkanım CHP  Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı olarak muhalefet görevini 

yürütüyordunuz. E siz de ordaydınız. Ve siz de aynı şu cümleyi kurdunuz. Ovada 18, 20, 25 hatta 

30 katlı bina bile yapmak teknik olarak mümkün. Belediye Başkanımız,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben ne dediğimi hatırlıyorum………. 

…………………………… 
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      --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Yok videolar var Başkanım,  sıkıntı yok dinledim ben. 

Yapması bile Belediye Başkanımız yapması bile yani geçmişteki Belediye Başkanımız bir 

önceki Belediye Başkanı yapması bile bilimsel bir çalışma yapmak lazım mı dediniz. Siz de o 

zaman CHP İlçe Başkanı olarak oradaydınız ve desteklediniz. Masanın öbür tarafında hep 

beraberdik Başkanım. O günden bu yana ne değişti? Elazığ depremi yaşandı. Onlarca 

vatandaşımızı kaybettik binlerce vatandaşımız yaralı binlerce bina hasarlı ve Manisa’da bugün 

ortalama 5 şiddetinde hemen hemen her gün sallanıyor. Bu gün durum bu iken ortaya bir irade 

koymamak burda bulunan başta siz olmak üzere hepimizin sorumluluğu ve mesuliyetini 

arttırıyor. Hepimiz vebal altındayız. Hızlanmalıyız, hızlanmalıyız hızlanmalıyız çünkü çok geç 

kaldık ve geç kalıyoruz. O toplantıda yine kat artırımını desteklemiştiniz. Geçen dönemin son 

dönemine yakında Gemlik’in siyası yapısı kat artırımı için ortak bir irade ortaya koydu. 

Büyükşehir Belediyesinden geçmediği hangi gerekçeleri ile iptal edildi, araştırıp tekrar bu 

dönemde bir irade yeni ortaya koyulmadığını görüyoruz. Yine burda kat artırımı konusunda 

ortak irade varsa ki alınmalı. Her ne hikmetse o gün bunu desteklerken Belediye Başkanı 

olduğunuzdan beri geçen sürede neden 1 yıldır hiçbir girişimde bir irade ortaya koymuyoruz ve 

bulunmuyoruz? Yerinde dönüşümün yapılması için sayın Başkan ve meclis üyeleri halkın talebi 

var. Bunları gayet iyi biliyorsunuz, hepimiz bunları yaşadık. Yani 4 yıl çabuk geçcek. 1 yıl bitti. 

Geriye kaldı 4 yıl. Ve yine bu meydanlara döneceğiz. Ve yine bunları yaşayacağız. Ve yine 

bunları halktan duyacağız. Burdan tekrar söylüyorum sayın Başkan; bu işin yapılması adına bu 

işin takipçisiyiz ve bu konuda vatandaşımız müsterih olsun. Üniversite kenti olmak istiyoruz 

önümüzde merkezi hükümetimiz tarafından açıklanmış ve göç hareketi getirecek yerli otomobil 

fabrikası ve yüksek hızlı yük treni projesi bütün bunların ışığında kilitlenmiş olan imar 

planlarıyla ilgili mevcut durum nedir? Belediyemiz ne tip girişimlerde bulundu? Neler yapıyor? 

Merkezi hükümet Gemlik’in geleceği için bize bu şansı tanımış iken Belediyemiz yeni imar 

planları ve şehirleşme konusunda halen yerinde sayıyor. Zaten her yıl nüfusu artan ilçemiz son 

beş yıldır son beş yıldır Gemlik’in nüfusu her yıl normalde 2000 artıyor. Her yıl 2000. E bide 

şimdi ilçemize yerli otomotiv de geldi geldikten sonra yeni imar planları gerekirken, siz daha 

bırakın yeni yeni yeni imar ilanını yeni mevcut yeni imar planını açmayı mevcut imar 

alanlarında olan yerlerin sıkıntısını bile çözemiyorsunuz. Hali hazırda Kumla revizyon planları 

doğu bölgesi ve kuzey planları sorunları bir yıldır devam ediyor. Gün geçtikçe belirsizleşiyor. 

Göç alacağı muhtemel bir şehrin barınma ve konut ihtiyacını hangi imar planıyla çözmeyi 

düşünüyorsunuz? Vatandaşımıza nasıl çözüm bulacaksınız? 13 Mart 2019 tarihinde yani seçim 

döneminde bir düğün salonunda inşaat sektörünün tüm paydaşlarını mobilyacısı tesisatçısı 

elektrikçisi saymayacağım; Başkanım o gün bu toplantıyı yaptığında zaten hepsini saymış 

maşallah 300 tane kalem var, altında da yazıyor 300 iş kolu. Bir düğün salonu toplantıyı 

yaptınız. Burda insanlara vaatlerde bulundunuz. Bu esnaf kardeşlerimiz bir yıldır sizden eylem 

bekliyor. Bu sıkıntıları çözmek için esnaf kardeşlerimizi tekrar büyük inşaat buluşması adı 

altında toplamayı düşünüyor musunuz? Kumla’daki revizyon planları ne aşamadadır? Devam 

edilecek mi? Kumla revizyon planlarının çalışma sınırları neresi onu bile meclis tam bilmiyor. 

Bunu da öğrenmek istiyoruz. Kumla’ya konut ve buna benzer yatırım yapmak isteyen 

yatırımcıya nasıl bir cevap veriliyor? Nasıl bir tarih veriliyor? İnsanlar önünü görebilecek mi? 

Yatırımcıya nasıl bir vizyon ortaya koyacaksınız? Kuzey planları eski planlara geri dönülerek 2.5 

kat ve 3.5 kat haline getirildi. Şuan da imar durumu veriliyor mu?  

       Bu bölgeyle ilgili altyapı ve yol çalışmaları ne durumda? Yine sayın Başkan Cemil Meriç 

Konferans Salonuna kuzey planlarındaki arsa sahiplerini davet ederek vatandaşa yol açılması 

sorusu ile ilgili dediniz ki; Yolda kalan zeytin ağaçları sahiplerine para ödememek koşulu ile 

taahhüt alınıp hemen yolları açtıracağız. Bu sözünüze istinaden neler yapıldı? Buraya 

yatırımcılar altyapı ve yol, yol iken nasıl bir yatırım yapacaklar? Bu yolların ve altyapının bir an 

önce tamamlanması gerekiyor. Doğu bölgesi krizi süreci göreve geldiğimizden beri neredeyse 1 

yıl oldu. Doğu bölgesinde en az şuan 50 tane ruhsat almak için bekleyen var. Buda ortalama 

Belediyeyi 2 milyon TL nerdeyse gelir sağlayacak.  
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           Herhalde bu geliri de istemiyorsunuz. 2020 bütçe hedeflerine koyduğunuz yaklaşık 10 

milyon TL’lik ruhsat harcı gelirini bu problemleri çözemediğiniz durumunda 

tutturamayacağınızı daha önce söylemiştik ve yine söylüyoruz, bu problemler çözülmezse yine 

tutturamayacaksınız. Kumla revizyon imar planları doğu bölgesi krizi kuzey planlarının alt yapı 

ve yol çalışması sıkıntılarının giderilemediği taktirde vatandaş nereye oturacak? Şehrimizin 

gelişimini ve genişlemesini nasıl sağlayacaksınız? Halkımızın taleplerini biliyoruz bunu buradan 

tekrar ve tekrar iletiyoruz sayın Başkanım bu işlerin takipçisi olacağız halkımız müsterih olsun. 

Sözlerimi burada son veriyorum. Teşekkür ediyorum. 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim. Buyurun Mahmut 

Bey,  

        --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi:  Sayın Başkan,  değerli meclis üyeleri; 

meclis üyelerimizin görüşleri hakikaten çok güzel. İyi bir meclisimiz var, çok başarılı olacağına 

inandığım bir meclis var. Fakat Gemlik halkına da çok borcumuz var. Tabi bir devamlılık var 

bundan evvelki meclislerden bize kalan halka olan borçlar var. 21 yıl bitmiş 22.yıla girmişiz 

depremden büyük depremden bu tarafa Emir Bey söyledi unutmamak lazım. Doğru 

unutmamamız lazım. Ama unutuyoruz. Çünkü binalarımız çok sağlam bizim öyle bir sıkıntımız 

yok, hemen unutuyoruz. Ya da binalarımız çok kötü hatırlamak istemiyoruz ondan unutuyoruz. 

Biz depremi unutuyoruz maalesef. Yönetimlerimiz de bugüne kadar bunu hatırlatmakta 

insanlarımızın problemlerini çözmekte çok başarılı olmadı. Kimseyi tek tek ayrı ayrı suçlamak 

istemiyorum. Maalesef Türkiye’nin tamamında bu böyle oldu. Biz maalesef bir görgümüz yok 

bu konuyla alakalı biz yaralı yara olduktan sonra sarmayı öğrenmişiz onu biliyoruz. Yara 

olmamasını maalesef yapamıyoruz. Yarayı engelleyemiyoruz. Bu güne kadar bir tek depremle 

alakalı nerde toplanıyoruz şimdi Başkan Yardımcımız söyledi, deprem olsa sayın Belediye 

Başkanı nereye gideceğini bilmiyor. Kaymakam da bilmiyor nereye gideceğini. Emniyet müdürü 

de bilmiyor. Ben arabamla çıkıp nereye gideceğimi bilmiyorum başıma bir şey gelmezse. Kaç 

tane itfaiye aracımız o gün nerde nasıl görev yapacak bilmiyor. Polis nereye gideceğini bilmiyor. 

Hangi yolu açık tutacağız hangi yolu kapatacağız. Biz şimdi orda gösterdik çok güzel Zeynep 

Hanım işaretlemiş kırmızı. Onların yolları kapanırsa nasıl ulaşacağız oraya? O binaya oraya bir 

bina çökerse ne yapacağız? Öyle işaretlemekle olmuyor o işler? 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl yapmak gerekiyor o zaman? 

       --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, bunu yapıyorlar 

insanlar. Bunu gayet kolay yapıyorlar insanlar. Dünyada bu iş uygulanıyor. Bir ritüeli var bu 

işin, biz bir şeyler yaratmak gibi bir şeyimiz yok. Borusan’ın kaç tane itfaiyesi var? Siz 

söyledinizmi ki Borusan’a yani siz demiyorum yani Belediyenin daha evvelinde bir 

programında. Azotun itfaiyesi nereye gelecek, orda Kumla’dakiler ne olacak Kurşunlu’dakiler ne 

olacak Kumsaz’dakiler,  Gemsaz’dakiler ne olacak bunlar,  

       --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: ……………tamamen AFAD’ a…. 

       --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Zeynep Hanımcığım tamamen 

AFAD’ta, o zaman şöyle yapalım; biz AFAD’ a diyelim ki buyurun gelin  bizim işimizi çözün 

öyle yapalım. Öyle bir şey yok. Tamamen AFAD’ ta değil tamamen bizde. Öleceksek biz 

öleceğiz. Orhaneli’nde kimse ölmeyecek Orhaneli’ de geçmiyor ordan şey. Biz öleceğiz bizim 

insanımız ölecek. Biz bunla alakalı programı mutlaka yapıyor olmamız lazım. Hasbel kader bunu 

nerden ben bilmiyorum ki bunu. Bir hasbel kader bir seyahate gittim ben. Seyahatin 2.ci günü 

saat 11,  birden bire bir alarmlar çalmaya başladı. Meksika’da bir depremle alakalı, 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mahmut Abi çok özür dilerim ama, 

      --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Kısa kesiyorum hemen bitiriyorum, 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani,  

      --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Bitiriyorum Başkanım,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok yakın bir yere seyahat önereyim sana. 

Hemen hemen BUTTİM ‘in arka tarafında AFAD Genel Müdürlüğü var.  

      --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Evet, 
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      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ne olur oraya bir git abi, tamam. Yani o 

kadar haksız eleştiriler yapıyorsunuz ki anlatamam size içim acıyor haberiniz olsun.  

      --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Bakın ama ben sizle alakalı bu eleştiri 

değil ki Başkanım.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya eleştiri yani, 

       --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Değil eleştiri,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Vallahi öyle, tamam.   

       --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Vallahi eleştiri değil.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mahmut Abi ’cim bilmediğin için 

bilmediğin için bunları söylediğini biliyorum ama bilmediğin halde bu konuda bunları söylüyor 

olmandan canımın yandığını söylemeye çalışıyorum.   

       --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Bende,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kalkıp anlatıcam.  

       --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Gördüğümü anlattım be, anlatıyorum 

ben de size gördüğümü anlatıyorum,  insanlar evlerinden çıkıyorlar işyerlerinden çıkıyorlar 

nereye gideceklerini biliyorlar. Nerde duracaklarını biliyorlar. Hangi stada gideceğini biliyor. 

Herkes bunu öğrenmiş ve senede 1-2 kere bunu mutlaka yapıyorlar. Biz 21 senedir bunu 

insanlarımıza yapmadık. İnsanlarımız da ondan unutuyorlar. İnsanlar alarm çaldığında bu gün 

Allah korusun zannediyorum ki bir depremle alakalı uyarı yapmanız gerekse bize yarım saat 

önce haberi gelse bugünkü imkânlarımızla ne kadarını duyurabiliriz bu halkımıza bilemiyorum. 

      --Meclis Üyesi: ………... 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Müdahale etmeyin arkadaşlar,  

      --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Yolları kapat…. 

      --Meclis Üyesi: ……….. 

      --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Evet  kapancak yolları ayırmışlar,     

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Meclis üyesi arkadaşlarımdan rica 

ediyorum ben yönetimi, 

      --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Neyse sayın Başkanım burda,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Oturumu yöneten kişi olarak dönem 

dönem müdahale ediyorum ama konuşmacının konuşma yapmasına engel olacak müdahaleler 

yapmayın hiç kimse yapmasın.  

     --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Şimdi benim ricam mutlaka depremle 

alakalı bir eğitim toplantıları yada bunla alakalı bir koordinasyon merkezi sonucunda ama her yıl 

birden fazla deprem olduğunda ne yapacağımızı gösterecek bir şey olması lazım. Şimdi şeyden 

söyledi,  geliyormuş nereye gideceğimiz. Ama oraya gidebilecek miyiz onu bilmiyoruz. Onu da 

mı AFAD açacak bizim yolumuza gelecek.  

      --Meclis Üyesi: Evet,   

      --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi:  Bilemiyorum, bilemiyorum ama AFAD 

olsaydı orda 46 kişi ölmezdi yani demek ki ölüyor öldükten sonra gidiyor AFAD,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabi tabi AFAD öldükten sonrasıyla 

ilgileniyor.   

      --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Biz ölmeden,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ölene kadar olanı biz yapçaz.  

      --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Ölmeden evvel bunları yapalım 

derdindeyiz Başkanım,  teşekkür ederim.  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet sevgili dostlar sevgili meclis 

üyelerimiz çok kıymetli Gemlikliler. Bir kere hani önce grup sözcüleri konuşmalarını 

tamamladıktan sonra bir söze gireyim gibi bir durum oldu sonra hatırlatıldı dediler ki gruplar 

dışında arkadaşlarımızda konuşacaktı. Durdum o esnada şunu söyleyecektim. Bütün grupların 

aynı konuda son derece ciddi bir konuda bu kadar teyakkuz durumuna geçmiş olmasından  

duyduğum memnuniyeti ifade edicektim.  
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       Diyecektim ki arkadaşlar Gemlik Belediye Meclisinin siz değerli üyelerine güvenmekle ne 

kadar haklı olduğumu bir kere daha ortaya çıktı. Türkiye’de ortaya çıkan böyle bir durumda 

herkes üzerine düşen sorumluluğu almış, konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapılması konusunda 

eğer bir gaflet ve delalet içindeysek gerekli ikazı yapmak üzere belediye meclis toplantımıza 

gelmiş ancak sevgili Alpaslan EKER ’in konuşmasını burda dinledikten sonra mevzunun üzüm 

yemek olmadığını fark ettim, inanın canım yandı. Sevgili Alpaslan EKER deprem asla üzerinden 

siyaset örülmemesi gerekecek kadar önemli bir gündem maddesidir. Deprem konusu üzerinden 

belediyeyi idareyi yada Başkanını yada Başkan Yardımcısını töhmet altında bırakmak siyaseten 

bir sonuç doğurabilir. Ama deprem konusundaki problemi çözmek konusunda çok yetersiz kalır.  

      --Meclis Üyesi:  ………….. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Birazdan söyleyeceğim. Hepsi için geçerli. 

Sevgili dostlar. Çok şükür bu konuda Allah göstermesin o gece bir şey olsa ve vefat etsem ki 

mümkün 112.000 yurttaşımızın her biri kadar tehdit altındayım. Vicdanım rahat bilin istiyorum. 

2012 yılında ilk kez kentsel dönüşümüne ilişkin bir televizyon programında konuşma yapmışım. 

Açıp videolarından izleyebilirsiniz. O gün ne dediysem bu gün hala aynı şeyi söylemeye devam 

ediyorum ve bunun gereğini de yaptım, yapıyorum yani başladık. 1870 küsur yılından beri 

kurulu Belediyenin kentsel,  kentsel dönüşüme ilişkin ilk defa bilime saygı duyan bir anlayışla 

bu konuda çalışma yapan idaresiyiz. Hızlıca da olmuyor. Maalesef. Bir anda da bütün Gemlik’e 

alana gönderip çalışma yaptırttırabilicek ne personel alt yapısına ne de bunu hizmet satın almak 

yoluyla yapabilecek bütçeye de sahip değilim. Ama Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yoktu bu 

belediyede. Geldik ilk iş sizlerin de desteğiyle  hep birlikte kurduk. Müdürünü,  personelini 

atadık. Yönetmeliğini yine birlikte çıkardık. Bu Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün yapmış olduğu 

çalışmayla tıpkı 2012 de ve o bahsettiğiniz toplantı da akademik çevreler tarafından  tertiplenen 

o toplantıda söylediğim şeyin gereğini yapmak üzere. Bir satın alma yöntemi üzerinden şuan 24 

hektarlık bir alanda envanter çalışması yapıyoruz. Sebebi şu; o toplantıda öyle konuşuyordunuz 

da şimdi niye böyle yapıyorsunuz ’a muhatap olduk, öyle anlaşıldı. Evet,  evet  evet.  

      --Alpaslan EKER Meclis Üyesi:  Değil ………….. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir dakika. Bir dakika. Beş katlı yerde 3 

katlı vatandaşa dayatıyoruz bu yolla kentsel dönüşüm yapılması mümkün değil, de dedik biz 

dayatmıyoruz. Planlar dayatıyor.  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Hayır siz dayatıyorsunuz………….. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani doğru doğru şeyi söylemek bile 

bazen doğru yöntemle söylemeyi gerektiriyor. Ben o toplantıda demiştim ki ben kat konusunda 

görüş vermem. 16 kat olmuş, 18 kat olmuş, 22 kat olmuş bu benim işim değil. Bunu bilim söyler 

ancak bana. Jeoloji mühendisi zemini uygun şu önlemleri alarak bunu yapabilirsin der. İnşaat 

mühendisleri bu usulle bunu ancak inşa edebilirsin cevabını çıkartır. Ben şurasına bakarım 

demiştim. Bunu yapmak için önce bu şehirde bu alanlarda elimizde kaç tane bina var kaç tane 

bağımsız bölüm var? Bunların kaç tanesi konut kaç tanesi işyeri? Kaç tanesi mülkiyet sahibi 

tarafından kullanımda? Kaç tanesinde kiracı var? Kaç metrekare? Kaç yılında yapılmış? Kim 

yaşıyor içinde? Kaç odası var? Asansörü var mı?  Nerden gelen insanlar yaşıyor burda sosyolojik 

durum ne? Bir tarafı psikoloji, bir tarafı inşaat olduğu kadar bu işin. Bir tarafı sosyoloji bak orda 

kadınlarımız var. Sizlere de sizlere de çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum Hanımlar,  dün 

sabah yaptığınız davranışı hiç beğenmedim bilmenizi istiyorum, çok üzüldüm. Gaz vermişler 

arkadaşlara. Demişler ki Gemlik Belediye meclisi sizin istediğinizi yapmayacak, kadın erkek 

toplanmışlar zorla yaptırırız biz demeye belediyeye gelmişler. Deprem ve kentsel dönüşüm asla 

ve asla siyasete izin vermeyecek kadar önemli bir konu. Ne dedik Kumla revizyonu için? Aynı 

şey burda da geçerli. Eğer omuz omuza hep birlikte yapmazsak  yapamayız bu işi. Uğur abi 

gitsin de bak biz gelince yardım etçez size demek bu memlekete iyilik etmek olmaz. O gün ne 

söylediysem bu gün onun arkasındayım. Geç oluyor. Vallahi evet. Güçte oluyor haberiniz olsun. 

Ama bu veriler ortaya çıkacak bu verilerin üzerinde bu meclis bu işe kafa yorucak ve eğer 

kentsel dönüşüm yapabiliyorsak ancak o şartla yapabileceğiz.  
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          Mahmut Abi’cim seçimlerden önce geç saatte bir ev ziyaretinden döndükten sonra evimde 

boş gözlerle televizyona bakarken hani bakar gibi yaparken deprem diye bir şey geçti alttan. 

Belli ki dünyanın bir yerinde bir deprem olmuş ki ve altyazıyla o depremi gördüm. MAGDER 

‘in başındaki kardeşim Yusuf YUMRU şahitlik edecektir. O saatte Yusuf’u aradım. Dedim ki 

Yusuf bu akşam deprem olursa mikrofonlar Refik YILMAZ ’a dönecek, o dönemin Belediye 

Başkanı ve fakat 1 Nisan sabahı olursa bana dönme ihtimali var. 

          İlk fırsatta senle ziyaret, sana ziyarete gelmek istiyorum dedim sağ olsun topladı  bütün 

arkadaşlarını gittim. Soğuk bir kış günü. Isıtıcısı bile olmayan bir mekanda bana sunum yaptılar, 

Zeynep yanımdaydı. Ve orda ondan duyduklarım bir parça bilgilenip beni biraz daha ürkmeme 

sebep olacak bir yere taşıdı. Yusuf bir büyük organizasyonun içerisinde bir parça “MAG” 

MAGDER Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği. Şimdi bir protokolle sıcak bir mekanda en azından 

bu faaliyetleri göstermesine olanak sağlayacağımız dernek. 21 sene yapılmamış bu. Kim bu işin 

organizatörü Yusuf bilmiyorum ben dedim bak seni bildiğim için seni aradım AFAD Başkanım 

dedi. Sadece deprem değil ortaya çıkabilme ihtimali olan her türlü felakette,  doğal yada insan 

eliyle ortaya çıkartılacak her türlü felakette Türkiye’nin her yerinde, her yerinde. Organizasyonla 

sorumlu devletin teşkilatı bu, AFAD ne derse o oluyor.  

         Gemlik’te bir deprem olduğunda Gemlik Belediye Başkanı söz sahibi değil. Bütün emir 

komuta AFAD’ ta. Kimde biliyor musunuz? Büyüklük büyüklük ayırmışlar. Falanca Es 

büyüklüğünde olursa eğer Kütahya’dan gelecekler bize. Evet. Falanca büyüklükte olursa 

Adana’dan arkadaşlar. Adana’dan gelecekler. Yani öyle mi zannediyorsunuz ki Çadır hazırladık 

mı der kardeşim Sedat. Yoo,  çadırı AFAD hazırlatacağı biri mi belirlemiş görevini vermiş. 

Karacabey’den gelecek yıkılmazsa depolar. Karacabey’de hazır şuan erzağımız, battaniyemiz, 

çadırımız devlet el attım dediğinde yıkıldığımızda eğer orası sağlamsa ordan gelecek, değilse 

Kütahya’da var. Ya böyle bir organizasyondan bahsediyoruz. Belediye yüklenilen şu; sen 

toplanma alanlarına ilişkin AFAD’ la iş birliği içinde olacaksın. Beraber belirleyeceksiniz. 

Kriterleri de o vericek sana. Çadır alanlarını, Sahra Hastanesi alanını birlikte belirleyeceksiniz 

ama bunların hiç birini sen yapmayacaksın. O  organizasyon içerisinde senin bilmene gerek 

olmayan kurum bunu yapıcak. Borusan’ın kaç tane ambulansı kaç tane itfaiyesi var benim 

bilmemi istemiyor devlet bu konuda. Karmaşa ortaya çıkartma, birden çok başlılık ortaya 

çıkartırsan biliyorsunuz değil mi? Genelde kazalarda biz insanları yaşama ihtimali varken 

ilkyardım yapacağız diye öldürüyoruz. Yapmayın bunu. Ben bunu organize ettim. Herkesin 

sorumluluk alanı var ve bunu kontrol etkisi AFAD ‘da diyor. Şunu yap. Yapıyoruz.  

         Göreve geldik ilk iş AFAD ile iletişim kurduk. Çünkü biz biliyorduk o ziyaret sayesinde  

AFAD ’a da gittim ben. Bizim toplanma alanı olarak bildiğimiz yerlerde o yerlerin yerinde yerler 

esiyordu artık. Kötü niyetli kullanılmış algısı ortaya çıkmasın sakın. Okulmuş okulun bahçesini 

toplanma alanı göstermişsin zaten sıkışık bir yer Gemlik biliyorsunuz. Sonra okul velileri talepte 

bulunmuş.  

          Yerel yönetim işte merkezi bütçe bir şekilde oraya bir kapalı spor salonu koymuş  artık bir 

toplanma alanı olma özelliğini yitirmiş. Yeniden belirlenmesi gerekiyor. Bir süreç hemen 

toplantıya çağırdık. Sağ olsunlar önce biz gittik sonra onlar geldiler. Oturdu arkadaşlarımız. Hani 

bunu boyamak olmaz diyoruz ya böyle yürüyor işte yaptık onu hala bazı mahallelerde veri girişi 

tamamlanmadığı için e-devletten bile göremiyorsun. Eğer Elazığ’da bu deprem olmasaydı 

muhtemelen bugün burda bunu konuşmuyor da olmayacaktık. Tıpkı 9 aydır konuşmadığımız 

gibi. Oldu, bütün herkesin dikkati çekildi ama biz yerel yönetimde siyaset üreten insanlar olarak 

şunu yapmalıyız. Bir durum var. Tehlike altında bulunan konut stoklarımız ve bizi,  bizi 

bağlayan yasalar.  

          Planlarla alakalı ne yaptınız? Doğu planlama bölgesinde 40 günlük sebebiyet gecikmeli 

sebebiyetlerinden biri sevgili Alpaslan EKER sensin. Bir kere daha görüşelim şu adamla 

anlaşmak için ricasını sen ettin. Bir kez Şamil Başkanım etti. Orda itirazı ortaya çıkan yurttaşı 

ikna edemedik. Ne dediysek olmadı.  
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          Ben dedim olmadı, meclis üyesi arkadaşlarım dedi olmadı. İmar Komisyon üyesi 

arkadaşlarım dedi olmadı. Parti Başkanı arkadaşlarımız söyledi olmadı, mahkeme planı iptal 

etmedi. Bak onu söylerken bile plan iptali oldu dedik. Doğu planında bir sorun yok. Doğu planı 

duruyor yerinde. Sonrasında yapılan 3194 sayılı kanunun 18. Maddesini iptal etti,  ee sen ne 

yaptın? Ee geçen hafta etti. Yazısını yazıyoruz şimdi, mahkemeye soruyoruz. Senin söylediğin 

şeyi yeteri kadar anlaşılır bulmadık. Alta bir paragraf koymuş.  

          Belki sadece o parsele ait parselasyon alanının iptalini sağlarız geri kalan 1 ve 3 nolu 

alanlarda imarı devam ettirebiliriz gibi bir umut ortaya çıktı. Yapmayalım mı? Kuzey planları; 

Kuzey planlarının Büyükşehir Belediye Meclisinden geçtiği toplam süre 15 gün, 10 gün. Bu 10 

gün içerisinde hemen şunu yaptım. Bölgede kat artışına ilişkin bir şey oluşturulmuştu ya. 

Whatsapp grubu. Ordan bir abimizi aradım o alanlarda yol açılması esnasında sökülmesi gereken 

ağaçların bedellerinin muvafakat edilmesi halinde ancak orayı imara açacağımıza dair 

görüşümüzü ilettim. Makul Başkanım kimse buna itiraz koymaz deyince şimdi  Balıkpazarı’nda 

bir toplantı organizasyon etmeye çalışıyorum, gidip muvafakatlarını toplucam. Onmilyon türk 

lirası sadece o yollarda yapılacak olan kazı ve o kazının taşınması işine para ödücez aşağı yukarı, 

yer bulabilirsek döküm alanı olarak daha yakında altımilyona kadar düşebiliyor. Eğer o ağaçların 

parasını öde derse vatandaş beşmilyon lira daha yük getiriyor belediyenin sırtına ve bu o tapular 

dağıtılırken bu  muvafakatlar alınmadı diye uğraştığımız bir iş. 

          Tek tek önümüzdeki toplantı bütün planlama bölgelerimize ilişkin, o çalışma bitti, dün 

geldi elime. Kaç dekar, neyle karşı karşıyayız orda. Mahkemeyle mi? Onsekiz uygulamasına 

itiraz eden yurttaşla mı? Tarımın uygunsuz görüşüyle mi? Her biri alt alta sunumlarını 

yaptırttıracam. Her birinize göndericem.  

          Yerli ve milli otomobili fırsata çevirmeyeliz derken kastım buydu işte, bütün onları biz 

yerel idare eliyle sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur AKTAŞ ‘la omuz omuza 

gelsek de, onla uğraşıyoruz ya bütün siyasi partiler destek de verse böyle olur. 

Cumhurbaşkanımızdan yardım almalıyız dediğim şey bu işte. Kamu yararı vardır. Bitti. Sorun 

var. Her parselde ayrı sorun var ve çok uzun zamandır var. Burda  ne yaptın ki şeklinde bu işi 

sormak hani üzüm yemekten çıkartıyor işi.  

          Osman Başkan’ım bahsettiğin alanla ilgili o planlama şeyleri etapları içerisinde o da var. 

2863 dönüm toplam orası. Yani 286 hektar, 2863 dönüm arazi orman vasfından çıkartılmış ve 

karşılığında bir yer verilmesi kaydıyla Maliye Bakanlığına gönderilmiş, hala bir cevap gelmedi 

ordan, eşdeğer miktarda arazi üretilmedi, takipte ediyoruz. Destek de verin daha hızlansın. 

          Ama hani Gemlik ‘te 5000 lik planlar içerisinde kaç kişiyi yaşatabiliriz noktasında 

söylediğim fihristinin içinde o da var. Bırakmış değilim zaten, elbette bir dönüşüm yaptığımızda 

bizim bir rezerv alanına ihtiyacımız var, çıkarsa başka çok yerimiz de yok zaten, elbette oraları 

kullanılabilir duruma gelmeliyiz.  

           Dolayısıyla ne olur, ne olur ya söz konusu olan Gemlik hele hele de deprem olduğunda 

burdan Uğur Abi’yi vurmak  kimseye yarar sağlamaz. Vurdurmam zaten kendimi, çünkü aklımın 

arkasında benim bir şey yok arkadaşlar. Vurur gibi oldun. Evet,  

        --Meclis Üyesi: …………. 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet çok üzüldüm, vallahi üzüldüm.  

        --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Onunla alakalı cevap vericem Başkanım, bir sözünüz 

bitsin cevap vericem onla alakalı,    

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Üzüldüm, cevapları ve son konuşmaları 

15 dakikalık aradan sonra alıcam. Teşekkür ediyorum.   
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II. OTURUM 

 

 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem dışına devam mı?   

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım, 

     --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Başkanım, 

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yavaş yavaş gündemin içine girelim ya, 

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Kumla revizyon planlarıyla alakalı bir cevap ben 

hatırlamadım, duymadım da bilmiyorum.   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet buyurun. Mert Abi, 

    --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Tamam. Sayın Başkanım tabi şimdi Alpaslan kardeşimin 

konuşmalarını bende dinledim. Gemlik Belediye Meclisi olarak ne kadar iyi niyetli olursak 

olalım, Büyükşehir Belediyesi ‘nde ne kadar çalışırsa çalışsın mevcut mevzuat anlamında bir 

takım engeller var kentsel dönüşümün önünde. 14 Haziran 2014 tarihinde çıkmış olan Mekânsal 

Planlar Yapım Yönetmeliği var en başta engel olarak. Burda nüfus artışı, kat artışı vs. getiren her 

türlü plan değişikliğinde sosyal donatı alanlarının yoğunluk artışına yönelik olarak hesaplanması 

ve yeni alanlar yaratılması sosyal donatı anlamında gerekiyor. Bunu dikkate almadan bu mevzuat 

değişikliğine yapılan plan değişikliklerinin hepsi de hem Şehir Plancıları Odası hem Mimarlar 

Odasının hem de Büyükşehir İmar Komisyonunun denetiminden dönüyor. Dolayısıyla Genel 

İdareden bu konuda bir mevzuat değişikliği talebi yönünde bir çalışma yapılabilir. Aksi takdirde 

sorunlu ve dar ilçelerin dönüşüme ihtimali zayıf gözüküyor. Çünkü yapacağınız her türlü kat 

artışı, emsal artışı mevzuata uygun değil diye mahkemelerde açılan davalarda yapılan itirazlar 

sonucu iptal oluyor. Bunun örneğini 2015 senesinde Bursa’da yapılan 0,50’lik her bölgeye 

yapılan bir emsal artışı vardı. O noktada ben hukuki görüşümü bizim İmar Komisyonu üyemiz 

Gizem ELMAS ’a ifade etmiştim. Toplu bir emsal artışının mutlaka döneceğini söylemiştim. İki 

sene sonra dediğimiz yere döndü olay ve mağdur insanlar ortaya çıktı. Gemlik’te de her türlü 

plan değişikliğinde bu mevzuat geçerli olduğundan bir istisna tanınmasına yönelik Osman 

Başkanımın o ifade etmiş olduğu Bursa’da kanun hükmünde kararname kapsamında mı olur? 

Yoksa ek bir mevzuat değişikliği anlamında mı olur bilmiyorum. Çok sorunlu alanlarda böyle bir 

mevzuat değişikliği yönünde çalışma yapılmasını tüm gruplar ortak bir çalışmayla yapabilirler. 

Aksi takdirde mevzuat zaten siz ne kadar iyi niyetle kentsel dönüşüm yapıyorum derseniz deyin 

engel olur kanaatindeyim. Teşekkür ediyorum.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim. Buyurun. 

     --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Şimdi Başkanım bu hani bir atışma olarak değil de hakikat 

ve gerçeği söylemek adına iki tane önemli konu var. Birincisi biz, ben burda bu hazırlığı 

yaparken dikkatli çalıştık. Yani ne söylediğimi de biliyorum. Burda kesinlikle bir itham veya bir 

siyasi anlayışla olaya bakmadık. Mesela diyorsunuz ki o gün öyle dediniz, bugün böyle     

dediniz ’e getiriyorsun. Kesinlikle ve kesinlikle öyle bir söylemim yok. Tam tersine şunu dedim 

o gün o gün yani bu gün Teknik Başkan Yardımcımız o günde bilim adamlarıyla beraber, Şamil 

Başkanda vardı orda aynı şeyde teknik insan, teknik ekip olarak İnşaat Mühendisleri Odası 

Başkanı olarak Zeynep Başkanım da vardı. Bunun olabileceğini söyledi. Doğru. Sizde, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aksini söylemiyor ki, 

     --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Tamam. Sizde sizde bunu söylediniz ya bunu destekler 

açıklama yaptınız. Bugün de ben ya siz bunun tam tersini söylüyorsunuz demedim. Orda    

dedim ki bir yıldan beri Başkanım bunu dert edinmemiz lazım, bir an önce buna çalışmamız 

lazım dedim. Hızlı olmamız lazım, hızlı olmamız lazım diye özellikle belirttim. Yani burda 

herhangi bir itham yok. Bir onu belirteyim. İkincisi Doğu Planlarıyla alakalı da orda sanki şöyle 

bir anlaşılmaya sebep,  sebep oldu yada ben mi öyle anladım. Burda Alpaslan ve Şamil sizde 

konuştuk. Ve bundan dolayı böyle oldu. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır hayır, 
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     --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Ona bir cevap vereyim Başkanım müsaadenizle. Şu 

mecliste son dokuz aydır en az bu konuyu üç defa dile getirmiş belki tek kişi benimdir burda 

Partim adına. Yani orda vatandaşla konuşulup çözüm önerisi getirilmesi adına evet söyledik. 

Neden? Özellikle de belirttim. Hatta Mert Abiye de sordum mecliste. Dedim ki istinaf 

mahkemesinden karar çıkarsa daha işimiz çıkmaza girebilir. Bunu bir an önce yapalım. Burda da 

derdimiz, tasamız ordaki insanların mağduriyetini biran önce gidermek ve bunun için yaptığımız 

bir çalışmaydı. Bunu da ayrıca belirtmek isterim.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İyi tamam da şimdi,  

    --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: İstinaf Mahkemesi kararına cevap vereyim mi Başkanım?  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok birbirimize cevap vermeyelim artık, 

    --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Yok İstinaf konusunda bir açıklama yapmamız lazım. Bir 

tanzim kararı isticez ya yarın karar.., 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onu söyledim. 

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi:  Tamam. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Daha açık bir cevap istiyoruz yazıyoruz 

diye az önceki konuşmamda. Şimdi senin konuşman da benim konuşmam da yurttaşlarımız 

dinlediler. Anlamışlardır anlamaları gerekeni. Şunu kastettim yani o gün konuşurken böyle 

demiştiniz demek bugün başka bir şey konuşuyorsun algısını ortaya çıkartır. Başka bir şey 

konuşmuyoruz ki yada işte doğu planları için “Maşallah 300 kalem inşaat sektöründen firmayı 

toplayıp falan yapmıştınız şimdi ne yapıyorsunuz bu insanlar için, bir kere daha toplantı yapmayı 

düşünüyor musunuz?” demek yani işi şirazesinden çıkartır. Oysa benim son derece güvendiğim 

bu Gemlik Belediye Meclisinin üyelerine “Başkanım bu konuda ki görüşlerinizi biliyoruz. Bu 

güne kadar yaptıklarınızın da bu anlamda doğru adımlar olduğunu inanıyoruz. Daha hızlı 

koşmalıyız. Ne olur biraz daha acele edelim” demek olmalı diye düşünüyorum. Gerisi böyle işte 

hani olmuyor.  

       --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Hiçbir şey söylemicem o zaman Başkanım. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kaldı ki ben memnuniyetle inşaat 

sektöründe ekmek yiyen yurttaşlarımızla bir araya gelip bütün bu konularda izahat vermeye 

hazırım. Hiçbir sorun yok elbette ve gayret ediyoruz geldiğim günden beri. Geldiğim günden 

beri. Haftaya Pazartesi günü yapacağımız toplantıda hangi planlama alanında inşaata niye 

açamadık memleketi belli yazıyor. Ne yapıyoruz? Ne için uğraşıyoruz o da belli. Doğu planlama 

bölgesi özür dilerim, depolama alanlarında Maliye Bakanlığı konuyu dava etti. Suçladık mı 

kimseyi? Yok.  Hukuk kararını versin kararını meclisimiz vermedi mi? Evet. Bırakalım peşini bir 

kere daha yapalım on sekizini dedik. Hayır, hukuken bu işin sonlanmasını beklemek doğru 

sonuçtur dedi Hukuk Komisyonumuz, bekledik. Bütün bu işin uzaması konusunda daha      

gayret kâr olmamızı tavsiye etmenizi ben memnuniyetle kabul ederim.  

        --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Onu söylemiştim zaten,   

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama burdan bir suçlayıcı bir durum 

ortaya çıkartmanızda işte yani acıtıyor dediğimde o taraf. Peki, sevgili arkadaşlar; 

        --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ben de çok kısa bir şey söylemek istiyorum, 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha dur, özür dilerim. Kumla Revizyon 

Planıyla alakalı bir değişiklik yok. Bir, bölge bölge ne demiştik adına o planın Optimum Plan. 

Aynı zamanda bir kentsel dönüşüm mantığı da ortaya çıkartan, binaların sadece barınma özelliği  

olma özelliği tarafını değil aynı zamanda bir yaşam alanı yaratabilme ihtimalini de ortaya 

çıkartan planın Kumlayı, Bursa’yı, Gemlik’i kurtaracak çok güzel bir plan olduğu konusunda 

zaten her siyasi parti aşağı yukarı ortak görüşte. Öyle de olmazsak yapamayız. Bazı alanlar bu 

alanlarda Optimum Plan ısrarını ortaya koymamız durumunda 40 yıl falan çivi çakamaz. Fiilen 

böyle. Üç sene önce yapılmış şey yapılmış, otel yapılmış alanda. Buna benzer alanları yine aynı 

plan çalışması, revizyon çalışması esnasında korumacı olarak tarif eden anlayışla uygulamaya 

sokalım. Geri kalan yerlerde bari bunu yapalım gibi bir derdimiz var.  
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          Ama baktım ki benim kendi belediye meclis üyelerimde dâhil “ona verdin de buna niye 

vermiyorsun?” durumu ortaya çıkartıyor. Verilmiş Encümen Kararını bile geri çektirtirdim. 

Hiçbir değişiklik yok. O Optimum Planı ya da alternatifi olanları oturup konuşacaz 

gruplarımızla, sonra da yurttaşımızın karşısına çıkacaz. 

       --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Başkanım ruhsat alan yer var mı orda?   

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Var ruhsat alan yer. İmar durumunu daha 

önce almış olanlar. Daha önce imar durumu almış. Ruhsatını, projesini çizdirmiş, onu yapmış 

bunu yapmış gelmiş almış.  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım Kumla alakalı  aldığınız kararın eksik olduğunu 

mu düşünüyorsunuz? 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kararın eksik olduğunu düşünmüyorum. 

Yani,    

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bir daha gündeme alma ihtiyacı niye duydunuz? 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu konuda bu konuda bahsettiğim 

anlamda bazı adalarda korumacı yaklaşımın uygulama açısından daha doğru olduğuna 

inanıyorum, hala böyle inanıyorum ama bütün bunlara gruplar karar versin, bir kısmını korumacı 

bir kısmını optimum yada tamamını korumacı yapsın.  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam da bunla ilgili karar aldı mı meclis? 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır hayır, mecliste bir karar alınmadı. 

Mecliste revizyon kararı alınmış çok uzun zaman önce. İçeriğiyle alakalı idare ne derse onu 

yapıyorlar. Şimdi üç alternatif çalıştırıyoruz. Onu tartıştıracaz biz kendi aramızda. 

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Afet anında, özür dilerim; 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz verdim,  

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Bitir istersen, 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ben bırakayım,  

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Tamam. Şimdi Başkanım hep bütün soruları AFAD ’lan 

geçiştirdik, yani AFAD ’a topu atmış gibi olduk ama hemen dünden bir örnekle devam etmek 

istiyorum. Dün çığ faciası oldu. Üstünden bir gün geçti bugün kurtarma ekipleri giden ekipler 

şöyle; Sekiz tane Jandarma erimiz şehit oldu. Beş korucu, dokuzda vatandaş yani giden kurtarma 

ekibi bu. Burda beklenilen deprem Elazığ gibi olmayacak. Ya muhtemelen Allah göstermesin 

ama çok daha büyük, yıkım gücü en azından nüfus yoğunluğu ve bina yoğunluğu fazla olduğu 

için daha fazla olcak. Yani devletin 99 depreminden beri yaptıklarına baktığımızda hani 

hayatımıza soktukları bir deprem vergisi ve bir imar affı dışında çok elle tutulur bir şey olduğunu 

göremiyoruz yani. Bizim belediye olarak AFAD ’ın dışında da bir eylem planımızın olması 

gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum yani en azından, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi orda gümbürtüye gitti. Belli ki topu 

taca atmadım bir kere. AFAD ’a falan atmış değilim. Bu felaketler esnasında organizasyon 

yetkisi devletimiz tarafından AFAD ’a verilmiş.  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yanlış mı bu? 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Doğru, doğru iş çünkü arkadaşlar yani evet 

elbette ve son derece koordine. İtfaiyede, Jandarmada, Emniyette, belediyede görevlendirilmiş 

bir organizasyon var. Organizasyonun başına da bence son derece doğru bir şekilde AFAD diye 

bir birim oluşturulmuş, kurulmuş. E ben AFAD var ama bende burda bir şey yapayım. İki 

başlılığı kabul eder mi devlet? Ne yapacaksın sen. AFAD sana dur dicek. Benim ekiplerim var. 

Jandarmanın görevi belli, polisin belli, emniyetin belli, sivilin belli. Bunlar yürütecek bu işi. 

Senin görevinde bu belediye olarak, bitti. Ve Allah göstermesin arkadaşlar böyle hani 

bahsettiğimiz şiddette depremlerde falan ben ne diyorum size Adana’da ki AFAD yetkili ya, 

Adana’da ki.  
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   --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Başkanım,  

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kaldı ki Gemlik Belediyesi,   

   --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Şimdi şöyle, 

   --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Çağırsak yetkilisini gelse, 

   --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  Şu bir gerçek,  

   --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: AFAD yetkilisini çağırsak davet etsek 

gelse,   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Memnuniyetle çağırırız. 

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Memnuniyetle, 

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok büyük bir keyif alır. Ama şu sitemi de 

yapar haberiniz olsun. Keşke deprem olmadan önce de çağırsaydınız der yani. 

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım şurda  

    --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Allah korusun da daha büyük bir şey 

olmadan, 

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: AFAD noktasında şunu belirtmek istiyorum da yani 

AFAD zaten gerekli çalışmaları, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başkanım çok özür dilerim. Aynı şeyi 

söylücez muhtemelen. Sen benden gençsin. Ben unuturum sen unutmazsın, 

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Tamam Başkanım, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O gece 24 Ocak gecesi ben Uğur  

MUMCU ’nun katledilişinin yıldönümü töreninde bir yerde şeydeyim törendeyim, 

toplantıdayım. O esnada Zeynep telefonunu uzattı ve bir mesaj gösterdi. Elazığ depreminden 

öyle haberim oldu. Bir dakika önce. Son dakika diye gelmiş. Hemen izin isteyip çıktım dışarıya. 

AFAD ’ın başındaki beyefendiyi aradım. Yalçın Bey. Dedim ki “Yalçın Abi ayaktayız, teyakkuz 

durumundayız ekiplerimizle yada sizin bize bizden isteyeceğiniz şeyle emrinize amadeyiz. Var 

mı bize ihtiyacınız?”, “Başkanım gelen bilgi herhangi bir yardıma muhtaç bir durum yoktur. 

Gerekli birimler ve ihtiyaçlar bölgeye sevk edilmiştir. Aradığınız için çok teşekkür ederim. 

İhtiyaç olması halinde size döneceğim” dedi. O gece dört kez görüştüm. Ben sosyal medyayı iyi 

kullanan bir adamım. Şöyle yapabilirdim o akşam. “Haydi arkadaşlar, Elazığ için el ele. Ben 

Gemlik Belediyesi binasının kapısının önündeyim bütün yurttaşlarımızı bekliyorum.” Çok adamı 

mutlu edebilirdim ama hiçbir işe yaramayabilirdi. İstemiyorlar arkadaşlar. Oraya giden benim 

belediyelerimde dâhil pek çoğu şov yaptılar. Vatandaşın üzerine attılar götürdüğü şeyleri. 

Verecek yer bulamazlar çünkü. Hazır orda, her Elâzığ depreminde mağdur olan yurttaşın 

erzağının nerden geleceği belli.  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: O zaman Başkanım, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Deposunun nerde olacağı belli. 

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: İnsanlar içi rahat ederdi yani. Demek ki ihtiyaç yokmuş diye 

çünkü gerçekten çok fazlaydı, 

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi,   

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama işte ya sosyal medyanın böyle bir 

tarafı var. Şamil Başkanım sormadı. Buyurun, 

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi, teşekkür ediyorum. Benzer konuşmayı 

yapçaktık. Bizde deprem haberini aldıktan sonra ilk akşamdan Elazığ Belediye Başkanıyla 

birlikte irtibata geçip burdan neler yapabileceğimizi sorduk. Çünkü nedir? Kirli bilgiler 

dolaşıyor. Şu eksikti bu eksikti. Bizdeki şu; Hayırda bile israfa gidebileceğimiz noktamız vardı 

gerçekten. İhtiyacı olan battaniyeler, yığınla battaniye gitmiş. Ama orda belki çocuk bezine 

ihtiyaç var. Biz battaniye gönderiyoruz. Şimdi belki hasta bezine ihtiyaç var. Biz oraya işte ısıtıcı 

gönderiyoruz.  
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        Yani burda bize söylenen şuydu. Siz çalışmalarınızı Belediye Başkanınız, Belediye Başkanı 

bile benle değil AFAD ’la irtibata geçin, gerekli bilgilendirmeyi bunlar yapacaktır. Bizle değil 

biz sadece onlara teknik destek veriyoruz. Nedir? Araç, mühimmat işte ne bileyim neyse onlarla 

yardımcı oluyoruz dediler. AFAD ’la irtibata geçtik. Herhangi bir sıkıntılı da zaten bilgi 

vereceklerdir ilk dakikadan itibaren. Yani bunu hassasiyetle şey yaptılar, riayet ettiler. Bunun 

için ayrı bir şey söylüyorum yani; AFAD burda birinci derecede sorumlu. Onun da gerekli 

çalışmaları vardı. Aynı zamanda Kızılay’da orda bir sorumlu oldu. Kızılay’ın Türkiye’deki ikinci 

büyük deposu Elâzığ’daydı. Elazığ’dan da oraya giden malzemelerle alakalı hiçbir sıkıntı yoktu. 

Hani biz kargaşayı farklı algılamamak noktasında söylüyoruz. Ben onu söylücektim. Teşekkür 

ederim Başkanım. 

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

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bide son dönemde, özür diliyorum. Bu şeye gelcek 

Gemlik Belediye Sporda judocu gençlerle alakalı bir, bir sorun var herhalde ki bunun akıbeti 

nedir, ne değildir? Burdan sorma gereksinimi duydum. Yanlış olmasın bilmiyorum hani takip 

edemedik. Durmuş Başkanım bize açıklarsa hani çocukların dışarıda eğitim aldığını vesaire 

olduğunu gibi söylem var. Bize yardımcı olursa, aydınlatırsa iyi olur.  

    --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Van, Van AFAD Müdürü o da çığın 

altında kalmış,   

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Olaya müdahale etmişler……,  

    --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: O AFAD ’ın anında kimin şeyi öncesinde 

eğitimin olmaması ……onlarca insan öncesinde o anda mutlaka eğitim verilmeli,  onun 

öncesinde eğitimlerimizi, onun için AFAD Başkanı gelsin buraya zahmet olacak ama, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Memnuniyetle gelir, memnuniyetle,  

    --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Bununla alakalı programlar yapsın.  

    --Galip GÜR Meclis Üyesi: Evet Başkanım …. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Cevabı alalım Durmuş Bey’den. 

    --Durmuş USLU Meclis Üyesi: Değerli Başkanım, Sayın Meclis Üyelerimiz Şamil 

Başkanımın söylediği soruya cevap vermeden önce Kentsel Dönüşüm Komisyonu, Kentsel 

Dönüşüm Afet Komisyonunda olan arkadaşlarımız bilir. Zeynep Başkanımızın başkanlığında 

MAGDER ’le birlikte üç aya yakın toplantılar yaptık. Ve bunun sonucunda AFAD ’a gittik. 

AFAD bize özellikle Gemlik olarak teşekkür etti. Bugüne kadar Bursa ilçeler arasında ilk defa 

ciddi şekilde çalışma yapıp gelen Gemlik’tir dedi. Bunu özellikle söyleyelim. 

       Şamil Başkanımın sorusuna gelince; şimdi göreve geldikten sonra Gemlik Belediye Sporda 

tabi genel yönetim boşluğuyla ilgili bir sürü boşluklar oluşmuş Şamil Başkanım. Bizim o 

arkadaşımızın aslında basın,  

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

   --Durmuş USLU Meclis Üyesi: Şöyle,  

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

   --Durmuş USLU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim bize de açıklama fırsatı vermiş oldunuz bu 

vesileyle. Şimdi bu arkadaşımız bizim Gemlik Belediye Sporu salonunda çalışan judo 

antrenörümüz. Aslında basında yer aldığı gibi yada sosyal medyada paylaşıldığı gibi olayın hiç o 

şekilde olmadığını da burda da beyan etmiş olalım. Bu arkadaşımız yönetim kurulu arkadaşımıza 

küfür etmiştir. Artı yönetim kurulumuzu tehdit etmiştir. Bu vesileyle de biz sadece çalışan teknik 

heyetimizin yönetim kurulu kararıyla işine son verdik.  

       Ve bu işine son verirken de dedik ki “bu çocuklar bizim çocuklarımız eğer senle gitmek 

istiyorlarsa, ailelerinden müsaade almak kaydıyla bunlara çalışacak yer, emanet minder. Sen 

kendine bir yer ayarlayana kadar yardımcı olabiliriz” dedik. Ancak bu arkadaş nedense bu 

olayların böyle olmadığını, kendisinin ordan kovulduğunu, çocukların kovulduğunu böyle sosyal 

medyada paylaşarak kendini haklı duruma çıkarmaya çalıştı. Olayın aslı budur. Yönetim kurulu 

arkadaşımıza küfür, yönetim kurulunu tehdit etmesi neticesinde Belediye Spordaki görevine son 

verilmiştir.  
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        Biz ailelerle toplantı yaptık. Maalesef bunu da ufak bir şey olarak söyleyelim. Ailelerin 

kulüplerle hiçbir ilişki kurulmasına müsaade edilmemiş. Geçen, dün akşam toplantı yaptığımızda 

dedik ki “Siz ailelerinize Gemlik Spor ’a mı emanet ettiniz. Gemlik Belediye Spor’a yoksa 

hocamıza mı emanet ettiniz? “ Hep bir ağızdan hocamıza emanet ettik dediler.  

        Biz de o zaman gereğini yapalım. Siz istediğiniz kişilerle çalışabilirsiniz. Kesinlikle bugün 

yine söylüyoruz. Hiçbir sporcumuzu, hiçbir teknik heyetimizi yersiz ve malzemesiz bırakmadık. 

Bu tamamen kendi söylemidir. Onun için bu fırsatı verdiğiniz için Şamil Başkana da teşekkür 

ederim. 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi o konuyla alakalı izin verir misin Başkanım? 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ….. 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam. Şimdi burda bence Gemlik Belediye Spor Kulübü 

Başkanımızın anlatımından o anlaşılıyor ki çok kurumsal bir yaklaşım göstermemişler. Yani sen 

bizim arkadaşımıza öyle dedin. Hadi bak işine. Böyle olmaz. Şimdi bu judo eğitimi ordaki spor 

yapan arkadaşlar tabi ki hocasına bağlı. Çünkü o hocanın o çocukların üzerinde çok yoğun emeği 

var. Zaten nitekim ailelerde özür dilerim; aynısını söylemişler. Ya daha böyle profesyonel 

bakılsaydı daha doğru olurdu. Judo antrenörü arkadaşımız da öyle çok lümpen, öyle küfür etçek, 

efendim kavga etçek mizaçlı bir arkadaşta değil. Onun sebep sonuçları da olabilir tabi. İçeriği 

ben bilmiyorum. Ben tevafuk denk geldim orda. Baktım tüm malzemeleri taşıyorlar. Ne olmuş 

oldu şimdi yani sonuç ne? Gemlik Belediye Spor efendim şu kadar sayıda judo eğitimi gören 

arkadaş ve hocasıyla beraber bu insanları kaybetmiş oldu. Neden sebep ne? Yönetim Kuruluyla 

hoca arasında ihtilaf yaşanmış. Problem olabilir.  

      --Meclis Üyesi: ……….. 

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi burda, 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim, 

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Hani biz kendimiz tabir ediyoruz ya yukarda filler 

aşağıda çimenler dediğimiz; biz evlatlarımıza, çoluklarımıza, çocuklarımıza burdaki şeylerimizi 

bir, bir daha hassasiyet noktasına tekrardan bir gözden geçirmesini sadece tavsiye ederiz. 

Başkanımda bu tavsiye üzerine bakacaktır neler yapılabiliyor. Çünkü en nihayetinde bilmiyorum 

bizde judo antrenörünü tanıyoruz. Şey diyeceğini bilmiyorum. Yaşanmışlıklar vardır kendi 

aralarındadır. Yönetim kurulu üyelerindeki şeyleri yapmışlardır. Sadece çocuklarımızı, 

geleceklerimizi birazcık daha hassas noktamız var. Gündeme taşıyoruz. Bu gündeme taşırken de 

zarar görmemelerini istiyoruz. Bunun için sizin de bu doğrultuda da zaten düşüncenizin aynı 

olduğunu ben biliyorum. Onun için bu konuyu da burda getirdim. Durmuş Başkan’a da teşekkür 

ediyorum burda aydınlattığı için ama birazcık daha bir çocuklar için hassas diyorum, hassas bir 

nokta çünkü, 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O hassasiyeti arkadaşlar göstermişlerdir. 

Ben konuyu ilk duyduğumda çok tazeydi. Hiçbir tartışmanın tek taraflı yaşanmayacağına dair 

inancımla ordan ibaret, yapmayın olmasın sakın bu. Yönetici arkadaşımızın da kabahatli olma 

ihtimali var. Gözden geçirdiniz mi dediğimde, evet dedi. Kaldı ki judo takımımız, Belediye 

sporumuzun judo takımında bir sıkıntı vardı zaten yani. Orda iki tane hocamız var. Bir hocamız 

yok. Aynı müsabakaya ayrı arabalarla gitmek istiyorlardı. “Ben onun arabasına binmem” 

diyordu. “Onu ayrı arabada gönder. Beni ayrı arabada gönder.” Böyle bir duruma gelmişti. 

Kişiselleştirme olmaması kaydıyla sizlere güveniyoruz dedik. Güvenmeliyiz de bizde. Kulübü 

idare eden arkadaşlarımıza güvenmeliyiz. Gereğini yaptıklarını söylediler. Peki dedik geçtik. 

Çocuklarımızın mağduriyeti noktasında da bir durum ortaya çıkmaz. Hocanın bizimle çalışmıyor 

olması Gemlik Belediyesinin spora verdiği destek noktasında onlara üvey evlat muamelesi 

yapacağı anlamına da gelmez. Bir sürü kulübümüz var Gemlik Belediye Spora bağlı çalışmayan. 

Hepsiyle gayet iyi ilişkiler içerisinde, malzeme desteğini de yapıyoruz. Dönem dönem nakdi 

destekte yapıyoruz. Onlarda o anlamda mağdur olmazlar inşallah. 
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     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ben bir soru sorucam. Belediye Spor Kulübü Başkanımızda 

yönetim huzur hakkı alıyor mu? Ücret alıyor mu? 

    --Durmuş USLU Meclis Üyesi: Huzur hakkı almıyorum Osman Başkanım.  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Efendim, 

    --Durmuş USLU Meclis Üyesi: Hiçbir huzur hakkı almıyor. Tamamen gönüllü çalışıyoruz. 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Görev süresince gönüllülük esasında mı bu süreci 

götürecekler?  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani, 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Öyle mi? 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O şartla geldiler. 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam. Çünkü ordaki problemin hocalara ayrı çok cüz’i bir 

ücret ödeniyormuş zannedersem. Yani ekonomik durum sıkıntılı spor kulübüne de bundan sonra 

ödenemeyecek. Gönüllülük esasına göre çalışacağız şeklinde bir diyalog gelişmiş zannedersem. 

Tabi buda olabilir yani eğer kulüp başkanı ve yönetimi ama tabi antrenör bu tercih yani.  

     --Durmuş USLU Meclis Üyesi: Osman Başkanım bu konunun onunla bir alakası yok. 

Tamamen farklı bir konu yani huzur hakkıyla ilgili değil. Dolayısıyla burada da meclisin vaktini 

almamak için bizde oradayız. Bu konuda daha geniş bilgi verebiliriz. Bilgi almak isteyen 

arkadaşlarımızı oraya bekleyebiliriz.   

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

     --Durmuş USLU Meclis Üyesi: Tek taraflı değil hatta o antrenörümüzle birlikte gelirse neler 

yaşandığını kendinin yanında da anlatabilirim. Bu konuda teşekkür ederim.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bende teşekkür ederim. Arkadaşlar 

yoklama ve açılış bölümünü geçtik. 6.1.2020 ve 10.1.2020 tarihli olağan meclis görüşme 

tutanaklarının,  

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım toplantı tutanakları sanırım bir aksaklık 

oldu. Bugün öğlen saatlerinde elimize ulaştı. Mümkünse bunu ikinci oturumda bir bakalım. Bir 

eksiklik varsa Pazartesi günü, 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mevzuat açısından sorun teşkil eder mi? 

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

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

meclis görüşme tutanaklarının meclisin ikinci birleşiminde incelenerek oylanmasını oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Evet, saat sekize çeyrek 

var. Büyükşehirde dönem dönem yaptığımız üzere teklifler başlıklarını hızlıca komisyonlara 

şeklinde oylatsam okutmadan bir mahsuru var mı? 

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır yok,  

     --Meclis Üyesi: Yok, 

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hepimizde var çünkü, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar teklifler başlığında birin ikisini, 

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: İmar, 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Birin sekizini, birin dokuzunu, birin 

onunu, birin on birini, 

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yedisi de var, 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Birin yedisi de var. Evet, birin yedisini 

İmar Komisyonuna havalesini,  okundu kabul edilerek İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: On üçte vardı, 

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: O İmarın değil Çevre Sağlığın, 

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Çevre Sağlığın mı? 
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     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok yok onüçü Büyükşehir’e yollucaz onu. 

Teklifler başlığında yine birin birinin okundu sayılarak Plan Bütçe Komisyonuna havalesini 

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

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım onüçüncü madde de Karagöl’le alakalı olarak  

bir durum oluştuğu, işte köylüler bir şeyler …………… gibi bir bilgi var mı? 

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Onu görüşelim Başkanım,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha tamam, 

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şey, 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Onüçüncü madde,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onüçüncü madde ile ilgili bir rapor var. 

Bilgilendirme yapıcaz. Ondan sonra şey yapıcam. Ha, ha. Birin üçüncü maddesinin Hukuk 

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

edilmiştir. 

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım Orada Çevre Sağlığı da ilgilendirmez mi yani 

Vatandaşın …………. var ama sanki insanların …… 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hukuken yapabilecek durumdaysa 

vatandaşımız hayır istemiyoruz derse yok mu dicez? Yada vatandaşımız çok istiyoruz derse ama 

hukuk açısından sorun yaratıyorsa, Hukuk Komisyonu incelesin. Ondan sonra eğer şeyse 

konuşuruz.  

         Evet, birin dördüncü maddesi daha önce meclisimizde alınan bir kararla Çamlık 

Konutlarında satılacak olan bina, konutlara ilişkin numaralar verilmiş. Bunlardan bazılarının 

yanlış olduğu ortaya çıktı. Sehven hata yapılmış olduğu ortaya çıktı. Birin dördü şurda var 

hemen önümde. Plan Bütçeye de gönderebilirim ama yani dört konut çıkacak, dört konut 

numarası girecek o kadar.  

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Dört numarada mı olmuş yanlışlık? Nerde olmuş 

yanlışlık onu sorayım dedim. 

      --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: ……….Diğerleri de yanlış gidiyor.  

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  O günde iyice baktık onlara arkadaşlarla …. Neyse 

siz bilirsiniz. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar 905 ada 4 parselde Çamlık 

Konutları adıyla yer alan konutlarımızda 3 nolu, 12 nolu, 13 nolu, 18 nolu mesken listeden 

çıkartılmak gibi bir durumla karşı karşıya. Emlak İstimlak ’tan kimse var mı burda? 

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Liste yok ki zaten,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ersin Abi ne oldu bir anlatalım. 

     --Ersin SEVİM Emlak ve İstimlak Müdürü: Başkanım onları yanlışlıkla biz yazmışız.  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onlar Gemtaş’ın mahiyetinde, 

      --Ersin SEVİM Emlak ve İstimlak Müdürü: Hatalı gelmiş onlar. Onları 6, 9, 11, 17 ile 

değiştirecez.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam evet başkasına, 

     --Ersin SEVİM Emlak ve İstimlak Müdürü: ….. düzeltilmesi için,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başkasına takasla verilmiş  dairelerin satış 

kararını almışız. Oysa 3, 12, 13, 18 nolu meskenlerin yerine ki bunlardan biri dubleksmiş.           

6, 9, 11, 17 nolu meskenlere ait değişiklik yapmamız lazım. Evet, söz konusu şekilde 

değiştirilmesini meclisimizin oylarına arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle 

kabul edilmiştir.  

         Birin beşinci maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden geliyor arkadaşlar. Bu yasa 

gereği yapılması gereken Asansör bakımlarının bir protokolle, Belediye Başkanının yaptığı bir 

protokolle bir firmaya verilmesi lazım. Daha önce 3 yıl önce yapılmış bu. Süresi dolmak üzere. 



Sayfa 28 / 41 
 

 

 

 

         Şimdi İlçemiz sınırları içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılması 

için 4.5.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Asansör 

Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 9. Maddesinin 1. Fıkrasında “İlgili İdare kendi sorumluluk 

alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen 

A Tipi muayene kuruluşlarından bir tanesi  ile  protokol imzalar” ve yine aynı yönetmeliğin 

23.maddesinin 3.fıkrası’nda "İlgili İdare tarafından talep edilmesi ve protokolde belirtilmesi 

durumunda EK-1 'de yer alan taban ve tavan fiyat aralığında ilgili idarece belirlenen fiyatın 

azami % 10 'nu protokol yapılan ilgili idareye A tipi muayene kuruluşunca aktarılır"  ifadesi yer 

almaktadır. İlçemiz sınırları içinde yer alan binalarda bulunan asansörlerin periyodik 

bakımlarının yapılması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmekte olup, ilgili mevzuat 

hükümleri kapsamında Bakanlık tarafından yetkilendirilen bir A tipi muayene kuruluşuyla 

protokol imzalanmasını karara bağlamamız lazım.  

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şimdi ben bunla ilgili bir soru sormak istiyorum 

da. Burdaki firmaların içerisinden bu belirleme ihale ile mi olacak, nasıl olcak? 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Seçiyorsun. Sana bir hak vermiş. Taban 

fiyat vatandaştan alacağı en yüksek fiyattan en düşük fiyatı belirlemiş. Belediyeye zaten taban 

fiyat üzerinden gelmiş, yine taban fiyattan en düşük rakam, o listede yazılı en düşük rakamı talep 

edebilecekler. Belediye olarak bundan en çok % 10 pay alabilirsin diyor yine ilgili kanun. Bizde 

onu alıcaz. % 10 en yüksek fiyatı talep edicez. Ve bu şekilde A sınıfı belgeli olmak kaydıyla 

içlerinden çalışabileceğimiz birini seçip, onunla protokol yapıcaz. Mevzu bu. İkinci toplantıya 

kadar isterseniz komisyona gönderebiliriz de ama direkte oylayabiliriz. 

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bence bir komisyonun incelemesi iyi olur bu 

konuda. Çünkü seçme var işin içinde yani,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Firmaları komisyonun görmesi mümkün 

değil ki. 

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Neyi görecek,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kiminle yaparsan …..protokol…..   

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Olsun protokolü de bir gözden geçirsin, 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun 

      --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Şimdi Başkanım bu A tipi muayene kuruluşu yani 

Bakanlık tarafından onaylı, yetkisi alınmış, tabi asansörcü arkadaşlar daha iyi bilir ama 

muhtemelen 25-30 tane falan firma var Türkiye’de. Yani tam sayısını net bilmiyorum ama o 

kadardır.  

     --Meclis Üyesi: 40 tane,  

     --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: 40 mı? Neyse 40 tane firma var. Şimdi daha önce bizim 

yaptığımız, yani daha önce Gemlik Belediyesinin yaptığı protokoldeki yaptığı firma değişecek 

mi? Bir bunu bir öğrenmek istiyoruz. Bide şimdi bu protokol firmaları, bu firmalar şimdi binaya 

gidiyor her yıl yılda bir defa kontrol yapıyor. İşte buraya tabi bu firmaların hiç biri nerdeyse 

çoğu Gemlik firması falan değil. Muhtemelen ya İstanbul’dan, ya Ankara’dan yada belki 

Bursa’da varsa bilmiyorum var mı merkezi, 

     --Meclis Üyesi: Var ama Balıkesir’de, 

     --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Yani buraya buraya işte personellerini koyuyor. Ellerine bir 

tane tablet veriyor. Bu arkadaşlar gidiyor binalara, binaların binalarda ki asansörleri yıllık bir 

defa kontrol ediyor. Şimdi kontrol ederken asansörün bütün mekanizmasına bakıyor. Yani 

yaklaşık 170-200 tane parçaya bakıyor orda teker teker. Tabi şimdi şöyle bir şey oluyor. Bunu 

daha önce Gemlik’ten de biliyorum diğer İllerden de bu duyumu aldım, biliyorum. Şimdi mesela 

bu firma sürekli değiştirmek, 
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     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Zeynep bence dinlemelisin Alpaslan’ı, 

     --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Bu firmaları sürekli değiştirmek, değiştirmek vatandaşa ek 

bir cebinden masrafa sebep oluyor. Nasıl mı? Şöyle; şimdi arkadaşlar gidiyor tabletlen 

işaretliyorlar gerekli şeyleri. Bunu vatandaşa diyorlar ki bunları bunları yapçaksın bir ücret. 

Daha sonraki seneye siz o firmayı değiştiriyorsunuz ya başka bir firma geliyor. Bu sefer tekrar 

ordan sıkıntı çıkartabiliyor. Çünkü neden? Bekraundunda arşivde sisteme kayıtlı değil. Çünkü 

giden firma gelen firmayla irtibatı yok. Yani bu sıkıntılar da yaşanıyor. Bu sefer vatandaşa bu 

tekrar ek yani asansörün bakım masraflarında talep oluyor para ödemesi olarak fazladan. Yani 

bunu dikkate almak gerekiyor. Benim naçizane önerim eğer mümkünse, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Böyle olabilir diye mi düşünüyoruz? Böyle 

oluyor mu diyorsunuz?  

    --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Oluyor oluyor. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Daha önce,  

    --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Oluyor Başkanım, 

    --Meclis Üyesi: İki kere değişti daha önce, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle mi?  

    --Meclis Üyesi: Evet, 

    --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Şimdi Başkanım, 

    --Meclis Üyesi: Her şey sıfırdan başlıyor, 

    --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Yani mümkünse ben önceki firmayı da bilmem. Yani 

sistemi devam ettirmek vatandaş için daha faydalı.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu asansör periyodik bakımları işi çok taze 

bir iş daha. Bir iki senelik konu yani.  

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Bakım değil de kontrol,  

     --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Değil Başkanım. Benim zamanımda da vardı o.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kontrolü he onu söylüyorum, 

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Bakım farklı bir şey, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kontrol evet, 

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Yalnız bu rapor Belediyede de olması lazım bir takımlarının. 

Yani,  

     --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Başkanım. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Diğer firmada, 

     --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Ben 2011’de belediyedeydim. 2012 yılında ben belediyede 

çalışırken başladı bu iş. Yani yaklaşık yedi yıl falan var. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Vardır. Zorunlu olması ….. 

     --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Tabi 9 yıl var. Evet. Yani vatandaşı bir daha ek masrafa 

sokmaya hiç gerek yok. Ben bunun, biz bunun devamı tarafındayız.  

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Başkanım masrafla ilgisi yok zaten doğruysa doğrudur, 

yanlışsa yanlıştır. Bir çek listesi var bunların. Buna göre bakıyorlar. Yani hatalı bir şey varsa 

değiştirilmesi gerekiyor. Kontrol ediliyor özellikle, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Sevgili EKER ’in önerisini de 

dikkate alırız. Ama yapılacak olan iş en taban rakam üzerinden vatandaşa faturalandırılması. 

Belediyeye de yasanın ön gördüğü en yüksek seviyede komisyon ödenmesi şartı ile bir protokol 

imzalayacaz. Bu konuda belediyemize yedi sekiz civarında müracaat var. Bunu yapalım diye. 

Bunlardan birini tercih edip protokol yapıcaz. Bu protokolün yapılmasına da karar vermemiz 

gerekiyor. Derseniz ki protokol metnini ille biz hazırlayalım, görelim. Bu sınırlar içerisinde 

hazırlamanızı isticem. Siz hazırlayacaksınız. Yoksa da bizim dairemiz hazırlayacak. Aynı metin 

üzerinden yapıcaz sözleşmeyi. Uzatmaya da bence lüzum yok. Bu şekilde olacak. Evet, yasanın 

ön gördüğü en düşük fiyat üzerinden vatandaşa fatura kesilmesi,  
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      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Komisyona gitse protokol öyle geçse. Acelesi yok zaten.  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok yok canım yani,  

      --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım protokol yani,  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: ………. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabi tabi sen o aralıklarda şey 

yapabiliyorsun belediye olarak, İdare olarak. Onu da söylüyorum. Fatura olarak vatandaşa en 

düşük seviyede fatura kesicek. Listede belirtilen en düşük rakam üzerinden,  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Firma tercihini siz mi yapacaksınız Başkanım? 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben yapıcam. 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: …. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabi tabi idare tarafından diyor. 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: …. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İdare tarafından diyor. 

       --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Başkana biz protokol yapma yetkisi veriyoruz.  

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Kimle çalışsa bu böyle olur.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabi tabi,  

       --Meclis Üyesi: …. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet bahsettiğim haliyle vatandaşa 

kesilecek faturanın en düşük, listede ki en düşük rakam üzerinden, belediyeye ödenecek 

komisyon noktasında da yine ilgili kanunda belirtilen en yüksek oranda pay ödenmesi koşuluyla 

protokol imzalanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir. 

           Birin altısı; Irmak Sokak’la alakalı bir isim değişikliği kararı almıştık hatırlıyorsanız. 

Büyükşehirden konu kararın düzeltilerek tekrar oylanması şeklinde geri geldi. Zeynep o gelen 

yazıyı ne şekilde karar alacağımızı oku, onu hiç komisyona yollamadan bunu da direk oylayalım 

vakit geçirmeyelim, 

         --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım aldığımız bir önceki Meclis 

Kararımızın üzerine şöyle bir karar almamız gerekiyor. Belediye Meclisimizin şu tarih ve şu 

sayılı kararı ile uygun görülmüş olan  kararının söz konusu Sokak ve Cadde Bursa Büyükşehir 

Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda bulunduğundan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 

Kanununun 7. Maddesinin  (g)  fıkrası hükümleri uyarınca Belediye Meclisi kararı alınmak üzere 

Bursa Büyükşehir Belediyesine öneride bulunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir ya da 

oyçokluğuyla,   

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz daha önce ismin bu şekilde 

değiştirilmesi şeklinde almışız kararı, yetki sorumluluk açısından bana benim sorumluluğumda 

olan bir alanda bize bir öneri kararı alırsanız daha  iyi olur. Bizde böylece karar vermiş oluruz 

dediler. Söz konusu kararı Zeynep Hanımın okuduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

        --Meclis Üyesi: ………… 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Atladığımız evet 1/13’ü var herhalde,    

12 var evet. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün okul öncesi eğitim ve çocuklar için gündüz 

bakım evi kurulması ile ilgili yazısı Dilek bilgi alalım bu konuya ilişkin, direk oylayacağım  

bunu da;  

        --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Sosyal Belediyecilik gereği 

Türkiye’de çok sayıda Büyükşehir Belediyesinin ve çeşitli bunlara bağlı İlçe Belediyelerinin 

yaklaşık 20 yıldır başarıyla uygulamış olduğu sosyal projelerinden birini Sayın Başkan’ımızın da 

seçim vaatlerinden bir tanesiydi. İnşallah Nisan ayı itibari ile aşmak üzere tüm hazırlıklarımız 

hızla devam ediyor. Söz konusu kreşin kanuni dayanağı kamu kurum ve kuruluşların 

bünyelerinde açacak oldukları gündüz bakım evleri ve çocuk evleri yönetmeliğidir. Bu kapsamda 

söz konusu yönetmelik Belediyelere Sosyal Belediyecilik alanında çocuklara ülkede okul öncesi 

eğitimdeki eksikliği gidermek adına ve eğitime destek vermek adına ciddi bir avantaj 

sağlamaktadır. 
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         Bizde bu yönetmelik hükümlerine göre şu anda kreş yönetmeliğimizi kendi kreş 

yönetmeliğimizi hazırlamaktayız. Söz konusu ücretlendirme ile ilgili de çalışmamızı 

yapmaktayız, muhtemelen önümüzdeki meclis toplantımıza gelir tarifemize de kaydedilmek 

üzere gelecek yönetmeliğimizle beraber. Aile,  söz konusu kreşimizin  açılışı ile ilgili Aile 

Sosyal Çalışma Bakanlığımızın İl Müdürlüğümüzle gerekli görüşmeler yapıldı. Kendileri  birebir 

geldiler kreş inşaatımızı gördüler, bu noktada bizlere destek vermekteler. Resmi yazımız 

herhalde hepimizin elinde  var. Şu anda TÜİK  2018 verilerine göre bakıldığında Gemlik’te 3 ila 

6 yaş arası yaklaşık 4333 – 4500’e yakın çocuğumuz var. Hali hazırda da  Gemlik’te 11 tane 

kreşimiz olup yaklaşık olarak en yüksek öğrenci sayımız sınav kolejinde 107 öğrenciyle 

toplamda 309 öğrenciyle Gemlik’te kreş hizmeti verilmekte, bunların bir kısmı 0-3 yaş, bir 

bölümü 0-6 yaş arasında değişmekte 4500 çocuğumuz olduğu var sayılırsa ve bu çocuklarımızın 

sadece 307 adedinin okul öncesi eğitimden faydalandığı da göz önünde bulundurulursa 

Belediyemizin bu açacak olduğu ilk proje ile ciddi anlamda eğitime ve özellikle asgari ücretle 

istihdam edilen kadınımızın istihdamına destek olunması noktasında da büyük bir projeye imza 

atacağı aşikârdır. Bu noktada değerli Meclis Üyelerimizin de desteğinizi bekliyoruz, saygılar.  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Okul öncesi eğitim ve çocuklar için 

gündüz bakımevi kurulmasına dair bir Meclis kararına ihtiyacımız var. Bunun gündeme 

gelmesinin sebebi de bu, direk oylayalım istiyorum. Çünkü kreşimiz yapımı devam ediyor 

biliyorsunuz, içeride bölmeler ortaya çıktı. İnşallah Nisan ayı içerisinde öğrenci kabul edebilecek 

duruma gelicez. Bir daha söylüyorum tek amacımız asgari ücret seviyesinde gelir elde edebilme 

yeteneği olan çocuklarımızın kızlarımızın çocuklarını burda bakalım istiyorum ve inşallah 

sayılarını artırabilir duruma geliriz. Bu konuyu da direk oyluyorum. Gemlik’te Gemlik 

Belediyesi eliyle bir okul öncesi eğitim ve çocuklar için gündüz bakım evi kurulmasını, 

kurulması konusunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir.  

           13.Madde de Feyziye Mahallesinde, Karagöl’de akademik odalara bir çalışma 

yaptırtırmıştık. Onun raporu geldi arkadaşlar, önce o raporla ilgili Zeynep bilgilendirme yapıcak 

bir taraftan Büyükşehir’e havale edelim bir taraftan da gruplara da biz ulaştıracağız o raporları, 

burda ne yapabilirizi bide üzerinden geçerek konuşuruz.  Büyükşehir’e  de gitmesi gerekiyor. 

Çünkü öneriler var içinde bunlar, bunlar yapılabilir diye nihayetinde hem oranın hem Yerel 

Yönetimin şeye de desteğine de ihtiyacı olacak sonuçta o önerileri dikkate alır isek. Buyrun 

Zeynep,  

       --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım Çevre Sağlık Komisyonumuzla 

birlikte yönetim ilgili Belediye personelimizle inşaat, jeoloji, ziraat ve Çevre Mühendisleri 

Odasından odaların görevlendirdiği bilirkişilerle birlikte bir saha çalışması gerçekleştirmiştik.  

Bu saha çalışmasının akabinde Feyziye Göleti’ne ait, Karagöl’e ait geçmiş dönemde yapılmış 

bütün yazışmaları, bütün eski fotoğrafları uydu fotoğrafları da dahil bu uzmanlarla paylaştık. 

Bize bir rapor sundular, rapor gruplarımızla da paylaşıldı ama burda ben şimdi raporun dört 

paragrafını da okumak istiyorum. 

       Sonuç; söz konusu Gölet’in şu andaki mevcut hali gerek zemin şartları gerekse  göl alanı ve 

hacim bakımından inşaat yapım şartlarını olumsuz etkilemektedir. Meydana  gelen bu şartlar 

Gölet’imizin sulama Gölet’i olarak inşa edilmesini mümkün kılmamaktadır. Diğer açıdan 

Gölet’in kazı çalışmalarından önceki mevcut haline yani bir mesire Gölet’i şekline getirilmesinin 

şartları incelendiğinde öncelikle şu andaki haliyle yaklaşık 10-12 metre derinliğe kadar kazılmış 

olan Gölet tabanının ve kazı yapılarak genişletilmiş yanal alanların eski  haline getirilecek 

şekilde doldurulması gerekmektedir. Yapılacak dolgu ile Gölet’in güney yan alanında akmış 

zeminin de tabanında topuk teşkil edilmiş olacak zemin stabilizesi sağlanmış olacaktır, daha 

sonra gerekli zemin oturmalarının tamamlanması halinde yakın çevrede bulunacak bir kil 

ocağından temin edilecek kil malzeme ile gölde ve taban sızdırmazlığını sağlamak koşulu ile 

Gölet’in eski haline getirilebileceği kanaatindeyiz der. Başkanım şimdi burda öncelikle bizim 

geçirimsiz kil dediğimiz jeolojik açıdan CH olarak belirlediğimiz kil birimi bulmamız lazım. 
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          Burdaki uygulamayı kimin yapacağına yönelik önce yetki ve sorumluluk alanını 

belirlememiz lazım, kil malzemeyi bulmak kolay yakında olmasa uzaktan da bulmak kolay 

Bursa’nın bir çok yerinde bu tip malzeme olduğunu ben biliyorum. Fakat 10-12 metre derinliğe 

kadar kazılmış olan Gölet tabanının eski haline getirilecek şekilde doldurulması usulü ile nasıl 

bir yük oluşacağı konusunun daha kapsamlı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet 

bilirkişilerimiz kapsamlı bir rapor hazırlamışlar ama bunu uygulayacak olan kurumun veya 

uygulayacak olan firmanın çok daha detaylı bir raporla, çok daha detaylı uygulama projesiyle bir 

sunum yapması gerektiği düşüncesindeyim. Bir Çevre Sağlık Komisyonumuz da 

değerlendirebilir. Meclisimiz değerlendirsin Başkanım,  

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bu bir rapor, bu raporu dediğim gibi 

gruplara da yollayacam ama bir taraftan, 

        --Meclis Üyesi: Geldi,  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha geldi değil mi? Rapor olduğu gibi, 

Büyükşehir’e gönderelim ki eğer orda bir şey yapılacaksa Meclisimizin de bilgileri olsun. Çünkü 

ciddi büyüklüğü olan bir iş olacak orda, çok ciddi miktarda bir dolgudan  bahsediliyor ama bir 

taraftan bizim Çevre Komisyonumuza da yollayalım bu konuyu, çünkü geçtiğimiz günlerde bana 

bir resim geldi. Gölet su tutmuş hatta buz bile olmuş yani, 

        --Meclis Üyesi: ……….. 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Aynen, Çevre Komisyonu bir fırsat 

bulursa çıkar oraya bir bakar.  Ya duyduğuma göre orda Karayollarımız ya da Büyükşehir 

Belediyemiz çalışma yaparken köyün haşarı iki genci ikna ediyor arkadaşları oraya bir miktar 

çok yakın bir alandan kil çektiriyorlar, serdiriyorlar ondan sonra bu su duruyor üzerinde, tabi bu 

rivayet. Çevre Komisyonumuza da yollayalım bunu. İlgili raporun hem Büyükşehir 

Belediyemize gönderilmesi ama aynı zamanda da rapor doğrultusunda yerinde inceleme 

yapılmak üzerine Çevre Komisyonumuza da havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

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

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

        --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Çalışma yapma, yaptığı esnada gerek video 

çekimi ve fotoğraflarla da eğer buraya da bir görsel bilgi getirirlerse bizde bu şeyleri görmüş 

oluruz orda. 

       --Meclis Üyesi: Ercan Abi Devlet Su İşleri Bölge Müdürü….. 

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Devlet Su İşleri Bölge Müdürü ile de temasa 

geçilebilir ama yani  şu andaki bizim bu demin okunan raporun tabi bunun Büyükşehir ile ilgili 

yönü var. Sulama amacıyla bunun biliyorsunuz yapıldığı zamanki şartlarda bunun bir sulama 

yönü vardı. Orman yangınlarına müdahale yönü vardı bide regülatif bir özelliği vardı,  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ama rapor çok açıkça işin o tarafına 

olmaz diyor yani sulama amaçlı kullanamazsın burayı diyor, 

        --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Aynen öyle, bilimsel veriler noktasında ne 

gerekiyorsa onu yapmak gerekir.  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet, Komisyonumuz orda yaptığı 

çalışmalar esnasında görsellerde elde ederse seviniriz arkadaşlar, bu notu da düşelim. Önergelere 

geçicez sonra Meclisi Pazartesi gününe kadar tatil edicez inşallah. Önergeler başlığında Emir 

Abi’cim senden rica ediyorum bir telefon görüşmesi yapmam lazım,  

        --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Evet Sedat,  

        --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Ülkemizim, Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar 

ve genç işsizlik oranın son yılların en yüksek seviyesinde bulunması, evlilik masrafları ve düğün 

salonu fiyatının çok yüksek olması evlilik planı yapmakta olan gençlerimizin psikolojilerini ve 

ilişkilerini olumsuz yönde etkilediği kanaatinden yola çıkarak;  
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         Şehit ve gazi çocuklarına, dul, yetim ve engelli ailelerine, işsizlere ve evlenecek çiftlerin 

yalnızca birinin asgari ücretle çalışıyor olduğu durumlarda Belediyemiz bünyesinde bulunan 

Ömer Halis Demir ek hizmet binasındaki düğün salonu  ve bölge parkı içerisindeki kafeterya 

salonumuzun düğün,  sünnet, kına, nişan gibi organizasyonlar için Gemlik halkına ücretsiz 

yapılmasını İyi Parti Grubu olarak talep ediyoruz. İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Sedat 

AKKUŞ;  

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Bu konuyu direk mi görüşelim? Komisyona mı 

arkadaşlar, 

       --Meclis Üyesi: Komisyona…………..  

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Önerge sahibi bir açıklama yapsın ya, önerge 

sahibi bir izahat…. 

       --Durmuş USLU Meclis Üyesi: Başkanım,  

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Buyur arkadaşım,   

       --Durmuş USLU Meclis Üyesi: Ömer Kahraman Düğün Salonu Gemlik Belediye Sporla 

Gemlik Belediye arasında bir yıllık sözleşme yapılmış durumda yeniledik yaptık sözleşmeyi, 

BURFAŞ ’ta Büyükşehir’e ait. Yani orayı da Gemlik Belediyesi olarak bizim tahsis etme 

imkânımız yok, bazı Gemlik Belediye’de yazışmalar sürüyor biz halâ orda kiracıyız Büyükşehir 

Belediyesi’nin, kirasını ödemeye devam ediyoruz. Onun için bilgi amacıyla söylemek  istedim.  

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Şimdi,  

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Buyur Sedat,   

        --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Şimdi ben önerge sahibi olarak sözü alayım. Ben, 

        --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Burda önergemizi de gündeme almış olduk 

değil mi? Kabul ediyorsunuz gündeme alıp görüşülmesini,  

        --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Şimdi Emir Abi yani isteseydim şeyi derdim Sosyal 

Yaşamın ordaki düğün salonu tamamen bize ait orayı da diyebilirdim ama orası, 

         --Meclis Üyesi: ……………… 

         --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ya Belediye Spor bizim değil mi? Belediye Spor başka bir 

Cumhuriyetin mi? Tamam, Belediye Spor da Belediye Spor da bizim bünyemizde bulunan, 

         --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Arkadaşlar,  

         --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Belediyenin bir kuruluşu, biz onlara burayı tahsis etmişiz 

yani etmeye de biliriz ya da Belediyespor bünyesinde de burayı vatandaşın hizmetine gerekli 

koşullarda ücretsiz ya da çok düşük bir meblağ ile verebiliriz.  Neden burayı verdiğim konusuna 

geleceğim ben; geçen yıl sadece zaten 17 kere tutulmuş bir yer burası yani 17 kere 100 günlük 

bir düğün sezonunu baz alırsak yani 17 kere tutulmuş bir yeri böyle bir şey yapmayı talep ettik, 

tutup ta çok kullanılan Sosyal Yaşamın ordaki havuz başını söylemedik yani….  

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Arkadaşlarımız sessiz olursak Sedat 

arkadaşımızı dinleyelim lütfen,  

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Vatandaşlar tarafından da bence iyi kabul görecek 

Belediyemiz açısından da iyi bir izlenim bırakabilecek bir önerge, gerçekten o söylediğim 

durumlar fiiliyatta da oluşmuş durumlar bunu ben birilerinden geri dönüşüm alarak da gördüm. 

Evlenme arifesinde olan insanların büyük sıkıntılarından biri düğün salonları, düğün salonu 

ücretleri yüksek yani burda insanlar belki ilişkilerini bitirme derecesine bile gele biliyorlardır bu 

tarz olaylardan maddiyatın ön plana çıkmasından sadece düğün salonu olarak düşünmeyelim 

akabinde bunun eşyalar, takısı, bir sürü, bir sürü şeyleri var yani  bir çoğumuz bunları yaşadık. 

Yani 100 gün içinde 17 defa kullanılmış bir yeri bence değerlendirmek o açıdan değerlendirmek 

Belediyemize de artı  katar yani,    

        --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Teşekkür ederim. Farklı görüşü olan var mı 

arkadaşlar,   
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        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sedat Bey’in bu söylediği sosyal amaçlı yerinde bir  

önerge, olabildiği şeyin Belediyespor ’a kira sözleşmesi yapıldığı söyleniyor………bu ne kadar 

mümkün….  

        --Meclis Üyesi: ……….. 

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ama senenin 17 günü burda faaliyet var geri kalanı yoksa 

yani boş duracağına kullanılsın diye…  

        --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: 17 defa, yok. Geçen sene 17 defa kullanılmış,   

        --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Arkadaşlar bu konuyu yine komisyonda 

görüşelim biz yani ben şimdi burda,  

        --Meclis Üyesi:  ……………………….. 

        --Durmuş USLU Meclis Üyesi: Bir çok kurumlarımıza Belediye tarafından bedava 

veriliyor, hafta içi zaten çok cüzi bir rakam yani sadece hafta sonları işte 1.700 lira gibi hafta içi 

ama çok cüzi rakamlara veriliyor, bilmiyorum tabi Meclisin takdiridir. Biz ama sözleşmeyi yeni 

yaptık, 

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

        --Durmuş USLU Meclis Üyesi: Boş salon hafta sonu,   

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Evet, evet Hukuk ve Plan Bütçe diye öneri 

geldi arkadaşlar, arkadaşlar;   

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Çevre Sağlık, Çevre Sağlığı da katarsak,   

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Benim bunda şahsi görüşüm de biraz, 

       --Galip GÜR Meclis Üyesi: Başkanım, 

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Destekten yöne olduğu için komisyona,  

       --Galip GÜR Meclis Üyesi: Belediyenin yetkisinde olmayan bir konuyu komisyon ne 

yapacak Allah aşkınıza ya yani,   

      --Meclis Üyesi: …………………….. 

      --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Belli tabi yani ….  

      --Meclis Üyesi: …………………….. 

      --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Değil anlatıyor sana Durmuş, belli değil düğün salonu ayrı,  

      --Meclis Üyesi: …………………….. 

      --Meclis Üyesi: ………….…………… 

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Evet,  evet arkadaşlar komisyona gene biz bunu 

Hukuk Komisyonumuza diyoruz sadece, Ret eder Komisyonumuz;  

       --Galip GÜR Meclis Üyesi: Belediyenin hiçbir tasarrufu yok bunda Belediye neyin kararını 

verecek ya Başkanım…..  

       --Meclis Üyesi: ………….…………… 

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Değerli arkadaşlar Komisyonda tamam yetkisi 

yoksa Komisyon yetkimiz yok desin Pazartesi günü karara bağlamış oluruz yine Meclis verecek 

kararı Komisyon vermemiş olacak, 

        --Meclis Üyesi:……………….. 

        --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Nasıl,  

        --Meclis Üyesi: …………………….. 

        --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Evet bende onu söylüyorum ama Komisyona 

gitmesine karşı arkadaşlar, 

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

        --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Evet,  

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

        --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Beni zor duruma düşürdünüz. Evet,  önergenin 

gündeme alınmasını öneriyor arkadaşlar. Önergemizi gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler,   
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        --Meclis Üyesi: …………………….. 

        --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Yok, yok gündeme alırsak ondan sonra ret 

edicez almazsak gündemimize olmamış olacak yani, 

      --Meclis Üyesi: …………………….. 

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Evet alınmasını kabul edenler,  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi gündeme alınıp alınmamasıyla alakalı görüş 

beyan….  

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Ama görüşleri aldım bir şekilde zaten herkesten 

lehte lehte,  

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

     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Tamam ona göre arkadaşlar karar vercekler 

çekinmeyin arkadaşlar,  

      --Meclis Üyesi: …………… 

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Alınsın diyenler arkadaşlar, alınmasın diyenler,  

      --Meclis Üyesi: Yani alınsın sonuçlansın…………   

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Oyçokluğuyla gündemimize alıyoruz,   

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: ………… 

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Arkadaşlar lehte lehte Sedat arkadaşımız 

konuştu, aleyhte konuşmak isteyen var mı bu konuda, ondan sonra oylama yapacam yani,   

       --Meclis Üyesi: Konuştuk artık, 

       --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Belediyeyle alakalı… 

       --Meclis Üyesi: …………… 

       --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Bu önergenin görüşüleceği yer belediye, 

önerge sahibi arkadaşımız ……..size aylık şu kadar……….bir kısmı Çarşamba günleri her ayın 

her hafta……….  

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Komisyona giderse aynı …………… 

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Öyle bir sonuç çıkacak yani o yüzden Hukuk 

Komisyonunda görüşülsün arkadaşlar yani, 

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: ……………….. 

      --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: ………….   

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Ya Sedat, ya Sedat, Sedat Sedat, 

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: ……………….. 

       --Galip GÜR Meclis Üyesi: Sedat  niye ısrar ediyon? Dernek yok derse Derneği kiraya 

vermiş yok derse ne yapcan,   

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: ……………….. 

       --Galip GÜR Meclis Üyesi: Evet,  

        --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: ……………….. 

       --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Ya alakası yok yani mülkiyeti kiraya verdin ya bu senin 

dediğin ne biliyor musun? Birinci gazinodan biz kira alıyoruz gidelim birinci gazinoya diyelim 

ki şeydeki kardeşim bu günleri de bize ver,  

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sen dinlemedin herhalde …. 

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Değerli arkadaşlar söz alıp konuşursak Sedat, 

Ne kadar kötü bir konu,  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sedat Bey haklı şöyle haklı; Başkanım,  Başkanım hayır, 

hayır değil bir dakika bir şey söylüyecem abi bu şimdi komisyonun, 

        --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Arkadaşlar Durmuş Beyde söz var buyur 

Durmuş,  
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        --Durmuş USLU Meclis Üyesi: Arkadaşlar zaten bölge parkı Gemlik Belediyesinin değil 

yani bizim bölge parkında Belediye Sporla Büyükşehir arasında BURFAŞ arasındaki bir 

sözleşme,  dolayısıyla bu önergeyi zaten yani Gemlik Belediyesi öyle bir tasarrufta bulunamıyor,  

         İki; zaten bu tür mağduriyetlerle gelenlere hem Gemlik Belediyemiz tarafından hem de 

dışardan belli bir zamanda zaten geçmişte de verilmiş bizim dönemimizde verilir yani boş gün 

nedir? Çarşamba günü mağdursa arkadaş ya da şeye ihtiyacı varsa veriliyor. Dolayısıyla 

sözleşmeyi yeni yapmışız yani, Gemlik Belediye Sporla Gemlik Belediyesi arasında bu 

Komisyona da gitse, 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Komisyona gitsin bence gitsin komisyona, sonuçta 

Komisyon görüş verecek,  

        --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Gitse dediğimiz anda ortak olalım, o yüzden 

oylamak zorundayım arkadaşlar. Hukuk Komisyonu öneriyorum ben, başka bir Komisyon        

var mı?  

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Çevre Sağlık,   

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Çevre Sağlık,   

       --Meclis Üyesi: …………… 

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Lütfen, 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Abi Hukuk,  

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Arkadaşlar Hukuk, söz almak var mı  lütfen 

buyurun Zeynep Hanım. Buyurun Zeynep Hanım,   

       --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım belediyenin tasarruf yetkisi 

olmayan bir mülk üzerine bir karar çıkartmak mümkün mü? 

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Kararı şöyle diyebilir, 

       --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: …………komisyona havale olur,  komisyon 

bakar……. 

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Evet,  

      --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Bunun üzerine Komisyonun yetkisi yoktur 

diye rapor tutar, 

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Aynı o şekilde o yüzden,  

      --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: ………oylayalım,  

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Tamam. Hukuk,  

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bence,  

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Arkadaşlar önergenin Hukuk Komisyonun,  

       --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: …………… 

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Ben beceremedim,  

       --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: …… aldık önergeyi verdik. Hukuk 

Komisyonuna, tamam bu kadar.    

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Ama arkadaşlar farklı düşünüyorlar bana kafa 

kaldırıyorlar ordan. Arkadaşlar Hukuk Komisyonuna gitmesini kabul edenler, etmeyenler. 

Hukuk Komisyonunda görüşülecektir. Oyçokluğuyla,  

       --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Belediyemizin alacaklı olduğu çevre, temizlik, emlak,  

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Arkadaşlar lütfen,  

       --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Reklam, ecrimisiller, harçlar ve Belediye mülklerine ait kira 

ödemeleri dahil her türlü süresi geçmiş dönem alacaklarının yapılandırılıp taksitlendirme 

imkanının vatandaşımıza sunulmasını İyi Parti Grubu olarak talep ediyoruz.  

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Evet önergenin gündeme alınmasını ya Galip 

Bey oturur musun lütfen,   

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: ……………….. 

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Tamam ret edelim o zaman,  

      --Meclis Üyesi: ……………….. 
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      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Önergenin gündeme alınmasını kabul edenler, 

etmeyenler. 

      --Mustafa KAYNATMA Meclis Üyesi: ……………….. 

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Etmeyeceksiniz Mustafa,  

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Emir Abi şimdi yapamayız diyorlar da ben bunu verirken 

bizim Mali İşlere sordum Belediyeye biz bunu zaten yapıyoruz dedi, sadece yeterince halkın 

haberi yokmuş bundan taksitlendirme yapılıyormuş  

     --Meclis Üyesi: ….zorla adama gel taksit mi yapalım mı diceksin,  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Hayır biz burdan kazanç elde edeceğiz, 

     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Arkadaşlar ben yönetemiyorum bak lütfen bir 

önerge sahibi çıksın lehte konuşsun, bunun karşısı olan arkadaşlarım aleyhte konuşma yapsınlar. 

Kendi aranızda konuşmayın yönetemiyoruz. Buyur Sedat ya kürsüden ya ordan lehte konuş 

arkasından bir arkadaş ta muhalefet konuşması yapsın,  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Şu mikrofonu da açabilir miyiz?  

     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Açık sesi,  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Şimdi ben bunu Belediyemize sorarak verdim. Bununla ilgili 

zaten Belediyemiz taksit imkânı yapıyorlar vatandaşlara, sadece bundan vatandaşın haberi yok, 

haberi yok yani vatandaşın belki adam 10 sene önceki borcunu taksitli olarak ödeyebileceğini 

duyduğunda getirecek ödeyecek. Yani bu neden  illa ki böyle bir ters tepkiyle karşılaşıyorsunuz 

anlamadım bugün,  

     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Ters tepki değil yasal olduğu için tersine 

aleyhine konuşan var mı önergenin, yoksa oylama yapıyoruz. Kabul edenler önergenin gündeme 

alınmasını etmeyenler. Sayamadık şimdi üç kişi oy veriyor ikisine de, gündeme alınmasını kabul 

edenler, saymak istiyorum arkadaşlar 5 - 6 kişi,   

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Taksitlendirme yapılıyorsa yapalım niye yapmayalım 

arkadaşlar…..  

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Arkadaşlar tamam, etmeyenler önergemizi 

gündemimize almış oluyoruz bak oylama dinleyin lütfen rica ediyorum. Evet,  Komisyona 

havale edilmesi mi? Yoksa direk mi görüşelim?  

       --Meclis Üyesi: Komisyona havale edelim,  

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Tamam, hangi Komisyona, 

       --Meclis Üyesi: Plan Bütçe,  

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Plan Bütçe Komisyonu ve ikisini,  

       --Meclis Üyesi: Hukuk Komisyonuna, 

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Hukuk Komisyonuna, 

       --Meclis Üyesi: ………………… 

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Hukuk Komisyonuna, arkadaşlar önergemizin 

Hukuk Komisyonuna valla ben de ara vermek zorunda kalabilirim Mustafa, ara vermek zorunda 

kalabilirim 15 dakika, evet. Önergenin Hukuk Komisyonuna kabul edenler gönderilmesini, 

etmeyenler.  Oybirliğiyle  Hukuk Komisyonunda görüşülmek üzere…..  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclisinin 2011 yılında almış oldukları bir 

kararla Zabıta Yönetmeliğinin 2.maddesinde yer alan resmi tatil ve hafta tatili Pazar günlerinde 

hangi suretle olursa olsun etrafı rahatsız edecek şekilde inşaat, tadilat ve hafriyat çalışmaları 

yapılamaz ibaresi o yıllarda oluşan inşaat yoğunluğu nedeniyle değiştirilerek resmi tatillerde ve 

Pazar günlerinde saat 10.00’ dan sonra olmak koşuluyla inşaat, tadilat ve hafriyat işlerine Meclis 

Kararıyla izin verilmiştir. 

       İlçemizde inşaatların büyük bir çoğunluğunun bitişik nizam yapıldığı olmasından dolayı tatil 

günlerinde yapılan çalışmalar vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir. İnşaat yoğunluğunun 

olmadığını da göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızın tatil günlerini huzurlu geçirmeleri için 

2011 yılında alınan bu kararın iptal edilmesini İyi Parti Grubu olarak talep ediyoruz. 
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      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Önerge hakkında konuşmak isteyen var mı 

arkadaşlar? Buyurun, 

      --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: …................. şikayete konu hiçbir şeyle 

karşılaşmadık. Birkaç evet altyapı kuruluşları tarafından hafta sonu çalışmalar da Whatsapp ‘a 

gelen şikayetleri değerlendirdik AYKOME ’ye zaten bildirdik ama evet bu geçmiş dönemde 

alınmış Meclis Kararı iptal edilebilir ama fiiliyatta bir uygulama yok,  

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ben fiiliyatla ilgili örnekte verebilirim çok kısa zaman önce, 

Umurbey’de bir müteahhidimiz yapıyor. Tam üstündeki evlerde oturan bir arkadaşım aradı tabi 

ben bilmiyorum pazar günleri inşaat yapılabileceğini, Zabıta arkadaşlara ulaşamamış bende 

aradım sordum böyle dediler yani, Meclis Pazar günleri inşaat yapılabilir altyapı çalışmaları 

yapılabilir diye  bir karar çıkartmış şu an inşaatın olmaması yarın da olmayacağı anlamına 

gelmez o gün o vatandaş Pazar günü evinde geç saate kadar evinde huzurlu bir şekilde kahvaltı 

yapmak isterken sabah erken saatlerde böyle bir olayla karşılaşmış fiiliyatta böyle bir durum 

gerçekleşmiş,  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Ben kişisel fikrimi neyse,  

     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Önergemizin gündeme alınarak hangi 

Komisyona?  

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Komisyona değil de ilgili Meclis Kararının,   

    --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Ya direk ‘te görüşebiliriz arkadaşlar, 

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: İlgili Meclis Kararının, Komisyona mı dersin;  

    --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Çevre Sağlık, evet önergenin gündeme alınarak 

Çevre ve Sağlık Komisyonumuza görüşülmek üzere gönderilmesini, 

    --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Başkanım bir şey sormak istiyorum yani bugün, bu Pazar 

günleri saat 10.00’dan sonra değil mi zaten? Yani 10:00’dan sonra değil mi? 10:00’dan önce yok  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Evet 10:00’dan sonra,   

    --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Mesele ne burda?  

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Pazar günü 10:00’dan sonra müteahhit 

çalışması,  

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Yönetmelikte ondan sonra…… Pazar günleri çalışılamaz var,   

    --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Tamam,   

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: …… bir çok şeyi kapsıyor 2011’de Meclis şu kararı almış 

Pazar günleri çalışılabilir  

    --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Ondan sonra,   

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: …………….  

    --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Tamam belli bir saatten sonra zaten,  

    --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Arkadaşlar Çevre ve Sağlık Komisyonumuz, 

Sosyal İşler Komisyonumuzda görüşülmesini kabul edenler, etmeyenler oybirliğiyle 

Komisyonumuzda görüşülecektir.   

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Küçük Kumla Mahallemize girerken sağ tarafta bulunan çamlık 

piknik alanı yaz aylarında yoğun bir şekilde kullanılmakta ve de daha sabah saatlerinden itibaren 

yer bulunamamakta vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdikleri bu alanı büyütmek gerektiği 

kanaatindeyiz. Bu alanın tam karşı  tarafından yani girişte sol tarafta kalan aynı fiziki özelliklere 

sahip olan çamlık kısmında piknik alanı olarak vatandaşların kullanımına açılmasını İyi Parti 

Grubu olarak Belediyemizden talep ediyoruz.  

    --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Önerge hakkında açıklar mısınız?   

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Küçük Kumla’dan Jandarmanın karşısından döndüğünüz.., 

    --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Ama açıldı orası,  
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       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Tamam, sağ taraf zaten böyle bir alan yazın yeterli gelmiyor 

herkes buna şahit olmuştur. Doluyor çok erken saatlerde sol taraf ta aynı fiziki özelliklere sahip 

orda da aynı  fiziki özelliklere  sahip çam ağaçları zemin var. Aynı şekilde buranın da yapılacak 

sadece orda atıyorum 10 tane çardak koyulacak orası da aynı fiziki özelliklerde kullanımına 

sunulacak,   

       --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım orası Ormanın alanı, 

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Arkadaşlar Zeynep Hanım açıklama yapılyor, ,  

       --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Orası Ormanın alanı, Orman Genel 

Müdürlüğünün alanıdır üzerinde hatta eski bir yapı var onu yıkım kararı var çok yeni daha 1 

hafta olmadı Orman Bölge Müdürümüzle görüştük zaten alanın  mesire alanı olarak ordaki yapı 

yıkıldıktan sonra bizden mesire alanı yapılmasıyla ilgili bir kaç talepleri oldu. Yalnız ben burda 

bütün Meclis Üyeleri de muhtemelen farkında bizim gündemimizde olan konuların Belediye 

Başkanlığımızca görüşme halinde olan konuların zaten uygulamaya geçmek üzere olan konuların 

ben özellikle İyi Partili Meclis Üyemiz tarafından önerge şeklinde gündeme alınmış olmasından 

kişisel rahatsızlık duyuyorum, bu önerge benim bunu söylemeye teşvik etti şu anda,  

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Örnek,  örnek alabilir miyiz birkaç tane? 

    --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Söz almadan konuşmayalım Sedat kendi 

düşüncesi Zeynep Hanımın buyurun Tefik…  

    --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Mesela arkadaşlarımız sosyal medyada paylaşıyorlar İyi 

Partili olarak    Kumla ’ya mesire alanı yaptık. Yani kafam yanlış algılıyor bunu,   

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Niye yanlış anlaşılsın,  

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Yani sorun değil,   

    --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Arazi olarak eğimi fazla değil çok ta 

müsait değil,   

    --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Arkadaşlar önergenin gündemimize alınmasını 

kabul edenler, etmeyenler. Bak birer kişi parmak, gündeme alınmasını kabul edenler, 

etmeyenler.  

    --Meclis Üyesi: …………… 

    --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Arkadaşlar ret edelim o zaman,  

    --Meclis Üyesi: ……………  

    --Meclis Üyesi: Ben de ordaydım ya….. Orman Genel Müdürlüğü geldi,  

    --Meclis Üyesi: Evet, evet ben de ordaydım,  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Önerge sahipleri,  

    --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Şimdi arkadaşlar önergeleri kabul edelim genelde 

çünkü o zaman kendisi çeksin veya ret edelim, çekmez. 

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ben söz alabilir miyim?  

     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Buyur Sedat ’çım, buyur canım;    

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Şimdi Zeynep Hanım bir iddia attı ortaya tabi iddia sahibinin 

iddiasını kanıtlaması lazım. Bugün beş tane önerge verdim. Bir tanesinde böyle bir durum ortaya 

çıktı. Bugüne kadar da tahminimce bir 50-60 tane kadar önerge vermişim bunlardan da iki 

tanesinde hatırlıyorum Zeynep Hanım’ın böyle bir bizim gündemimizde var, tamam 

gündeminizde varsa geri çektiğimizi bunu da öyle yapacağız vermeyeceğiz, iddialaşmayacağız 

tabi ki gündemlerinde vardır ama gündemlerimizde var dediklerini o geri çektiklerimizi bile halâ 

uygulanmadığını görüyoruz. Hani önergelerin kabul edilenlerinin bile bir çoğunu 

uygulanmadığını uygulananların, uygulananların söylenildiği gibi yapılmadığını bir çoğu 

hakkında neredeyse hepsi hakkında çok farklı eleştiriler getire biliriz ama böyle bir şeye gerek 

bile duymadık. Biz bu verdiğimiz önergelerde tamamında Gemlik’in çıkarlarına Gemlikli 

vatandaşların hizmetlerine, 
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     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Teşekkür ederiz,  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sunulabileceğine inandığımız şeyleri söyledik yani bizim 

bunları sizin gündeminizde olup olmadığını bilmek gibi bir imkanımız yok. Çünkü biz sizinle 

aynı yerde değiliz, aynı görüşte değiliz, aynı fikriyatta değiliz. Nasıl oluyor da biz sizin yapmaya 

çalıştıklarınızı önerge veriyoruz diye bir ithamda bulunuyorsunuz? Anlayamadım yani  ben, biz 

senle her gün ya da her gün görüşüyor muyuz ki ben alayım o bilgiyi de böyle bir şey yapayım, 

     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Değerli arkadaşlar karşılıklı yapmayalım lütfen 

önergenin Çevre Sağlık Komisyonuna,   

      --Meclis Üyesi: …………… 

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Nasıl?  Ya gündem bizim, bu arkadaşımız bir 

önerge vermiş bunu kabul ederiz veya etmeyiz, veya ret ederiz yani evet. Çevre Sağlık 

Komisyonunda görüşülmesini kabul edenler, etmeyenler oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Önergelerimizi Komisyonlarımızda değerlendirelim orda Komisyon ret eder ondan sonra 

Komisyon raporu Meclise gelir, meclis  uygundur veya hayırdır cevabı çıkar yani,  

      --Meclis Üyesi: …………… 

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Evet bende katılıyorum,  

      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İlçemizde yaşamız, ilçemize mal olmuş ve yaptıkları işleriyle 

simgeleşmiş olan rahmetli büyüklerimizi yaşata bilmek ve gelecek nesillere bu değerli insanları 

aktara bilmek adına iskele meydanındaki meyhanelerin önünde bulunan üçgen şeklindeki ismi 

bile bulunmayan ufak park alanına Gemlik’in simgeleri parkı ismi verilerek fıstıkçı Mehdi, 

ayakkabıcı Fethi, İzzet kaptan, çakal Mustafa gibi yaptıkları işlerle anılarımızda halâ geniş yer 

kaplayan bu değerli büyüklerimizi o park alanına yapacağımız resimli altında kişilerin 

özelliklerinin anlatıldığı panolar aracılığıyla hem gelecek nesillere aktarılmasını sağlayıp hem de 

atıl durumda bulunan bu park alanımızı da herkesin gelip gezeceği bir cazibe alanına 

dönüştürülmesini Gemlikli vatandaşlarımız adına İyi Parti Grubu olarak Belediyemizden talep 

ediyoruz. 

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Bu parkın ismi var mı arkadaşlar bilen var mı?   

       --Meclis Üyesi: ……….. 

       --Meclis Üyesi: Daha önceden Galatasaray parkıydı  

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Yok resmi değildir o herhalde,  

       --Meclis Üyesi: Değil, değil 

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Orda bir anıt olduğu için herhalde öyle anılıyordu ben 

sordum Belediye de bir isim bulunamadı,  

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Park Bahçeler Müdürümüz burda değil 

herhalde, biz yine bunu Çevre Komisyonumuzla eğer Meclis Kararıyla konulmadıysa varsa 

Çevre Komisyonumuza kabul edenler, etmeyenler oybirliğiyle kabul edilmiştir, araştırılsın. 

Devam et,  

       --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi Şehit Mehmetçik Sokakta 

oturan vatandaşların daha önce elektrik direğinde bulunan hoparlörün sökülmesinden dolayı 

ezanı duyamamaktadırlar, söz konusu elektrik direğine tekrar hoparlörün takılmasını ayrıca 

İlçemiz içindeki diğer hoparlörlerin de tekrar gözden geçirilmesini  kısık ve çalışmayan 

hoparlörlerin uygun hale getirilmesini öneriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu,  

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Gereği için Fen İşleri Müdürlüğümüze; kabul 

edenler, etmeyenler oybirliğiyle kabul edilmiştir, devam ediyoruz. 

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım,  

       --Meclis Üyesi: Başkanım,  

       --Meclis Üyesi: ……….. 

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Fen İşleri Müdürlüğümüz bu konuda da 

çalışma yapsın.  
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      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İlçemizde halkın deprem anında ve sonrasında hazırlıklı 

olabilmesi adına kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının da içinde olacağı 

deprem farkındalığını artırmak ve insanlarımıza depreme hazırlık bilincini geliştirmek için 

yararlı olacağını düşündüğümüz geniş kapsamlı  bir deprem tatbikatının yılda en az bir kere 

yapılmasını öneriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu, 

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  AFAD ’a değil de bunu da arkadaşlar şimdi 20 

dakika ara verirsem 20 dakika beklersiniz yani. Lütfen ciddi, ben benim eksik bilgim olabilir 

sizler tamamlarsanız sevineceğim. Bu,  bu önergemizi biz hangi Müdürlüğümüze gönderiyoruz, 

     --Meclis Üyesi: Afet Komisyonu, 

     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Afet Komisyonumuz bu konuda kabul edenler, 

etmeyenler oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel 

Müdürlüğünün 28.01.2020 tarihli E.13733 sayılı yazısı; 

      İlgili yazıda yazı ekinde sunulan Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, Gemsaz Mevkii, 

liman amaçlı taslak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kısmi iptali ve değişikliğine ilişkin 

Belediye Meclis Kararı ile kurum görüşlerinin bildirilmesi talep edilmekte olup, konunun Meclis 

Gündemine alınmasını arz ederim. Fatih AYDIN,   

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Önergenin gündeme alınarak İmar 

Komisyonuna görüşülmesini kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Son bir tane daha,  

     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Son bir önergemiz kaldı son,  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Doğu bölgesinde daha önce ruhsatı alınmış parselde tadilat 

projesi yapmak,  yapmak hakkının Meclis Kararıyla verilmesi hakkında İmar Komisyonunun 

gündemine alınmasını, bilgilerine arz ederim. Dursun YAVUZ, Ercan BARUTÇUOĞLU, 

Şükran ERSÖZ, Aydın BAYRAKTAR.  

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Önergenin gündeme alınarak İmar 

Komisyonumuzda görüşülmesini kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

Değerli arkadaşlar birinci oturumumuz tamamlandı.  

      --Meclis Üyesi: Bitti mi? 

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Benim için çok kötü oldu,  belki ilerleyen 

saatten dolayı üzüldüm iyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum herkese. 

       --Meclis Üyesi: …………. 

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Evet, İkinci oturumumuz Pazartesi günü,       

saat 17:00 ’da.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fatih AYDIN 

        Katip Üye 

       Sedat ÖZER         

         Katip Üye 

Mehmet Uğur SERTASLAN 

          Meclis Başkanı 

 


