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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 06 HAZİRAN 2022 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTI GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 

       TOPLANTIDA BULUNANLAR : Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı 

                                            ÜYELER : Emir BİRGÜN, Mert DİMİLİ, Oğuz HANÇER, 

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

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

KESKİNDEN, Şükran BEKAR, Songül ŞANLI, Mustafa KAYNATMA, Elif ACAR 

YAŞAR, Fatih AYDIN, Rıdvan ÇAKMAK, Durmuş USLU,  Alpaslan EKER, Bülent 

ÇİÇEK, Tekin RAMA, Dursun YAVUZ, Nihat ÇETİN, Mehmet ÖKSÜZ, Mahir DAĞ, Ümit 

GÜLER,  Sedat ÖZER, Bekir DÖĞER, Mehtap ÜNLÜ 

 

        TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI 

 

 Yoklama yapıldı. 

 

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

belirtmek isteyen arkadaşımız var mı?  

--Meclis Üyesi: Mahmut Bey 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mahmut SOLAKSUBAŞI  

--Meclis Üyesi: 
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Cumhuriyet Halk Partisi 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Başkanım, bizim arkadaşlar grup toplantısı uzadığı 

için beş dakika içerisinde burada olmuş olurlar. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. İyi Parti tamam, 

Milliyetçi Hareket Partisi Mahmut SOLAKSUBAŞI yok dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şükran BEKAR, gelme ihtimali var 

Başkanım. O yüzden onun sona bırakılması  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki, baştan oylamayacağım o 

zaman. Gelmezse hatırlatın lütfen öyle oylayalım.  

Evet, Belediye Meclis üyemiz Mahmut SOLAKSUBAŞI’nın mazeretli olarak 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Sevgili arkadaşlar gruplara söz vermeden önce sehven bir hata yapmışız. Geçen hafta 

birinci birleşimde, Sevgili EKER bekleyebilirim. Geçen hafta birinci birleşimde önergeler 

başlığında 7 yazılı, bir de sözlü toplam 8 önergeyi gündem maddesi haline getirip, ilgili 

komisyon ve dairelere havale etmişiz ama Adalet ve Kalkınma Partisinin vermiş olduğu 3 

önerge Mahir arkadaşımıza teslim edilmiş. O sayının içerisine dâhil etmemişiz.  İzniniz olursa 

7 yazılı, 1 sözlü önergeyi, 10 yazılı, 1 sözlü önerge olarak düzeltilmesi için oylarınıza 

sunacağım ve gündem maddesi haline getirilip elbette ilgili müdürlük ve komisyonlara 

havalesi şeklinde. Müdürlüğümüz zaten ikazı yapmıştı. Bir sonraki toplantıda tutanakları 

okurken bunlarda içinde yer alacak. Sizin içinde bir mahsuru yoksa az önce zikrettiğim 

haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

 Arkadaşlar bir konuda yine raporlar başlığı içinde yer almayan, çünkü komisyona 

gitmeyen bir konu vardı. Geçtiğimiz toplantı gündeme getirdiğimiz ama rapor olarak bir 

komisyona havale etmediğimiz bir husus var biliyorsunuz. Novadari, kardeş belediye 

Novadari’den belediyemize gelen, Novadari Bayram Günlerine belediyemizin temsilen 

görevlendirme yapmasına ilişkin bir konu vardı. Meclis üyelerimiz bazıları bilgiyi verdi tam 

olarak. Bazıları devam ediyor. Konuşacağız bütün bunları ama konuyu 27 Temmuz – 2 

Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Novadari Bayram Günlerine belediyemizi 

temsilen meclis üyeleri, görevli personel, sivil toplum kuruluşları ve katılım sağlayacak 
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heyetin ulaşımı, konaklaması, gerekirse iaşe giderleri ve yurtdışı çıkış harçlarının bağlı olan 

mevzuat hükümlerine uygun olarak belediyemiz bütçesinden karşılanmasını oylarınıza 

sunacağım. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Gruplar adına konuşma yapmak isteyen arkadaşlarımıza sırasıyla söz verebiliriz. 

Buyurun Sevgili BARUTÇUOĞLU.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım şeyi söyleyeceğim; gruplar 

adına başlamadan önce bir heyet dediniz. Daha öncelerde Kaymakam Bey, Ticaret Odaları 

falan vardı. Bunları dâhil edecek misiniz?  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başkanım, öncelikle belediye 

meclis üyelerimizden gelen geri dönüşe bakacağız. Bugün itibariyle bildiğim kadarıyla 27 

civarı arkadaşımız isim yazdırmıştı. Üzerinden geçeceğiz. Ben istiyorum elbette hem mülki 

idaremizi, hem sivil toplum örgütlerimizi, kuruluşlarımızı temsilen birileri gelsin diye. Kararı 

da ona uygun aldık zaten. Listeler netleştiğinde inşallah gidecek olan heyetin de zaten 

bilgisini vereceğiz.  

Evet, buyurun Sevgili BARUTÇUOĞLU.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi 

arkadaşlarım, belediyemizin çok değerli müdür ve çalışanları, emekçileri, değerli basın 

mensupları ve bizi izleyen Gemlikli hemşerilerimizi şahsım ve Ak Parti grubu adına sevgiyle, 

saygıyla selamlıyorum. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. 

Rabbim toplantımızı hayırlara vesile etsin. Ol deyince olduran, gönlümüzü imanla dolduran, 

rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla diyerek toplantımızı açalım inşallah. 

Değerli arkadaşlar mayıs ayı Türk tarihi için son derece önemli olayların meydana 

geldiği bir aydır. Bunlar gerek dünya çapında, dünya tarihinde son derece önemli olan, bir 

dönüm noktası olan İstanbul’un fethi, fetimi bin diye isimlendirdiğimiz, bir çağı açan, bir çağı 

kapatan bir fetihtir. Sadece İstanbul’un fethi değil dünya çapında, dünya tarihini ve dünyanın 

siyasi ve askeri akışını değiştiren bir fetihtir. O nedenle biz İstanbul’un fethini sadece sıradan 

bir şehrin Bizanslıların elinden çıkıp Osmanlı toprağı olmasını değil, Hazreti Peygamberin 

Aleyhissalatü Vesselamın o meşhur bütün herkesin dilindeki övgüsüne mazhar olan “İstanbul 

elbette feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onu fetheden asker ne 

güzel askerdir” hadisine mazhar olmak için oraya giden binlerce, belki yüz binlerce şehidin 

yapamadığını veya Allah’ın onlara nasip etmediği o fethi Fatih Sultan Mehmet’e 21 yaşındaki 

Fatih Sultan Mehmet ve onun askerlerine Yüce Rabbimiz nasip etmiştir. Bu itibarla 

İstanbul’un fethini ne kadar anlatsak, ne kadar bununla dünya tarihindeki önemini ifade etsek 

emin olun azdır. Değerli arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Han sadece bir devlet adamı değil, 

aynı zamanda bir divanı olan bir şairdi. Avni mahlasıyla şiirleri hâlâ divanda mevcuttur. 

Divanı olan bir şairdir ve sanat tarihçileri ve edebiyatçıları içerisinde onun bu özelliği çokça 

bilinir. Hatta denir ki “eğer Fatih Sultan Mehmet padişah olmasaydı dünya tarihinde, Osmanlı 

edebiyatında önemli bir şair olarak ta ismini yazdırırdı.” Yedi dil bildiğini, pek çok 

mühendislik alanında o güne kadar ilk defa yapılan askeri dehasını kullandığını bunları 

söyleyip te fazla zamanınızı almak istemiyorum. Şununla yetiniyorum sadece İstanbul’un 

fethinin hepimize, ülkemize, milletimize, insanımıza kutlu olmasını diliyorum ve Allah nice 

yıllarda bu bayramlarımızı, hem milli hem dini bayramlarımızı ve fetih günlerimizi 

ecdadımızdan aldığımız bu şuurla nesillerimize anlatmayı bize nasip etsin. Nesillerimiz bunu 

bilmelidir. Çünkü Atatürk’ün ifade ettiği gibi “yeni yetişen nesil tarihine baktıkça” yani 

“ecdadına baktıkça kendisinde büyük şeyler yapacak gücü buluyor ve bulmaya da devam 

edecektir.” Aynı zamanda o gün İstanbul için güzel bir başlangıç yapıldı. Millet bahçesinin 

ağaç dikim töreni yapıldı. O da İstanbul’a hayırlı olsun. Avrupa’nın dördüncü büyük yeşil 

alanı olarak ta inşallah hizmet verecek. Onu da tebrik ediyoruz İstanbul açısından. 

Değerli arkadaşlar mayıs ayı 19 Mayıs tarihi hem Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor 

Bayramı olarak kutlanan ve aynı zamanda Atatürk’ün doğum gününü soranlara “niçin 19 

Mayıs olmasın” diye cevap verdiği bir tarihtir. 19 Mayıs bir milletin tutsak edilmesini isteyen 
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müstevlilere, o milletin içinden çıkan, bağrından çıkan, vatanseverlik aşkıyla yanan insanların 

en büyük onlara vurduğu silledir ve Samsun’da 19 Mayıs’ta yanan meşale bütün Türkiye’yi 

aydınlatmış ve sonuçta milli kurtuluş savaşımız kazanılarak Türkiye’miz yeniden bağımsız, 

hür ve dünyada sayılı bir ülke haline gelmiştir ve o aynı o günkü aşkla ve o günkü şevkle 

Türkiye’mizi daha ileri noktaya, daha üst seviyelere çıkartma gibi bir görevimiz ve 

sorumluluğumuz vardır.  

Değerli arkadaşlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı ve 19 Mayıs 

milli kurtuluş savaşının şahlanışı olmasının yanında, o tarihten sonra Anadolu’da yapılan 

kongreler ve adeta ilmek ilmek örülen Anadolu’da bilinçlendirme çalışmalarıyla halkın artık 

prangalarını kırdığı ve bağımsızlıktan başka hiçbir hayat tarzını kabul etmeyen Türk 

Milletinin bağımsızlık ve istiklalini yeniden kazanmaya başladığı ve kazanmasının il adımını 

attığı bir tarihtir. Bu itibarla o tarihteki maalesef o dönemde de böyle ruhunu batıya satmış, 

jön Türk kılıklı adamların işte “şu ülkenin himayesine girelim, bu ülkenin himayesine 

girelim” diyenler o zamanda vardı bu zamanda var. O zamanda bizim milletimizi güçlü ve 

zengin diye tabir edilen ülkelerin boyunduruğuna sokmak isteyenler vardı. Bu zamanda var. 

Göz göre göre müttefik dediğimiz tırnak içinde bazı ülkelerin bize yapmış oldukları, 

arkamızdan çevirdiği işleri bile bile bakıyorsunuz yani işte siyasi arenadaki söylenenlere 

bakıyorsunuz. Ama Türkiye Devleti her ne olursa olsun milli bağımsızlığını, egemenliğini, 

toprak bütünlüğünü ne pahasına olursa olsun koruyacaktır. Türk Milleti 81 milyonun yani tam 

nüfus sayımıza 84 milyonluk bir Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütün bileşenleri ırkı ne 

olursa olsun, nereden bu topraklara gelirse gelsin, inancı ne olursa olsun, mezhebi, meşrebi ne 

olursa olsun 84 milyon insan kardeştir ve tek yumruktur. Batıya bizim sözde dostlarımıza da 

doğrulur. Hiç kimseye verilecek bir çakıl taşımız dahi yoktur. Bir karış yerimiz dahi yoktur. 

Bu böyle bilinmelidir. Ve 19 Mayıs işte bu şuurun, bu bilincin Türk Milletinin damarlarındaki 

o asil kandaki bağımsızlık inancı ve şuurunun bir yansımasıdır. Yeniden kutlu olsun diyorum 

milletimize ve özellikle gençlerimize ve yeni yetişen nesillerimize. Bu bayramların çok iyi 

anlatılması gerekir.  

Değerli arkadaşlar ilçemizde bazı sevindirici gelişmelerde oldu bu genel gündemden 

sonra. Karacaali’deki balıkçı iskelemiz bayağı bir darbe görmüştü. Orada yanaşan teknelerin 

ve denizin şiddetli fırtınalarından. Şimdi onu 10 Haziran itibarıyla ihale süreci başlamıştır. 

Kasım ayında projesi onaylanmış ve yenilenmesi kararı verildikten sonra da bölgemizdeki 

balıkçıların hizmetine sunulması için belirlenmiş olan ihale yapılmıştır. İnşallah kısa süre 

içerisinde buradaki çalışmaların tamamlanarak, bu iskeleyi modern ve kullanışlı bir şekilde 

hizmete hep birlikte açacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun diyorum. 

Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde bir bisiklet yolu düzenlemesi 

başlamıştır. Mutlaka görmüşsünüzdür. Yine sahilimizi yeniden düzenleme çalışmaları devam 

ediyor ve gençlik merkezinin açılışı yapıldı. Gençlik merkezine ihtiyaç vardı.  Hem 

gençlerimizin çalışacağı yer, hem kütüphane olarak hizmet veren, bu daha önce kullanılan 

fakat son bir iki yıldan beri rantabl kullanılmayan bir bina vardı. Malum orası Özel İdareden 

bize, belediyeye geçen bir yer. Mal Müdürlüğüne geçen bir yer. Orasının da açılışı yapılmış 

oldu. Açılış davetli listesinde belediyemizin olduğu bilgisi geldi. Ama açılışa herhangi bir 

belediye yetkilisinin, katılan olmuş mu? 

--Meclis Üyesi:  
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Katılan olmuşsa memnun oluruz ama 

katılan olmamışsa tabi üzüntü duyarız. Sonuçta bu Gemlik’e kazandırılan bir tesis.  

Yine arkadaşlar TOGG fabrikamızda, milli gururumuz olan, Gemlik’e girişinden sonra 

yapımları devam eden kavşak çalışmaları devam ediyor hızla. Karayolları Bölge 

Müdürlüğümüz yine üst geçit çalışmalarını devam ettiriyor. Yeni Mahalledeki oranın trafiğini 

çevre yoluna bağlayacak olan alt geçidin inşaat çalışmaları yeniden hızlandı. Bugüne kadar 

uzamasında ki en büyük sebep yapılan şikâyet üzerine Anıtlar Kurulunun maalesef bunu 

durdurmasıydı. Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ama buda aşılarak şuanda inşaat  
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--Meclis Üyesi:  
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet, gözetim altında devam ediyor 

çalışmalar.  

Endüstri Mesleğe de oradaki talebelerimizin karşıdan karşıya geçebilmeleri için üst 

geçit çalışması yılbaşına kadar başlamış olacak. İhale süreci yapılmış olacak.  

Arkadaşlar bir notum daha var. Türk edebiyat tarihinde çok önemli bir isim olan Necip 

Fazıl KISAKÜREK’in 39. Vefat yıldönümünde onu rahmetle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz.  

Ve yine 1960’ın 27 Mayısında ki o Türk demokrasi tarihine maalesef kara bir leke 

olarak geçen demokrasi mazlumlarının şehit ediliş yıldönümü. Umarız bir daha Türkiye 

tarihinde böyle kara lekeler olmaz. Siyasi tarihimizde böyle kötü hareketler, böyle kötü 

izlenimler olmaz ve seçimle gelen her zaman seçimle gider ve tek hakem halkın vermiş 

olduğu, temiz ve hür iradesiyle vermiş olduğu oylardır. Bunun onun haricinde hiçbir güçten, 

şundan bundan nemalanan veya fayda uman zihniyetlerden Türkiye’ye fayda gelmez 

arkadaşlar. Ne illegal güçlerden, ne legal güçlerden. Tek hakem halkın egemenliği ve onun 

vermiş olduğu özgür iradesidir. Başka bir şey tanımıyoruz.  

Ayrıca bir dere kenarında zannedersem daha evvel çöken o anıtın yerine herhalde yeni 

değil mi? Bir anıt yapılmaya başlandı. Şimdi orada malum kenardaki bölgede mevcut olan 

ağaçların kesimi söz konusu olmuş zannedersem. Eminim ki bundan çok daha fazla ağacı 

başka yerlere dikerek bu kestiğimizin yerine çok daha fazlasını dikelim ve belediye olarak ta 

hem halka hem herkese örnek olalım diyorum ve alacağımız kararların hayırlı, uğurlu 

olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

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

BARUTÇUOĞLU. Buyurun Sevgili DURDU 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli divan, kıymetli meclis üyesi 

arkadaşlarımız. Hepinizi şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına selam ve 

saygılarımı sunuyorum. 2022 Haziran olağan toplantımızın ikinci oturumunun, alınacak olan 

kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.  

Bizlerde Türk siyaset ve demokrasi tarihine acı hatıralarla geçmiş olan 27 Mayıs’ın 

sonuçlarını ve orada nice şehit olan, şehit Adnan MENDERES, Rüştü POLATKAN ve diğer 

şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.  

İstanbul’un fethinin milletimize kutlu olmasını diliyoruz. İstanbul’un işgalden 

kurtuluşuna da vesile olanları da kutluyoruz. Toplantımız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. 

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

DURDU. Buyurun Sevgili AKKUŞ  

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

katılımcılar. Ben de İyi Parti grubu ve şahsım adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Benden önceki konuşmacı arkadaşların hem 19 Mayıs, hem de İstanbul’un fethiyle ilgili 

söylediklerine bende katılıyorum.  

Onun dışında Ak Parti grup sözcüsü Ercan BARUTÇUOĞLU abimizin yine birçok 

konuda bahsettiği Gemlik’e yatırım vaatlerini dinledik ama daha öncede defalarca dinledik. 

Yine eğitimle ilgili bu tip yatırımlardan bahsetmişlerdi. Sporla ilgili bu tip yatırımlardan 

bahsetmişlerdi ama bunların artık icraata dökülmesini bekliyor Gemlik halkı. Hâlâ Çınar 

İlkokulu bir spor tesisine sahip değil. Hâlâ ilçe stadyumu tabiri caizse patates sahası gibi. 

Tartar pisti hâlâ müsabaka yapılamıyor. 

Belediyemize de bir iki konuda tavsiyemiz uyarımız olacak. Şunu da atlamayalım. 

Gençlik Merkezini söyledi. Gerçekten Gençlik Merkezine biz gittik, gezdik. Şahane olmuş. 

Gittiğimizde saat “erken bir saatte gidelim çokta dolu olmasın. İnsanları rahatsız etmeyelim” 

dedik. Oturmaya sandalye yoktu. Fuldü. Hatta şöyle bir karar almışlar. “Yedi yirmi dört 

çalıştıracağız bundan sonra” dediler. “Gecede kapatmayacağız.” Çok geç saatlere kadar da 

talep varmış. Çok güzel tebrik ederiz. Bununla ilgili Nihat Abinindi herhalde bir kere bir iki 

yıl kadar önce oranın böyle bir yer, kütüphaneye çevrilmesini, “üniversite öğrencileri istiyor” 
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dediğimizde sanki depremsellik anlamında bir sıkıntısı olduğunu, yanılmıyorsam Zeynep 

Başkan bu bağlamda bir şeyler demişti. O zaman öyle kalmıştı ama bugün sonuç itibariyle 

Gemlik’e bir kütüphane olarak dönüştürülmesi bizim için memnuniyet uyandırıcı.  

Belediyemize önerimizde şu; özellikle tır parkı konusuyla ilgili herhalde bir gelişme 

sağlayamadık. Yine Gemlik’in içinde her noktaya park ediliyor. Geçen gün bir tanesi de 

yandı. O evin altında yanan bir tır olsaydı muhtemelen birinci kata kadar sıçrayabilirdi. Yol 

kenarında bir tırdı. Üzücü bir hadise olmadı ama sakıncalı bir durum ortaya çıktı.  

Engelliler gününde belediyemizin katkı sunduğu organizasyonda çok fazla eksiklikler 

olmuş. Onunla ilgili çok fazla şikâyet aldık. Onu da size aktarmak isterim.  

İnegöl’de gerçekleşen patlamada hayatını kaybedenlere de baş sağlığı diliyoruz. Yine 

geçtiğimiz ay çok fazla şehidimiz oldu. Ülkemizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. 

Geride kalanlara sabır versin. Birde Gemlik’te geçtiğimiz günlerde genç yaşta bir evladımız 

boğularak hayatını kaybetti. Bu Gemlik’te yaşayan herkes bilir ki o bölge boğulmaya en 

müsait bölgedir. Ben burada doğdum. Burada büyüdüm. Ben kendimi bildim bileli orada her 

zaman bu tip hadiseler olur. O bölgeye belki bu bağlamda bir örnek şey, bir önlem almak 

gerekiyor. Uyarı tabelaları yeterli gelmiyorsa belki farklı şekilde artık oraya belki bir 

cankurtaran merkezi yazın üç ayında olabilir. Birde bu neden insanların orada yüzdüğüne 

bakmak lazım. Çünkü Gemlik’te yüzmeye bir yer yok. İki buçuk üç sene önceye kadar 

Gemlik’te yüzmeye elverişli bir yer yapılmasını önerge olarak vermiş, komisyonda kabul 

etmişti. Orası da yine çocukluğumuzda yüzmeyi öğrendiğimiz bölge Saklıbahçe’yi geçince 

hemen çok güzel bir koy var. Çok büyük, çok geniş, çok elverişli, maliyet istemeyen. Artık 

Büyükşehir’in uhdesindedir. Sizin uhdenizde değil ama Gemlik’e bir Gemlikli vatandaşın 

Kumla’ya gitmeden yüzebileceği bir alanı kazandırmamız lazım diye düşünüyorum 

Başkanım. Bunu da dikkatinize almanızı öneriyorum. Toplantımızda alacağımız kararlar 

Gemlik’imize hayırlı, uğurlu olsun.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ediyorum Sevgili 

Sedat AKKUŞ. Buyurun Sevgili BİRGÜN 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, 

değerli Gemlikliler. Bende sizleri kendim ve Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu adına 

sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Ercan arkadaşımızın dualarına katılmamak mümkün değil. Bende katılıyorum. Tabi 

bazıları bunun dışında. Örnek vermek istersek. Atatürk Havaalanının Millet Bahçesine 

dönüşmesini kabul etmemiz mümkün değil. Hele son günlerde basında çıkan işte Avrupa 

yakasında yapılacak olan yeni bir havaalanının yatırımının ön şart olarak başka bir havaalanı 

olmaması doğru ise ve bunun üzerine böyle bir karar alındıysa buna da çok üzüntümüz büyük 

olur.  

Ülke siyasetine girilmesini çok istemiyor arkadaşalar ama Ercan başlattığı için ufak 

ufak devam etmek istiyorum. Ülkemizin Cumhuriyet değerlerinin birçoğunu çok hızlı bir 

şekilde elimizden çıkartıyoruz. Bunun listelerini zaman zaman sosyal medyada, diğer 

mecralarda hepimiz görüyoruz, üzülüyoruz. Tabi en basiti hepimizin içinde yaşadığı şehirde 

de söz konusu olan UEDAŞ’ta ne yazık ki yani Cumhuriyet döneminde yapılan tüm 

yatırımlarla birlikte bir İngiliz fon şirketine devredildi. Doğalgazdan sonra elektriğimizin de 

fon şirketine devredilmiş olmasını kabul etmemiz mümkün değil. Dilerim en kısa zamanda 

tekrardan devletleşir ve milli bir gelir kaynağımız olmaya devam eder elektrik dağıtım 

şebekemiz.  

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını arkadaşlarımız kutladılar. 

Özellikle Ercan arkadaşımız dedi ki “Bunu gençlere çok iyi anlatmamız lazım. Yaşadığımız o 

günleri, o süreci. Hep beraber bu konuda aktarımda bulunmamız lazım” dedi. Ama ben 

dilerdim ki hani konsere katılmadık. Katılmayabilir arkadaşlarımız ama o yaptığımız 

yürüyüşte de meclis üyesi arkadaşlarımızın, siyasi parti temsilcisi arkadaşlarımız da bulunmuş 
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olsaydı ve bir bütün olarak milli bayramımızı hep birlikte kutlayabilmiş olsaydık bu çok daha 

güzel olurdu. Daha da anlamlı olurdu. Sahip çıktığımızı bir kez daha dile getirmiş olurduk.  

Kaybettiğimiz değerleri andılar. Biz de katılıyoruz. Tabi bir vatan şairimiz vardı 

Nazım Hikmet. Nazım Hikmet’i de burada bir kez daha saygıyla, özlemle anıyoruz. Oda 

kaybettiğimiz önemli bir sanatçımız ve dünde Türkiye’nin önemli karikatür sanatçılarından 

bir tanesi olan Latif DEMİRCİ’yi kaybettik. Ona da Allah’tan rahmet diliyoruz kendisiyle 

ilgili.  

Dün yine önemli bir gündü. Çevre Günü. 5 Haziran Dünya Çevre Günüydü. Şimdi 

Dünya Çevre Gününü sadece bir gün olarak kutlamamız veya o günü anlamamız, o gün 

etkinlikler yapmamız yeterli değil arkadaşlar. Bunun farkındalığını yaratmak zorundayız 

Sayın Başkanım. Bu anlamda sizden bir yıl boyunca sürecek çevre anlamında çalışmalar 

yapmanızı bekliyoruz ve diliyoruz.  

Belediyemizin gerçekleştirdiği çok güzel bir bizim de takdir ettiğimiz bir çalışmanız 

var. Bundan dolayı da ayrıca çok teşekkür ediyoruz grubumuz adına. Yaşlı bakım sistemini 

kurdunuz. Bunun geliştirilmesini istiyoruz. Bu çok önemli bir ihtiyaçtı.  Bu konuda akıl 

edenler, uygulamaya koyanlar ve emek verecek olan tüm arkadaşlarımıza da ayrıca çok 

teşekkür ediyoruz. Önemli bir çalışma. 

 Son sözüm de size. Çalışmak zorundayız Başkanım. Daha çok çalışmak zorundayız. 

Daha fazla çalışmak zorundayız. Gemlik için, ülkemiz için. Sağ olun.  

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

BİRGÜN. Meclis üyelerimizden söz almak isteyen? Buyurun Sevgili Şamil YİĞİT. 

--Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerim, kıymetli 

daire müdürlerimiz ve çok değerli Gemlik’li hemşerilerimiz. Ercan Başkanımız bizlere burada 

birkaç açıklamayı sundu. İYİ Parti grubu adına söylemiş olduğu birkaç açıklamaya cevap 

vermek niteliğinde sözü aldım. Gemlik’te malum suni çim sahanın tekrar yenilenme çalışması 

yapıldı. Arkadaşımız herhalde bir haberdar yine çevre yolundaki yapım inşaatının takip 

edilmediği gibi yine burada da takip etmediğini görmüş oldum. Şöyle ki; burada bu mecliste 

hep birlikte kararını almış olduğumuz oy birliğiyle geçen yenileme çalışmalarının 

hızlandırılmasıyla alâkalı, hızlandırılmasıyla alâkalı bir sözümü bitireyim arkadaşım. 

Hızlandırılmasıyla alâkalı çalışmaları yaptık. Yine yan tarafında tartar pistin ve etrafındaki 

yenileme çalışmaları ile alâkalı ek ödenek daha çıkartıldı. Bu ek ödeneklerin çalışmaları ile 

birlikte yılsonunda aynı firmanın devamlılığını taşıdığını buradan söylemek istiyorum. Şimdi 

suni çim sahanın oradaki yenilenme çalışmasının bir onay süreci gerekiyor. Avrupa Birliği 

standartlarında olması için bir aylık bir süreci gerektiriyor. Bunların onayları bekleniyor. Yan 

tarafındaki ihale alan firmanın da ihale artışıyla birlikte tartar pistinin ve etrafındaki 

yapılandırmanın yenilemesi yapılıyor. Aynı zamanda yüzme bilmeyen kalmasın diye orada 

portatif havuz var. Yeni dönemde de o portatif havuzun aktif hale getirilip, Gemlik’teki 

gençlerimize sunulması hedefleniyor, planlanıyor. Yine Büyükşehir’in yüzme bilmeyen 

kalmasın diye Gemlik’te bölgemizde okullarda uygulanması beklenen ve gençlerimizin, 

ilkokul çağındaki gençlerin yüzme bilmeyen kalmasın diye Gemlik’imizde pilot bir okul 

seçilerek, tabi Milli Eğitim’lerle görüşmesinin yapılarak, o pilot bölgede bir tane portatif 

havuz ve çocukların orada yaz boyunca kurslarını alıp, devamlılığını sağlayacak bir proje 

çalışmaları daha var. Emir Abimizin demiş olduğu yürüyüşe katılması bizim burada daha az 

veya daha çok eğer verdiğimizi göstermez. En sonunda söylediğimi en başında hatırlatıyorum. 

Yani şudur; üreten, değer katan, daha çok çalışan, daha çok fazla uğraşan bir toplum 

olmalıyız. Bunu siyaseten değil gerçekten Gemlik’in bir değeri Atatürk’ün İlke ve İnkılapları 

üreten, çalışan, akıllı ve zeki olan kısmındayız. Bunu da buradan tekrar dile getiriyorum. 

Sadece biz söylem değil, eylemleri yapıyoruz. Teşekkür ediyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim. Başka söz 

almak isteyen? Yok. Bugün Ercan Abi dışında oldukça kısa, öz verimli konuşmalar yapıldı. 
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Ercan Abi her zamanki üslubuyla tatlı tatlı çakması gerekene de çaktı. Elbette cevabını da 

vereceğiz. Sevgili BARUTÇUOĞLU 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım üslub-u beyan aynıyla de insan 

derler. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eyvallah 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bizim üslubumuz bu. Gelişimiz 

geçmişimiz bu.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eyvallah. Bende bütün bu 

konuşmacıların özellikle özel günlerle alâkalı dileklerine katılıyorum. Şehitlerimiz var. 

Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Amin. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yakınlarına ve Türk Milletine, 

hepimize sabırlar diliyorum. Bir daha Rabbim göstermesin. Elbette vatan için her birimizin 

boynu kıldan ince. Ama böyle de dua edelim. İnşallah gerek olmasın. Böyle ateşler hiçbir 

haneye düşmesin. Hiçbir eve düşmesin diye de duamızı ardına da bağlayalım. İstanbul’un 

Fethi vardı geçtiğimiz ay içerisinde. Evet müjdelenmiştir öncesinde ve hatta ne kutlu 

Peygamberdir o sözlerine mazhar etmiştir Hz. Peygamberimizi. Ama Sevgili DURDU’nun 

dediği gibi çok kıymetlidir. 

--Meclis Üyesi:…………….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Doğru, çok özür dilerim. Ne mutlu 

komutandır o sözlerine mazhar olmuştur Sevgili Peygamberimizin. Ben aynı sözlere, aynı 

duaya, aynı düşüncelere Atatürk için de dua ettiğine inanıyorum Hz. Peygamberimizin. 

Çünkü İngilizlerin işgali altındaydı. 1919’da Atatürk 19 Mayıs’ta Samsun’da istiklal 

mücadelesini başlatayım derken. Sözde bırakmamak lâzım ben hep söyledim burada. Hiçbir 

Peygamber hiç kimsenin tasarrufunda değil, hiçbir din hiç kimsenin istismarına uğramaya 

lâyık değil haşa ve elbette bizim ecdat dediğimiz, bizim bu ülkeyi var edenler diye tabir 

ettiğimiz insanlar da böyle. Mustafa Kemal Atatürk benim partimin kurucusu oldu diye 

benden ibaret başkasının olamaz durumu zaten yok, olmamalı da. Hz. Peygamber 

Efendimizin yapmadığını yapıyoruz, Fatih Sultan Mehmet’in yapmadığını yapıyoruz, Mustafa 

Kemal’in yapmadığını yapıyoruz. Hatayı burada yapıyoruz zaten. Ayrıştırıyoruz, 

ötekileştiriyoruz. Bir arada tutmak adına bir şey yapmıyoruz. Gayret gösteriyoruz. Bazen 

şaşırıyorum. Aynı cümleleri çok farklı cenahlardan insanlar aynı anda kurabiliyorlar. 

Bakıyorum acaba birbirimizi yanlış mı anlıyoruz diye. Sözde olmamalı elbette yaptıklarınla 

düşündüğün şeyi ispata mecbursun bir yandan. Ama ben Gemlik Belediye Meclisi’nde 

herkesi samimiyetle her sözü söylediğine eminim. Bunun da kefaretini her yerde koyuyorum. 

Bütün arkadaşlarımın bu anlamda bende, benim bütün arkadaşlarım üzerinde kefaretim vardır. 

Üzüldüm. Hata üzere yapmışsındır diye düşünüyorum Ercan abi Fatih Sultan Mehmet’i 

anlatırken, kayıtlara bakalım on kez adını zikrettin. Mesela 19 Mayıs’ı konuşurken 

milletimizden bahsettin de, Atatürk’ü sadece 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 

Bayramı’nın adının içerisinde kullandın. Böyle olmadığını biliyorum. Toplumsal hassasiyet 

var buna benzer konularda biraz daha dikkat edelim istiyorum. Çünkü her ikisi de bu milleti 

ayağa kaldıran liderler. Dolayısıyla her ikisininde bizim için kıymeti harbiyesi çok büyüktür. 

Allah onların olabildiği kadar temiz nefes vermeyi nasip etsin hepimize. Açılışta 

arkadaşlarımın olması adına talimat verdim. Ben burada değildim biliyorsunuz. Şehir dışına 

çıkmak zorundaydım. Cumhuriyet halk Partisinin Belediye Başkanlarını topladığı bir etkinlik 

vardı. Hemen öncesinde de zeytin, özür dilerim. İzmir’de yapılan bir Zeytin ve Zeytinyağı 

Fuarı vardı. Ama iyi ki de gelmemişim yani. Ben burada değilmişim. Büyükşehir Belediye 

Başkanımız yaptığı işi bırakmış. O da işte biz milyonlarca liralık yatırım yaparız. Siz içkinin 

su gibi aktığı konserler yaparsınız demiş. İyi ki de orada değilmişim. Üzülürdüm biraz daha 

fazla doğrusu. Engürücük kavşağı ile alâkalı özellikle Cumhur İttifakı üyesi arkadaşlarımdan 

rica ediyorum. Konuyu bir parça takip etsinler. Bana göre bir hata var orada. Pek çok 
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arkadaşım da aradı beni. Bilmiyorum doğru mudur, değil midir. Vekilimizi de aradım bu 

konuda uyardım. TOGG üzerinden Kurşunlu tarafından geldiğinizde Gemlik’e dönüş yokmuş 

o kavşakta. Kurtul’a kadar gidiyormuşuz. Kurtul’da yapılacak olan kavşaktan dönüp, 

Gemlik’e geliyormuşuz. Eğer doğruysa bu son derece yanlış bir uygulamadır. Mutlaka geri 

dönülmesi lâzım hızlıca bundan. Bu konuda bir girişiminiz olursa sevinirim. 27 Mayıs 

lanetlenmesi gereken emsali olan bütün darbeler içinde aynı şeyin geçerli olduğu bir millet 

iradesinin yok sayıldığı bir durum yaratmıştır. Vesayet altına alınmıştır bizim irademiz. Fakat 

şunu görüyorum. Yani 27 Mayıs’ın en çok zararı Cumhuriyet Halk Partisi görmüş olmasına 

rağmen hemen akabindeki seçimlerde halâ üstünden bunca süre geçmişken Cumhuriyet Halk 

Partisi yapmış gibi gösterilmeye çalışan, çalışılan bir durum var. Esefle kınıyorum bunu da. 

Bütün darbeleri lanetliyorum. Askeriyeden de gelmiş olsa, sivil iradeyle de gerçekleştirilmiş 

olsa, millet iradesinin tecelli etmediği sekteye vurulduğu her türlü girişimi ben buradan kendi 

adıma değil, partim adına da aynı zamanda lanetliyorum. Herkes buna böyle baksın lütfen. 

Kuvayi Milliye Anıtını sizlerin de takip ettiği ve malumu üzere 30 Ağustos’a yetiştirmek 

istiyoruz. Anıt hazır biliyorsunuz. Onun kaidesinin konulacağı yerle alâkalı bir derdimiz 

vardı. Onu da yine asgari müşterekte buluşmak suretiyle, o yerde Fen İşleri eliyle değil mi 

Zeynep? Hazırlıyoruz. Akabinde de üzerine kaide yerleştirilecek. İnşallah 30 Ağustos’ta da 

açmış olacağız. Katılıyorum o bölgede eğer kesilmiş ağaç varsa, sökülüp götürülmemiş ve 

kesilmek zorunda kalmış ki bazı ağaç türleri kesilmek zorunda kalınıyor. Elbette biz de var 

gücümüzle çoğaltmaya çalışıyoruz. Ama buradan atıfta bulunup, Millet Bahçesi adıyla 

Atatürk Havalimanının alel acele, yangından mal kaçırırcasına ağaç dikimine hani “Savaşta 

olsanız ağaç dikiniz!” sözünü istismar edercesine böyle bir faaliyete girişilmesine bende bu 

memleketin bir çocuğu olarak doğru gözle bakmıyorum. Neresinden bakarsanız Atatürk 

isminin oradan kaldırılmış olması beni rahatsız ediyor. Neresinden bakarsanız doğruysa dedi 

Sevgili BİRGÜN doğru olduğunu biliyoruz çünkü evraklarıyla ortaya çıkartıldı. İstanbul 

Havalimanını yapmak için hazırlanan anlaşmada ikinci bir havalimanı bulunmayacaktır 

şartının olmuş olması, ibaresinin olmuş olması beni rahatsız etti. Hele hele ihale süreci 

tamamlanmadan bak biz burada plajlara koyduğumuz 4-5 tane tuvalet için neyin hesabını 

neyin konuşmalarını yaptık. Orada henüz ihale aşaması tamamlanmadan betonun kırılması, 

faaliyetin başlanması noktasında ciddi toplumun bir kesimi gerilmiştir bu anlamda. Saatlerce 

tartışabiliriz hangisi doğrusu, hangisi yanlış diye ama bir daha söylüyorum. Bizi bir arada 

tutan tek şey biziz unutmayın. İktidarıyla, muhalefetiyle her anlamdan herkesin birbirine saygı 

duyabildiği bir ülkeye hızla geçmemiz lâzım. Bunu çok daha net anladım bu anlamda.  

--Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım bir şey izah edebilir miyim? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bitirdikten sonra lütfen 

--Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yok, şey için. Atatürk’ün ismi orada Atatürk Havaalanı 

ve Millet Bahçesi olarak anılıyor. Değiştirme isim değişikliği falan yok. Atatürk’ün isminin 

kaldırılması söz konusu değil Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Havalimanı kalktı. Sadece kargo 

uçaklarının inebileceği  

--Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Havaalanı kalktı ama  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamir tadilatlarının yapılabileceği 

--Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Hayır hayır oranın isim hakkı ve şeyi Atatürk 

Havaalanı ve Millet Bahçesi olarak geçiyor Başkanım. Onun için söyledim. 

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

bilmiyordum. Sevgili Sedat AKKUŞ tırlar beni de rahatsız ediyor şehir içindeki. Yasal 

mevzuat açısından zaten şehir içine girmeleri yasak. Bu anlamda Emniyet Müdürlüğümüz’le 

de görüşüyoruz. İçeride gördüğünüz tırları ceza kesin. Yapın üstünüze düşeni ama lütfen çok 

sıkboğaz etmeyin. Çünkü bu insanlara alternatif sunamıyoruz belediye olarak dedim. Demeye 

de devam ediyorum. Bütün yurttaşlarımızdan özür diliyorum bu anlamda. Ama kanayan yara. 

Depolama alanlarımızla alâkalı işte bugün raporlar içerisinde yine bir tanesi var. Sorunu 
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çözmeden tırlarla ilgili bu sorunu çözmenin tek yolu var. Ceza kesmek. O meslek grubu da 

mağdur. Dolayısıyla bir parça bunu işte hani biraz onlar biraz biz tolere etmeye çalışacağız. 

Depolamayla ilgili planları tamamlayana kadar.  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım o sorun çözülene kadar Rıfat Minare zeytin 

halinin arkasında belediyemize ait 10 dönümlük bir arsa var. Orayı geçici olarak bir tır 

parkına çeviremez miyiz? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Orayı çevirebiliriz. İşte Bölge 

Parkının önünü çevirebiliriz. Bu arabaların giriş çıkışı bile sorun oraya. Ve zaten kimseye biz 

niye arabanı buraya çektin demedik bugüne kadar. Yine de kullanıyorlar. Fakat soruna 

odaklanmak bizim yaptığımız gibi olur. Bu sayede teşvik eder, dürter yurttaş uyarır bu işi 

hızlandırıra getirir. Aksi takdirde milyonlarca liralık mülklerin içerisine tır parkı yapmış 

oluruz. Başka bir sonuç doğmaz diye düşünüyorum.  

Merkezde yüzme alanı. Yani Kumla, Gemsaz, Kumsaz, Kurşunlu gibi yerler 36 

Km’lik sahil şeridi içerisinde neredeyse 25Km’yi kaplarken, Gemlik’in merkezinde üstelik ne 

iskele yapmaya, ne taş dökmeye, ne dolgu yapmaya yetkimiz yokken keşke bunu yapalım, 

yapsak demek biraz idareyi zorda bırakmak oluyor. Sevgili AKKUŞ bir şey yapamayız çünkü 

orada.  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım bu seneye kadar 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bunu tutturmam lazım 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Söylediğim yer Gemlik Belediyesi’ne verilmişti kıyı 

kenarlar. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır, hayır, hayır 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Saklı Bahçeye kadar olan kısım Bursa 

Büyükşehir’deydi. Ondan sonra bütün kıyılar verilmedi mi? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Sedat AKKUŞ sana 

anlatamadıysak daha bu konuları vatandaşa maazallah. Kıyılar şu an Büyükşehir’de değil mi? 

Kıyıya dolgu yapma yetkisi yok ki Büyükşehir’in. Kıyıya iskele yapma yetkisi yok. Kıyıda 

kumsal yaratma yetkisi de yok. Onu zaten Bakanlıktan izin almalıydın. Eskiden Ulaştırma 

Bakanlığı’ndan bazı konularda, bazı konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ama bugün 

itibariyle mutlaka ve mutlaka işte o adalar ve Marmara Denizi’ne kıyı belediyeler üzerinden 

yapılan yeni yasal düzenlemeyle zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı olmadan bırak 

bizi şu an yetki elinde bulunduran Büyükşehir Belediyesi de yapamaz. 5 tane 25m² lik iskele, 

özür dilerim 25mt uzunluğunda dikey iskele yapacaktık. Büyükşehir Belediyemiz EKAP 

üzerinden ihaleye açtı. İptal edildi dendi ki bundan sonra dikey iskele yapılmayacak denize. 

İhaleden çekilindi. Şimdi plaj yaratalım. Çok kolay bu ya çok güzel ve hatta. Keşke 

oturduğumuzda dışarıda konuşuyoruz insanlar bana diyor ki mesela ya Başkanım 6 kamyon 

taş neyini yapamıyorsun bunun? Dök 6 kamyon taşı deniz tutuversin kumu olsun sana bir plaj. 

Yok, öyle değil arkadaşlar. Kaldı ki yani buradan saklı bahçeye kadar yürüyüp denize 

girmekle artık Kumla’ya gitmek arasında çok farkta yok. 7 TL 25 Kuruş  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Var Başkanım yürüme mesafesi önemli ya  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elbette önemli. Elbette önemli ama 

işte hani yapamayacağımız şeyi konuşmuyor olmak lâzım ki baskı yaratır. Başka bir şey 

yapmaz.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Peki şimdi bir talep oldu mu Başkanım? 

Yapamayacağız derken 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yapamıyoruz elbette. Bak dikine 

iskele bile yapamıyoruz. Bahsettiğimiz dolgu 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım iskeleden bahsetmedik. Biz denize 

girilebilecek bir kumsaldan. Kumla’ya nasıl yaptınız peki geçen sene o şezlongları, o kumsalı 

her sene düzenlemiyor muyuz? Düzenliyoruz. Geçen sene yapmadınız mı bunu? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sinirlenme Sevgili AKKUŞ 
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--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sinirlenmiyorum da Başkanım sanki yani biz bunlarla 

ilgili girişimler yapmışız da ret edilmiş gibi konuşuyorsunuz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak şezlongla yeni bir kumsal 

yaratmayı birbiriyle karıştırıyor muyuz? 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Orası kumsal Başkanım. Siz oraya hiç gitmediniz mi? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Değil, değil kaç mt genişliği? 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: En az 15 ile 25 mt arasında genişliği olan bölge var 

orada 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım orası düzenlenebilir 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım siz oraya bence çok uzun süreden beri 

gitmemişsiniz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabi canım ne işim var? Ne 

yapmaya gideyim oraya? Noktasındayım da gider bakarım. 20mt genişlik güzel genişlik 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Çok rahat, çok rahat var. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle ise hallederiz. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Çok rahat var. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kumsal var da üzerinde bir şey 

yapalım istiyorsak, yaparız bunu. Yeni kumsal yaratalım diyorsak mümkün değil. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım orada denize girilebilir. Şahane bir alan 

oluşur yani.  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım biz bunun önergesini verdiğimizde oraya 

da yazdık bunları. Yani 2,5 senedir arkadaşlar gidip, niye incelememiş? Minimum 15 ile 25mt 

arasında kumsal var. Denizin içi de kum dışı da kum. Oraya yol açmak bile yeterli. Sadece 

oraya yol açsak, belki bir cankurtaran hizmetiyle o kadar yani öyle çok bir beklenti yok orada  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Ufak bir tadilatla orası güzel olur yani doğru. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Zeynep 2,5 yıldır niye bakmadık biz 

ya oraya? 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Gerek görülmedi anlaşılan  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Denizden, kumsaldan yürüyüp gidiyorsun. Ben kendi 

2,5 yaşında çocuğumu götürüyorum oraya yani. Daha elverişli bir yer olmadığı için ve de 

denizin içi benim gördüğüm bugüne kadar en güzel kum olan yerlerden biri. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hallederiz onu ama pişman 

olacaksın. Sen artık götüremeyeceksin çocuklarını 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ben götüremeyeyim Başkanım. Yeter ki vatandaş 

gitsin.  

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

AKKUŞ 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım izin verirsen 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim. Başkanım bu Gemlik’in 

gündemini ve Türkiye’nin gündemine gelmiş olan bir takım grupların 12 Haziran’da bölücü 

başının, terörist başının, bebek katilinin efendime söyleyeyim şartlarıyla alâkalı Gemlik’te bir 

basın açıklaması ve bir yürüyüş çağrısında bulundular. Gemlik sosyal ve sosyolojik olarak 

hassas bir ilçe. Sizin çok yakışıklı bir iddianız var. Gemlik huzur şehri olsun ki huzur şehri 

Gemlik huzurlu bir şehir. Ama kamuoyunda insanlar bundan rahatsızlar, tedirginler, 

endişeliler reaksiyonel bir durum var. Bu konuda kamuoyuna nasıl bir mesaj veririsiniz? 

Teşekkür ederim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim. Bu istihbarat 

üzerinden konuşulan bir şey bildiğim kadarıyla ben 

--Meclis Üyesi: …… 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani ben sorduğumda bizim 

Emniyet Teşkilatımıza evet buna ilişkin bir teyakkuz durumunun söz konusu olduğunu buna 

izin verilmeyeceğine dair görüşlerini de aktardılar. İçeriğini ben çok bilmiyorum. Ama 

sorduğunuz şu şeyse, şuysa eğer terörist başıyla alâkalı bir pozitif bir durum yaratalım 

düşüncesiyle yürüyorlarsa, ben ne oraya ben katılırım ne benim herhangi bir partilim katılır. 

Ne bu memlekette bir yurttaşın oraya katılmasında sağlık vermem, önermem.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hiç yani bu kadar. Bütün siyasi 

partiler, bütün kurumlar terör örgütleriyle aralarına aşılması mümkün olmayan dağlar örmek 

zorundadırlar. O terör örgütü, bu terör örgütü ayırmadan söylüyorum. O kadar. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım bir cümle şey yapacağım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şimdi bir serzenişte bulunacağım ben size. 

Şimdi bana 19 Mayıs ilgili anlatırken, bu 19 Mayıs meşalesini yakan ve bu işin öznesi tabii ki 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ben bununla ilgili defahatle zaten konuşmamda şey yaptım. 

Onu şey yapmanız beni biraz üzdü. Ve hatta ve hatta bugün, bugün bile işte o Türkiye’nin 

birtakım böyle güçlü zengin ülkelerin yanına çark yapmasını isteyen o günkü mandacıların 

bugün de bulunduğunu söyledim. Ve dedim ki; o günkü anlayıştır, bugün bizi bir arada tutan. 

Yani 19 Mayıs ruhu 19 Mayıs’taki o meşale bizi hala bir ve beraber tutuyor. Ve bugünde 

onlarla eğer mücadele ediyorsak, yedi düvele mücadele ediyorsak, aynı ruhun devam ettiğini 

gösteriyor. Bu bir. İkinci konuda şimdi tabii ki yapılan şeylerin bakış açısı da önemli. Yani 

bana göre doğru olan size göre doğru olmayabilir. Veya size göre yanlış olan bana göre doğru 

olabilir. Burada önemli olan şu, yani ülkeye, millete, halka yapılan hizmetlerin sonuçta 

kullanıcısı olan halka sağlayacağı faydadır. Ben şu açıdan baktım olaya. Yani İstanbul’daki 

bu yapılan Millet Bahçesi’nin Avrupa’daki 4. büyük park olduğu bilgisi bende var ve bu ifade 

edildi. Yoksa isim değişikliği konusunda evet Başkanımızın ifade ettiği gibi asla öyle bir şey 

söz konusu değil. Kaldı ki biz Cumhuriyetimizin kurucusu nasıl ki Osmanlı’dan tavas 

ettiğimiz bir gelenek bir medeniyet varsa, Cumhuriyetimiz de Osmanlı’dan tevarüs etmiştir. 

Osmanlı’nın temelleri üzerine kurulmuştur. Ve aynı şey devam etmektedir. Hani 

Cumhurbaşkanlığı Forsundaki 16 tane yıldız var ya, işte o yıldızlar böyle ortasındaki güneşte 

Türkiye Cumhuriyeti’dir. Dolayısıyla biz milletimizi tarihiyle kabul ediyoruz. Tarihindeki 

bütün değerlerini bütün şeylerini ündelerini kabul ediyoruz. Ve rahmetli Bülent ECEVİT’in 

bir sözünü burada ifade edeceğim. Şunu demişti vefatına yakın zamanlarda “Ben Padişah 

Vahdettin’in hain olduğuna inanmıyorum” dedi. Ben de aynı fikirdeyim. Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk daha bir Osmanlı Subayı iken Veliaht Vahdettin’e Emir Subaylığı yapmıştır ve 

onunla yurt dışı gezilere katılmıştır. Buradan şuna geleceğim. Yani biz tarihimizin insanlarını 

birtakım yaftalamalarla ve asla Atatürk’ün ağzından çıkmayan ifadelerle onları küçümseyerek 

bir yere varamayız. Biz nasıl ki Atatürk bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak 

Türkiye’yi modern ve çağdaş bir devlet olarak ortaya çıkardıysa, o yetkileri alma konusunda 

Beşinci Ordu Müfettişi olarak onun görevlendirilmesi konusunda da o devrin padişahı 

tarafından yetkilendirildiği padişahlar tarafından ifade edilmektedir. Dolayısıyla biz tarihimizi 

her yönüyle kabul edeceğiz. Onlara her yönüyle sahip çıkacağız. Atatürk de Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurucusu ama bizim tarihimizdeki bütün devletlerimizin idarecilerinide 

onları da saygıyla anmakta beyiz görmüyorum.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Bir daha 

söylüyorum. Ortak değerlerimiz bizim bu isimler. Dolayısıyla hiç kimsenin tapulu malı değil. 

Ama elbette hani tarih dediğin şey de on tane yazar okuyorsun beşi başka şey yazmış. Beşi 

başka. Hepsi tarihçi. Kimi Vahdettin’in talimatıyla gitmiş gösteriyor Mustafa Kemal’i 

Samsun’a. Kimi Vahdettin’den bu yetkiyi alıp, oraya gidebilmek için başka bir görev 

aldığından bahsediyor. Nihayetinde bizim nasıl yorumladığımızla sonuca bağlanıyor bu iş. 

Görüyorum ki, görüyorum ki arkadaşlar yıllardır sadece Gazi Mustafa Kemal diyorsunuz 
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söylemeniz gerektiğinde. Bu benim nazarı dikkatimi çekiyor. Bak ben size saygımdan, 

rahatsız oluyorsunuz diye aslında isminizin kısaltması CHP’de olduğu gibi AKP iken, Adalet 

ve Kalkınma Partisi diyorum uzun uzun ki Ak Parti demek işime gelmiyor diye. Ama dikkat 

çekiyor işte. Sen bu memleketi 17. kez kurmaya yönelik önderlik etmiş birini orada 

bırakıyorsan, orada kalsın o Gazi Mustafa Kemal olarak deyip, bütün konuşmalarında böyle 

davranıyorsan, canın istediğince, lâzım olduğunda, Atatürk’ü ilave ediyorsan durumu olunca 

bu ülkenin bir yurttaşı olarak üzülüyorum ben. Üzülüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı yapıyor. 

Evet, yani o yapmıyorsa daha da kötü biz tamamen böyle anlıyoruz.  

--Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bunu yapmamak lâzım. Söylemeye 

çalıştığım şey bu 

--Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Hayır hayır şöyle. Niyet okumaya gerek yok. Şunu 

söylüyorum. Bizim birleştirici ve bütünlüğü olmamız gerekirken, kimseyi kalkıp ayırdı diye 

şey yapmanın bir anlamı yok. Cumhurbaşkanımızın ben defahatlerce seyrediyorum, 

izliyorum, dinliyorum, takip ediyorum. Atatürk ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 

defahatlerce anıyor. Ve hala da söylüyoruz. Yâd ediyoruz. En son ben İstanbul’da bulundum. 

Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak üzere biz dualarımızı da 

okuduk ve halâ da okuyoruz. Biz ayrıştırmıyoruz Sayın Başkanım. Yani kimin ne dediği, 

birilerinin bir şey söylediği falan filan değil, milletin söyledikleri değil, biz kendimizin 

yaptıklarıyla mükellefiz. Siz de orada yaptığınızla, bizde buradan söylediklerimizle. Ben bunu 

buradan istirham ediyorum. Biz eğer beraber olacaksak, bir düşüneceksek, doğru yapmakla 

alâkalı kararımız düzgün olmalı. Çünkü bir taraf başka bir şey söyleyebilir. Bizim taraf ta 

CHP değil C-HA-P kelimesini söyleyebilir. İşte bir taraf kalkıp başka bir şey söyleyebilir. 

Birileri bundan zevk alabilir. Yok, yok toplumsalın ortak tabiat şey, ortak mutabıkta 

bulunması gereken değerlerimizi yaşayalım Başkanım.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım pardon. Şimdi burada şu rahatsız ediyor 

insanı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnet duymak, şükran duymak bir lütuf değildir. O 

zaten hadsizlik olur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le alâkalı problemi olan, problemdir zaten 

yani. Kendi problemdir. …problemdir. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok 

teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gündem dışı konuşmalar bölümünü bitirdik. Saat 6’yı 5 

geçiyor. 6’yı 20 geçe 15 dk. sonra tekrar buluşmak üzere toplantıya ara veriyorum. 

 

 

II. OTURUM 

 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Meclis Üyelerimiz  

Çocuklar kapıları kapatalım. Daire müdürlerimizi de alalım yerlerine.   

             Evet raporlar başlığının 1. maddesini okuyabiliriz arkadaşlar.   

         --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler  Komisyonu’nun, 1988 

Yılında Vatani görevini yaparken askeri tatbikat sırasında Şehit olan Mustafa ERASLAN 

isminin Hamidiye Mahallesi Tan Sokakta bulunan isimsiz çocuk parkına  verilmesi ile ilgili 

23.05.2022 tarihli  raporu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyon  raporunun okunmuş 

olarak  kabulünü oylarınıza sunuyorum. kabul edenler etmeyenler oybirliği ile kabul 

edilmiştir.  Bilgi alalım lütfen  

 --Fatih AYDIN Meclis Üyesi: 1988 yılında vatani görevini yaparken askeri tatbikat 

sırasında Şehit olan Mustafa ERASLAN'ın ailesi ile görüşülerek, İlçemiz  Hamidiye 

Mahallesi,  Tan Sokakta bulunan isimsiz  çocuk parkına Şehit Mustafa ERASLAN isminin 

verilmesi komisyon toplantısına  katılan üyelerin oybirliği ile  karar verilmiştir.  
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          --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Rapor hakkında söz almak isteyen 

var mı olmadığına göre komisyon raporunun  okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. kabul 

edenler etmeyenler oybirliği ile kabul edilmiştir. Bir sonraki madde lütfen. 

          --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, 

Küçükkumla Karayolu Kuzeyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Gemlik 

Belediye Meclisi’nin 09.11.2020 tarih ve 140 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b 

maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.08.2021 tarih 1142 sayılı 

kararı ile onaylanmış olup, plana askı süresince gelen itirazların  değerlendirilmesi ile ilgili 

raporu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: raporun  okunmuş olarak  kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. kabul edenler etmeyenler oybirliği ile kabul edilmiştir.  Bilgi alalım 

lütfen 

           --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  Sayın başkanım, Değerli Meclis Üyesi 

arkadaşlarım Küçükkumla Karayolu Kuzeyi  planına  Karayolu Kuzey planına 87 adet askı 

itirazı geldi. Bu askı itirazlarının bir kısmı yapılaşmaya karşı,  yani 0,25’den 0,50  olan 0,1  

0,30  büyükşehir Belediyesinde onaylanarak  bize geri dönmüştü.  Bir kısmı da park alanında 

kalıyordu.  Bir kısmı yol alanında kalıyordu. Bu 87 itirazı tek tek değerlendirdik. İmar 

Komisyonu bir kısmen evet bir kısmen hayır dediğimiz yerler oldu Başkanım.  raporumuzda 

mevcuttur.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: rapor hakkında söz almak isteyen 

var mı yok olmadığına göre komisyon raporunun okunduğu şekliye oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Üçün 

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun.  

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bir önceki rapor okunurken aslında 

söyleyecektim. Oraya bir şey girdi.  Bizim şehit ismiyle ilgili olarak daha önce … bir 

önergemiz var. Merhum Şehit Hava Astsubay  çavuş Mehmet Koray PINAR’ın bir caddeye 

veya  bir  sokağa  isminin  verilmesi  ilgili  onu yanılmıyorsam siz  komisyona çektirmiştiniz  

Bununla ilgili  komisyon  bir  karar  verdi mi?  Hiç olmazsa bu konu bir bilgilendirilirsek 

seviniriz.  

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Konu tam olarak şöyle olmuştu 

Sevgili BARUTÇUOĞLU,  bir sokağa veya bir caddeye verilmesi şeklinde değildi önerge 

Şehit Mehmet Koray PINAR’ın ailesinin bulunduğu sokağa verilmesi şeklindeydi. Ama 

komisyonumuzun yaptığı görüşmede Kumla Caddesi diye bildiğimiz Gül Caddesinin 

tamamına bu ismin verilmesi şeklinde geçince. Talep gelince komisyona geri gönderdik. 

Konuyu bir kez daha görüşelim. Elbette şehitlerimiz bizim için çok kıymetliler. Ama onların 

ismini vermenin yurttaşı mağdur ettiği,  sorun yarattığı bir durum yaratırsak Allah 

göstermesin sıkıntıya sokmayalım. Ne Şehidimizi ne onun aziz ruhunu hatırasını deyip 

komisyona göndermiştik. Komisyonda duruyor konu.  Bu günkü gündem içerisinde de yok. 

Teşekkür ederim. 3. madde lütfen.    

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük ve Kurtul 

Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 ölçekli Revizyon UİP kapsamındaki Belediye 

Encümeninin 25.09.2018 tarih ve 1185 sayılı kararı ile kabul edilen 18. Madde Uygulaması 

içerisinde yer alan planlama alanındaki TAKS'ın yeniden değerlendirilmesi “ konusu ve 

09.12.2019 tarih ve 2019/273 sayılı Meclis Kararına istinaden hazırlatılan İlçemiz Hisar 

Mahallesi, 1360 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 

teklifinin değerlendirilmesi  talebi ile ilgili raporu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyon raporunun okunmuş 

olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiştir.  Bilgi alalım lütfen. 
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--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım  İlçemiz Hisar Mahallesi, 1360 ada 4 

parselde emsal değiştirilmeden yapı yaklaşım …………..içerisinde TAKS…… olarak 

düzenlenmesi ayrıca  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arzu’cuğum çok özür dilerim. 

Arkadaşlar mikrofondaki  arızayı fark etmiyor muyuz.?   

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Hisar Mahallesi, 1360 ada 4 parselde emsal 

değiştirilmeden yapı yaklaşım sınırı içerisinde taban alanının 0,70 olarak düzenlenmesi.   

 1360 ada 4 parselde, eğimden dolayı köşe kotlarının ortalamasının yol kotunun 

üzerinde olduğu durumlarda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce uygun görülmesi halinde yol 

cephesinde parsel sınırında istinat yapılabilir. Yapılacak istinattın yüksekliği 5 metreyi 

geçemez. 

Yapılarda kademe şartı aranmaz. Hükümlerini İmar komisyonuna katılan 

arkadaşlarımızın oybirliği ile   karar verildi.  Başkanım ben oy kullanmayacağım. Proje 

muhalifi olduğum için bu komisyon raporuna oy kullanmıyorum. Bilginize.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok Teşekkür ederim. Komisyon 

raporu ile ilgili söz almak isteyen? Buyurun Sevgili Sedat AKKUŞ. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Bu konuya has değil ama bu depolama alanlarıyla 

ilgili o kadar çok vatandaş soru soruyor.  Önümüzü kesiyor ki işte kimi anlaşmış, yerini 

satacak daha geçmediği için alanlar onaylanmadığı için anlaşma askıya alınmış. Kimi satmak 

istiyor daha mı değerlenir yani genel anlamda böyle soranlara demiştik,  mecliste sorarız. 

Orda anlatırlar. Bilgiyi alırsınız muhtemelen bizi izleyenler var. Genel anlamda üsten bir bilgi 

alabilir miyiz diyecektim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Depolamalarla ilgili özelikle bir 

madde daha var ilerde orda bilgilendirelim. Pınar ya sen ya Zeynep bu konuda bir açıklama 

yapın. Bu konu daha öncede parsel bazlı gelsin bu değişikliği belediyemiz yararına 

kullanabilir durumda olalım deyip de başka bir parselde onay verirken gündeme getirdiğimiz 

ya da böyle gündeme gelmesini önerdiğimiz bir işti. Buda onlardan biri.  Komisyonun bu 

konuda almış olduğu karara aynen katılıyorum olmakla beraber bir idari bir şerh koymak 

istiyorum Sevgili Arkadaşlar izninizle.  

İlgili parselin bitişik parselle arasında yapılması gereken bir şey var. İstinat duvarı var. 

Ruhsatları hazırlanmış. Belediye tarafından onaylanmış ve hatta zemin etüt çalışmaları 

nihayetlenmiş anladığım kadarıyla. Ruhsatlandırılmış bir şey. İstinat duvarı yapımı var.  

Kararı şöyle oylamak istiyorum.  

Bu parsel için bahsettiğim biraz önce bahsettiğim ruhsata ilişkin yapı,  yapı kullanma 

iznini aldığı anda uygulamaya konulacaktır.   Arada sürede Büyükşehir Belediyemize ve Askı 

sürelerine dair iş ve işlemler gerçekleştirilebilir şeklinde bir ilaveyle oylarınıza sunmak 

istiyorum.  Kabul edenler, etmeyenler?  Sevgili Ercan BARUTÇUOĞLU’da mülkiyete ait bir 

bağı olduğu için oy kullanmıyor. Sevgili Mehmet ÖKSÜZ ve Sevgili Arzu KARATAŞ’ta 

müellif etten dolayı oy kullanmıyor geri kalan üyelerimizin oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Bahsettiğim şekilde.  Değiştirilerek. Bir sonraki madde    

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: (1/4 Nolu Gündem Maddesi) İmar Komisyonu’nun,  

Gemlik İlçesi, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları Batı ve Kuzey Kesimi 

(Hisar-Engürücük Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı 

süresinde ve sonrasında gelen itirazlarla ilgili raporu.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyon raporunun okunmuş 

olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiştir. Bilgi alalım lütfen. 

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım beş binliğe 2 adet binliğine itiraz var. 

Şöyle ki itiraza konu hisar Mahallesi 643 ada parsel beş binlik parsel söz konusu alana 

mahkeme kararı öncesi onaylandığı şekliye depolama alanına döndürülmesi demiştik. Fakat 

yaptığımız grup toplantısında, yaptığımız istişareler neticesinde bunun depolama alanına 
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döndürülmemesi Zeytinlik alanında kalmasını değiştirilerek, onaylanmasını teklif ediyorum 

Ben. İkincisi de Engürücük Mahallesi 63, 65, 1953 ve 2649 sayılı parsellerin; Karayolları 14. 

Bölge Müdürlüğü’nün görüşü yazısına istinaden uygun görüş verilmiş alanlar içinde kalmakta 

olduğu ve kalmamakta olduğu, buna istinaden pasif yeşil alandan, E:0.70, Yençok: 18.50, 

karayolu cephesinden 25 mt, ve şurayı da değiştiriyorum. Doğusundaki park alanından 25 

metreye diye yazmış arkadaşlar.  Bunu da değiştiriyoruz. Karayolları kamulaştırma sınırından 

itibaren 25 metre yazacak 10 metrelik yola cepheli imar hattından 10 m çekme mesafesi 

belirlenerek depolama alanı olarak belirlenmesi bu itirazların kabulü oybirliği ile karar verildi.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İki konuya ilişkin itiraz var. 3 kişi 

tarafından yapılmış.  

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Evet Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: itirazlardan birinin sahibi özelikle 

muhalefetteki arkadaşlarım dikkat buyurursa biz kendi grubumuzda konuştuk. Bilgi vereyim 

izninizle. İtirazı yapanlardan bir yurttaş bu planlar ilk yapıldığında sorun çıkartmamış. Sonra 

18 uygulaması esnasında hatırlıyorsanız bu bölgede bir 18 uygulaması yapıldı. Tapuda 

dağıtıldı. Yeni tapu benden önceki idare tarafından. 18 uygulamasında ona verilen yerler 

kendi mülkiyle birebir aynı yerde olmadığı gerekçesiyle konuyu itiraz etmiş. İtirazı kabul 

olmayınca ben benim yerimin tarım arazisi olarak bırakılmasını talep ediyorum diye 

mahkemeye götürmüş işi ve bu mahkeme sonucunda da biliyorsunuz bizim zeytinlik oldu mu 

sorun oluyor. Mahkeme zeytin olmasına istinaden iptal etmiş bütün o 18 uygulamalarını. 

Şimdi üzerine birde karayollarının kavşak düzenlemesi çalışmaları da gelince başka 

mahkemelerde vardı aynı bölgelerde. Tamamını toparlayalım deyip 18 uygulamasının bir 

daha yapmak yerine kavşak düzenlemesi bizi mecbur bırakıyor zaten deyip, plan 

değişikliğinde bu işi çözelim istedik idare olarak.  

 Bu yurttaş, bu yurttaş yapılan plana onun mahkemesi gereği dışarda bıraktık diye bir 

kere daha dava etmiş. Yerel Mahkemede arkadaş sen aynı yere bu gün böyle istiyorsun, dün 

böyle istemişsin. Bu gün böyle istemişsin. Herhangi bir tutarlık yoktur senin isteklerinde 

deyip,  ret cevabını vermiş. Ama yine de komisyon üyesi arkadaşlarımız bu yarın bir kez daha 

mahkemeye konu olmasın deyip vatandaşın itirazını kabul etmiş. Yani imar alanının içerisine 

dâhil etmiş parselini. Fakat yaptığımız görüşmelerde vatandaş bana ait yerden vermezseniz bu 

yeri 18 uygulaması esnasında, yine mahkemeye götüreceğim Sizi diyor.  Dolayısıyla kendi 

grubumuzda yaptığımız konuşmada ya sen her şartta bizi dava edeceksen. Hazır kayıp ettiğin 

davayı temyiz et. Durumuna istinaden itirazını ret ederek komisyon raporunu değiştirmek 

istiyoruz. Sonraki değişiklikte sehven yapılan bir çekmeye ilişkin galiba var.  

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Evet Başkanım. Hayır, oradaki kavşak 

düzenlemesinden dolayı. Karayollarına ait bir  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: … Kavşak düzenlemesi ile ilgili bir 

paragrafta bir çekme mesafesine değişiklik istendin galiba   

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Evet   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam var mı bu konuda bir şey 

söylemek isteyen arkadaşlar.  Buyurun Sevgili EKER 

--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Şimdi Başkanım biz bunu niye böyle düşündük 

aslında  zeytinlik alanından tekrar adamın yerinin depolama alanına  alınsın şundan  dolayı  

daha önce tamam bu mahkemeye vermişti ama öncesinde  herhalde yine zeytinlik  alanında 

kalsın deyip de itiraz  edip  daha sonra aldığımız  depolama alanın  içerisine aldığımız  

parseller var. Bundan dolayı da daha adil olsun  madem arkadaşlarda burada Bu kişi itiraz 

eden   mahkeme  veren itiraz eden kişinin    ….….. diye düşündük.   

          --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir fark var anladım ben 

komisyonumuzun hangi gözle baktığını ben. Ama bir fark var vatandaş beni alın ama bana 

aynı yerden bana yer vermezseniz sizi yine dava ederim diyor. 18 uygulamasında ona onun 

yerinden istediği yeren yer vermekte filan mümkün değil eğer öyle olsaydı ilk iptale sebep 
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itirazında değerlendirecektik zaten.  Yardımcı olmak için çok gayret ettik. Ama mümkün 

değildi.  Buyurun Sevgili Dursun YAVUZ.  

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Sayın Başkan Değerli meclis üyeleri bu konu 

yaklaşık 2 yılda bir geldi bize.  Biz onu vatandaşı da çağırdık görüştük. Yani ikna etmeye 

çalıştık.  Sonra Galip Beyle Aslan Bey gelince tekrar deneyelim dediler.  Tekrar denedik ama 

ben o günde söylemiştim. İkna olmuyor demiştim.  Oğuz Bey denemişti.  Arzu Hanımda 

denemişti vatandaş benim yerimden başka yer kabul etmem diyor zaten.  Bir daha denemiş 

olduk ama. Yapılacak bir şey yok Başkanım.     

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hem fikir miyiz?  

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Doğrudur.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: peki arkadaşlar yazı işlerimiz yeteri 

kadar yazıyı çıkaracak hale geldi. Anladı.  O halde imar Komisyonu raporunun bahsettiğimiz 

itiraza ilişkin talebin reddine Karayolu kavşak düzenlemesine ilişkin itirazla alâkalı komisyon 

raporunun sehven yapılmış olan çekme mesafelerine ilişkin değiştirilerek, kabulüne şeklinde 

oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oybirliği ile kabul edilmiştir. Bir sonraki 

madde lütfen. 

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Başkanım geçmeden demiştiniz ki bir daha ki 

madde de verelim bilgiyi diye depolama alanlarının tamamıyla ilgili      

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hay hay tamam bu güzel o halde 

bu madde buna uygun. Bir bilgi alalım evet.  

 --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Başkanım bu Kuzey ve batı kesimi 

şimdi almış olduğumuz askı itirazların kararımız Büyükşehir’e gidecek Büyükşehir den 

onaylanıp bize döndüğünde sonra artık 18 uygulaması yapılabilecek.  Birde büyükşehirde 

bekleyen başka bir planımız var. O gelecek askıya çıkacak. Askıda yine itirazlar 

değerlendirilecek  aynı süreç  yine 18 yapılacak ……………………….. 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onun neresi olduğunu da tarif 

edelim yani depolama 1, 2, 3 diye bildiğim bölgeler var. Bu depolama ikiydi galiba diye 

bildiğim.  Bunun sınırları Kurtul’dan başlayıp   

   --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Evet. 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İslam Köye kadar devam ediyor.  

   --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Evet. 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Cezaevini de içine alan bir alan 

burada bu karar Büyükşehir’e gidip onaylandıktan sonra askı sürecinin akabinde. Bir daha 

askıya çıkıyor muyuz?   

   --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Büyükşehirden askı itirazı onaylanıp 

geldikten sonra çıkmayacağız Başkanım.  

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: çıkmayacağız. Direk Tapu 

Kadastro Müdürlüğüne 18 uygulaması için gidecek galiba 18 de. Aynı anda hazırlanmadı mı 

bunun?   

   --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:18 şimdi plan değişikliği olduğu için 

tekrar 18 yapılacak bu Encümenden geçecek.  Sonra Büyükşehir Encümeninde onaylanıp 

askıya çıkacak. 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama hazır ona değil mi? 

  --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Hazır evet evet. 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Bir bölgeyle akalı 

Büyükşehir Belediye Meclisinde çok yakında geçer diye bekliyoruz. Yine depolama 

alanlarına ilişkin bir konu.  Birde bir bölgemiz var.  Daha önce hiç çalışılmamıştı. Gemportla 

Küçük Sanayi sitesi arasında kalan bir bölüm.  O bölümle alakalı geçtiğimiz ….... yaptığımız 

ihaleyle genel ihaleyle bir çalışma talep ettik. Ama ihale sürtesini tamamlamadan doğru işi 

bize sunamadı plancı dolayısıyla bu yıl başka bir firma genel işlerimiz ihalede aldı. O bölgede 

ilk defa çalıştırıyoruz şu an. Depolama ile alâkalı öyle bir yerdeyiz. 
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   --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım uygun görürseniz 

Whatsapp grubuna bir renklendirilmiş harita atalım. 1. Etap, 2. Etap bölgesi batısı kuzeyi 

neresiyse süreçlerini de yazalım ayrıca. 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Güzel olur. Teşekkür ederiz. 

  --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Yarın göndeririz başkanım.   

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir sonraki madde lütfen. 

  --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar Komisyonu’nun, Mimarlar Odası Gemlik 

Temsilciliği Üyelerinin talepleri doğrultusunda, Gemlik’te yapılacak olan yapıların mimari 

tasarım ve yapım aşamalarında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik önerilere istinaden 

K.Kumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına plan notu eklenmesine 

ilişkin raporu. 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyon raporunun okunmuş 

olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiştir.  Arkadaşlar 7 madde yine imar komisyonumuza Mimarlar Odasının önerisi ile 

gelmiş bir konuya ilişkin kent rehberine işlenmesine ilişkin bir yol kotlarının onunda hem 

gündem maddesinin hem komisyon raporunun okunmuş olarak kabulünü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oybirliği ile kabul edilmiştir. Komisyonumuzdan hem 

altı hem yedinci maddelerle ilişkin bilgi alalım.   

  --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım Gemlik mimarlar Odası çeşitli 

planlarımızla alakalı Kuzey Planı Kumla Planı,  Umurbey planıyla alâkalı çeşitli öneriler 

getirdi. Bu önerileri biz değerlendirdik.  Bir tanesi Kumla planıyla alakalıydı kotlarıyla alâkalı 

bir öneri vardı. 20 nolu imar adalarında bodrum katları hiçbir şekilde açığa çıkamaz plan notu 

vardı.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Arzu çok özür dilerim.  

Benim en son söylediğim şey 7. madde oysa biz beşi konuşuyoruz değil mi?  peki o halde az 

önce söylediğim şeyi düzelterek 6 ve 7 nolu  

 --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: 6 ve 7 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 6 ve 7 nolu gündem maddelerinde 

ve yine Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliğinden gelmiş olması itibariyle okunmuş olarak 

kabulünü ve raporlarının da okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir 

Sevgili Arzu 5,6 ve 7. maddelere ilişkin bilgi istiyorum.  

 --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım 11 adet geldi öneri. Biz bu ay 3 tanesini 

değerlendirdik. Diğer aylarda önümüzdeki günlerde de değerlendirmelerimiz gelecek.  Bu 

Kumla imar planıyla alakalı kotlarla alâkalı bir durumdu. 20 nolu maddesinde imar adalarında 

bodrum katları hiçbir şekilde açığa çıkamaz plan notu bulunuyordu. Bizde inceledik mimarı 

tasarıma yönelik çözümlerin de problemler yaşandığını gördük bu yirmi nolu plan notuna 

ayrık nizam 2 kat yapılaşma koşullarına sahip imar adalarında eğimden dolayı açığa çıkan 

yalnızca birinci bodrum kat iskân edilebilir. Diğer katlar toprağa gömülü olacaktır. Bu yapı 

adalarında binaya esas sıfır kotu için yönetmelik hükümleri geçerlidir. Parselin arka ve yan 

bahçelerinde tabi zemin kotuyla sıfır kotu arasındaki mesafe kadar istinat duvarı yapabilir. 

Standartlara uyulması kaydıyla arka ve yan bahçelerde Şevlendirme yapılabilir şeklinde plan 

notunun uygun olduğunu imar komisyonu karar verdi.   

  6. madde de Kuzey planıyla alakalı bir durum vardı Başkanım burada kuzey planında 

sadece 20 metrelik bir aksın üçte bir kadar olan bir alan ticaret alanı olarak belirlenmişti. 

Gelen arkadaşların önerilerine istinaden plan Gemlik planında da bulunan plan notunun kuzey 

planına indirgedik.  

Şöyle ki “Konut alanlarında zemin katta isteğe bağlı halkın günübirlik ihtiyacını 

karşılamaya yönelik ticaret kullanımları yer alabilir.” hükmünü imar komisyonuna katılan 

arkadaşların önerisiyle kabul ettik.   
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3.side yol kotu projelerinin Gemlik Belediyesi Kent Rehberine işlenmesi konusunda 

bununla alakalı istişareler yaptık ve Fen İşleri Müdürlüğü’nce iş ve işlemlerin yürütülmesi 

uygun bulduk başkanım  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: çok teşekkür ederim. 3 komisyon 

maddesiyle de ilgili söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Olmadığına göre 5,6 ve 7 nolu 

imar komisyonu raporlarının okunduğu şekliye tek tek oylarınıza sunuyorum. 5. maddeyle 

ilgili raporu kabul edenler,  etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir 

6 nolu raporu kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 

7 nolu raporu kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Bir sonraki 

madde lütfen. 

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: İmar Komisyonu’nun, OR-KENT Sitesi plan tadilatı ile 

ilgili raporu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyon raporunun okunmuş 

olarak çok özür dilerim arkadaşlar gruplarının tamamının aşağı yukarı ortak talebidir. özelikle 

destekleme gayretinde bulunduğumuz bütün parti grupları adına söylüyorum bunu ben 

memnuniyetle destekleme gayret ettiğimiz burada kentsel dönüşüme ilişkin bu projenin bu 

halinin hemen arkalarında bulunan özelikle parsellerde sorun yaratıp yaratmayacağını, denizin 

önünü kapatıp kapatmayacağını, manzarayı engelleyip engellememek konusunda yarattığı 

durumu özellikle tespit etmek noktasında Komisyonlara komisyona geri havalesi şeklinde 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun. Özür dilerim Arzu 

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  başkanım  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun Sevgili DURDU 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyesi  

arkadaşlarımız Gemlik depremsellik   açısından konuyu dikkate almamız icap ediyor tabii ki  

Bu anlamda yerinde dönüşüm tezle alakalıda  birebir ...................... örnek olacaktır burası. 

Ümit ediyoruz ki yerinde dönüşüm olacak Hisar sitesi gibi Büyükşehirde bunun partilerin 

ortak görüşüyle kabul görmesini ümit ediyoruz. Olursa Gemlik için güzel ortak proje 

olacağını düşünüyoruz.  

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

DURDU. Buyurun Sevgili KARATAŞ 

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım bu sadece imar komisyonuna havale 

oldu. Kentsel dönüşümle alakalı olduğu için Ben bu maddenin ve bir sonraki maddeler gibi 

olan maddelerin ortak komisyon şeklinde havalesini istiyorum.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok güzel bir ikaz teşekkür ederim 

Sevgili Arzu. 

Arkadaşlar doğru Komisyon raporu bu meclisimize imar komisyonundan imar 

değişikliğine ilişkin gelmişti. Ama kentsel dönüşüm konuşulacak.  Yasanın tanıdığı bütün 

hakların en yüksek seviyede arkadaşlarımız taşın altına elini koyup destekleyecek projeyi. 

Bunu yaparken kentsel dönüşüm komisyonumuzda konuyu incelesin irdelesin noktasında 

hareketle imar ve Kentsel Dönüşüm Komisyonuna ortak geri gönderme şeklinde düzelterek 

oylarınıza bir kez daha sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  

Bir sonraki madde lütfen. 

 --Meclis Üyesi:…………………………. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: plan notu içerisinde ya da plan 

çalışması içerisinde bu yok ama  

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

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Talep oradaki site maliklerinin 

oluşturduğu yönetimden plan değişikliği olarak geldi. Sonu Kentsel dönüşüm 6306 

 --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:   Başkanım hani animasyonla alâkalı arkadaşımız  
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 --Osman DURDU Meclis Üyesi:…………………………. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: tamam gelen talep dilekçede ne 

yazılı Zeynep kentsel dönüşüm yapılacak  
 --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:    Direk plan talebi başkanım fakat  

 --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: yabana atmayın söylediği şeyi 

Sevgili DURDU’nun yarın  

 --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  ………..   

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   yarın emsal olur dilekçesini 

çıkartırlar. Zaman geçtikçe de insanoğlu unutuyor. Derler ki ya bak plan değişikliğinde bile 

bu yapılmış.  Bir alalım bu anlamda bir not. Ama mutlaka ve mutlaka idare olarak biz Sevgili 

Zeynep İmar komisyonuna bir kere daha yurttaşı gönderirken şunu söyleyerek gönderelim. 

Ben onlara demiştim ki Yapmış olduğunuz talep size bir metrekare ekstra hak kazandırmıyor. 

Fakat orda dere yüzünden dere taşkın sahası yüzünden konutları çekme mecburiyetinde 

oluşunuz istediğiniz şeyi makul kılıyor.  Ne olur A ve B şeklinde iki ayrı proje çizdirin projeyi 

tartışsın arkadaşlarım demiştim. Üzerine ilave etmiştim. Bu durumdan başka kimse 

etkilenmeyecek olumsuz şekilde değil mi?  Bunu da çalışın lütfen demiştim. Arkadaki 

parsellerin durumu görmek istiyorum. Arkadaşlarımda görsün istiyorum. Çözüm üretmek 

konusunda nihayetinde yine evet diyeceksek de bunu bilerek demek istiyoruz. Üç boyutlu bir 

çalışmada isteyelim. Peki. Çok teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki madde lütfen.    

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

Belediyesine ait Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi, 1094 ada 23  parsel numaralı 112,43 m² 

yüzölçümlü Arsa vasıflı   taşınmazların satışı ile ilgili 27.05.2022 tarihli raporu. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyon raporunun okunmuş 

olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiştir. Bilgi alalım lütfen. 

 --Songül ŞANLI Meclis Üyesi: Sayın Başkanım Değerli Meclis Mülkiyeti Gemlik 

Belediyesine ait Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi, 1094 ada 23  parsel numaralı 112,43m² 

yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazların satışının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 

hükümlerine uygun olarak Belediye Encümenince yapılması, Komisyon toplantısına 

katılanların oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Emrah KESKİNDEN’in şerhi ile    

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: çok teşekkür ederim. Raporla ilgili 

söz almak isteyen var mı? Sevgili Emrah KESKİNDEN’in muhalefet şerhi var.  Belediye 

mülklerinin satışına karşıyım.  Karara katılmıyorum diye şerh düşmüş. Böyle bir açıklama en 

başta yapmıştı Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi. Dolayısıyla Başka 

söz almak isteyen yoksa komisyon raporunun okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.   

           --Meclis Üyesi:……………… 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok özür dilerim. Adalet ve 

Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinin ret, İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisinin 

kabul oyları ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 10. madde lütfen. 

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik – Kumla arası 

uygulanacak turistik seferler için ücret tarifesi ile İlçemiz Kumla ve Kurşunlu Mahallelerinin 

sahil şeridinde hizmet verecek gezi aracına binecek yolculardan alınacak tren ücretlerinin 

belirlenmesi ile ilgili raporu.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar iki mikrofon açıkken 

biri problem çıkartıyor. Fıratcım Mahir Abinin kullandığı mikrofon sorun yaratıyor.  Bakın 

ona. Komisyon raporunun okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  Konuyla ilgili söz almak isteyen raporla ilgili var 

mı arkadaşlar? Yok. Olmadığına göre komisyon raporunun okunduğu şekliyle oylarınıza 

sunuyorum.    
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--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun. Sevgili Şamil YİĞİT  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ulaşım, Burulaşın elinde büyükşehrin 

uhdesinde biliyorum ama. Buradaki gerekli yazışmaları gerekli izinleri aldın mı onu sormak 

istiyorum.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bilgilendirme yapalım teşekkür 

ederim. Arkadaşlar tren zaten ulaşım amacıyla kullanılmıyor biliyorsunuz. Daha öncede 

kullanmıştık Kumla içerisinde gidip gelen, O turistik amaçlı hat dolayısıyla bir sorun yok. 

Tekneyle alakalı da evet Bursa Büyükşehir Belediyemizle en baştan beri Burulaş üzerinden 

bu konuyu konuşuyoruz. Yapabiliriz noktasında değerlendirmeler yapıyoruz. Elde ettiğimiz 

sonuç şu zaten ulaştırma adıyla bunu yapma şöyle bir sonuç doğuracak. 65 yaş üstü, engelli 

basın kartı olan emniyet teşkilatı bulunan bula bula otobüste, toplu taşımada muafiyeti olan 

indirim kullan her kimse varsa aynı şeylerden istifade edebilecekti. Biz buradaki yapacağımız 

çalışmayı turistik faaliyet amaçlı yapıyoruz. Dol kalk şeklinde olacak. Dolmadan 

kalkmayacak bir formasyonda çalışacak. Dolarsa da bir saat başı buradan bir saat başı 

Kumla’dan hareket edecek. Maalesef üzülerek söylüyorum. Kumla kooperatifimiz üzerinden 

çalıştırmayı düşünüyorduk. Burulaş Genel Müdürümüzle de konuşarak yarın toplanalım 

dedikten sonra alt yapı olarak buna imkânlarının olmadığına ve çalıştıramayacaklarının 

bilgisini verdiler. Biz belediye olarak yapacağız gereğini. Denizin hareketlenmesi lazım 

arkadaşlar Gemlik’te Hep söylüyorum. İnegöl’de bir evde otur Camına Gemlik’te 

Manastırdan denizi gören bir fotoğrafı yapıştır. Gemlik’te gibiyiz.  Bunu değiştirmemiz lâzım. 

Denize hareket getirmemiz lazım. Denizi sporda kullanmamız lazım. Denizi ulaşımda 

kullanmamız lazım. Belki yarın fabrika servislerinde kullanmamız lazım.  Bu ilk adımı, bu ilk 

adımı inşallah sizin de onay verdiğiniz tarifeyle Nilüfer Belediyemizin desteğiyle işte 

edindiğimiz tekneyle bu hareketleri yapacağız. İskeleler konusunda Büyükşehir 

Belediyemizle de Burulaş’ın toplantısı akabinde görüştük.  Yazılarımızı yazdık.  Onaylarımızı 

aldık.  İnşallah Sahil Daire Başkanlığımızın Liman Başkanlığımıza bir yazısı var. . İskelede 

yapılacak işle alakalı onların öncelikli bir izin alması gerekiyordu.  Onu yapıyorlar elbette 

bütün adımları Büyükşehirle birlikte atıyoruz. Onların bilgisi nezaretinde atıyoruz. Çok 

teşekkür ederim. Oyladık. Bir sonraki madde lütfen.  

--Meclis Üyesi: ………………………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  oyladık oyladık. Oylamadık mı?  

--Meclis Üyesi: …………….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Komisyon raporunun okunmuş 

olarak kabulünü dedim. Konuyla ilgili söz almak isteyen var mı? dedim. Oylayamadık söz 

aldık galiba. Tamam. Başka söz almak isteyen var mı?  yok olmadığına göre Komisyon 

raporunun okunduğu şekliyle oylarınız sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiştir.  Bir sonraki madde lütfen.  

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi:  İmar Komisyonu’nun,  İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 

182 ada 3 parsel ile ilgili 20.01.2022 tarihli raporu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Komisyon raporunun okunmuş 

olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiştir. Bilgi alalım lütfen.  

--Meclis Üyesi:…………………  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tren 5 TL. Tekne de 25 TL olacak 

arkadaşlar.   

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun Sevgili KARATAŞ  

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  182 ada 3 parselde bulunan binalar yıkılıp kentsel 

dönüşüme girmiş çok uzun zaman bundan bir beş yıl önce herhalde olmuş. Fakat 

yapılaşamadıklarını söyleyerek bize bir planla başvurdular. Fakat biz baktık. Toplantılar 
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yaptık. İmar arkadaşlarımızı da çağırdık. Arka bahçeyle alakalı plan notuyla ilişkin değişiklik 

yapılmasına gerek olmadığı görüldü. Yani buna istinaden yapılacak işlem olmadığına ve diğer 

işlemlerinde Encümence değerlendirilmesine karar verildi. Yani İmar Komisyonu raporunun 

değiştirilerek onaylıyoruz Başkanım.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Rapor hakkında söz almak isteyen? 

Yok. Olmadığına göre yapılacak işlem olmadığı gerekçesiyle komisyon gündeminde 

düşürülmesi şeklinde değiştirilerek, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiştir.   

Arkadaşlar bu arada hani sormadınız o yüzden cevap veremedim. 25 TL niye 25 TL 

15 TL olmadı durumu olabilir. Test ettik tekneyi 30 kişi üzerinden gidip gelmesi durumunda 

bugünkü litre karşılığı 1000 TL benzin yakıyor. Dolayısıyla hani diğer maliyetleri de eh iyi 

kötü koyduğumuzda her gidiş gelişte 1500 TL alırsa kendini kurtaracak. Teknemiz inşallah 

akaryakıt fiyatlarının 5 TL’ye düştüğü günleri görürüz. Bizde öyle düşük rakamlarla yaparız 

bu işi diyerek toplantıyı kapatıyorum. Aldığımız kararların öncelikle ilçemize, beldemize 

sonra ilimize, elbette memleketimize uğurlar getirmesini diliyorum. Toplantıyı kapatıyorum.    

 

 

   Mahir DAĞ                              Sedat ÖZER                     Mehmet Uğur SERTASLAN 

    Kâtip Üye                                 Kâtip Üye                         Meclis Başkanı 

 


