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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 06 OCAK 2020 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTISININ GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 
 

 

       TOPLANTIDA BULUNANLAR : Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı 

 

                                                ÜYELER: Emir BİRGÜN, Bayram DEMİR,  Oğuz HANÇER, 

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

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

KESKİNDEN, 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, Mahir DAĞ,  Ümit GÜLER,  Sedat ÖZER.  

  

TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Mert DİMİLİ, 

 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gruplar adına mazeret, mazeretli olan 

arkadaşını söylemek isteyen var mı arkadaşlar? Cumhuriyet Halk Partisi, Mert DİMİLİ geliyor 

mu?  

--Meclis Üyesi: Katılamayacak 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Katılamayacak, Mahir DAĞ geliyor 

herhâlde?   

--Meclis Üyesi: Mahir DAĞ geliyor.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, Milliyetçi Hareket Partisi tam 

kadro burda, Adalet ve Kalkınma Partisi yine, 

           --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Tam kadro, 

          --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tam kadro burda. Belediye Meclis 

Üyemiz Sayın Mert DİMİLİ ’nin mazeretli olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.  

Evet, arkadaşlar yeni bir yıl inşallah yeni umutlar, inşallah her şey hepimiz için, 

milletimiz için, memleketimiz için ve insanlık âlemi için daha iyi bir yıl olarak geçer. Öyle 

umuyorum ki dostluk ve barış bütün dünyaya egemen, egemen olur. Öyle umuyorum diyorum 

çok hal böyle olmuyor. Dünyanın her yerinde, pek çok noktada kan ve gözyaşı dökülmeye 

devam ediyor. Temenni edelim yine de. Barış ve huzurun tesis edildiği bir dünyayı hep birlikte 

özlüyoruz, biliyorum. İnşallah 2020 yılı buna olanak sağlayan ve bundan sonra da bu şekilde 

devam eden bir yıl olarak güzel şeyler getirir her birimiz için. Biz bir müjdeyle yeni yıla girdik. 

Pek çok konuda önde olan çok güçlü bir kent dediğimiz, her şeyiyle adeta sevdalı olduğumuz 

Gemlik’imiz, zeytinin başkenti, Marmara’nın incisi olma özelliğinden sonra üzerine birde altmış 

yıllık bir rüyaya, memleketimizin ilk yerli ve milli otomobilinin yapılmasına ev sahipliği 

yapacak durumu ortaya çıktı. Bunun ilan edildiği bir yılbaşı arifesi yaşadık. Öncelikle böyle 

güçlü bir kente, bu kadar prestijli işlerin yapıldığı bir belediyeye, şehrin belediyesine başkan 

olmaktan duyduğum büyük gururu sizlerle paylaşmak isterim. Ama basın aracılığıyla da 

duymuşsunuzdur bu ama acaba bir karşı duruş mu var durumu ortaya çıkartıyor diye buradan 

huzurlarınızda ilan etmek isterim. Bu büyük işletmenin herkesin gözünde, kalbinde olan bu işin 

Gemlik’i merkeze oturttuğu, Cumhurbaşkanımızın Gemlik’i işaret ettiği andan itibaren çok ciddi 

şekilde bir göç baskısı altına girdiğimiz gerçeğinden hareketle şehrimizi bu iki yıla 

hazırlamalıyız. Gerek konut alanları açısından, gerek sosyal donatı alanları açısından olası bir 

nüfus artışına ki çok muhtemel görünüyor artık. Kenti hazırlamamız lazım. Önümüzde pek çok 

engel var biliyorsunuz. İşte gerek Zeytin Koruma Kanunu, gerek Orman Kanunu, gerek Mera 

Kanunu gibi pek çok gerekçeyle imar planlarımızın onaylanması gibi, onaylanmasında ciddi 

sorunlar yaşıyoruz.  
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Bütün bu konularda hazırlık yapıp, on iki bin işsizimiz var Gemlik’te İş Kur’dan 

aldığımız son veridir bu. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın akabinde yaptığımız taleple 

bize ulaşan bilgidir. Ki detaylarını da istedik şimdi. Cinsiyetleri ne, yaş durumları ne, eğitim 

durumları ne, hangi alanlarda istihdama uygunlar? Bir takım yeni eğitimlerle bu alanda açılacak 

olan yerli otomobil fabrikası ve ona altlık olacak yan sanayi konusunda çalışıp 

çalışamayacaklarına bakıp bir envanter çıkartalım ve bütün bunları hazır olabilmek noktasında 

hem Büyükşehrimizle, hem merkezi hükümetle, Cumhurbaşkanımızla paylaşalım gibi bir telaşın 

içerisine düşmüş haldeyiz. Buna çalışıyoruz. Galiba yerel yönetim olarak görevimizde tamda bu. 

Bu güzel işe ev sahipliği edecek olan Gemlik’i bu ev sahipliği konusunda hazır etmek gibi bir 

fonksiyonumuz olmalı. Buna çalışacağız. Allah utandırmasın hiç birimizi. Iskalarsak çok ciddi 

sorunlar yaşar Gemlik ama o dediğim şeyi tesis edip hazır hale getirebilirsek Gemlik’i de 

boynumuza takılmış bir şeref madalyası haline gelir. Burda üretilecek olan yerli otomobil. 

Üçüncüsüne talip oldum Şamil Başkanım. Birinciyi Cumhurbaşkanımız istemiş. İkinciyi sadece 

Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza bırakabiliriz. Üçüncü Gemlik Belediye Başkanının hakkıdır. 

Gemlik Belediyesinin hakkıdır dedik. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız yok ben varım 

derse de il trafik kodu 16 sen 16’yı al diyeceğiz. Bu da, 

--Meclis Üyesi: …….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Demiş mi? Güzel tamam. Burdan da 

duyurmuş olalım bu talebimizi bir kere daha. Bu konuşmayı açılış konuşması olarak kabul 

edelim ve 04.12.2019 ve 09.12.2019 tarihli olağan Meclis görüşme tutanaklarının okunmuş 

olarak kabulünü oylarınıza sunalım. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Tutanaklar hakkında görüş bildirmek isteyen var mı? Yok, olmadığına göre tutanakların 

kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Her zaman yaptığımız alışkanlık üzere tekliflere geçmeden önce gruplar adına konuşmalar 

yapılacak muhtemelen. İyi Partiden mi başlayalım? Var mı mahsuru arkadaşlar? Peki, buyurun. 

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

Üyesi arkadaşlarım, değerli katılımcılar ve basın mensupları hepinizi saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum. 2020 yılının sizlere ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini 

temenni ediyorum. Doğu Türkistan’da Çin hükümeti tarafından sistemli olarak yürütülen 

asimilasyon çalışmalarına meydanlarda olduğu gibi bir kerede bu meclis nezdinde şiddetle esefle 

kınadığımız belirtmek isterim. Geçtiğimiz ay içerisinde dağımızı ve körfezimizi birçok 

olumsuzlukla karşı karşıya bırakabilecek derin deniz deşarjı ile ilgili Gemlik Duyarlılık 

Derneğinin deniz üzerinde çok sayıda tekne ile gerçekleştiği “Körfezime Dokunma” 

etkinliğinden ötürü Gemlik Duyarlılık Derneğine şahsım ve partim adına teşekkürlerimizi 

sunuyoruz. Aralık ayı içerisinde yine korkma diyerek Türkün mesuliyetini ve istiklal 

mücadelesini tüm cihana haykıran İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif ERSOY ’un ölüm 

yıldönümüydü. Onu da buradan bir kere daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Yine geçtiğimiz 

Aralık ayında Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yerli, milli ve 

Gemlik’te olarak planlanan Türk’ün övünç kaynağı olabilecek otomobil fabrikasının da 

Gemlik’imize hayırlar getirmesini diliyoruz. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkan, değerli Hazirun, hepinizi şahsım ve Milliyetçi 

Hareket Partisi grubu adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi 

grubu adına gündem dışı söz almış bulunmaktayız. Öncellikle miladi 2020’nin bütün insanlık 

âlemine ve ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah iyi başladık yani milli ve 

yerli otomobil Gemlik’i tekrar Türkiye’de vizyon bir şehir olarak inşallah gündeme getirecek. Bu 

itibarla Gemlik’imize heyecan katan yerli otomobil konusuyla alakalı katkısı, emeği ve tercihi 

olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli Bölge Milletvekillerimize, İl ve İlçe 

Başkanlarımıza, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah iyi şeyler 

olur. Gemlik bundan olabildiğince istifade eder. Büyük Gemlik’ten korkmamak lazım.  

Büyükten korkmamak lazım. Tabii ki bununla alakalı gerekli kurumlarla makul ilişkiler 

içerisinde, tabii ki ön hazırlığımızı ve bu anlamda ki alt yapımızı yapmak gibi bir 

sorumluluğumuz var. Şimdi Gemlik bir şekilde gelişimiyle alakalı bir tercihi yapmış.  
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Yani başta Gemport ’la beraber, beraberindeki büyük limanlar ve beraberindeki Serbest 

Bölgeyle birlikte zaten lojistik, nakliye ve sanayi anlamında bir oluşum orda meydana geldi. 

Yani bundan sonra işte yerli otomobil buraya olmamalıydı, işte oldu oldu külfet oldu. Bunların 

ben çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu bizim belki 50 belki 100 yıllık bir 

iddiamız. Yani bu iddiada ülkemiz bu konuda başarılı olmalı. En ufak dahi başarısızlık riskini 

göze almamalı. Başarılı olması için de ne gerekiyorsa bunu yapabilmeli. Bunun geçmişte 

örneklerini yaşadık. Bursa’mıza baktığımız zaman Bursa otomobil sektörünün Türkiye’deki 

lokomotifi. Serbest Bölge ve Gemlik’e baktığımız zaman bu anlamda da yan sanayileriyle 

beraber, ulaşımda beraber, limanlarımız da beraber, İstanbul, Ankara ve İzmir ve diğer ilçelere 

ve illere baktığımız zaman bu anlamda isabet olduğunu düşünüyorum ve bu bazı eleştirilerin de 

samimi olabilir ama daha farklı açıdan bakmanın daha doğru olacağını ben düşünüyorum. 

Bununla birlikte geçtiğimiz mecliste bir Beştepe ziyareti ve Sayın Cumhurbaşkanını randevu 

alarak bir ziyaret konusu gündem olmuştu. Eğer tekrar bunu kabul buyurursanız Gemlik 

tercihinden dolayı Sayın Başkanım sizlerle birlikte Belediye Meclisimiz bir teşekkür ziyaretine 

gitmemizde, bu yerli otomobilin Gemlik’e kazandırılmasının bizim için çok iyi olduğunu ve bu 

anlamda minnet duyduğumuzu, ancak diyerek Gemlik Belediyemizin ve İlçemizin ciddi anlamda 

taleplerini,  ihtiyaçlarımızı makul şekilde uygunsa Milletvekilimizle beraber bence ziyaret 

etmemizde bir farkındalık yaratır diye düşünüyorum. Bununla birlikte Sayın Başkanım tabii 

önergelerimizde de var. Marmara Kimyayla alakalı çok farklı bir atmosfer oluştu. Bununla 

alakalı zaten biz bu konuya evet demedik. Ne Gemlik’te evet dedik ne Bursa’da dedik. Ancak bu 

sanayi kuruluşlarıyla alakalı tabi ki sivil dinamiklerin bir hassasiyet bir duyarlılık ortaya 

koymaları çok anlaşılır ve lüzumlu. Ancak Belediye Başkanımız olarak sizler tabi ki Gemlik’in 

Belediye Başkanısınız. İşçinin Belediye Başkanısınız, köylünün Belediye Başkanısınız, 

sanayicinin Belediye Başkanısınız. Burda gayri ihtiyari herhalde bu MKS ile alakalı bir, 

toplumda bir bilgi kirliliği oluştu. İnsanlarda bir ön yargı oluştu. Bir nefret gibi bir durumda 

oluştu. Yani bunun ben doğru olmadığını düşünüyorum. Bu konuda zaten teklifimiz var. Bir 

teknik üniversiteden bu derin deşarjın ilçemize ne getirip, ne götüreceğiyle alakalı bir bilimsel 

raporu aldıktan sonra şüphesiz bizde o konuyla alakalı çok kararlı bir şekilde duruşumuzu ortaya 

koyacağız. Bu aşamada teşekkür ederim, sağ olun.  

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

Kalkınma Partisi, 

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

arkadaşlarım, belediyemizin değerli çalışanları, müdürleri, basınımızın değerli mensupları ve 

değerli izleyiciler sizlerin şahsında tüm Gemlik halkımızı ve sizleri selamların en yücesiyle 

selamlıyorum. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Evet, acısı ve tatlısıyla 

2019’u geride bıraktık. Artık 2020 yılındayız ve bu yeni yılın ülkemize, milletimize, şehrimize, 

hemşehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını yüce Allah’tan temenni ediyorum. Sağlık, mutluluk ve 

huzur getirmesini ve insanların gönüllerinden geçen bütün hayırlı emellerine nail olduğu bir yıl 

olmasını da yine Yüce Allah’tan temenni ediyorum. Evet, hainlerin İzmir’de gerçekleştirdiği o 

menfur terör saldırısında, canı pahasına masum insanları koruyarak kahramanca çarpışan Şehit 

Trafik Polisimiz Fethi SEKİN ’i şehadetinin 3. Yıldönümünde minnetle ve rahmetle anıyoruz. 

Yine Pençe 3 harekâtında Irak’ın kuzeyinde teröristlerle amansız mücadelede bulunan 

kahramanlarımızdan şehadet mertebesine ulaşanları da rahmetle, minnetle yâd ediyoruz. 

Ailelerine başsağlığı ve geride kalanlarına ömür niyaz ediyoruz. Yine diyoruz ki “Çınlasın 

gökyüzü Türkiye’m ağlasın. Yıldızsın aysın Eren iyi ki varsın.” Ve vatanını korumak için on 

beşliler kervanına katılan Eren BÜLBÜL ’ü de doğum gününde bir kez daha rahmet ve minnetle 

anıyoruz. Ve kendisine ve bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. “Sarıkamış üstünde 

kar, kar altında Mehmedim yatar. Gönlüm donmuş, kara dönmüş, gören sanmış yârini sorar.” 

dizeleriyle anlatılan o acı ve üzüntü dolu 1914 Sarıkamış Harekâtında şehadet mertebesine erişen 

90 bin Mehmetçiğimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Mekânları cennet olsun. 

Ruhları şad olsun.  
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Yine milli şairimiz İstiklal Marşımızın değerli şairi Mehmet Akif ERSOY ’u da vefat 

yıldönümünde rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. Değerli arkadaşlar yerli otomobille ilgili 

haberler yayınlandıktan sonra hepimizde olduğu gibi bir heyecan, bir sevinç ve bir mutluluk 

rüzgârı esti bütün hepimizin yüreğinde. Gemlik’imize, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun diye 

temenni ediyorum. Ve Türkiye’nin 60 yıllık bir rüyasıydı bu. Devrim otomobille başlayan ama 

maalesef çok gereksiz bir takım engellemelerle inkıtaa uğrayan ve Devrim otomobilinin 

yapımında emeği geçen o kırk tane genç idealist, gönlü vatan millet sevgisiyle dolu 

mühendisimizi de burada yine anıyorum. Ki bunların içinde bir tanesi de hepimizin bildiği gibi 

rahmetli Necmettin ERBAKAN ’dı. O da bu ekibin içerisindeydi. Çok güzel bir çalışmayla, çok 

kısa bir zamanda yerli, milli ilk otomobili çıkardılar ama maalesef bir siyasi oyuna kurban 

gittiler. Yani birilerinin içine benzin koymayı unutmasıyla Cumhurbaşkanını bindirdikleri 

arabanın yolda kalmasıyla inkıtaa uğrayan bu heyecanı, bu yolculuğumuzu, bu maceramızı Sayın 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN bunu taçlandırmış ve sonuçlandırmıştır. Ve 

buradaki şanslı ilçenin de, fabrikanın kurulacağı ilçenin de Gemlik olması hepimizi çok mutlu 

etti. Gerek istihdam yönünden, gerek Gemlik’in zaten önemi son derece yüksek bir ilçe. Daha da 

ileri gitmemiz, sanayimizin daha nitelik kazanması ve otomotiv sektörünün kirletici bir sanayi 

olmadığını özellikle burada ifade etmek istiyorum. Biz Gemlik’in teknoloji ağırlıkta ve teknoloji 

yoğun yatırımlara açık olması kanaatindeyiz. Bunu da en güzel örneğini Sayın 

Cumhurbaşkanımızın ifadesinde ettiği gibi, ifade ettiği gibi, yerli ve milli otomobil fabrikası 

olmuştur. Bununla ilgili geniş açıklamayı İlçe Başkanımız sizlere yapacaktır. Bir diğer gündeme 

getirmek istediğim konu Belediye Başkanımızın olmadığı bazı cemiyet ve toplantılara Başkan 

Vekili statüsü ile bu arada tırnak içinde söylüyorum. Değerli Özel Kalem Müdürümüzü son 

derece seviyoruz. Takdir ediyoruz. Onunla hiçbir ilgilisi yok bu söylediklerimin. Başkan Vekili 

olarak katılım sağladığını görmekteyiz. Tabii burada küçük bir nüans var. Demokrasilerde ve 

yerel yönetimlerde her zaman için Başkan Vekilliği gibi statüler seçilmiş insanlara verilmelidir. 

Ve teamül budur. Başkan adına katılımla Başkan Vekili olarak katılımının bence farklı olması 

gerekir. Bu noktada Başkan Yardımcılarımız ya da Meclis Üyelerimizin, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok özür dilerim. Bir yanlış anlamaya 

mahal vermeyelim. Cevap veriyor durumuna da düşmeyi istemem. Ben dokuz aydır görevdeyim. 

Ben Belediye Başkan Vekilliği bıraktığım arkadaşlarım benim belli. Ya Emir BİRGÜN ’e 

bıraktım, ya Mert DİMİLİ ’ye,  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır ya orada şöyle ifade edilen, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Belediye Başkanını temsilen 

katılmıştır.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elbette Özel Kalem benim 

bulunmadığım toplantılara gidip, benim selamımı iletebilecek yetenektedir. Yani temsil başka, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: O noktada şöyle Başkan Vekili, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O,  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Statüsüyle söylendiği zaman, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elbette yanlış, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şunu algılarız, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani onu o sunumu yapan, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkan Vekili demek. Evet,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sunumu yapanın bir şeyidir, eksiğidir. 

Böyle bir tasarrufumuz yok. Temsilen benim bütün arkadaşlarımı ben bir takım toplantılara ben 

katılamıyorum. Hadi gidin hem selamlarımı iletin deyip yolluyorum. Ama vekâlet bırakırken 

elbette seçilmiş Meclis Üyesi arkadaşlarımıza bırakıyoruz.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İşte oradaki nüansı ben ifade etmek istedim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. 
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--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani burada Başkan Vekilliği gibi statülerin 

seçilmiş üyeler arasından olması gerektiği nüansını söyledim. Dediğim gibi Kemal 

Müdürümüzle asla ilgisi yok. O kendisini seviyoruz bu arada. Evet, yine belediyemizin 20 adet 

gayrimenkul satışı ile ilgili açıklamaları ilanlardan, gazetelerden ve gündemden görüyoruz. 

4.880.000,00 TL’lik bir gelirin ön görüldüğü bu satışlarda, bu satışlarla ilgili gelirin AVM ’ye 

asmış olduğunuz bu pankartta yer almadığını da görüyoruz. Yani bu geçmiş dönemin bitirerek 

teslim ettiği 20 adet taşınmaz burada dükkânlarda hariç olmak üzere ki dükkânlarda burada 

önemli bir değer ifade ediyor. Ayrıca onlarda yok bu yazmış olduğunuz pankartta. Yani ifade 

ettiğiniz gibi borcun o pankartta yazılan miktarda değil de yine bu meclisten kabul ettiğimiz 

Stratejik Planda yazdığı gibi 21.000.000,00 TL olduğunu, yine görmüş bulunmaktayız. Ama 

bununla ilgili algı yapmakta olduğunuzu görüyor ve biliyoruz. Bu borçlarla ilgili henüz. Yani 

burada madem ki bir muhasebe yapılacaksa bu muhasebe de artılarda yazılmalı eksilerde 

yazılmalı. Bunlar artıdır. Bakın bitirilmiş, hazırlanmış 20 tane taşınmaz. Yani hazır, satışa hazır. 

Ne demek? Para demek. Ne demek? Kaynak demek. İşte belediyeye kaynak. 24 tane. Evet, 

belediye binamızın taşınması ile ilgili bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Bu binamızın, 

belediye hizmet binamızın taşınmazıyla ilgili bir vatandaşın yada bir anket çalışması yada sandık 

kondu mu? Ben herhangi bir şey duymadım. Bu taşınma ile ilgili eğer gerçek manasıyla bir 

zorunluluk mu var yada bunu hangi mahfillerde düşünerek kararlaştırdığınızı özellikle bilmek 

istiyoruz. Yani bu konuda,       

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mahfilin, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani vatandaşa,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Türkçe karşılığını alabilir miyim? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bilmediğimden soruyorum. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani hangi ortamlarda konuşulup veya 

kimlerle konuşulduğunu merak ediyoruz.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mahfil tam o değil sanırım da,   

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Siyasi mahfil kullanılır genelde ama ben 

siyasi mahfil demek istemedim. Yani nerelerle konuşuldu, kimlerle istişare edildi. Kaldı ki yine 

duyumlarımız arasında o binanın belediye binası olarak kullanılması için yüksek miktarlarda bir 

dönüşüm bedeli olduğu duyumsuyoruz yani biz yani bu konularda bilgim yok. Sizden o konuda 

ayrıca bilgi rica ediyorum. Eğer yüksek miktarlarda bir dönüşüm bedeli söz konusu olacaksa 

daha evvel kamulaştırdığımız çevre yolu kenarındaki alan var. Yeni bina yapmak daha mantıklı 

diye de düşünüyoruz. Yine 2019 bitirmiş olduğumuz yıl, bir yıl şöyle böyle geldi geçti. Hiç 

anlamadık. 2019’u bitirip 2020’den de kaç gün almışız. Baktığımız zaman sizden açıkça şunu 

rica ediyorum Sayın Başkan. Yönetiminizin başladığı ve bitirme yoluna koyduğu proje ve 

icraatlar hakkında sizden bilgi rica ediyorum. 2019’da nelere başladınız? Neyi projelendirdiniz? 

Hangi icraatlara başladınız? Bunu gerek bir vatandaş olarak, gerekse bir Ak Parti sözcüsü olarak 

sizden cevaplamanız amacıyla soruyorum. Ve bitirdiğiniz var mı tabii? Yani başladığınız ve 

bitirdiğiniz var mı tabi ki? Bununla ilgili bilgi talep ediyoruz. Toplantımızın Gemlik’imize, 

halkımıza hayırlara vesile olmasını bir kez daha Allah’tan temenni ediyorum. Hepinizi saygı ve 

sevgiyle selamlıyorum.        

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

Partisi, 

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

basınımızın değerli temsilcileri, değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım, değerli Başkanımız. Sizleri 

Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik Meclis Grubu ve kendi adıma sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 

Olumlu, olumsuz, üzüntülü, sevinçli birçok olayı yaşadığımız 2019 yılını geride bıraktık. 2020 

yılının Gemlik, ülkemiz ve dünya yaşayanlarımız için güzellikler içinde geçmesini diliyorum.  
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Dilerim ki 2020’de savaşlar olmasın, kavgalar olmasın, özellikle kadın cinayetleri 

olmasın, çocuk ve kadın tacizleri olmasın, ekonomik krizimiz son bulsun. Dünyanın, ülkemizin 

ve Gemlik gündemimizin çok hızlı gelişmekte olduğunu, her gün yeni bir gündemle 

uyandığımızı hepimiz biliyoruz. Bu değişen gündeme yönelik karar alıcıların insanlık adına, 

çevre adına, barış adına doğru kararlar almasını diliyorum. Çok zor bir süreçlerden geçiyoruz. 

Ekonomik sıkıntılar, işsizlik, dar gelirlilerin her geçen gün zorlaşan yaşamlarının yanında 

dünyanın dört bir yanında, en çokta ülkemizin çevresinde barış süreçleri hızla savaş ortamına 

sürükleniyor. Suriye’de, Kuzey Irak’ta, Libya’da görev yapan, yapacak Mehmetçiğimizin, 

polisimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Şehitlerimizin mekânları cennet olsun. Ailelerine 

sabırlar diliyoruz. Diğer arkadaşlarımızın grup sözcülerinin andıkları isimleri bende anıyorum. 

Şehitlerimize de ayrıca rahmet diliyorum. Sarıkamış Şehitlerimizi de saygıyla sevgiyle bir kez 

daha anıyoruz. 2019’un son günlerinde Kanal İstanbul tartışmaları sürerken Gemlik’te bir sanayi 

kuruluşunun Gemlik Körfezine yapacağı derin deşarj tesisini tartışırken, Cumhurbaşkanımızın 

elektrikli otomobili Gemlik’te üretmek kararını açıklaması Gemlik’te yaşayan her kesimi ayrı 

ayrı heyecanlandırıp, mutlu etti. Belki de son zamanların en iyi kararlarından birisiydi. Elektrikli 

otomobil üretim sürecine başlanması ve bunun yatırımının Gemlik’te olması, son yılların en 

güzel kararlarından bir tanesiydi. Elektrikli otomobilin Gemlik’imize katacağı birçok değişime 

yönelik doğru kararlar almak Belediye Meclisimize ve Belediye yönetimimize düşüyor. Son 

yapılan Büyükşehir Meclisinde dile getirdiğim gibi bazı kararlar siyaseten alınmaz. Bazı 

konularda siyasetin dışında ülkemiz adına, Gemlik adına, çevre adına, yaşam adına olarak 

alınması gerekir ve bu kararlar siyasi olmamalıdır. Bu konularda kamusal kararlar almamız 

dileğiyle 2020 yılında yapacağımız çalışmalarda başarılar diliyorum.  

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

Hareket Partisi bugün aslında en çok konuşmamız gereken gruplar haricinde de mi konuşacağız?  

--Meclis Üyesi: Evet,   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle mi?  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Serbest gündemde başka……  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elbette elbette,     

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Başkanım ……, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elbette,  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Geçmiş dönemde de keşke böyle olsaydı. Ne kadar güzel 

olacaktı. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İzin vermedik mi ya?  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok yok meclisin meclisin son günün 

konuşmacı arkadaşların taleplerine rağmen kapatılıp gidildiğini hatırlıyoruz biz burda ama dert 

değil elbette,  dinlecez hepinizi. Yeter ki memleket ve kent yararına işleri ve,  

--Meclis Üyesi: ………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet birbirimizi kırmayacak bir üslup 

ile söyleme yeteneğimizi kaybetmeyelim. Buyurun Mahmut Abicim 

--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli Meclis 

Üyeleri, sevgili Gemlikliler, basınımızın güzide mensupları bugün çok mutluyum ben. Bunu 

söylemeseydim Tevfik SOLAKSUBAŞI oradan derdi ki “ ya niye oraya gittin o zaman hiç 

gitmeseydin” derdi.  

--Meclis Üyesi: …… 

--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Evet,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başka bir şey daha derdi.  

--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Olabilir. Onu ben söylemeyeyim. Siz 

zaten bile biliyorsunuz onu. 

--Meclis Üyesi: Biliyoruz,  biliyoruz. 
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--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Çok önemli bir karar alındı Gemlik 

için. Bunun ne kadarında biz varız benim sıkıntım onu göremedim bugün meclisimizde. Biz 

bugün buraya çok farklı geliyor olmalıydık diye düşünüyorum. Bugün buraya biz bayram gibi 

gelmeliydik. Bence öyle olmalıydı. 

--Meclis Üyesi: Ama sevinçliyiz.  

--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Sevinçli olduğunuzu pek 

göremiyorum. Çünkü bugün, dün yada evvelsi gün burda bir toplantı yapılıyor. Sayın Valimiz, 

eski bakanımız, milletvekilimiz geliyor. Sayın Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz var. 

Belediye Başkanımızı göremedik şeyde. Üzüldüm ben. Biz sanki bu olayın dışında mıyız gibi 

geldi bana? İlçe Başkanımızda orda yoktu. Eski memleketimizin en çok siyasi tecrübesi olan 

arkadaşımız da Ak Partiden orada yoktu. 

--Meclis Üyesi: …….. 

--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Evet, demek ki siyaset üstüydü evet. 

--Meclis Üyesi: İl Başkanı vardı.   

--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Neyse çok fazla onu söylemek 

istemiyorum. Kimseyi kırmak değil amacım. Amacım bu heyecanı hep beraber yaşıyor olmamız. 

Bu öyle bir keyif ki bugün bizim yaşadığımız aslında, bazı ilçeler bunun için amuda kalkıp bütün 

yıl dolaşırlardı. Biz bunu Cumhurbaşkanımız sayesinde birden bire kucağımızda bulmadık. 

Elimizde bulduk. Çokta mutlu olduk. Çokta sevindik. Ama bunu göstermek mecburiyetindeyiz. 

Bugün Başkanım bize birer tane tişört yaptırsaydınız. Bizde bunları giyseydik şurda otursaydık. 

Bugün haberdik. Yarın sabah büyük bir ihtimalle gazetelerde ve Cumhurbaşkanının önünde 

bulurduk. Şimdi sizden ricam, hepinizden ricam, bütün Gemliklilerden ricam bu işe dört elle 

sahip çıkalım. Bu iş başka bir şeye benzemez. Bu hepinizin malının mülkünün değerinin iki 

katına çıkması demektir. Bu hepinizin çoluğunuzun çocuğunuzun garantisi demektir. Bu iş 

Gemlik’te bundan sonra bir sürü şeyin çok daha kolay olacağı demektir. Cumhurbaşkanının 

görgüsü içinde olduğumuz bir yer. Bursa’nın,  İstanbul’un, Ankara’nın görgüsü içinde 

olduğumuz bir zamandayız. Lütfen bundan sonraki iki üç yılımıza çok ciddi sahip çıkalım ve 

mutlaka bununla alakalı hep beraber emek harcayalım. Bunun seni, beni, dünü, bugünü, yarını 

olmaz. Bundan sonra hep beraber el ele verelim. Bu işin sahibi olduğumuzu gösterelim Gemlik 

olarak. Teşekkür ederim.  

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

Buyurun Başkanım. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Evet, değerli Başkanım, değerli Meclis Üyeleri, 

dairemizin müdürleri, güzide basın mensuplarımız yeni yılımız ülkemize, vatanımıza, 

milletimize, şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. Huzurun, birlikteliğin, beraberliğin 

içerisinde tek gayemizin Gemlik’imize fayda sağlayacağı çalışmaların yoğun, uğraş verdiğimiz 

bir yıl olsun inşallah diliyorum. Aynı zamanda beraber açıklanmış olduğu yerli ve milli 

otomobilimizin Gemlik’e yapılmasından dolayı büyük heyecan ve sevinç duyduğumuzu 

tekrardan dile getiriyorum. Bu çalışmalardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bursa 

Milletvekillerimize, Zafer IŞIK Vekilimize, İl Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, 

burda emeği geçen herkese tek tek, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ….. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Size de size de tabi ki. Gemlik’te yapılacak olan 

fabrikanın Gemlik’e büyük değer katacağını, istihdam sağlayacağını gördüğümüz bugünlerde 

buna bağlı olarak ta Gemlik’e yatırımların daha çok arttığını, değer kazandığını görüyoruz. Ve 

bu değerle birlikte geldiğimizde kentin, şehrimizin değerlerinin arttığını tekrardan bu kentimizin 

değerlerinin artacağını da görmekteyiz. Bununla birlikte yine yakın zamanda görmüş 

olduğumuz, duyumunu almış olduğumuz 500 tane sosyal konutun Gemlik’e yapılmasından, 

3200 tane Bursa’ya Büyükşehir, 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yeri belli oldu mu Başkanım? 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yeri belli olmadı. 3200 tanenin 500 tanesi 

Gemlik’te olmasının haberini almakla birlikte çok büyük şeref ve memnuniyet duyduğumuzu 

söylemekteyiz. Yine aynı şekilde Gemlik’in şehir içerisindeki otobüslerin tekrardan yenilenerek, 

sefer sayılarının arttırarak, daha fazla, daha çok imkân sağlandığı. Bizim ortak gayemiz, ortak 

paydamızın Gemlik olduğunu, hiç siyaseten gözükmeksizin ama bizim şehrimizin menfaatlerine 

faydasında elimizden geldiği kadar çalışmalarımıza devam ettiğimizi, bundan sonra Gemlik’in 

başkenti, şey Gemlik zeytinin başkenti anıldığı kadar da sanayinin başkenti olarak ta anıldığının 

ve anılmasının mutluluğunu tekrardan bir kez daha yaşıyorum. Tabii üzüldüğüm nokta ama başta 

sizin söylediğiniz noktamız var. Yerli ve milli otomobilin Gemlik’te kurulmasıyla birlikte ancak 

ibaresi benim gözümde ve benim nazarımda Gemlik’e yakışmadığını dile getirmek istiyorum. 

Niye? Gemlik’e kazandırılacak bu yatırımın Gemlik’e kazandırılacak istihdamın, büyük projenin 

ancakla başlaması ve tutulabilir tarafı olmadığını düşünüyorum. Niye? Yapılan iyilikler ancakla 

başladığı takdirde bütün iyilikler gider. Kötülükler başlar. Göç sorunu dediğimiz ve 

imkânlarımız dediğimiz noktamızda biz eğer bir şehrin Belediye Başkanı’ysak yarının 

planlamasını yapıp, yarından neler yapabiliriz dediğimiz noktada var olmamız gerektiğini 

söylüyorum. Bizim burda yapmamız gereken nedir? Sizin de tabi ki düşünceleriniz vardır nasıl 

bir gelişim alanı yapabileceğimiz nasıl bir yer planladığımız bu planda bizlere ne düştüğümüzü 

evet üçüncü otomobil istiyoruz ama üçüncü otomobili isterken şehri nasıl kurabiliriz ve şehrin 

planlamasını nasıl yapabiliriz. 135 tane bizim burda fabrikamızın olmuş olduğu sizde 

anlatıyorsunuz 35,5 km’lik, 36 km’lik körfez şeridimizin olmuş olduğu gerçekten coğrafyamızın, 

denizimizin bir tarafımızdan, dağımızın bir tarafımızdan coğrafyamızın, tarihimizin, şehrimizin 

her tarafından olmuş olduğu bir yerdeyiz. Bunu gerçekten değerlendirip gerçekten bakmak 

noktasındayız, dediğimiz nokta gerçekten ilk yerli ve milli otomobilin sahiplendiği yapılan 

kentin  Belediye Başkanı   olmaktan memnuniyetinizi kabul ediyoruz ancak deyip te ondan sonra 

göç sorununun ele alınması ibaresinin gelmesi bütün iyilikleri kötülüğü gösterdiğini söylüyorum. 

Çünkü,  çünkü şunun için söylüyorum;  bir yeri yapmak bir yeri imar etmek bu işin Mülki 

Amirlerin işidir siz de buranın Mülki Amiri olarak burda bulunduğunuz için size planlamak 

yapmak ve bununla birlikte gitmek düşer ve bunlar da bizlere gocunmadan bize düşen ne 

noktasında varsa bizde burda olacağımızı söylemekle alakalıyız. Şimdi en son yatırımların biz 

Gemlik üstü olduğunu söylüyoruz niye? Çünkü Türkiye’nin gözü artık Gemlik’te yani 

baktığımızda ilk yerli otomobilin Gemlik’te olduğunu düşünerekten buna göre hareket etmek 

noktasındayız. Onun için teşekkür ediyorum, hayırlı günler olsun. 

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

bu konularla alakalı var mı başka konuşmak isteyen arkadaşlar yok, bende kürsüyü kullanıcam. 

Evet sözün başında konuşmaya başlarken özellikle,   

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ….  şuan şey yapmazdık, bak yerli otomobil 

geldi taşınmıyoruz burdayız artık çok güzel oldu.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Özellikle bu konunun bir yanlış 

anlaşılma mahal vermemesi gerektiğine dair görüşlerimi ifade etmiştim ama arkadaşlar 

Türkiye’nin gözü çok uzun zamandır Gemlik’te, Gemlik bulunduğu jeopolitik durum itibariyle 

coğrafyası açısından İstanbul İl Çevre Düzeni planında 2008 yılı onaylı İstanbul İl çevre düzeni 

planında adına yer verilmiş bir şehir.  1/100.000’lik plan notlarının içerisine İstanbul sanayi artık 

istemiyorum ben  hizmet sektörü içerisinde çalışanların oranı genelde çalışanların oranının        

% 60 ’ına kadar getireceğim, ben ekonominin başkenti olacağım dediği gün Bursa’yı güneyde, 

doğuda Adapazarı’nı, batıda Çorlu’yu eşit olarak gösterip sanayiciye bundan fazla yaklaşmayın 

dediğinde 1/100.000’lik İstanbul metropoliten planından bahsediyorum, Gemlik’i de oradaki 

limanlar dünyaya açılan kapı olma özelliği vermiştir Gemlik’e şeklinde de adıyla geçmiş çok 

müstesna ilçelerden bir tanesidir. 4 tane limanımız ki bunların 3 tanesi 1 tanesi kendi sarf 
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malzemesi üzerinden çalışan ama diğer 3 tanesi de bütün sektörlere hizmet veren bir anlayışla 

faaliyet gösteriyor. 

 İhracat hacmi bakımından Türkiye’nin ikinci büyük ihracat hacmine sahip limanları, 

Bursa serbest bölgesinin kurulu olduğu yer atlamayın bir tarafta Çanakkale köprüsü zaten 

Osmangazi köprüsü yapılmış durumda ve nerdeyse 30.000,000 nüfusu 2 saat içinde ulaşabileceği 

kadar da merkezine konumlanmış bir yer Gemlik, onun için hani çok mutluyuz yani eğer bakın 

bütün samimiyetimle söylüyorum. Askeri haranın bulunduğu o dört buçuk milyon  m²’lik alanda 

bu yatırım dışında sanayiye ilişkin bir şey yapılsaydı canım yanardı emin olun sanayiye karşı 

olduğum için değil yeterli kadar tedbir alınmadan sanayiye açılan şehirlerin buna adapte 

olamadığında yaşadığı sorunları bildiğim için Gemlik’in en prestijli fabrikası olacak. Türkiye’nin 

en prestijli fabrikası bırakın Gemlik’i ve bunun ev sahibi İlçenin Belediye Başkanıyım ya böyle 

bir durum ortaya çıkacak, bundan benim memnuniyet duymamam mümkün mü? Abeste iştigal 

ve fakat ben şunu biliyorum tecrübeyle sabit bu güne kadar Gemlik’te 126  fabrika  kuruldu.  

Bunların içerisinde araba otomobil fabrikamız kadar kıymetlisi ve prestijlisi bu anlamda tırnak 

içinde yok ama çok kıymetli fabrikalarımız işletmelerimiz var. Bak  bugün üniversite tarafından 

bir araştırma yapılmalı şeklindeki görüşümüzü bütün partiler tarafından görüşümüzü ifade 

ettiğimiz Marmara Kimya Sanayi katma  değeri yüksek ürünler üreten bir fabrika, çok kıymetli. 

Yani Gemlik’te üretilen çok müstesna şeylerden biridir. Hani bir konteyner gönder yerine yirmi 

konteyner gelsin, dış ticaret dengesi bakımından konuşuyorum. Katma değeri yüksek ürünler 

üretiyor. Azot sanayi bu memleketin yıllarca gübre ihtiyacını omuzlamış, sırtlamış bir işletme, 

Borusan beğenmiyor musunuz  arkadaşlar? Savunma sektörünün savunma sanayi sektörünün 

içerisinde bel kemiğiydi  Borusan, Amerikalı Trump’ın  her seferinde kafa tuttuğu bir 

Türkiye’den bahsediyoruz. Göndermiyorum çelik, bu firmalar gözümüzün bebeği, göğsümüzü 

kabartan, alnımızı alnımızı ak gezmemize sebep olan işletmeler  bunlar.  Bursa serbest bölgede 

üretilen Gemlik’te ürünler bakın bunların hepsi vardı bugüne kadar ama eğer bugün şikâyet 

ettiğimiz sorunlar yumağıyla boğuşuyor dediğimiz sokaklarında gezerken sürekli şikâyetler 

dinlediğimiz bu kent, bu fabrikalar  kuruldu diye bu hale gelmedi.  Bu fabrikalar kurulurken 

gerekli hazırlık  yapılmadı  diye bu hale geldi.  Bir kere  daha mı  ıskalayalım. Düğün yaparsın 

kız tarafı, erkek tarafı eğer anlaşmışsa çocuklar istisnasız herkes çok mutludur, bir bayram yeri 

gibidir evler, haneler mutluluktan kimsenin ayağı yere değmez sadece birileri dışında onlar şöyle 

bir tedbirli bakarlar işe gelinin de damadın da ana babasından bahsediyorum ha, düğün 

yapıyoruz tamam çok güzel bu işin sonu iyi de düğüne gelmeyi herkes ne takı takacağım 

açısından düşünür ama o düğün sahibi ya bu çeyizi hazırlayabilecek miyim  bu düğün salonunun 

kirasını ödeyebilecek miyim böyle bakmak zorundadır böyle bakmazsa rezilliği çıkar çocuklar 

son dakika birbirinden ayrılır duruma gelir, tek kaynağı bu bütün bu hani ancakla başlayan 

peşine getirmeye çalıştığım cümlelerin ve buna cevaba münhasır bir şey değil Başkanım ve buna 

tedbir olarak % 100 Milliyetçi Hareket Partisi grubundan  gelen önerinin hayata geçirilmesi 

gerektiğine dair kanaatimi belirterek cevap vermek istiyorum. Bizim hızlıca bakın Sayın 

Cumhurbaşkanı televizyonda Gemlik dediği anda ben televizyonun başındaydım iki buçukta 

başlayacak yayın dediler iki buçukta televizyonu açtım dinlemeye başladım gelenleri de kabul 

etmedim randevuya dinlemeliyim önemli bir şey Gemlik gelebilir ordan ve gelebilir diyorum 

bakın bu da şikayet için söylemiyorum ama bu durum tespitini de Mahmut abi yapmasa hiçbir 

grup yapmadı, Cumhuriyet Halk Partisi de dahil. Bir çatışma durumu görüntüsü olmasın diye ya 

Gemlik Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı söylediğinde televizyondan seksen iki milyon 

yurttaşıyla beraber mi duymalıydı bu konuyu, Mehmet Uğur SERTASLAN ’dan bahsetmiyorum 

sen olabilirdin burda benim bulunduğum yerde, ya da işte her konuda kenti için her türlü 

girişimde bize destek veren bize derken Gemlik Belediyesine destek veren Bursa Milletvekilimiz 

Zafer IŞIK gördüm, üzüldüm Cumartesi günü. Yani ya ben şey bir adam da değilim hani partinin 

içine anam beni partide doğurdu diyorum ama memleketin menfaatini her şeyin önünde 

görürüm. Ya çağırılmaz mı Belediye Başkanı; Kaymakam orda, Vali orda, İl Başkanı orda, 

Milletvekilleri orda, Bakanlar orda ya bu durum şu mu demek yani Belediye Başkanı sen uzak 

dur  kardeşim bu işlerden falan mı demek ve ben bunu böyle kabul etmiyorum.  



Sayfa 10 / 41 
 

 

Tam tersine Sayın Cumhurbaşkanı’nın ağzından Gemlik kelimesi çıkar çıkmaz işte burda 

arkadaşlarım İmar Müdürümü aradım dedim ki bütün plancı arkadaşlarımı ve Müge’yi çağır 

hızlıca benim yanıma gelin. Özel Kalemi aradım sende buraya gel, daha beşinci dakikası 

dolmadan toplantı haline geçtik. Ben az önce söylediğim şeyleri inandığım için söylüyorum 

gerekli hazırlığı yapamazsak bu şikayet konusu her neyse oniki bin işsiz dedim arkadaşlar          

% 13.6 Gemlik nüfusu içerisindeki oranı,  bu kadar fabrika var ama Türkiye ortalamasındayız 

işsizlik bakımından,  o çocukları da işsiz yurttaşlarımızı da o alanda çalışabilme yeteneğine 

buluşturmak konusunda çalışmamız lazım ki bunu çalışmak için önce bu sayıyı ve kimler 

olduğunu yeteneklerinin ne olduğunu bilmemiz lazım,   

2- Gemlik’te bir göç baskısı oluşturacak bu,   bu birini suçlamak adına söylenmiş bir şey 

değil, bu hayatın doğal akışı bunu emrediyor. Plancı arkadaşlarım daha iyi bilir. Eğer bir alanda 

iş imkânı yaratıldığına dair kamuoyunda bir fotoğraf ortaya çıkmışsa emin olun 81 vilayetten 

insan yaşatan insanı bağrına basan Gemlik’e 81 vilayetten her birinizin tanıdığı arıyordur şu an. 

Giresun’dan gelen arkadaşımı Giresun’dan arıyorlardır. Ya Gemlik’te bu otomobil fabrikası 

yapılıyormuş. Orda bir şey olur mu acaba bir umut var mı durumu ortaya çıkartır bu ve eğer biz 

hazır olmazsak bizim yerimize kendi planlarını yapan emlakçıları bir kez daha görürüz burda,  

yapılmadı mı? Bir kağıt üzerine bir cetvel bir kalem yapıldı değil mi parseller oluşturuldu valla 

dümdüzde çizmişler çizgileri bizim plancılardan iyiler yani, buna hazır olmalıyız bütün derdim 

bu, bunu bu endişeyi sizleri diri tutmak bu konuda beni gayretlendirmeniz ve itmeniz noktasında 

diri tutmak adına ben söylemek zorundayım ama emin olun 60 yıllık rüya inşallah adı da devrim 

olacak, Cumhurbaşkanı’nın ağzından duyduğum o kelimeler o gün bu devrime engel olanlar bu 

devrime engel olamayacaklar dedi, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Evet,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Benim başımın üzerinde gezecek iş, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Şöyle dedi;  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yeter ki o tesis burda o arabaları 

üretsin,  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  O devrim otomobil dediği bu devrin 

otomobili dedi,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Öyle mi?  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet,   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ben yanlış anlamışım o zaman,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Zorla devrimci yapacaksın ya,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Olur olur devrimde,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bizim, benim bunu kast ederken söylemekteki 

kastımız şu;   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ne olur karşılıklı gerek yok Başkanım,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şey olarak söylüyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Suçlamak adına söylemedim bir 

durum yapmaya çalışıyorum,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle planlama ve bu işin önünü açmak 

noktasında sizinle burda şehrin bir Belediye Başkanı olarak sizin bunun yani göç baskısını 

üzerinizde hissedebilirsiniz ama çalışmalar sizin,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Elbette bak bizim bizim sizin değil 

bizim hep birlikte,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Biz zaten şöyle,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Gemlik’te eğer merkezi hükümet 

Cumhurbaşkanı bu konudan bilgi sahibi olup ta bu konuya dair görüş ortaya çıkartmazsa bütün o 
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bahsettiğimiz sorunları aşmak konusunda ne kadar zamana ihtiyacımız var sorusunun bir cevabı 

var değil mi? 

 

 

  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bütün mevcut kanunlarla kenti 

250.000 nüfusa göre planlayalım dediğimizde karşımıza çıkacak şeyleri hepiniz biliyorsunuz,  

--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Başkanım Cumhurbaşkanlığı projesi kesinlikle 

bakan ve devletin tüm organlarının arkasında olan, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onu söylüyorum işte birlikte 

yapmalıyız da kastım o, 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bunun bir planlaması zaten geçmişten gelen bir 

planlaması vardır Başkanım, yük treninin de olmasıyla alakalı. Yani serbest bölgeye bir yük treni 

planlandığını sizde biliyorsunuz bizde biliyoruz yani bunun zaten bir  alt yapısı var. Bunun 

altyapısıyla birlikte 500 konutların bir tanesi de bunların altyapısıdır, çalışmaları vardır  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tamam Başkanım bu daha kötü yani 

her şeyi bizim adımıza planlıyorlar sen rahat ol demeyin bana,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Vardır bir dakika. Şimdi sen rahat ol demiyorum 

bizim burda bize düşen noktamızda planlamayı yarının ne getireceğini sorarken, sorgularken, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ben hazırlığı yapıyorum.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Siz hazırlığı yapıyorsanız ha tamam,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Doğru teklif Milliyetçi Hareket 

Partisinden geldi hep birlikte gidip Cumhurbaşkanımıza bu bizim mevcut durumumuzdur 

muhtemelen sizin de gerekli hazırlığınız vardır ancak bizim kanaatlerimiz de bunlardır deyip 

konuyla ilgili görüşmemiz ve ondan bizim halledemeyeceğimiz işleri halletmesi noktasında 

taleplerde bulunmamız lazım bu kadar  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Farkındalık oluşur  yani yerinde,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tamam Başkanım bitireyim iznin 

olursa,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle önergeyi de bizden geldiğini de 

söyleyelim Başkanım orda hatırlatın,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bu gündemle gidelim, bu gündem yoktu o zaman,   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ha öyle mi? 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bu gündemle gidelim bu gündemle,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bu gündemle gidelim tabi evet bu 

gündemle durduk yere niye gidelim,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Yok gene gidelim de,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Yani arkadaşlar kıymetli vakitleri niye 

gidelim durduk yerde bak şimdi önemli gidelim,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Kıymetli yere gitçez Başkanım laf yapıyorsun yani,   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Hayır hayır kıymetli vakitleri var 

diyorum vakti kıymetli niye gidelim diyorum,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Oranın vakti kıymetli, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tabi tabi benim vaktim demedim,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam sizinki de kıymetli canım,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  MKS ile alakalı,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Eğer bir işletme buna benzer 

faaliyetler için çevre etki değerlendirme toplantısını kamyon kooperatifinde yapıyorsa öyle bir 

ön yargı oluşuyor toplumda,  
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--Osman DURDU Meclis Üyesi: Olabilir doğaldır yani, 

 

 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet bununla da  alakalı ben hızlıca 

bir girişimde bulundum 10 ayrı hocayla bu konuya ilişkin çevre ve su ürünleri konusunda 

uzmanlaştığını bile bildiğimiz anlayabildiğimiz Boğaziçi Üniversitesi var, İstanbul Üniversitesi 

var, Teknik Üniversite var hocalarla Özel Kalem görüşüyor ve hani öyle getirelim de burda panel 

yapalım falan gibi bir şeyde değil, parasını ödediğimiz bir çalışma yapsınlar ve bize desinler ki 

inşallah. Rahat olun arkadaşlar hiç sorun yok,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Veya var,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Varsa da onu söylesinler inşallah yok 

desinler yani,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet doğru, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bu çalışmayı yaptırttıracaz belediye 

bütçesinden çıkacak zaten burdan bu konuyu burda konuşmadan,  

--Meclis Üyesi: ……………….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Halledecek halimiz yok, öyle mi? 

önergelerin içinde var. Peki, Milliyetçi Hareket Partisinin de böyle bir önergesi var galiba, 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Var, var, 

            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Var ortak önerge diye dört partinin 

ortak önergesi olarak geçiririz, evet sevgili  BARUTÇUOĞLU durup durup bu borçlarla ilgili 

konuya geliyorsun ama sevgili dostum bak sekiz yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde 

Gemlik’te 170 trilyon lira satıldığı güne ait bedellerle konuşuyorum, 170 trilyon liralık mal 

satılmış, 20 tane daireyi alıp getirip diyorsun ki bak burda buda varmış sen bunu AVM’ye astığın 

yazının içerisine koymadın,  bak bir daha söylüyorum AVM’de yazılı o şey branda hâlâ  sosyal 

medyada görünüyor. Orda 18 milyon 500 bin lira faturası kesilmiş vadesi geçmiş borç tutarıdır ki 

bugün itibariyle 10 milyon 300 bin lira mı? Aksel,  

--Emine Aksel TÜMER Mali Hizmetler Müdür V. : Evet  Başkanım, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  10 Milyon 300 bin lira, taahhütler 

özür dilerim emanetler hesabında bir takım şeyler ve 70 küsur trilyon lira da eğer sosyal 

konutlarda ortaya çıkan taahhüdü ödemeye kalkarsak ödememiz gereken para var, devam 

edersek, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Veya başlarsak başlanmamış olanlar da var, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Devam edersek başlanmış hepsine 

ihalesi yapılmışlardan bahsediyorum,  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Yani daha önce henüz daha çivi 

çakılmayanda var,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bu konutlar sosyal konutlardan çıkmadı  mı? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  İhalesi yapılanlardan bahsediyorum,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Taahhütlü olanlardan hiç bahsetmiyoruz bu 

konutlar sosyal konutlardan gelen taahhütlü borcumuz hiç değil, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bir dakika bir dakika tamam onu 

söylüyorum ama ordan buraya geçtim. Eğer 20 tane daire bıraktık biz sana al işte bununla tepe 

tepe kullan diyorsanız 170 trilyonluk malımızı geri verinde uçuralım şu Gemlik’i derim yani,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: 170 Trilyonluk malın değerinde de karşınıza 

sosyal konutlar bulunulmaktadır hâlâ söylüyorum biz,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  170 Trilyon,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bakın Başkanım bu konuda,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  20 tane daire için hesap sordunuz 

cevap veriyorum,  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Biz size hesap sormuyoruz,  
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--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Aynı şeyi tekrardan başlatırız problem yok şunu 

söyleyebilirim, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bir daha söylüyorum birbirimizi irite 

etmek adına hani şuradan bir gol çakayım dersek ben kolay gol yemem,  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır irite olmaya sebep yok ki  hayır, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  20 tane daire ha bu arada ilan edilir 

yarın pazarlık usulü satacağız bugün iki üç taneydi hala müracaat öyle de bir durum var yani. 

AVM konusu,  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İnşallah gider artı dükkanlar var.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: AVM konusu,  AVM konusu,        

AVM ’yi ben bir yerde herhangi bir şeyde,  mecrada herhangi biriyle tartışıp bir kişi mah mah 

ney mahfillerde görüşüp  birilerinin talimatıyla yapıyor değilim,  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Öyle bir, ben böyle bir şey söylemedim sana,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Belediyeyi  AVM ’ye taşıyıp onun 

yerine Sosyal Yaşam Merkezine Dernekler Yerleşkesi yapacağımı seçimlerden önce beyan 

etmiştim. Bunun peşinde bu işi yapmaya çalışıyorum,  henüz projesi bile tamamlanmadı hani 

gelecek bölümlerle ilgili, 

--Meclis Üyesi: …. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet,  gelecek bölümlerle alakalı kimi 

nerde oturtturacaz, en iyi şekilde o ihtiyaca cevap versin diye üçüncü kez mi elden geçiriyoruz?  

Ben çıkartmadım daha maliyet nerden çıktı maliyet te yeni bina yapalım gerekirse durumu ortaya 

çıktı. Arkadaşlar 25.000,00 lira her ay işletme gideri ödüyoruz oraya her ay 25.000,00 Türk 

Lirası kaç yıldır boş orası,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım yalnız Ercan Bey’in burda ifade etmek 

istediği bence çok katılıyorum ona siz Gemlik’i birlikte yöneteceğiz…. söylemiyle yola çıkmış 

arkadaşsınız, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Gemlik’i çok ciddi ilgilendirecek olan bir konuyla 

alakalı hiçbir istişare yapılmamış olması doğru,   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bu şeyde var ama bakın arkadaşlar,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi Sayın Başkanım AVM ’nin içerisinde,   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Özür dilerim  ama özür dilerim hiç 

birinize bu kadar müdahale etmedim. AVM, AVM  bizim kendi grubumuzla da çok ciddi 

tartışmalar ortaya çıkartan alternatiflerini değerlendirelim yenisini yapalım iddiaların ortaya 

konduğu bir iş ve fakat bildiğim bir tane gerçek var. 2009 yılında inşaatı bitti 16.000.000,00 lira 

ihale bedelli bir iştir, yeri hariç. O günden bu yana tek delikli kuruş para kazanamadık. Dört, dört 

trilyon mu altı trilyon mu Aksel alacağımız  

--Emine Aksel TÜMER Mali Hizmetler Müdür V.: Dört civarında,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ve ben hâlâ oraya ayda 25.000,00 

liranın üzerinde yönetim gideri adıyla masraf ediyorum, bulunduğumuz alan sosyal yaşamın 

bulunduğu alan zaten belediye olarak yapılmamış bir alan,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: AVM yapıldı mı? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Sosyal yaşam merkezi olarak yapılmış 

bir alan ortada bir şey var. Keşke, keşke   biri bana sana bir belediye binası yapalım da burayı yık 

evladım dese de yıksam, öyle bir yer AVM. Bir sorunlu bir yer var elimde sorun yaşadığım da 

bir mekân var. Burda bir umut arıyoruz. Bu ortaya çıkacak bak göreceksiniz,  

--Meclis Üyesi: ……. AVM derneklere verin,   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Vereyim,   

--Durmuş YAVUZ Meclis Üyesi: Derneklere verelim AVM’ yi kalsın belediye    

yerinde …. 

-- Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  AVM ’yi derneklere verelim.  

-- Durmuş YAVUZ Meclis Üyesi: …….. 
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-- Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bu haliyle siz içeriye girdiniz mi? 

arkadaşlar? Ney ne var?  

-- Durmuş YAVUZ Meclis Üyesi: ………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Haa bak şimdi başka bir şey geldi 

burdan, böyle bir endişesi olanlar el kaldırsın,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Nasıl bir endişe toparlayamadık orayı,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Dedi ki Dursun Bey sizin gerçek 

derdiniz sosyal yaşam merkezinin oraya belediyenin gelmesi o bölgeye bir ekonomik değer 

ortaya çıkarttı o bölgede sen bunu yok etmek için alıyorsun ordan, 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Yok olacak endişesini söylüyor,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Öyle dedi öyle, 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Yok olur demek istiyor zarar görür demek istiyor, 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle ordaki,  ordaki biliyorsunuz ki gelen 

devlet kurumlarının gelmiş olduğu yerlerin şerefiyesi, hakkı ister istemez daha fazladır ve daha 

artıyor. Yani burdaki emlak değerlerine baktığımızda hepsi öyledir. Okulsa, parksa, vs.se ona 

göre şeyler alınır bizim  Gemlik belediyesinin şu anki mevcut planı evet belediye binasına göre 

yapılmadı kabul, AVM’nin yeri de Gemlik belediye binasına göre yapılmadı yine kabul 

tekrardan bir yere diğer bir yere taşınması içerisindeki tadilatlarımızın bizim kastımız bunlar 

olmuş olduğumuz yerdeki insanların planlaması oraya esnafların çoğalması oradaki halkın, 

vatandaşın var olması hiçe sayaraktan oradaki vatandaşa, halktaki millete sordunuz mu? 

Sorumuz sandığa gittin mi? Sorduğumuz sorumuz bunlardan bir tanesi ve içerisinde hâlâ 

taşımayı düşündüğümüz orda yerleşkesini düşündüğümüz yerlerimiz diyoruz şu an siz 

geldiğinizden sonra belediyenin içerisinde bölünmeler ve şeyler yapılması ki güzel oldu bence 

bence güzel oldu ne bileyim işte Ruhsat Müdürlüğünün yerinin farklı olunması milletin 

numaratajın farklı olunması birbirilerimizden ayrılması yani banko tarzı yapılmaları güzel mi 

oldu bu oluşumları hem biz bunu yaptık bundan sonra biz bu tarafa tekrardan taşıyoruz yap boz 

yapmak yerine bizim belediye eğer planlama yapacak siz ne diyorsunuz 25.000.000 lira her ay 

giderimiz var bizim 1 TL.  bile çöpe atacak vaktimiz yok çöpe atıyorsunuz da demiyorum ortak 

planlama yapacaksak Gemlik’in yerini, Gemlik’in Belediyesini ve Gemlik’e yakışır bir şekilde 

konuşuyoruz 135 tane fabrikamız var diyoruz bunu da Ticaret Odasından Paşa Başkandan 

öğrendiğim için söylüyorum en son şeyler, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  126 ‘yı da seçimden önce,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: 135 dedi en son ziyarete gittiğimizde 135 

fabrikanın olmuş olduğu yerde söylüyoruz Gemlik’e yakışanı konuşacaksak  Gemlik’e yakışan 

bir belediye hizmet binasını konuşmamız lazım yapılabilmesi atıl bir şekilde kalsın değil 

alternatiflerini değerlendirelim. Biz merkezde atıyorum bunları size daha önceden de söylemiştik 

Belgem binası  yapabilirsiniz demiştik. Biz halkın  yararına olacak halka açılacak o bina zaten 

atıl bir şekilde bu zamana kadar kalması da geçmiş dönemden gelen kira borçlarının ve alacaklı 

verecekli davaların ilişkilerinden geldiğini söylüyoruz. Bizim  elbette ki çözüm noktamız var 

ama belediye binası olarak değil geçeceksiniz geçici yerinizdir yıkılacaktır geçecek bir noktanız 

yoktur tabi ki oraya geçelim ama şu an mevcut yerimiz var bence diyorum ki Gemlik Belediye 

binasını tekrardan bir planlayalım bir yerimizi oluşturalım bu eleştirinin oluşturduğumuz yerde 

bütün halkımıza hizmet verecek noktamızda olsun merkezi bir noktada olsun ulaşılabilir olsun 

yani şehir plancılarıyla oturalım konuşalım onun için söylüyoruz bizim kaygımız bunlar 

şehrimizin kaygısı bunlar ortak kaygımız bunlar olduğu için bende biliyorum ve inanıyorum 

bunları dikkate aldığınızı biliyorum, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Dikkate alacağınızı da bildiğim için bunu 

rahatlıkla söyleyebiliyorum Başkanım   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aynı şeyleri Farklı şeylerle konuşmaya 

çalışıyoruz, 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Tabi ki,  
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bak bizim kendi grubumuzda bile 

benzer bir durum var orayı paraya çevirelim çevirebiliriz inancı var hâlâ bir belediye binası 

yapma ihtimalimiz yok bir kere, ben odun depoları mevkiine  o okulu yapmadan belediye binası 

yapmam, yapmam yani öncelikler sıralamamda benim,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım sponsorlar  buluruz inşallah,   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Yeni belediye binası yok.  İki; o AVM 

yıllardır atıl Hükümet Konağı olarak yapılsın teklifi vardı, Hükümet tarafından kabul edilmedi.  

8 senedir öyle  duruyor. Bak şimdi ordan bir şey geldi. Bu bölge sosyal yaşamın bulunduğu 

bölgenin değeri açısından bu duruma hiç bakmamıştım doğrusu gittiği yerde kıymet ortaya 

çıksın diye yaptığım bir iş değil çünkü,  işin bu tarafıyla hiç ilgilenmedim. Çünkü  ben  bilmem  

bir yere bir şey yaptığımda  orda  emlak fiyatları  nasıl etkilenir ondan artar mı? Eksilir mi? 

  --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ama bilmelisiniz Başkanım, 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Çok bilmem,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım bilmelisiniz,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bilmem, bir dakika bir dakika izin 

verin ama böyle olmaz ki,   

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Ama pardon,   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Olmaz yani ben bilmem,  

--Meclis Üyesi: …………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ben bilmem ben böyle bir şey bilmem 

onu da ancak şöyle anlayabiliriz, 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Ancak,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yine ancak geldi,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Orda yeni yaptığımız iş bugün ki  

ederin altında bir durum ortaya çıkarsa zaten hesabını vatandaşa veririz belki mutlu olurlar daha 

rahat alırlar evleri ya, zor bela ev alıyor insanlar. İşin o tarafından bakmamak lazım. Yani 

söylüyorum boş duran bir AVM binası var, belediye hizmet binası olarak hizmet vermekte 

zorlandığımız bir yer var arkadaşlar elini kolunu sallayan içeri giriyor ya,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Burda girmeyecek mi?  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Girmez burası başka orası başka,  

--Meclis Üyesi: ………………………..  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Ayrıca bu konuya ilişkin,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yani şimdi şöyle mi anlıcam ben o bölge 

tekinsiz bölge bu tarafı tekinli bir bölge mi olacak şimdi,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok burda zorlamış oluruz,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ama yok  sizin söylediğiniz bu çıkıyor, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır hayır bak fiziken binayı 

biliyoruz,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yani böyle dememek lazım onu söylüyorum,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şamil Başkanım olmaz binanın fiziken 

kontrol edilebilme ihtimali olmayan bir bina olduğunun farkındasın,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yok,  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Gelen bu bölgedeki insanlar geliyor 

demedim ki ben niye sen öyle mi değerlendiriyorsun bu bölgede yaşayan yurttaşı, 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Hayır orası tekinsiz bir yer dediniz,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle demedim öyle demedim ya 

zorlamayın, 

--Meclis Üyesi: Öyle çıktı Başkanım,  
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            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Zorlamayın oradan o çıkmaz dedim ki 

bu binanın güvenlik açısından zafiyetleri var elini kolunu sallayan,  sallaya sallaya isteyen içeri 

giriyor dedim,  burdan o bölgede yaşayanlar insanlar tekinsiz insanlar mı vallahi, 

--Meclis Üyesi: O çıkıyor Başkanım. 

  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Hani tam size göredir demiyorum da,  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  Sayın Başkan kayıtta tekrar izleyebilir arkadaşlar, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Tabi tabi rahat yani canlı yayındayız 

herkes rahatça görür onu o alanda bugün, 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Başkanım bunları,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yağmurda bıraksalardı bitirip 

oturacaktım da bugün yağmur  yağarken hangi dairemiz aradı, İmar Müdürlüğü telefon açtı 

filanca kapıyı açık tutabilir miyiz bugünlük dışarıdan dolaşmayalım yağmurun altından 

geçmeyelim diyor, ihtimal bir altta otoparktan geçiliyor sokağa çıkılıp ihtimal iki yine sokağa 

çıkılıp caddeden geçip öbür kapıdan içeri giriliyor. Yani böyle bir alanda bu yaşadığımız şeyleri 

yaşama ihtimalimiz her zaman var,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Oranın otopark girişlerinin belli olmuş olduğu 

yerde girişleri biz kontrol etmeyerek orada sıkıntılarımız var, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Evet bu konuda AVM ’yi  özel 

oturum yaparız,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Başkanım bunları biz bence burda bu önemli çok 

önemli konuyu keşke bu şekilde değil de daha böyle makul bir gündemle konuşsaydık bu 

handikapları konuşmazdık ben burda,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar bu AVM ’nin belediye 

binası yapılacağını seçimlerden önce ilan ettik,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Başkanım yapılmakta sıkıntı yok,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Seçimlerden sonra ankete koyduk 62 

kalem işin içerisinde bu da var memnuniyet derecesini ölçtük yani kime sordun? Nerde kimle 

konuştun?  Vatandaşa sandık koyup sordun mu? Vallahi onu bile yaptık yani,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yaptınız, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Evet o 62 kalemin içinde o proje de 

var ve o kamuoyu araştırmasıyla vatandaşın memnun olur musun? Olmaz mısın? Sorusunun 

cevabı da var beraber bakarız,  

--Meclis Üyesi: Başkanım sorduğum soruya cevap almadım,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki teşekkür ediyorum almak 

istediğin cevabı alayım diye çok uğraştın ama çıkmaz burdan o cevap Dursun abicim,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Başkanım isterseniz ayrılmadan muhtemelen daldınız 

bu yerli ve milli otomobilimizi Gemlik’e kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız, 

Bakanlarımız ve Milletvekillerimize teşekkür etmediniz bunu da anlayamadım tabi isterseniz 

edin 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani hiçbir mahsuru yok kimin emeği 

geçtiyse hepsine hem bu dünyası hem öbür dünyası sağ salim olsun,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam tekrar anladım ki teşekkür etmek 

istemiyorsunuz,   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Ne münasebetle  nerden çıktı niye 

zorluyorsunuz beni ya bunları,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Sayın Cumhurbaşkanımıza,  Sayın Bakanlarımıza, 

Sayın  Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz demek zor mu ? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Emeği geçen herkese başta Sayın 

Cumhurbaşkanı olmak üzere Sanayi Teknoloji Bakanımıza, 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Yakışan bu yani yakışan bu,  
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Buna destek veren her kim varsa 

tamamına teşekkür ediyorum,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Biz teşekkür ederiz, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Evet yani ben ne,  

--Meclis Üyesi: Biz teşekkür ederiz, 

 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Neyin peşindesiniz anlayamıyorum 

yalnız,  

--Emri BİRGÜN Meclis Üyesi: Sözlerin arasında vardı ama konuşmaya başlarken vardı,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:   Teşekkür yoktu.  

--Emri BİRGÜN Meclis Üyesi: Şimdi kelimeleri bilmiyorum ama sonuçta Başkanın 

ifadelerinin hepsi çıkıyor bu sende bir kez izlemini istiyorum,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Geçmiş dönem Belediye Başkanımız Mehmet 

TURGUT’a minnet ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum, kesinlikle neden onun Gemlik’e 

kazandırmış olduğu iki eser çok eserden iki tanesi bir tanesi AVM diğeri ise sosyal yaşam 

merkezi ama çooook maalesef ki ne alışveriş merkezi sonraki yönetimler tarafından amacına  

uygun kullanıldı gidildi bir tane ne idüğü belirsiz bir adama ihaleye verildi o adam gitti esnaftan 

tek tek kirayı topladı ama getirip Gemlik Belediyesine kirayı ödemedi ve Gemlik Belediyesi 

orayı tahliye etmek için aylar, yıllarca uğraştı. Günah, ikincisi ise Sosyal Yaşam Merkezi 

Gemlik’in Belediye binası yok muydu? Vardı ama tamamen sahtekârlıkla Belediye binası 

yıkıldı, şu an Gemliğin maalesef Belediye binası yok,   

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Osman abi ona da katılmıyoruz,   

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bir dakika katılmayabilirsin Gemlik’in maalesef, 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ona da katılmıyoruz, 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Sonrası Sosyal Yaşam Merkezi yine Mehmet 

TURGUT ’un Gemlik’e kazandırmış olduğu en ciddi kamulaştırması ve yapımıyla beraber 

sevgili Başkanım burda Gemlik Belediyesi taşınabilir problem yok,  konuşulur ama Sosyal 

Yaşam Merkezini lütfen Allah rızası için siyasi popülizme değil verimli ve amacına uygun 

kullanalım milli servet,  teşekkür ederim.  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Uğur Başkanım,   

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

--Galip GÜR Meclis Üyesi:  Bende  alayım,  şimdi birine peşkeş çekildi diye bir şey 

söylemek kadar hatalı bir şey yok. Çünkü kamuda hiçbir zaman için ihalesiz bir yer verilmez 

özellikle kiralamalarda 2886 kullanılır. Bunun hesaplaması, sistemi, mantığı belli. Bu şekilde 

alınan bir kişi ve bu kişi de vefat etmiş herhâlde, doğrudur. Sıkıntılı olabilir karşı taraf çünkü 

kamu bunu çok karşılaşıyor bu şeyle ama bunun teminatı vs. bir şekilde kanun hükmünde 

yapılmış bir olay,  a bunu peşkeş çektiniz bu kolay deminden  beri,  

--Meclis Üyesi: …………………….. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi:  Bir dakika bir dakika deminden  beri deminden  beri şöyle 

bir şey yapılıyor yani niyet okumak adına bir şeyler anlatılmaya çalışıyor, bir şeyler söylenmeye 

çalışıyor, ya özünde yani bir çok şey söylenebilir ama ne bileyim yani bu kadar zorlama bazı 

şeyler oluyor onu da anlamış değilim. Sonuçta Belediye Başkanı bunu kendi seçim programına 

koymuş ben AVM’yi Belediye yapacağım demiş ve insanlar da bir şekilde oy vermiş yani lütfen 

bazı şeyleri biraz dikkat etmek gerekiyor,   

--Meclis Üyesi: ……………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Elbette yani onun için dedim Sosyal 

Yaşam Merkezi Sosyal Yaşam Merkezi olarak, 

--Meclis Üyesi: ……………. 

            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aynen öyle ya amacına uygun 

kullanılsaydı keşke kullanılmayı başarabilseydi  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Belediye binası yıkılmasaydı keşke,   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Evet evet,   
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--Meclis Üyesi: ……………….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Evet bütün Meclis Üyelerimize ve 

Siyasi Parti Gruplarımıza teşekkür ediyoruz saat altıyı yirmi geçiyor,   

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bir mola versek,  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: 10 Dakika, 

 

 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet bir 10 dakika hem akşam, 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Namaz molası,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Akşam Namazı molası olsun hem 

sigara içilsin. Bir 10 dakika sonra buluşalım mı? Buçukta, 

            --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Buçukta, buçukta.  

 

 

II. OTURUM 

 

 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teklifler başlığıyla maddeler 

geçebiliriz. Bu gün şimdi tesadüfle öğrendim ama Belediye meclis Üyemiz Aydın 

BAYRAKTAR ’ın  ve   Özel Kalem Müdürümüz  sevgili Kemal’in, Kemal ATAN ’ının doğum 

günleriymiş, hepinizin adına tebrik ediyorum, iki arkadaşımızı da.   

           --Tekin RAMA Meclis Üyesi: ……….. 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Senin de mi bu gün,  

--Meclis Üyesi: ………..  

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Belediye meclis üyemiz Tekin    

RAMA ’nında doğum günüymüş,  ben üç arkadaşımıza da yeni yaşlarını kutluyorum üç 

arkadaşımızın da, bundan sonraki hayatlarının bundan öncekinden daha güzel geçmesini  

diliyorum,  hepinizin adına söyledim. Evet tekliflere geçebiliriz.   

--Seda ÖZER Meclis Üyesi: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2020 yılı için 

Geçici işçi vizeleri ile ilgili yazısı.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: …. işler  arkadaşlar,  komisyona plan 

bütçe komisyonuna göndericem, orada değerlendirilsin hızlıca. Herhangi  bir aksamaya da 

sebebiyet vermeyelim mümkünse eğer,  2. toplantıya kadar halledelim konuyu. Söz konusu 

gündem maddesinin plan bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 2. Madde lütfen. Okudun zaten,  

--Seda ÖZER Meclis Üyesi:  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün sözleşmeli 

personel ücretleri ile ilgili yazısı.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu maddeyi de yine  incelenmek ve 

hızlı bir şekilde geri getirilmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bir sonraki madde lütfen. 

 --Seda ÖZER Meclis Üyesi:  Yazı İşleri Müdürlüğünün 2020 yılı Denetim Komisyonu 

seçilmesi ile ilgili yazısı.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet yasa gereği söz konusu seçimler 

gizli oy açık tasnif yöntemiyle yapılacak onun için önce bir tasnif heyeti,  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Başkanım kaç kişi olacağını belirleyelim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tasnif heyetini belirleyelim sonra onu 

da  belirlicez. Evet tasnif heyetinde,   

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Doğum günü  olan arkadaşlarımız olsun,   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ha güzel,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Hediye olsun demi, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Cahide Hanım 2 üye yetiyor mu tasnif 

heyetine?  Peki tasnif heyetinde görev yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi  Belediye Meclis 
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Üyesi Sayın Tekin RAMA ve Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Meclis Üyesi Aydın 

BAYRAKTAR ’ın  seçilmesi için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği 

ile kabul edilmiştir.  

 

 

 

   

  Evet arkadaşlar yine ilgili yasa Denetim Komisyonunun en az 3 en çok 5 kişiden 

oluşabileceğini ifade ediyor. Geçtiğimiz yıl Denetim Komisyonu Üyesi seçimlerinde yine bu 

meclis çatısı altında 5 kişi olan sayının üçe düşürülmesi gibi bir şey ortaya çıkmıştı. Bu durumun 

bize göre gerekçesi de Cumhuriyet Halk Partisinin bütçeyi denetleme hakkından mahrum 

bırakılması gayretiydi. Çünkü üçe düştüğünde Cumhuriyet Halk Partisi yine yasa gereği her 

siyasi parti ya da bağımsız grup mecliste temsil edildiği nispette denetim komisyonlarında görev 

alır hükmünü hükmü gereği CHP’yi dışarıda bırakıyordu.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bir sefer bıraktı ya.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bir sefer bıraktı evet. Son son şeyde 

biz o,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Onu da bırakmasın  o yanlış anlaşılmasın.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet bu konuya ilişkin,  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Beş kişiden oluşsun Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  5 kişinin oluşması daha doğru olur. 

Nihayetinde, 

--Meclis Üyesi: Oylama sunun, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elbette sunacağız,  üç mü beş mi  

sunacam. Kabul eyvah etmeme ihtimalleri de var galiba. Peki yani hakim görüş  herhalde 5 

olması nispetindedir ama usule  uyalım. Arkadaşlar Denetim Komisyonunda görev yapacak  üye 

sayısının 3 olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? 5 olmasını oyluyorum,  

kabul edenler? Etmeyenler? Denetim komisyonu 5 üyeyle görev yapılacaktır. Hayırlı olsun.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım o konuda ki sizin güzel davranışınız bu. 

Yani çok güzel, 

          --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Estağfurullah. 

          --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bir davranışınızdır, eğer arzu etseydiniz daha farklı 

tutum içerisinde bulunurdunuz, ben Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına tebrik ediyorum.    

Sağ olun.  

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

Arkadaşlar inanın bakın  bir daha söylüyorum ara ara ben bunu söylüyorum nasıl bir duygudur 

demeyin. Ben böyle bir adamım yapmacık değil hiçbir şeyim hata yaparım belki bile bile 

yapmam yanlış yapmam Allah yaptırmasın hata yaptığımda da ikaz edin ne olur. Bu işin ben 

Gemlik Belediyesinin yararına bir durum ortaya çıkartacağına inanıyorum. Benim grubumda 

buna inandı.  Belli ki sizler de aynı şeyi düşünmüşsünüz. Bir hata yapılmışsa en baştan çıksın. 

Yani 5 sene sonra çıkmasından daha evla değil mi? Sonunda hiçbir şey gizli kalmıyor her şey 

ortaya dökülüveriyor. Dolayısıyla şimdiden görev yapacak bütün arkadaşlarıma görevlerinde 

başarılar diliyorum ve siyasi partiler adına teklifleri rica ediyorum. Milliyetçi Hareket 

Partisi’nden başlayalım,   

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Biz Emrah KESKİNDEN arkadaşımızı teklif ediyoruz, 

sağ olun.     

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Adalet ve Kalkınma 

Partisi?  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ak Parti  grubu olarak Belediye Meclis 

Üyemiz Elif ACAR ’ı öneriyoruz.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Yine yasa hani o 

parti grupları ve bağımsız üyelerin meclisteki nispetinde yer alır hükmü gereği bir Adalet ve 
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Kalkınma Parti’sinden 1 Milliyetçi Hareket Parti’sinden 3 Cumhuriyet Halk Parti’sinden üye 

almamız lazım.  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  Biz bir kişilik hakkımızı İyi Parti’den yana 

kullanıyoruz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam o zaman önerileri rica edeyim. 

 

 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  Cumhuriyet Halk Parti’sinden Songül ŞANLI ve Galip 

GÜR arkadaşımız.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. İyi  Parti’den? 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  İyi Parti’den Oğuz  HANÇER.  

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

yansıtabiliyor muyuz arkadaşlar? Tekrar ediyorum, Milliyetçi Hareket Partisi Emrah 

KESKİNDEN ’i,  Adalet ve Kalkınma Partisi Elif ACAR ’ı, Cumhuriyet Halk Partisi Songül 

ŞANLI ve Galip GÜR ’ü  ve İyi Parti Oğuz HANÇER ’i aday olarak göstermişlerdir.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: İsimlerin hepsi olmadan gitti bizim zarflar.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle mi? Geri isteyelim dicem ama 

karışmıştır. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tekrar ediyorum isimleri; Emrah 

KESKİN, Elif ACAR, Songül ŞANLI, Galip GÜR ve Oğuz HANÇER.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ortak isim yazamadan gitti onun için 

söylüyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tasnif heyetimizi de görevlerini 

alalım. Eğer gruplar açısından da uygunsa tasnif heyeti sayımları yaparken biz gündem 

maddelerine devam edelim. Herkes zarfını teslim etti mi? Teslim edilmeyen zarf var mı 

arkadaşlar? Yok. Peki bir sonraki gündem maddesine geçebiliriz.  

--Seda ÖZER Meclis Üyesi: Zabıta Müdürlüğü’nün Zabıta personelinin fazla mesai 

ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet arkadaşlar ilgili gündem 

maddesini Plan Bütçe Komisyonuna havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bir sonraki madde lütfen.  

--Seda ÖZER Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye 

Mahallesi,  Altıntaş Mevkii,  tapunun H22A9B4D pafta 1273 ada 3 parsel nolu taşınmaz  ile 

ilgili yazısı. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Söz konusu gündem maddesinin İmar 

Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy 

birliği ile kabul edilmiştir. Bir sonraki gündem maddesi lütfen,  

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Hisar Mahallesi 46 

pafta 186 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı  

Değişikliği teklifi ile ilgili yazısı. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Söz konusu gündem maddesinin, söz 

konusu gündem maddesinin İmar Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bir sonraki madde lütfen.   

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar 

Mahallesi 1328 ada 1 parsel ve 1329 ada 3 parsel  sayılı taşınmazların bulunduğu alana ilişkin 

Gemlik Belediye Encümeninin 17.10.2017 tarih ve 1554 sayılı  imar uygulamasına ilişkin 

kararının  Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/7 Esas nolu   dosyası kapsamında  dava açılmış 

olup dava konusu işlemin iptaline karar verdiğinden,  mahkeme kararına istinaden gerekli plan 

değişikliklerinin  yapılması ile ilgili yazısı. 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Söz konusu gündem maddesinin İmar 

Bayındırlık komisyonuna havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy 

birliği ile kabul edilmiştir. Bir sonraki maddesi.  

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

Mahallesinde bulunan Sulama suyunun Haydariye Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 

devredilmesi  talebi ilgili yazısı. 

 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar konu Haydariye köyü 

muhtarlığımızdan gelmiş. Ordaki sulama suyuyla alakalı bir konu. Tarım komisyonuna havale 

edicem ama Tarım Komisyonu Üyesi arkadaşlar konuyu değerlendirirken mutlaka diğer 

köylerimizde ve mahallelerimizde sulama sularıyla ilgili benzer şikayetler var. Bütün hepsine 

baksınlar. Yani rapor hazırlarken sadece bu talep üzerinden değerlendirme yapmasınlar. 

--Meclis Üyesi: Bütün Gemlik,  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bütün Gemlik sınırları içerisinde 

benzer yerlere bakılsın.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sayın başkanım Hukuk  komisyonu da  önemli. 

Hukuk açısından da değerlendirsin genel bir karar alalım bunun ile alakalı. Yani şöyle bir durum 

var geçmiş dönemlerde bir yerde su kooperatifi varsa sulama işleri bu kooperatife devredilebilir 

diye bir hüküm vardı.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olabilir daha da kötüsü, 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Bu genel bir karar olsun yani.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bir kooperatifimiz Engürüde ortaya 

çıkan ölümlü bir olayla alakalı yargılanıyor şuan, onun hiç ilgisi yokken. Umurbey kooperatifi 

peki makul bir teklif bu, Tarım Komisyonu ile birlikte Hukuk Komisyonuna havale edilmesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 2 komisyon 

da sadece bu köyle alakalı değil bütünüyle ilgilensin Gemlik’in. Bir sonraki madde lütfen,  

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

tarafından İlçemiz  Cihatlı Mahallesinde yapılan 1442 ada 4 parsel,  1. Etap 1439 ada 1 ve 2 

parsel, 2. etap 1437 ada 8 parsel 4. Etapta bulunan ve tahsis edilenlerin haricinde boşta kalan 

dairelerin  sosyal konut statüsünden çıkarılması ve satışı ile ilgili yazısı. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar bir dize girişimde 

bulunduk biliyorsunuz  sosyal konut statüsüne olan alanlarla alakalı. Yazıları geldi tapudan 

şerhleri kalktı, ilgili yerde bulunan hala boşta bulunan dairelerin sosyal konut statüsünden 

çıkarılması ve Kamu  İhale Kanunuyla ya da ney ile satılacaksa satılması noktasında yetkiyi 

içeren bir iş,  Plan Bütçe ve e Hukuk ve aynı zamanda Sosyal Konut Komisyonuna da komisyon 

kurmuştuk,  çünkü sosyal konutlar ile ilgili. 3 komisyona ortak havalesini oylarınıza sunuyorum 

Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bir sonraki madde lütfen.  

--Sedat ÖZER  Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemizdeki yapılarda 

inşaat ruhsatı aşamasında ödenmesi gereken 2020 yılı otopark ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 

yazısı.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar 10, 11 ve 12. Maddeler 

aşağı yukarı aynı konuları içeren ve plan bütçe komisyonu tarafından çalışılması gereken işler. 

10, 11 ve 12. Maddeleri,  11 ve 12.yi okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 10, 11 ve 12.ci maddelerin plan bütçe 

komisyonuna havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul 

edilmiştir. 13. Maddeye devam edelim.  

--Sedat ÖZER  Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Bursa İli, Gemlik İlçesi 

Umurbey Mahallesi, 157 ada 2 parsel nolu taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

değişikliği  ile ilgili yazısı. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddesinin İmar ve 

Bayındırlık Komisyonuna havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy 

birliği ile kabul edilmiştir. Bir sonraki madde lütfen.  
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--Sedat ÖZER  Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gemlik Balıkçılar ve 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Belediyemiz arasında belediye kanununun 

75.maddesine istinaden ortak hizmet protokolü yapılması ile ilgili yazısı.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Söz konusu gündem maddesinin 

Hukuk komisyonuna havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği 

ile kabul edilmiştir.   

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım bu nedir bu dernek yetki şuan ki iş ne oluyor 

nedir yani.  

--Meclis Üyesi: …………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Protokolün, protokolün  süresi doldu 

bilgisi gelince baktım protokole. Ortak bir protokol hazırlanmış bölgenin temizliği ve vs. gibi  

yükler derneğe. Geri kalan her şey  belediye kanunu gereği Gemlik Belediyesine yüklenmiş. 

Arkadaşlar baksınlar sıkıntılı bir durum varsa bir tasarrufumuz yok.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Protokol örneği var.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Var.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Daha önceki yapılan protokol var,  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Daha öncekinin yenilenmesiyle alakalı ama 

burdaki durum Osman Başkan’ın ifadesi şu; yani bu durum nedir? Şu andaki işleyişle alakalı 

ciddi  bir  sıkıntı var. Biz bununla alakalı geçen sene protokol yapmadan önce  bir ücret tarifesi 

belirlemiştik.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Hı, hı,  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Geçen ayda size  bunu size hatırlatmıştım. Sizde  

burda sahillerde limanlarda gerekli şartları sağlayamadığımız için burdaki ücretlerle alakalı bir 

tasarruf da bulamıyoruz demiştiniz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Aynen öyle. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Şu anki işleyişte  burda parasal döngü var mıdır? 

Bu işler nasıl oluyor? Bu konu hakkında durum nediri  soru aslında Osman Başkan da,  bu konu 

hakkında bilginiz varsa yoksa komisyon raporunda orda konuşalım.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tatmin edici bir cevap verebilmem 

mümkün değil onun için komisyon gerekli çalışmayı yapsın, ben de bilgilenmiş olayım tam 

olarak. Evet Raporlar başlığına geçmiştik. Ha özür dilerim evet az daha. Önergeleri alalım.  

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik Körfezine bir sanayi kuruluşu tarafından 

yaptırılması planlanan deniz deşarj sisteminin Gemlik körfezine ve çevreye etkilerini incelenerek 

raporlanması konusunda kamu üniversitelerinden birinden bu konuda kürsüsü bulunan 

belediyemiz tarafından rapor alınmasının görüşülmesi hususunda gereği arz olunur. Zeynep 

AKIŞ SERİNTÜRK, Durmuş USLU, Fatih AYDIN, Bayram DEMİR, Songül ŞANLI. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bu konuyla alakalı Milliyetçi Hareket 

Partisinin de bir önergesi var. 

 --Osman DURDU Meclis Üyesi: …….. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Öyle mi? Onu şimdi edelim ortak 

önerge şeklinde alalım?  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi tabi ki mümkünse teknik üniversitesini olmasını 

istiyoruz. İTÜ olur Yıldız olur vesaire. Teknik üniversite olsun.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Uzmanlık, uzmanlık alanı konusunda 

bir derdim var. Şimdi ben seçimlerden önce bu olta balıkçılığının geliştirilmesine dair resif 

çalışmasını nasıl yaparız diye düşünürken bir durum ortaya çıktı. Adında teknik üniversite 

ibaresi olmamasına rağmen Su Ürünleri Ana Bilim Dalı olan İstanbul Üniversitesini keşfettim o 

tarihte. Yani komisyona atacağız zaten önergeyi. Komisyon bir çalışma yapsın. Doğru 

üniversitenin hangisi olduğunu tespit etsin.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: …… 

--Meclis Üyesi: İstanbul teknik üniversitesi….. 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Kemal nereye gitti ya ondan bilgi 

alsaydık ya dışarı mı çıktı? Tamam Boğaziçi üniversitesi ile görüşülüyor şuan bildiğim 

kadarıyla. 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Boğaziçi’nden  cevap geldi.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Cevap geldi? İstanbul üniversitesi ve 

İstanbul  Teknik Üniversitesi ile görüşülüyor,  doğru mu?  

 

--Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü:  Ortadoğu  var Başkanım,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ortadoğu da var? 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Bu konuda size yetki verelim. Siz hiç komisyona  

göndermeden bunu direk görüşelim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki öyle yapalım.   Tamam.   O halde 

MKS firmasının çevre etki değerlendirmesi konusunda bir çalışma yapıp hazırladığı raporu 

Gemlik Belediyesine sunmak üzere bir üniversiteli iş birliği içerisinde bedeli Gemlik Belediyesi 

bütçesinden karşılanmak üzere yetki verin, benden almayın parayı sonra. Konunun belediye 

başkanı idare tarafından takip edilmesi konusunda konuyu görüşlerinize sunuyorum ilgili 

önergeyi gündem maddesi haline getirerek bu doğrultuda işlem tesis edilmesini oylarınızı 

sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Cahide Hanım doğru not 

alabildik inşallah?  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayırlı olsun. Bravo valla zamanında hemen 

hallettiniz işi.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet sonraki önerge; 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İlçemiz sınırlarındaki mahallelerde belediye çözüm 

noktaları kurulması ve bu hususta mahalle muhtarlarımız ile iş birliği yapılması konusunun 

belediye meclisine görüşülmesi adına gereği arz olunur. Arzu KARATAŞ, Zeynep AKIŞ 

SERİNTÜRK, Durmuş USLU, Bayram DEMİR, Songül ŞANLI, Fatih AYDIN, Sedat ÖZER.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz konusu önergenin gündem 

maddesi   haline gelmesini önce oylayayım, demin az önce eksik bırakıyorduk.  Söz konusu 

önergenin gündem  haline gelmesini  oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy 

birliği ile kabul edilmiştir. Hangi komisyona gönderelim bunu, bir baksın komisyon istiyorum.  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Çevre Sağlık Komisyonuna,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gruplar adına uygun mudur? Evet ilgili 

gündem maddesinin Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.  Bir sonraki önerge.  

--Sedat Özer Meclis Üyesi:  Mevcut olan belediye hizmet binasının belediyeye uygun 

olmadığını savunarak, CIUS AVM 'ye taşınmasını istiyorsunuz. CIUS AVM 'nin bulunduğu 

bölge halihazırda şehrin ciddi ulaşım ve trafik sorunu olan bir bölgedir. Ayrıca; AVM binasının 

belediye tefrişatına uygun olmadığından ek bir tadilat maliyeti oluşturacaktır. Bu nedenlerden 

dolayı Gemlik'imize yeni bir belediye binasının yapılmasını teklif ediyoruz. Saygılarımızla arz 

ederiz. Ak Part Grubu,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet söz konusu önergenin gündem 

maddesi haline gelmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul 

edilmiştir. Ne yapmalı şimdi direk mi oylayalım?  

--Meclis Üyesi: …………………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, 

--Meclis Üyesi: …………………………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet değerlendirilsin araştırsınlar 

gelsinler baksınlar, projemize yeni bir belediye binasının maliyetini hesaplasınlar çevre 

komisyonu çok ciddi iş çıktı size. İlgili gündem maddesini Çevre Komisyonuna havalesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bir sonraki 

önerge lütfen.  
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--Sedat Özer Meclis Üyesi:  Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN 

tarafından açıklanan yerli otomobil fabrikası Gemlik'imize kurulacaktır. Kısa zamanda yapılacak 

olan bu yatırımın sonrasında gelişecek olan Gemlik’imiz hakkında, yeni imar planı yapılabilecek 

bölgeler hususunda çalışmaların yapılmasını saygılarımızla arz ederiz. AK Parti Grubu, 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet bunu gündem maddesi haline 

getirip komisyona almaya gerek yok. İlgili daire çalışıyor.  Her gelişmeyi meclisi bilgilendirme 

konusunda  şey yapalım, aldık kabul ettik diyelim.    

 --Meclis Üyesi: ………………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani Komisyon marifetiyle olsun 

diyorsanız olur ama çok şey yapmayalım, gecikmeyelim gruplara mutlaka her gelişme de 

bilgilendirelim.   

--Meclis Üyesi: ………………. 

            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet evet tabi. Ben talimatı verdim.  

Her karış alanımızı hatta mevcut imar alanlarını da değerlendirin gözden geçirin, elimizde ne var 

kaç insanı yaşatabilecek   plan yapılmış  Gemlik’te  tespit edin. Yeni alan üretme ihtimalimiz var 

mı? Odaklanın,  hangi planın karşısında hangi tehditle karşı karşıya olduğumuzun hesabını yapın 

analizini bütün bu konularda birlikte hareket edelim dedim. Talimatım budur ortaya çıktıktan 

sonra gerekirse bir komisyon marifetiyle yaparız bunu. Tamam, bir sonraki önerge. 

--Sedat Özer Meclis Üyesi:  Manastır Mahallesi Kumla Caddesi üzerindeki eski inan 

marketi geçince beldeye çıkan dik bayır olan 398 nolu sokak araç trafiğinin yoğun olduğu 

caddeye bağlanıyor. Bayırın başında hem yoğun araç trafiği hem de karşılıklı 2 adet otobüs 

durağı mevcut otobüs duraklarından dolayı insan trafiği de yoğun olmakta bayırın sadece çıkış 

olacak şekilde tek yön olarak düzenlenmesinin sağlanmasını belediyemizden talep ediyoruz.    

İYİ Parti Meclis Üyesi Sedat  AKKUŞ,  

            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok özür dilerim ya,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Bir daha okuyabilir mi? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir daha okusana Sedat.  

--Sedat Özer Meclis Üyesi:  Konu neydi? Cumhuriyet Mahallesi mi?  Cumhuriyet 

Mahallesi  Kumla Caddesi üzerindeki eski inan marketi geçince beldeye çıkan dik bayır olan 398 

nolu sokak araç trafiğinin yoğun olduğu caddeye bağlanıyor. Bayırın başında hem yoğun araç 

trafiği hem de karşılıklı 2 adet otobüs durağı mevcut otobüs duraklarından dolayı insan trafiği de 

yoğun olmakta bayırın sadece çıkış olacak şekilde tek yön olarak düzenlenmesinin sağlanmasını 

belediyemizden talep ediyoruz.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:   Konu önemli, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet yani Novadari  caddesinin girişi, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet girişi,   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bununla ilgili UKOME görüş, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ordan daha önce görüş, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Bizim önergemiz de, 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Daha karar çıkmadı.  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: …… 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bizim önergemizle böyle bir şey verilmişti ve 

bunun  Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Trafik Şube Müdürlüğü de bu konuda buranın tek 

yön yapılması ile ilgili ayrıca talepleri oldu. Yani bu da bizim verdiğimiz şeylerden örtüşüyor şu 

anda   UKOME ’de zannediyorsam,  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: …… 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam aynı konu orda  var yani.  

--Meclis Üyesi: ……….. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: …… bir önceki yönetimde Refik Başkan,  

--Ercan BARUTÇUOĞLU  Meclis Üyesi: Evet evet, 
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--Galip GÜR Meclis Üyesi: Bununla ilgili  de Karayollarına  bir şey gitti proje  onunla 

ilgili de ben sizden rica ediyorum. Sonuçta  Karayolları çünkü öyle bir proje oraya lazım. Orda 

girişi engellemek veya tek yön yapmak veya bayağı  sıkıntı doğurur.  UKOME ’den  ne çıkar  ne 

çıkmaz bilmiyorum ama o konunun üstüne de gidilse çok iyi olur Başkanım.  

--Meclis Üyesi:   ….. orda kum dökülmüş ….. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU  Meclis Üyesi: Yani evet,  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Biliyorsun orda hem, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU  Meclis Üyesi: Projesi vardı. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Hem Çukurbahçe çıkışı hem de orasıyla ilgili bir  proje 

vardı  bildiğim. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU  Meclis Üyesi: Var. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Yani o konunun üzerine gitmek daha faydalı olur diye 

düşünüyorum.   

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

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki  İYİ Partiden gelen bu önergeyi 

Bursa Ulaştırma Koordinasyon Merkezinde ilgili konunun gündeme alınması noktasında  bir 

takibe şey yapalım bari, fırsata çevirelim.  

 --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Burda şu durum çıktık ki yani çok evvel de verilmiş 

bir önerge ancak aylardır beklediği ve gerekçesi şuymuş;  kavşak o uzun iş, gene yapılacaksa 

yapılsın. Ama tedbir alınsın orda çok yoğunluk var,    

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam gerekli yazışmayı yapalım. O 

hani bir kavşak projesi falansa uzun sürer o iş diğer yönüyle bakalım.  O zaman bunu biz,   

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Yapılacak işlemi şuan yapılsın,   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır biz bunu gündeme alıp tek yöne 

almanın  doğru olup olmadığını bir  şey yapalım.     

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Olabilir. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Değerlendirelim.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Olabilir. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki söz konusu önergenin gündem 

maddesi haline getirilerek Çevre Komisyonuna havalesini  oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  İmara da gerek var mı?  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İmar açısından  bir sorun yok. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  İmar açısında bir şey var mı orda.  

--Müge  GÜRSOY Kentsel Dönüşüm Müdürü: İmar …… işlendi. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  İşlendi,  Kavşak olarak mı?  

--Müge  GÜRSOY Kentsel Dönüşüm Müdürü: ………….. 

--Osman DURDU  Meclis Üyesi: Onun için diyorum. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Daha önceki dönemde,  

--Osman DURDU  Meclis Üyesi: Ama gene işlensin uygulamada değişir yapılacaksa,   

--Meclis Üyesi: …. 

--Osman DURDU  Meclis Üyesi: Tek yön yapmayalım mı diyorsunuz  o zamana kadar,  

--Meclis Üyesi:  …… 

--Osman DURDU  Meclis Üyesi: O zamana kadar ha, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Çıkışı ilerden,  

--Osman DURDU  Meclis Üyesi: Abi  sıkıntı var ama. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çıkış kültür merkezinin önünden 

aşağıya, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet ordan aşağıya,  

--Meclis Üyesi:  Ordan daha ilerden, 

--Meclis Üyesi:  …… 

--Meclis Üyesi:  …… 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam arkadaşlar yeteri kadar 

konuştuk, değerlendirdik. Oylamayı da yaptık herhalde demi, 

--Meclis Üyesi: Evet, 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Çevre Komisyonu  o alanın    

Novadari caddesinin İnan market tarafından girişten çıkışa kadar olan  Novadari Caddesi için 

konuşuyorum,  nereye kadar tek yön olacak. Ordan çıkış olmaması giriş  olması sadece  şeklinde  

konuyu bir değerlendirsin. Hızlıca karar versin. Akabinde de UKOME ’ye gönderelim raporu,  

tamam. Sonraki önerge.   

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İlçemizde bulunan otobüs ve minibüsçüler ile servis 

taşımacılığı yapan şoför vatandaşlarımızdan aldığımız şikayetler üzerine Cumhuriyet Mahallesi 

İlknur Sitesi yanında bulunan parkın önündeki yolda ve Cumhuriyet ilkokulunun önünden ana 

yola kadar olan kısımda parke taşlarının yanlış veya ters döşenmesinden dolayı olduğunu 

belirtikleri araçların sürekli olarak kayması ve fren tutmamasından dolayı kaza riskiyle karşı 

karşıya kaldıklarını belirtmektedirler.  

Şikayete söz konusu olan bölgelerde ilgili müdürlük ile Çevre Sağlık ve Sosyal İşler 

komisyonunca incelemeler yapılmasını talep ediyoruz. İYİ PARTİ Meclis Üyesi Sedat AKKUŞ, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Cumhuriyet Mahallesinde Kültür 

merkezinin önüne doğru çıkışta  araçların patinaj yaptığı gibi  bir şikayet var.  

--Meclis Üyesi: ….. şikayet, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki bu konuyla ilgili komisyon mu 

yapsın araştırmayı. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Yani  ilgili müdürlükle  Çevre Sağlık Komisyonu 

yerinde   bir inceleme yaparsa bir neticeye varılabilinir. Söylediğine göre  sadece parke  

taşlarının  ters döşenmesinden dolayı  olduğu söyleniyor. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam bununla ilgili müdürlük karar 

veremez mi ters döşendi mi döşenmedi mi yani,  Çevre Sağlık Komisyonu ne çalışması yapcak 

orda,  

--Meclis Üyesi: Eğimle ilgili,  

--Meclis Üyesi: …. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: … çok yüksek eğim var orda.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok ya yani bu eleştiri haklı olabilir.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Yapılabilir’e kim karar verir.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 50 metre yukarda  aynı sorun olmuyor 

aynı eğimle,    

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Şimdi Manastırın her yeri aynı, daha fazla eğimli olan 

bölgeleri de var.  Sadece orda olduğu  için  söylüyorum…….   

 --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: ….. aynı problemi kendisi de ara ara 

yaşıyor.  Yağışta ya altına serilen malzemenin kusmasından dolayı bir kayganlık var ya da yüzey 

ile alakalı bir problem var doğrudur Fen işlerimizin gündeminde, fakat o bölgeye hani yeniden 

parke taşı yapılması ya da üzerine bir tıklama yapılması mümkün mü kaymaması mümkün mü 

bir  Fen İşleri   değerlendiriyor şu anda  ama  komisyonda bir bakabilir yani …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki Fen İşlerinin gündeminde 

olmasaydı  diyecektim ki  ilgili daire baksın. Hem gündeminde hem sorun çözülmüyorsa,  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Çözülmüyor,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyon baksın, 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Komisyon baksın.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz konusu önergenin gündem 

maddesi haline getirilerek Çevre Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oybirliği kabul edilmiştir.  

--Meclis Üyesi: …………..  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yağmur yağarken gidin bari,  
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     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Geçmiş yıllarda ilçemizde birçok köy ve mahallede 

belediyemiz tarafından yapılıp ücretsiz olarak vatandaşın hizmetine sunulan halı saha 

uygulaması ne yazık ki Kumla Mahallemize hala uygulanmamıştır. Yaz aylarımda göz önünde 

bulundurursak ilçemizin en kalabalık mahallesi olan kumlamıza yakışır bir halı saha ve 

basketbol sahası yapılması Kumla halkı adına belediyemizden talep ediyoruz. İYİ PARTİ Meclis 

Üyesi Sedat AKKUŞ, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Halı saha mı talep ettik ya? 

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Evet Başkanım…..  haklılar da yani, nüfusu çok çok çok 

daha az olan köylerde bile halı saha varken son zamanlarda Kumla’nın nüfusu da bildiğiniz gibi 

değil çok fazla arttı,  genç nüfusta öyle yapacak hiçbir şey bulamıyorlar. Kış ayında bile top 

oynamaya yerlerinin olmadığını söylüyorlar. Koca saha mezarlığın orda Küçükkumla yolu 

üstünde ve de bir ara gidin saha bakın,   
     --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: ……. 

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Yok şimdi bir halı saha olsa Kumla da fena mı olur diyorsun 

yani olmasın mı diyorsun Tevfik abi,  

      --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: ……. 

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Gençler beni kendilerine yakın hissetmişler bana bir talep 

oluşturmuşlar …. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Sevgili Tevfik KALDIRIM bak Sedat 

AKKUŞ ne dedi gençler beni yakın hissetmişler kendilerine belli ki Tevfik Bey’e gitmemişler 

dedi,   

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ama Başkanımızın da hassasiyeti var ya okul 

olmadan olmaz,  Uğur Başkan okul olmadan olmaz değil mi yani? Okul önce okul,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar halı saha hem çok ciddi 

rakamlarla ortaya  çıkartılan hem bakımı konusunda da çok ciddi problemler ortaya çıkartan bir 

iş, bulun bana o yerde top sahası yapabileceğimiz bir yer yapalım, toprağın üzerinde oynasın 

çocuklarımız bu halı saha elimizdekilere bakamıyoruz biz, halı saha tek başına bir anlam ifade 

etmiyor ışığını, aydınlatmasını, güvenliğini, soyunma, giyinme kabinlerinin sıhhatini biz 

elimizdekileri nasıl yapalım diye düşünüyoruz bu konuda bir çalışma yaparsa çevre 

komisyonumuz çok sevinirim yani, var zaten öyle bir konu galiba komisyonda,  

     --Meclis Üyesi: Gelsin gelsin çevre komisyonu…………. 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: …………..önergemiz var hayırlı olsun, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Önergeyi bütün halı sahaların,  

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Gemlik’te bulunan, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Gemlik’te bulunan tabi canım İstanbul’a el 

atmayın,   

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Süper gelsin,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet bütün halı sahaları arkadaşlar çok 

vallahi ya yani kimisi işte camilere tahsis edilmiş, kimisi spor kulüplerine verilmiş çok ciddi 

problem ne yapacağız içinden çok kolay çıkılmaz, komisyonun ilgilenmesi lazım bence bu işle  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ama sizde uygulayacaksınız kararı, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  E uygulanamayacak karar alırsanız 

uygulayamayız öyle hani, hani  şey var ya hayaller Paris, 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Uygulanmayacak konusu göreceli,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Engelli vatandaşlarımıza bir ekmek kapısı 

çıkarsa…. 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: ………… 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Atalım komisyona, 
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     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Halı sahalar ve umumi belediyeye ait 

umumi tuvaletlerle alakalı Çevre Sağlık Komisyonuna Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Partinin 

önergesiyle, 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Gündem maddesi haline getirilerek konuyu 

havale edelim komisyon bir çalışsın, 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet,   

     --Meclis Üyesi: Şu kapıyı açsana ya,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Çevre Sağlık ve Milli Eğitim ve Spor 

Komisyonu birlikte çalışsınlar, onların tecrübesi var içinden çıkamadılar çünkü bari destek 

verirler,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Eğitimi niye ilgilendiriyor orası,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Eğitim ve Spor ya komisyonun ismi,  

     --Meclis Üyesi: Öyle bir şey yok,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tabi tabi,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Çevre Sağlık komisyonu çözer o işi,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Komisyonlar yarışıyor bugün ya,   

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sedat’la alakalı, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Adı spor var ya eğitim ve spor komisyonun 

adı o şimdi spor komisyonu diye bir komisyon varken,  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Özür dilerim tamam pardon, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet ilgili önergenin değiştirilerek halı 

sahaların ve umumi tuvaletlerin incelenerek sorunların çözümü konusunda bir çalışma yapılmak 

üzere önce gündem maddesi haline gelmesini sonra Çevre Sağlık ve Eğitim ve Spor 

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

kabul edilmiştir. Sonraki önerge,  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi:  İznik gölünün ayağından gelip Orhangazi ve Gemlik’ten 

geçerek Marmara Denize akan yaklaşık 15 km.’lik  karsak deresi bölgede bulunan zeytin 

işletmeleri ve endüstri kuruluşları nedeniyle her geçen gün kirlenmeye ve Marmara’nın incisi 

Gemlik körfezine zehir akıtmaya devam ediyor, sürekli olarak yazılı ve görsel basına karsak 

deresi zehir akıyor gibi söylemlerle gündeme gelmektedir. Karsak deresindeki kirlilik bölgede 

yaşayan yurttaşları ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bu sorun çözülmesi bölge halkının ve 

canlıların yaşam koşullarının ve doğal dengenin iyileştirilmesi adına büyük önem taşımaktadır. 

Karsak deresinin gelecek nesillere daha temiz bırakılabilmesi için çevre sağlık ve sosyal işler 

komisyonu önderliğinde sağlık işleri müdürlüğü ve zabıta müdürlüğüyle koordineli bir şekilde 

derenin kirlenmesine sebep olduğu düşünülen ilçe yetki sınırlarımız dahilindeki dere güzergahı 

üzerinde işletmelerin tespiti, işletmelerin yaptığı iş itibariyle arıtma tesisi olup olmadığı var 

olanların kapasite miktarları, işletmenin çevre sağlığı ile ilgili bilinçlendirilmesi, arıtmanın 

önemi gibi konular hakkında bir dizi çalışma yapıp bir döküm çıkarmasını belediye meclisine 

bilgi vermesini bu envanterlerle belediyemizin çevre ve şehircilik bakanlığına haklı sebeplerle 

başvurmasını iyi parti grubu olarak talep ediyoruz Sedat AKKUŞ,   

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Bu konuyu daha önce,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Daha önce evet bu konu yine Belediye 

Meclisimizin gündemine geldi konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisine ’de gerekli 

yazışmaları yapıldı,  orda sorunumuz aslında bizim sınırlarımız içinde bizim,  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Bu önergeyi Orhangazi Belediyesi’ne verdik, Orhangazi 

Belediye Başkanı bunu kabul etti. Gündemine aldılar, bir inceleme komisyonu oluşturacaklar.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Öyle yapçaklar tabi çünkü, 

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Bizde yaparsak,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Karsak deresi zaten kirli geliyor Gemlik’e,  

öyle bir derdimiz var yani, 
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      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ama bizden de kesinlikle bir sorun var yani bir iki yerde 

benim  tespitim var, firmalar ifşa olmasın diye şimdi söylemiyorum. Bizden de var o sorun yani 

sadece Orhangazi’ye atıp bence bu işin içinden çıkamayız.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Şikâyet ettin mi firmaları niye etmedin?  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ben zaten onunla ilgili Çevre Bakanlığına kadar verdim 

gerekli her yere şikâyetleri tabii ki de,  yani bunu bilip şikayet etmemek vicdansızlık, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Büyükşehir Belediye Başkanımız o işle 

alakalı Buski Genel Müdürüne talimat verdi, işin teknik boyutunu çalışın bir dahaki toplantıya 

kadar haber verin bana dedi. Borular orda hazır gömülü yani. Peki söz konusu önergenin gündem 

maddesi haline getirilerek Çevre Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Sonraki önerge,   

      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İlçemizde yaya kaldırımları yetersiz kalmaktadır, ayrıca yaya 

kaldırımlarında haksız işgaller özellikle ana arterlerde büyük mağazaların kaldırım işgalleri 

vatandaşımızın yaya kaldırımlarını kullanmasını engellemektedir. Ayrıca hastane yolunda 

hastaneye gidişte derenin sağ tarafında hiç kaldırım yok, sol tarafında da büyük oranda yaya 

kaldırımı olmaması vatandaşlarımızı güvenlik açısından tehlikeye düşürmektedir. Bu  konular 

hakkında gerekli çalışmaların ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz Milliyetçi Hareket Partisi 

Meclis Grubu,   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Hastane yoluyla alakalı kısım Büyükşehir 

Belediyesi tarafından çalışılıyor şu an, çok yakında da Büyükşehir Belediyemiz o alanda yol 

kenarında kaldırım ve üst geçit ihtiyacına cevap vermek adına bir şeyler yapacak yanlış 

bilmiyorum değil mi? Ama yaya kaldırımlarının işgaliyle alakalı bende Milliyetçi Hareket 

Partisinin endişelerini ve eleştirilerini, eleştirilerine  katılıyorum. Bugün Zabıta Müdürlüğüne 

talimat verdim. Bir kere bu hani kent içindeki AVM lerin özellikle kaldırımları stantlar koyarak 

meyve sebze satarak tamamını kapattığını gördüm. Birde arka taraftan mal alımı yapılan 

alanlarda da sabit metal rampalar yaptıklarını gördüm. Tamamının kaldırılması adına çalışmaya 

bugün daire müdürleri toplantısında talimatı verdik, başlıyoruz. Akabinde de beraber çıkalım 

arkadaşlar yaya kaldırımları yayalarındır işgal edilemez diyelim Adaletle herkese aynı şeyi 

uyguladığımızda hiç kimsenin sesi çıkmayacaktır.   

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım teşekkür ederiz. Hastane yolu hava karardığı 

zaman bilhassa vatandaş koyu renk kıyafet giydiyse yaya kaldırımı olmadığı için yoldan gidiyor. 

Yani görülemiyor. Okul var, orda bayağı sıkıntılı endişe verici durum var yani,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Başkanım var mı bir gelişme o alandaki 

çalışmayla ilgili Büyükşehir’de,   

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sen söyle,   

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şimdi o yolun bir kere biz bölünmesiyle ilgili 

zaten önergeyi vermiştik. Bunu UKOME ’de  yani gündemine aldırdık,  son durum nedir Zeynep 

Başkanım o şeyle ilgili,  

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

        --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Alt komisyona  alındığına dair bir bilgi geldi 

bana ama alt komisyon ne karar verdi de UKOME ’ye girdi şu an bende bilmiyorum,  onu şey 

takip ederse yalnız burda şöyle bir şey var Başkanım;  şimdi UKOME burda bu yolun yani sağ 

taraftan gelen derenin sağından bize göre sağından gelen yolun oraya kavuştuğu yerdeki iki tane 

baks üzerine yani geçici olarak veya bir kısa sürede bir hizmet amacıyla yapılmış olan o 

köprünün yetersiz olduğunu oraya normal bir dere köprüsü betonarmeden yapılmış köprü 

yapılması gerektiğini zaten onun devamında da oraya bağlanış şeridi var.  Şu anda orası  asfalt 

bile dökülmemiş bu köprü bitirdikten sonra o sağdaki şeridi asfaltlıcaz ve  dolayısıyla yolun 

sağından gelen araçların birden bire değil de kademe şeklinde o yola kavuşması için bir cep 

olmuş olacak, dolayısıyla yolun sağ ve solunu ayrı çalıştırmak suretiyle en azından trafik 

kazaları açısından daha emniyetli bir hale getirmeyi planlıyoruz ve hedefliyoruz. 
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       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Milliyetçi Hareket Partisi hastane 

istikametine giderken yolun dere tarafını sağını kast ederek yaya yolu kaldırım yapılmalı aksi 

takdirde insanlar görünmüyor orda diyor,   

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Derenin rekreasyonu ile birlikte onun tamamının 

planlaması görüşülüyor Başkanım ama şu anki mevcut planda ne kadar zamanda onun Ercan abi 

bir çalışmasını tekrardan Büyükşehir’e sorar orayı tamamen planlama ile birlikte yapmayı 

düşünüyorlar, 

        --Osman DURDU Meclis Üyesi:  İnsanların, Ercan Bey’in dediği,  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   O araçlarla alakalı kısım,  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Sağ taraftan giderken en son mezarlığa gelmeden düzün 

üstüne fiili köprü yapmışlar ya zaten oranın disiplinli bir köprü olması için MHP’nin geçerken  

önerge verdik biz,  bu tamam. Hatta dendi ki bize biz orayla alakalı bir kavşak yapmayı 

düşünüyoruz, kavşak yapmak için de DSİ’nin orda yapması gereken işler var. DSİ’yi bekliyoruz, 

bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Yani kaldırım hayati önem arz ediyor orda bu 

bahsettiklerimiz ne zaman olacak,  

          --Meclis Üyesi: ………….. 

          --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Hiç yani inişte de ….  

          --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yalnız burda terkler var…. 

          --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım derenin kenarındaki şeyleri söylüyor,  

derenin kenarındaki kaldırımlardan bahsediyor herhalde, 

          --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Evet,  evet  

          --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yaya kaldırımı ya, 

          --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yaya kaldırımı canım,   

          --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sağda olabilir bak,  sağda olabilir hastaneye çıkıyoruz 

ya derenin sağ tarafında,  

          --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Dere tarafında yapılırsa derede bir çalışma yapılacak 

ondan sonra,  

          --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani, 

         --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Gerekli çalışmadan sonra istinat duvarımı 

yapılacak, taş duvar mı yapılacak işte o çalışmadan sonra,  

          --Osman DURDU Meclis Üyesi: Dere kenarında kaldırımdan bahsetmiyorum o tamam 

birde sağ tarafı var ya yolun,  

         --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Evlerin dibinden bahsediyorsunuz,  

         --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Derenin bir tarafı sağ bir tarafı da sol tarafı,  

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi burada sağlı sollu kaldırım yok mu abi dere 

boyunda,   

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Var, 

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Orda tamam sol tarafı beklesin ama sağ tarafı yapılsın, 

          --Meclis Üyesi: Şimdi orda terkler var,  

          --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Şimdi şeye doğru giderken hastaneye 

doğru giderken yolun sol tarafında yaya kaldırımı var zaten, 

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Var zaten,  

         --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Tabi tabi,  

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Bir tarafı bina, bir tarafı bina, 

         --Meclis Üyesi: Şöyle değil mi? 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Var var, bir bölümde yok,  bir bölümde 

yok, 

         --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Orda terkler var yanlız, 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bir bölümde yok,  

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ama Caminin sağ tarafında,  

         --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Camiye kadar var camiden sonra yok,  
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         --Meclis Üyesi: ………….. 

         --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Terkler var orda,  

         --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle Başkanım şöyle anlıyorum ben galiba,  

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Ya dereye kenar olan yerde zaten hiç 

yok, 

         --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Osman Başkanım, 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Hiç yok dere tarafta, 

         --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Osman Başkanım şimdi caminin olduğu, caminin 

olduğu kısma kadar zaten sol tarafta pırıltının olmuş olduğu yer zaten mevcut binaların olmuş 

olduğu yerde kaldırımlar var fakat ilerleyen zamanlarda şeyde imarın bitmiş olduğu mülkiyet 

sorunlarının girmiş olduğu kaldırımın bir kısmının olmuş olduğu bir kısmının da olmadığı yeri 

kast ediyor herhalde ki şu an terklerin olmuş olması  gereken nokta var, ordan da devam 

ettirmesi lazım,  herhalde ben öyle anlıyorum doğru mu?   

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

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Doğru doğru, orda terkler var. Evet, tamam ben 

anladım Osman ….…..  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yolun sağ tarafına işte yapsın,   

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İşte orda terkler var, orda terklerin olması lazım 

ki onun devamında …. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam Osman Başkanım, tamam güzel. 

Takip edelim bu işi. Hızlıca yaptıralım. Mümkünse dere tarafına, yani sağ da sola da iki tarafında 

da kaldırım olması lazım. Gecikirse gecikecekse türlü gerekçelerle işte DSİ ‘nin izni rekreasyon 

çalışması ıslah çalışması, 

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şeyde derenin olduğu,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: En azından o arada Cami ‘yle ilerde plansız 

alanda kalan alanı da yaptıralım.  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle Başkanım tek eğimli ordaki asfalt 

çalışmalarını tek eğimli dereye doğru ….. verdikleri için sağ tarafta derenin olmuş olduğu yere 

ıslah çalışması yapmadan oraya zaten kaldırım yapmalarının yani imkanı dediğimiz de milli 

serveti harcamış oluruz, tekrardan yapboza dönmüş oluruz. 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yapılabilecek yere yapsın,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Yapılabilecek yerler gezeriz birlikte sıkıntı yok 

Başkanım, gerçekten ihtiyacımız var olan yerlerimiz var mı? Evet var. Orda da imarın mülkiyet 

sorunumuzu kalkmış olduğumuz hale 400 nolu sokaklar diyoruz yolun karşı tarafında eski 

kurban pazarının olmuş olduğu yerleri kast ediyor. Ordaki yol yürüyüş yolları hastaneye şey 

mezarlığa giden yollarda, evet bulunmamakta o da imarın bitmiş olduğu yerden sonrasındaki 

yola terkler şeyler oluşmadığı için onlar parsellerde, insanların kendilerine ait yerlerinde,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başkanım biz bastıralım. Bazen,   

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sanayi yolları mesela,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aynen öyle,  

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Kesinlikle,   

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bazen evet  gerekli maalesef, yapılıyor 

olmayan yerlere imar alanı olmayan alanlara konut var diye yol yapıyoruz. Doğalgaz istiyoruz, 

çocuklarımız yürüyor, dediği gibi Hastane var artık orda.  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Hem fikirdeyiz yani burda bu konuda, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hep beraber şey yapalım,  

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

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Talep edelim.  
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     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım orda bir  ilk köprüden sonra bir boru var. Üç tane 

metal boru var. Üstünden tam da okula denk geliyor. Sürekli öğrenciler karşıya geçiyor. 

Bildiğiniz boru kullanıyorlar ben onun iki üç defa Fen İşlerine bildirdim, oraya bir korkuluk….  

   --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Korkuluk yapıldı,  

   --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: ……. 

   --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Var var,  

   --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ne zaman yapıldı.  

   --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Var, 

   --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ne zaman, 

   --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi gidelim bakalım gene var, direk şeyde 

çakalderenin çıkışında çakaldere,  

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Müdürüm yaptık mı korkuluğu,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Var var,  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Tamam ben bir buçuk ay kadar takip ettim, iki üç defa da 

aradım en son……baktığımda yoktu,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: …… benim de ilgimi şeyimi çekti. Ordan çocuklar 

ve şeyler geçiyordu, yan tarafına köprüyü kullanmıyorlar,  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Tamam, çok sevindim.  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Üçlü köprüden geçiyordu ordan korkuluk yapılmıştı. 

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Köprüye beş adım ama ısrarla onun üstünden çocuklar yani 

artık zevk mi alıyorlar, bilemiyorum. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, bir bölümü evet ama Hastane yoluyla 

alakalı kısmı Büyükşehirle birlikte takip edicez.   

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım Büyükşehir konusunda Gemlik’le alakalı 

konuların Büyükşehir ‘de ……………..müşterek  bir araya gelelim ortak bir önerge verelim. 

Daha iyi olur diye düşünüyorum. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Memnun olurum. Evet, çok iyi olur. Evet, 

ana arterlerde büyük mağazaların kaldırım işgalleri ve vatandaşımızın yaya kaldırımlarını 

kullanamaması konusuyla alakalı da konuyu Zabıta Müdürlüğümüze ilettik, 

     --Meclis Üyesi: ……….. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İlettik. Müdürüm bu konuyla alakalı 

yaptığımız çalışmanın sonuçlarını bir rapor haline getirecez. Bütün parti gruplarıyla paylaşıcaz. 

Nereleri denetledik, kimler hakkında işlem yaptık, kimler tebligatımıza cevap verip anında 

düzeltti kendini, kimler cezaya muhatap oldu. Bütün bilgileri eksiksiz verelim. 

     --Zabıta Müdürü: Tamam,  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Birde Başkanım kaldırımlarla ilgili şimdi yeni bir şey 

yapıyorlar. Böyle herhalde Telekom yapıyor. 1,5 metre civarında beyaz kocaman kocaman 

blokları her yere koymaya başladılar yani bunları bir kenaraya çekme, yere gömme gibi bir şey 

şansı yok muydu da zaten yarım metrelik kaldırıma getiriyorlar koyuyorlar. Bide bazı yerlerde 

engelliler, görme engelliler için olan o sarı şeritleri de almışlar. Ortasına da denk gelmiş yani.     

O ciddi bir sıkıntı var.     

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bugün saat üç buçuk gibi konuyla ilgili 

bilgimiz oldu. Wattsaptan yurttaş attı. İlgileniyoruz bakalım. Telekomun mu? Telekomun 

diyorlar ama kime sormuş? Ne olmuş? Neye göre yapmış? Hiçbir şey yok. Acaba sadece ana 

arterlere mi yaptılar? Bize sormadılar dedim. Yok, dar alanlarda da var. 

      --Meclis Üyesi: Yanında da 

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Fiber hat çekiyorlar ondandır. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Fiber hat.  

      --Meclis Üyesi: Fiber hat çekiliyor. 
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       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. İlgileniyoruz taze bir iş herhalde. 

Hiç bize müracaat yok demi?  

       --Galip GÜR Meclis Üyesi: AYKOME ’ye vardır. İlçe belediyelerine bilgi vermiyorlar. 

Orda bir proje vardır. … 

       --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: ………… 

       --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik Belediyesinin % 100 hissesine sahip olduğu Gemtaş 

isimli şirketin; 2017-2018-2019 yıllarına ait kurumlar vergisi beyannameleri (2019 yılı yok ise 

son dönem geçici vergi beyannamesi),  2017-2018-2019 yıllarına ait mizanlar, 2017-2018-2019 

yıllarına ait Yönetim kurulu ve idari personelin ücret bordroları  ve  muhtasar beyannameleri. 

Yukarıda istenilen belgelerin 4982 sayılı bilgi edinme kanuna istinaden birer suretlerinin parti 

grubumuza verilmesini talep ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi,   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, Galip Abiden isteseydiniz.  

     --Meclis Üyesi: ….. 

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: ……….. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bunu direk Mali Hizmetlere   

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: ………….Gemtaş ’a yollayabilirsiniz.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır hayır Mali Hizmetler aracılığıyla 

yollayacağım. Nerden yollayacağım ben bu önergeyi sana?  

     --Cahide ATAŞ Yazı İşleri Müdür V.: Gemtaş’a direk gönderin Başkanım, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. 

     --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Milliyetçi Hareket Partisinin önergesiyle   

Gemtaş ’a ait sorulmuş olan suallerin Yazı İşlerimiz aracılığıyla Gemtaş’dan alınıp, Milliyetçi 

Hareket Partisine ve diğer parti gruplarına iletilmesi talimatını verelim, uygun mudur?    

   --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: …. Arzu Hanım ısrarla, 

   --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Hayır hayır kâğıt sarfiyatı olmasın dijital versinler. 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok yok duydun mu şeyi?  

   --Meclis Üyesi: Konuşuyorduk … 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabi konuşunca duyamadınız.  

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

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam bütün parti gruplarına geliyor bilgi. 

   --Meclis Üyesi: Teşekkür ediyoruz. 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Rica ederim. İçlerinden cevap verebileceğim 

bir şey var. Orda çalışan kızımız hariç benim bildiğim Gemtaş’tan bizim yönetim kurulu üyesi 

arkadaşlarımız, başkanımızın hiçbir kuruş para aldığı yok. Bordroyu da bordo olarak vermek 

doğru mudur, değil midir usul açısından ona da siz cevap verin. Ama rakamları verin en azından 

yani.  

    --Meclis Üyesi: ………. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam işte araştırsınlar. Rakamları 

versinler bir kere de, hani bordro detayı bilmem doğru mudur, değil midir?  

    --Meclis Üyesi: ……… 

    --Galip GÜR Meclis Üyesi: Kişisel verilerin korunması açısından, 

    --Meclis Üyesi: ……… 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, sonraki önerge, 

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Belediye başkanı olarak göreve geldiğiniz günden bugüne 

kamuoyundan takip ettiğimiz kadarıyla çeşitli konular hakkında vatandaşlarımızın görüşünü 

almak koşuluyla anketler yaptırdınız. Örneğin Eski Pazar Caddesi yolunun tek yön mü, çift yön 

mü veya yaya kaldırımları yeterli mi yetersiz mi gibi. Bu konu ve diğer konular hakkında 

yaptırdığınız anketlerin sonuçları nelerdir ve bu sonuca göre uygulamaya başladınız mı? Bu 

konular hakkında grubumuza bilgi verilmesini talep ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, 
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    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İlgili anket Basın, Yayın, Halkla İlişkiler ve 

Muhtarlıklar Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. Kendisi yok. Raporlu, hasta.  Onun vekili dönem 

dönem Alihan sen mi oluyorsun? Kim oluyordu. Peki, Zeynep biz ilgilenelim. Ordan aldığımız 

verileri paylaşalım gruplarla.  

    --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım,  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Amacımız şu anket sonuçları sizce malum mu? 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi burda bilgi verebileceğim kadar 

detayları aklımda değil. Tek soru sormadık çünkü.  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tek yön mü olsun? Çift yön mü olsun?  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Biz ne yapacağımızı daha çok merak ediyoruz.  

    --Meclis Üyesi: Uygulama …. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tek yön mü olsun? Çift yön mü olsun? 

Efendim kaldırımlar böyle mi kalsın, daraltılsın mı? Nasıl? 

    --Meclis Üyesi: Tek yön mü olsun, çift yön mü? 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onu sordum, söyledim. İşte buna benzer iki 

üç soru var. Bütün detaylar gelsin.  

    --Meclis Üyesi:  Anket bitti mi? 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Anket bitti ya. Onun sonuçları var elimizde. 

O tarihten beri var ama ordan aldığımız muhtarlarımızla da yaptığımız değerlendirmeler 

neticesinde, ordan aldığımız sonuçlar doğrultusunda orasını yine tek yön. Kaldırımları iki tarafta 

da bir parça daralmış. Zeytin ağaçlarıyla bütün sağı solu. Geçtiğimiz o yerde kayan imalatı 

değiştirdiğimiz,  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir çalışma yapın dedim. Onun proje 

çalışmaları yapılıyor. Şunun için geciktik. Bir, o elektrikle alakalı sorun var. İki, beton dökülmüş 

şeylerin altına. O ordaki Hacı abi orayı yaparken o kaldırım taşlarının ya da ne diyorlar o 

yerdeki,   

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Parke, 

    --Meclis Üyesi:  Mermer, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mermerlerin 

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Mermerlerin, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mermerlerin altı beton. 

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Travertenlerin altı evet, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komple beton dökülmüş, 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Sağlam iş yapar Hacı abi, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Acaba bir taraftan şey yapalım. Bir tarafı 

daraltalım da bir şeyimiz oldu ama çalışılıyor. Bir detay ortaya çıktığında mutlaka paylaşırız. 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Kime yaptırmıştınız pardon hani kaydırmazlık yapılacaksa 

sadece üstüne yapıştırsın. Kırması daralacaksa kıracak değil mi? Daralmayacaksa kırılmayacak 

tabi ki, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabi tabi daralmayacaksa bir şey yok ama 

hani daralmanın yaratacağı bir şeyde var. Biraz daralsın bu yol diyorlar. Bir araba dururken tek 

yön olduğunda bir tarafta park oluyor. 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: ……. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Emrah bilir o caddeyi. 
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    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım o caddede ki en büyük sıkıntı ışık, aydınlanma yok 

o cadde de. Yani ağaç koyduğunuzda dükkânların önü kapancak. Görüş açısı kısalacak. Pek bir 

yararının esnafa olacağını sanmıyorum ama o parktaki gibi beyaz büyük aydınlatmalar var ya, o 

aydınlatmalardan o cadde aydınlatılabilirse güzel bir görüntü olur. Caminin köşeyi döndükten 

sonra orası şey gibi duruyor. Yani gitme gitme diyor insana, resmen gelme buraya diyor. 

Karanlık bir havası var. Esrarengiz bir havası var. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet ilgili yerle alakalı zaten önce çizimleri 

hazırlanacak. Ondan sonra imalata başlayacağız. Birde zamanlama açısından da bölge esnafıyla 

mutlaka değerlendirme yapmamız lazım. Gerçi hangi mevsimde yaparsak şikayet  olacak. Ama 

sonuçları itibariyle doğru şey budur, bunu yapacağız dediğimizde şey yaparsa, destek verirse 

vatandaş sorunda olmayacaktır.  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Sonuçlar geldi elimize. İsteseniz bilgi 

verelim. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hangi sonuçlar? 

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Anket sonuçları. Ne sorduk, kaç kişiye 

sorulmuş ya da,  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Vakit almasın,  

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Tamam, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yazılı veririz tamam. 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Teşekkür ederiz. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Bir sonraki madde, 

önerge. 

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Daha var mı yaa? 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha Marmara Entegreyle alakalı bunu zaten 

ortak önerge halinde hallettik. 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Tamam evet. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Okutmuyorum.  

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İlçemizde bulunan mahalle, cadde, sokak ve ana arterlerde 

ışıklandırma yetersiz durumdadır. Dolayısıyla Gemlik Karanlıktır. Vatandaşlarımızın güvenliği 

ve sosyal yaşamını etkileyen bu sıkıntının ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemelerin 

yapılmasını talep ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi meclis grubu, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Park Bahçeler ve Fen 

İşleri Müdürlüğümüz bu konuyla ilgili çalışma yapıyorlar. Hatta Park Bahçeler Müdürümüz 

Uedaş’tan gelen bir arkadaşımızla birlikte Gemlik’in aşağı yukarı her yerini gece dolaştılar. 

Nerde aydınlatma yetersiz. Nerde lamba sebebiyle, ampul sebebiyle, nerde işte eksik direk 

olduğu için yetersiz konusuna sorusuna bir cevap buldu. Değil mi Alihan? 

    --Alihan KUZU Park ve Bahçeler Müdürü: Başkanım …. Bütün çalışmayı hazırlıyoruz 

Başkanım. Manastır bölgesi ve Umurbey bölgesini tamamladık. Şimdi köylerde Engürü 

Mahallesini falan gezicez,    

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam,  

    --Mahmut SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi:  Şehir içini de … 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şehir içi yapıldı değil mi?  

    --Alihan KUZU Park ve Bahçeler Müdürü: Şehir içi tamamlandı. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şehir içi tamam. 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Başkanım özür dilerim,  

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şunun için yaptık bunu özür dilerim.  

   --Osman DURDU Meclis Üyesi: Buyurun buyurun,  
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   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu geçen yıl 4 milyon 500 bin liraymış 

Uedaş’ın harcama yetkisi. Yatırım bütçesi. Bu sene 15 milyon 500 bin liraya çıkmış. Bu anlamda 

destek olabilir durumdalar. Yatırım yapmaya müsaitler. Bu fırsatı kaçırmayalım. Karanlık 

alanların tamamının tespitlerini yapın. Gidip bir plan doğrultusunda yaptıralım, yapalım dedik. 

Ona çalışıyorlar şimdi.   

    --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Bu ana arterlerdeki aydınlatma yapımı ve ücreti ilçe mi 

ödüyor, Büyükşehir mi? 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani, 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Yapımı demeyelim de ücreti ne? 

     --Meclis Üyesi:  Büyükşehir, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bizim uhdemizde bulunan alanlarda park 

bahçeler de dâhil biz, Büyükşehir’in uhdesinde olan alanlarda da Büyükşehir yapıyor. 

Bazılarının yatırımını Uedaş sokak aydınlatma direklerini, bazılarını da belediyeler yapıyor. Biz 

ya da Büyükşehir. Alçak olanlar var ya direkler, onları ya Büyükşehirdir, dekoratif olanlar. Ya 

Gemlik Belediyesidir. Uzun aydınlatma direkleri tekli ya da çiftli, çift yönlü Uedaş tarafından 

yapılıyor.  

  --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Şunun için söyledim yani bizim Gemlik’te bir misafirimiz 

geldiği zaman gel şu caddemizi gezelim, güzel bir caddemiz var diyebileceğimiz bir caddemiz 

maalesef yok. E bunun olmuyor olmasının bir çok sebebi var. Ama en azından aydınlatalım 

caddeleri,  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, 

  --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Karanlık, 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Doğru, 

  --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: ……….. 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya bir taraftan şeyde hani sadece estetik 

açıdan da değerlendirmiyorum. Işığın olduğu yerde, 

  --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Evet, 

  --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Yaşam var. 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, yaşam var. Bu kadar yani, 

  --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Aynen öyle,  

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ne kadar şeyse, aydınlıksa o kadar 

hareketleniyor. O kadar insan oraya gidiyor. Dolayısıyla bizde aynı yerdeyiz çalışıyoruz. 

  --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Sağ olun. 

  --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  O yüzden de bizim sembolümüz ampul. 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Floresan olsaymış daha iyi olacakmış.   

  --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Aydınlığın en temel ögesi, 

  --Meclis Üyesi: Led var artık 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Led var artık led evet evet. Led var. 

  --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  O da ampul sonuçta, 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet bizi aydınlattığınız için teşekkür 

ederim. Kapatabilirsiniz lambaları. 

  --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yok karanlıkta kalmasın,  

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet sonraki önerge lütfen. 

  --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İlçemizde bulunan ibadethanelerin tuvalet ve lavabolarının 

ayrıca ibadethanelerin içinde bulunan halıların temizliğinin belirli günlerde belediyemiz 

marifetiyle yapılmasını talep ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi,  
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  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Temizlik İşleri Müdürümüz ayrıldı mı? 

Bütün camilerimizi ve ibadethanelerimizi Cuma günleri, Cuma namazı öncesinde mutlaka 

ekiplerimiz dolaşıyorlar. Hem bahçe temizliğini yapıyorlar.  Hem tuvalet ve şadırvanları varsa 

şadırvanlarını.  Yılda en az iki kez de halı temizliği yapılıyor camilerimizde. Nasıl? 

  --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Başkanım bundan önce gündeme getirmiş olduğumuz 

bölge, şey sosyal yaşam merkezinin ordaki tuvaletlerin açılmadığını söylemiş olduğumuz bir 

noktamız vardı. Birde sahildeki caminin yanında yine meclis gündemi almış olduğumuz tuvalet 

ve şadırvan ihtiyacımız vardı. Dışarıdan gelen bayanların abdest alma yerlerinin mevcut planda 

olmadığını ve burda gereksinim duyduğumuzu söylemiştik. Bunlarla alakalı Fen İşlerine 

söylemiştik. Fen İşlerine söylemiştik. Hala bir çalışmamız var mı? 

  --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Bir önergemiz vardı onunla alakalı. Yazılı önergemiz, 

  --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Bir çalışmamız var mı? Herhangi bir şey yapılacak 

mı? Veya,  

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben hatırlayamadım çünkü, 

  --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Veya,  

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bilgim var. Müftü Beyden ama buda önerge 

olduğunu bilmiyordum. 

  --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Veya direk dicez  Müftü Bey’e havale ettik. Diyanet 

İşlerimi yapsın dicez bilmiyorum, hani şey için soruyorum. Burda önceden de,  

  --Meclis Üyesi: …………….. 

  --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Evet, 

  --Meclis Üyesi:  Dedi ki o abdest alma yeri, 

  --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Kayıt almıyor şimdi kayıt alması lazım onun için 

söylüyorum.  

  --Tekin RAMA Meclis Üyesi:  Onu biz mi yapalım? Belediye mi yapar diye söylediğinde ben 

Uğur Başkan’a söyledim. Kendisi yapsın dedi.  

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bana önergesiyle alakalı inanın bilgim yok. 

Belli ki benim olmadığım bir toplantı. 

  --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Daha önceden, 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bana Müftü Bey bu konuyla ilgili geldi dedi 

ki “Başkanım o yerde orada cami alanının olduğu yerde bize bir yer verin biz bunu kendimiz 

yapacaz. Bana böyle geldi konu. Bende Sayın Müftüm ilgili alan otopark alanı Gemlik Belediye 

Meclis kararıyla Spor Kulüpleri Birliğine verildi. İlgili arkadaşımızla görüşelim. Onların onayını 

aldıktan sonra memnuniyetle,   

  --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Bizde geçen haftaki, 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Destek olalım dedik.  

  --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Geçen haftalarda aynı önergenin benzer şeklinde, 

bizde benzerini verdik. Tuvalet ve tuvalet ve şeylerle alakalı, 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam önerge nereye gitti? 

  --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Kum,  

  --Meclis Üyesi: ……….. 

  --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Kumladaki, 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Müdürlüğe mi? Komisyona falan mı? 

  --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Müdürlüğe gitti müdürlüğe, 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle mi. E niye Tekin RAMA gitmiş oraya 

incelemeye.  

   --Meclis Üyesi:  ……….. 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha o da daha önce, 

   --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Biz,  biz de verdik Kumladaki mesela tuvaletin Kumla 

Camisinin, köy içerisindeki caminin tuvalet ihtiyacının olmuş olduğu bir noktamız vardı. Bunları 

yine buda yine aynı şekilde söyledik. Şeyin Sosyal Yaşamın ordaki caminin olmuş olduğu 

tuvaletlerin açılmadığını, 
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  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam onu Çevre Komisyonu halledecek 

şimdi. 

  --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Halletçez, halletçez,  

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam,   

  --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Fark etmez bunu da çevre komisyonuna göndereceksek 

gönderelim. Bir an önce hani çözüm noktasında gene söylüyoruz. Yani gerçekten ihtiyaç bunlar. 

Yani gerçekten ihtiyaç. Değerlendirmek noktasında komisyona atıp ta ileri tarihe ertelemektense 

planlayıp bir önce yapmak veya yani çözüm noktasına bakmak lazım.  

 --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Akil insanlar mı söyledi bunu. 

 --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Cahil insanlar, 

 --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Nasıl yani,  

--Galip GÜR Meclis Üyesi:  Akil akil,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Akil veya şeyi nerden çıkarttık ben onu anlamadım. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi:  Anlayan anladı önemli değil.   

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Yo ben anlamadım. Yok, bana sordunuz da hani ben 

anlamadım için söylüyorum. Açarsanız. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Açarlar,   

 --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Lar ama Şamil Başkan, 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki,   

 --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Çok özür diliyorum.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Uzadı herhâlde toplantı. Yorulduk artık. 

 --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Akil insanlar mı soruyor derken ben onu anlamadım 

gerçekten. Hani şimdi,  

 --Meclis Üyesi: ………….   

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başkanım toplantıdan sonra konuşusunuz 

Galip Bey’le. O cevap verir.  

 --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Uzun uzun konuşuruz 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, uzun uzun konuşursunuz. Zeynep 

notunu alalım. Özellikle şeyde, 

 --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sosyal Yaşamdaki kapalı, 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yo yo onu siz halledeceksiniz,  

 --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Tamam o bizde. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onu değil sade,  

 --Osman DURDU Meclis Üyesi: Hepsini, 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bütün  evet hepsini, 

 --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Tamamını hiç sıkıntı yok, 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet,  

 --Osman DURDU Meclis Üyesi: Siz böyle, 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sahildeki, sahildeki caminin tuvalet ihtiyacını 

karşılayacak işi tesis edelim. Tamam mı?  

  --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Başkanım burda her Cuma bütün Cemevi dâhil 

ibadethanelerin o temizlikleri yapılıyor dediniz demi? Her Cuma, 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Cemevine her Cuma gidiliyor mu 

bilmiyorum ama camilerin tamamına daha yeni ya bugün işte şeyde yine konuştuk.  

  --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Temizliği yapılıyor demi, temizliği yapılıyor.   

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tuvaletlerinin, şadırvanlarının ve 

bahçelerinin temizliği yapılıyor.  

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

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İki kez de yılda halıları yıkanıyor.  
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  --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Çok iyi sağ olun. Çünkü bunu şöyle düşünmemek lazım ya 

camideki görevli yapsın diyebiliriz de demeyebiliriz de. Neden mesela biz bir yabancı veya 

başka bir beldeye gittiğimiz zaman wc ihtiyacımız varsa önce cami minaresi bakıyoruz. Çünkü 

yüzde doksan dokuz vardır diyoruz orda ve ücretsiz bunlar. Teşekkürler. 

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

  --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Var mı daha? 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sonraki önerge lütfen. 

  --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İlçemiz Hisar Mahallesinde kaba inşaatı tamamlanmış olan 

Kuran Kursu’nun tamamlanmasını; bu aşamada en azından çatısının kapatılmasını ve dış 

cephesinin yapılmasını talep ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hisar Mahallesinde ki. Arkadaşlar oraya yani 

bana verilen bilgi bu. Hukuken bir şey yapmamız mümkün değil. Terkedilmiş yer. Seviye 

tespitleri yapılacak. O inşaat sosyal konutlarda da müteahhitlik hizmeti veren bir firma tarafından 

yapılmış. Aynı anda da yapımından, yapımı bırakılmış yani. Ne diyorlar ona? Ne dediler işte, 

   --Meclis Üyesi: ……………. 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, Cumhurbaşkanlığına müracaat etmiş.  

   --Meclis Üyesi:  Tasfiye, 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tasfiye talebiyle.  

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

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yer bizim. İnşaatı biz yaptırıyoruz. 

   --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Yer belediyenin ya, 

   --Osman DURDU Meclis Üyesi:  … sözleşme vardı… 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Var var olmaz mı. 

   --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: İhale var. 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İhale var ihale.  

   --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  İhale var 

   --Osman DURDU Meclis Üyesi: ……….. 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, evet. İhaleyle. Tıpkı sosyal konutlarda 

ki inşaatlar gibi ihale etmişiz orayı da. O firmayla, 

   --Osman DURDU Meclis Üyesi: ……….. 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok yok aynı kişi o firma,  

   --Meclis Üyesi: ……….. 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İkisini de alıyor tabi. Bağış falan yok.  

   --Meclis Üyesi: ……….. 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İşi bırakınca şöyle bir durumla karşı karşıya 

kaldık. Hepsini bıraktı. Hepsini. Hepsiyle alakalı aynı işlemi yürütüyoruz. Seviye tespitlerini 

yapmamız lazım. Ondan sonra,  

    --Meclis Üyesi: ……….. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabi çağırcaz, karşılıklı anlaşmaya çalışçaz. 

Anlaşamaz isek mahkeme ayağı var bu işin. Ve o ana kadar orda devam eden binalar, 

apartmanlarımız vardı biliyorsunuz. Onlar için de aynı şey geçerli bir şey yapamıyoruz. 

   --Osman DURDU Meclis Üyesi: ……….. 

   --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Tasfiye talebi yapılalı ne kadar olmuş Başkanım? 

Zeynep Başkanın hani tasfiye talebini cevabını, 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bizden önce, 

   --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Cevabı geldi mi? Mahkeme şeyi oldu mu? Bir 

tanesinin mesela tasfiye talebinde bulunan bir tanesinin geri talebi gelmişti diye ben biliyorum. 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tasfiye talebi yapanların hepsine gelmedi 

mi ret cevapları? 

  --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Reddin,  

  --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Geldi, 
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  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ret cevapları hepsine geldi. 

  --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Tamam ret cevabı geldiyse o zaman bizim yani, 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İşte ondan sonrası devam ediyor. 

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

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sözleşme hükümlerinin yerine getirisiniz 

diyor feshettik. Feshettikten sonra yürüyecek işte hukuken bir prosedür onu yürütüyoruz şuan, 

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

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabi tabi fiyat tespitleri yapılıyor.     

   --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Tasfiye ret olmuş.  Gerekli işlemler devam ediyor 

diyorsunuz.  

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aynen öyle. Şeyde yapamıyoruz yani o tek 

o bina değil, yukarıda sosyal konutların bulunduğu alanda da devam eden işler var ve 

yapamıyoruz. Ben teşekkür ederim. Sonraki önerge, 

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İlçemiz eski adliye binası önünde adliye personelinin 

kullanması için düzenlenen otopark alanını adliye binasının taşınması sebebiyle işlevini 

yitirmiştir. Bu nedenle gerekli düzenlemelerin yapılarak bu alanın mevcut park alanına dâhil 

edilmesini ve vatandaşımızın kullanımına açılmasını talep ediyoruz. Milliyetçi Hareket 

Partisi, 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Güzel, teşekkür ederim arkadaşlar. Bu daha 

önce bildiğim kadarıyla yeşil alan, park alanı içerisinde bir yerdi. Mecburiyetten adliyenin 

buraya gelmesi sonucu otopark alanı olarak kullanılmak üzere, evet şeye vermiştik. Adliye 

binamıza geçici olarak. Hızlıca işlem tesis edelim. Gerekli düzenlemeyi yapalım. Orayı tecrit 

edilmiş alan olma görüntüsünden çıkartalım ve parka dâhil edelim. Teşekkür ederim. Sonraki 

önerge lütfen. Son önergeymiş.  

   --Meclis Üyesi: …………. 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok, Mahir geldi şimdi sonra kanunen 

sıkıntıya düşmeyelim diye okutturmuyorum. 

   --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İlçemizde bulunan Bağ-Kur sanayi sitesinin yollarının yetersiz 

olması, yolların işgal edilmesi ve dükkânların görünümü hakkında tarafımıza hem dükkân 

sahipleri hem de vatandaşlarımız tarafından ciddi şikâyetler gelmektedir. Bu konu hakkında 

belediyemizin gerekli çalışmaları yaparak Bağ- Kur sanayi sitesine bir düzen getirmesini talep 

ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir öneriniz var mı arkadaşlar? 

   --Meclis Üyesi: …………. 

   --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sorun yok,  

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bana söyledi Mahmut Abi daha önce,  

   --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam, 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Detaylı konuşamadık, 

   --Osman DURDU Meclis Üyesi: Öneriniz var mı diye mi soruyorsunuz, 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet evet, 

   --Osman DURDU Meclis Üyesi: Çalışalım Başkanım, Komisyona gitsin. 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Kime yollayalım bunu, 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Nasıl isterseniz. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu önemli ya sahi o yolun kenarında dört 

başı mahmur, gözümüzün bebeği bir yer aslında. Tek başına çevre yeterli mi, İmar ve Çevreye 

beraber mi yollayalım? 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: İmar da olsun. 

     --Meclis Üyesi: İmar da olsun. 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bizim oradaki önergemizin,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Aslında İmar’ın işi bu, 
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     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Arka planında şu da var. Acaba ne yapılabilir oraya. 

İmar’da olsa olur, dönüşüm vesair.  İyi olur. İmarla müşterek olsa,  

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ama isterseniz Tarım’a da olur. 

      --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: ……… 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet aynen aynen,    

      --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: ……… 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki, söz konusu önergenin gündem 

maddesi haline getirilerek Çevre Komisyonu ve İmar Bayındırlık Komisyonuna ortak olarak 

havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir. Arkadaşlar sekize on var saat. Denetim Komisyonu sonuçlarını okuyayım. Ondan 

sonra da ikinci toplantıda, birleşimde görüşmek üzere Cuma günü beşinci gün o güne denk 

geliyor. Cuma günü saat yine on yedide değil mi? Tamam.  

      --Meclis Üyesi: Tamam. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet arkadaşlar; Denetim Komisyonu 

üyeliğine seçimlerde sonuçlar elimde. Buradaki sonuçlara göre Songül ŞANLI ve Galip GÜR 27 

oy, Oğuz HANÇER 26 oy, Elif ACAR 16 oy ve Emrah KESKİNDEN 14 oy, Aydın 

BAYRAKTAR ve Tekin RAMA’da birer oy alarak, Songül ŞANLI, Galip GÜR;                

Songül ŞANLI, Galip GÜR, Oğuz HANÇER, Elif ACAR, Emrah KESKİNDEN 2019 yılını 

denetleyecek komisyonumuzun üyeleri olarak  seçilmişlerdir. Görevlerinde başarılar diliyorum. 

Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bir sonraki birleşimi Cuma günü saat on yedide yapalım. Böyle 

olması uygun mudur arkadaşlar?  Cuma günü saat on yedi ikinci birleşim için uygundur. Peki, 

herkese hayırlı akşamlar.  
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      Katip Üye 

       Sedat ÖZER         

         Katip Üye 

Mehmet Uğur SERTASLAN 
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