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 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok Değerli Meclis Üyelerim, çok 

kıymetli daire müdürlerim, Gemlik’in çok kıymetli yaşayanları, çok kıymetli hanımefendiler, 

beyefendiler. Ekim ayı toplantımızın 1.birleşimini yeterli çoğunluk var açıyorum. Gruplar 

adına mazeret belirtmek isteyen var mı arkadaşlar? Herkes tamam mı? Peki.  

Geçtiğimiz 1 ay içerisinde son toplantımızdan bu yana önemli günler ve önemli 

olaylar olmuştur. Kısaca değinmeye çalışacağım. 27 Eylül Pazar günü Romanya’nın Novadari 

şehrinde, Gemlik’in kardeş şehridir. Yerel seçimler oldu. Orada tanıdığımız çok kıymetli iki 

arkadaşımız, iki ayrı siyasi partiden mücadeleye girdiler. Bir taraftan üzüntülüyüz. Bir 

arkadaşımız seçimi kaybetti. Bir taraftan mutluyuz, yine başka bir arkadaşımız seçimi 

kazandı. Sevgili dostum Filorin’i tebrik ediyorum huzurunuzda. Yeni dönemde başarılar 

diliyorum.  

Millet İttifakı paydaşımız İyi Parti’nin gerçekleştirilen 2. Olağan Kurultayı’nda tekrar 

göreve seçilen Sayın Meral AKŞENER’i tebrik ediyorum. Sonucun hem İyi Parti’ye hem de 

ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.  

Kumla, Karacaali ve Narlı bölgelerinde dolu yağışından etkilenen çiftçimize destek 

olmaya çalıştık. Bu desteği ortaya çıkartırken ilk iş Tarım Komisyonunun üyeleriyle görüştük. 

Tarım Komisyonumuzda Cumhuriyet Halk Partili üyeler var. Ama Milliyetçi Hareket Partili 

ve Adalet ve Kalkınma Partili üyeler de var. Ben her birine, bütün komisyon üyelerine 

huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Koşulsuz, şartsız, doğru iş. Devlet bu tip 

durumlarda vatandaşının yanında olmalıdır. Biz de devletin bir kurumu olarak memnuniyetle 

orada bulunmalıyız dedi. İnşallah Ankara’dan da bölge için, bölge halkı için sevindirici 

haberleri de beklediğimizi ifade ediyorum. Bütün arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. 

Bu konuda destek verdikleri için. Bu elbette bilgi de vermek lazım. Bir sonuç ortaya çıktı. İki 

gün diye başladık. 100 ton alalım. 200 bin lira civarı bir bütçe ayıralım diye konuşmuştuk 

komisyonda ama hem bölgeden gelen yoğun talep, hem de ilk gün toplanan zeytinden elde 

ettiğimiz yağdaki kalite ki sonraki günlerde de aynı şey ortaya çıktı. Bizi devam etme 

cesaretiyle karşı karşıya bıraktı. Kemal hazır mıyız bu konuyla alakalı? 

--Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: Hazırız Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hadi bununla ilgili bilgilendirme 

yapalım meclis üyelerimize. 

--Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: Arkadaşlar sunumu açalım. Sayın Belediye 

Başkanım, Kıymetli Belediye Meclis Üyelerimiz. 29 Eylül Salı günü Gemlik’te meydana 

gelen şiddetli dolu yağışında zeytin hasadına hazırlanan üreticimiz büyük zarar gördü. 

Küçükkumla, Büyükkumla, Karacaali ve Narlı köy mahallelerimizde etkili olan dolu yağışı, 

yer yer bazı bölgelerde %50, bazı bölgelerde %85 arasında ürün kaybına neden oldu. Dolu 
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felaketi nedeniyle zeytinlikleri zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek 

amacıyla atılacak adımlarla ilgili Belediye Meclisimizin Tarım Komisyonu üyeleriyle toplantı 

gerçekleştirildi. Belediye Başkanımız acil olarak köy muhtarlarımız ile bir araya geldi.  

Küçükkumla, Karacaali, Narlı ve Büyükkumla köylerimizde yaşanan dolu yağışı 

sebebiyle, mahsulü zarar gören üreticimize destek olmak için, Gemlik Belediyesi olarak 

zeytinlerin 4 TL’den alınıp, üreticiye destek sağlanması kararı alındı. Türkiye’nin en kaliteli 

sofralık zeytinine sahip Gemlik’imizde üreticimizin zeytinleri alım noktalarında belediye 

personelimiz ve vatandaşlarımızın dayanışmasıyla alımı 4 gün boyunca yapıldı. Şimdi 

bununla ilgili kısa bir slayt hazırladık Başkanım. Sizlere detaylarıyla ilgili bilgi de vereceğiz. 

Geçebiliriz arkadaşlar. Görüyorsunuz ürünün yerdeki hali. Devam edelim. Bu da Belediye 

Başkanımızın başkanlığında Tarım Komisyonu ve İlçemizdeki önde gelen zeytin üreticisi bir 

fabrika sahibi meclis üyemizle bir araya gelmiştiniz. Devam edelim arkadaşlar. 

Marmarabirlik’ten kasa ve tartı desteği aldık Başkanım. 4 köyümüzde Marmarabirlik alım 

yerlerini kullandık. Devam edelim. Teşekkür ediyoruz 4 gün boyunca köylerde 

personelimizin ziyaretindeydiniz. Devam edelim. Büyükkumla, Karacaali, Narlı ve 

Küçükkumla bölgelerinde gün gün zeytin alımlarını açıklayayım Başkanım. Narlı köyümüzde 

1.gün, 2.gün olmak üzere 1035 kg zeytin alındı. 3. ve 4.günlerinde Narlı köyümüzden zeytin 

alımı gerçekleşmedi. Karacaali daha yoğun bir şekilde devam etti Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir es ver Kemal. 

--Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: Buyurun. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili meclis üyelerimiz, tabloda 

da gördüğünüz üzere felaketin yoğun şekilde Büyükkumla, Karacaali üzerinde, bütün arazi 

üzerinde yoğunlaştığını, Narlı’yı, işte Karacaali’ye bitişik alanlarda sıyırıp geçtiğini, ama 

Küçükkumla’da da yine Büyükkumla merasına yakın bölgelerde özellikle çok ciddi şekilde 

tahrip ettiğini görüyoruz. Sevindirici hani kötünün iyisi, Küçükkumla’nın bir bölgesinde zarar 

yaratacak bir durum ortaya çıkmamış. Narlı kendini iyi kötü kurtarmış ama Büyükkumla ve 

Karacaali bütün merasında Küçükkumla’da neredeyse yarıda, yarı arazisi üzerinde böyle bir 

felaketle karşı karşıya kalmış. Devam edelim. 

--Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: Evet, Başkanım. Karacaali köyümüzde 4 gün 

toplama 42.000 kg’dan fazla zeytin toplandı. Büyükkumla’da 59.000, 60 tona yakın zeytin 

toplandı Başkanım. Özellikle Küçükkumla’da daha fazla zeytin alımı görüldü. 78.000 tondan 

fazla zeytin toplandı. 4 gün boyunca 182.454 kg zeytin toplandı. Bu zeytinler daha sonra 

dediğim gibi yağhanemize gitti. Yağhanede bu zeytinlerin asilite oranları ve rekoltelerine 

bakıldı. Diğer slayta geçelim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Oraya geçerken, sevmiyor affına 

sığınarak söylüyorum. Burada bize verdiği destek çok kıymetlidir. Milliyetçi Hareket Partili 

belediye meclis üyemiz sevgili Mahmut SOLAKSUBAŞI’ya bütün Gemlik kamuoyunun 

önünde, köylülerimiz adına teşekkür ediyorum. Hiçbir kuruş almadan, 4 gün yağhanesini 

sadece ve sadece üreticinin, işte mağdur olan üreticinin zeytinini sıkmaya kullandı. 

Muhtemelen zarar verdik ona, kendi zeytini de beklerken kızıştı gibi bir durum ortaya çıktı. 

Teşekkür ediyorum kendisine. 

--Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: Sayın Başkanım, günlere göre randıman 

sayılarını göreceksiniz, ritilerini göreceksiniz. İlk gün, 2.gün, 3. ve 4. gün 5 kilo civarından 

randımandan zeytin aldık. Bu konuda gayet başarılı bir randıman oranına sahibiz. Asidite 

oranına gelince zeytinin 1.ve 2.günü 0,6 ve 0,7 dizyem asitle yağ elde ettik. Fakat sizin de 

söylediğiniz gibi 3.ve 4.günün zeytini yerde kalmasıyla oluşan toksitlenme sonucu 1 ve 1’in 

biraz üstüne çıktı. 36.190 lt yağ elde edildi. Bunlar şu an tanklarımızda satışa hazır halde 

beklemektedir. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir es daha verdirttireceğim. Sevgili 

arkadaşlar, 08 dizyem Mahmut abi bu konuda hatalı bir şey söylersem müdahale et lütfen. 08 

dizyem sofralık, 1.sınıf, erken hasat yağ gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Çok kıymetli bir yağ 
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bu. Şifa niyetine, sabah kahvaltılarında, salatalarınızda tüketebileceğiniz bir yağ. Damak tadı 

bu yağı çok kullanmayan insanlara çok şey gelmeyebilir ama bildiğiniz ilaç. Müthiş iyi bir 

yağ çıktı. 3. gün topladığımız 1 asit yağ ve diğer 2.gün ve 1.gün topladığımız yağları paçal 

ettiğimizde, karıştırdığımızda yine 08 asidin altında bir yağa sahip olacağız. Bugün bütün 

gündür Mahmut abi toptan bu yağı kaça elden çıkartabilirizi çalışıyor. 19 lira civarı bir rakam 

üzerine çıkamadık henüz ama sevindirici Teoman hekim abimiz ilk üretimi gördüğünde aradı 

ve 1 ton yağı 25,00 TL dan satın alacağının bilgisini verdi. Yine Sevgili Ali SOLAKSUBAŞI 

Amerika’dan aradı. “1 ton da ben alacağım yine 25 lira bedelle her birini dökme olarak” dedi. 

Mahmut abi, aynı tankın içinde 4 ton civarı geliyor. “Geri kalanını da mutlaka ben alacağım 

yine aynı bedelle” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle görüştüm. İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi destek verecek gibi görünüyor. Henüz sonuçlandırmadık. Onlar 2 kiloluk ve 5 

kiloluk şekilde talep etti. Ambalaj bedellerini de 25 liranın üzerine koyup istedik. Çünkü son 

1,30 dediğimiz yağın bedeli düşük arkadaşlar. Onu sübvanse edebilmek için diğer kalemlere 

2-3TL kâr koymak gibi bir mecburiyetle karşı karşıya kaldık. Bursa Büyükşehir Belediye 

Başkanımızla ben bizzat görüştüm. “Konuyla ilgili bilgi sahibi, fikir sahibi olduğunu ama 

bilgi sahibi olamadığını söyleyerek görüşüp, mutlaka biz de bu işin içinde olmaya gayret 

edeceğiz. Doğru iş yapmışsınız teşekkür ederiz” dedi. Ondan da haber bekliyoruz. Durum bu 

ama en kötü her bir kilogramın Mahmut abi 19 lira mı? 19 lira geri kalan yağı toptan şekilde 

satabilir durumdayız. Eğer öyle yaparsak, belediyemizin bütçesinden bir miktar ilave etmek 

zorunda kalacağız. Bu konuyla ilgili de mutlaka gruplara bilgi vereceğiz. İşi Ticaret 

Borsası’na kayıt yaptırdık. GEMTAŞ üzerinden organize edeceğiz. Fatura kesme yetkisi bu 

sayede ortaya çıktı. Aynı zamanda müstahsil makbuzunu da alabilir durumdayız. GEMTAŞ 

üzerinden yürüteceğiz. Bu konuda da bilginiz olsun. Buyurun. 

--Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: Sayın Başkanım, biz de GEMTAŞ 

şirketimizle birlikte koordineli çalışarak önümüzdeki hafta üreticimize paralarını dağıtmaya 

başlayacağız. Organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Ben buradan başta siz olmak üzere emeği 

geçen bütün personelimize, önce şahsım ve Gemlik Belediyesi’nin sevgili daire müdürleri 

adına çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. 

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

esnasında. Şu mikrofonun ayarınla bir oynayın bakalım. Böyle uğultulu geliyor.  

Bu organizasyon esnasında İlçe Ziraat Odamız, İlçe Tarım Müdürlüğümüz, İlçe 

Kaymakamımız, Bursa Milletvekilimiz, Bölge Milletvekilimiz, Cumhuriyet Halk Partili Bursa 

Milletvekillerimiz, başta Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan SARIBAL 

olmak üzere hassasiyet gösterdiler. En baştan itibaren işi takip ettiler. Milliyetçi Hareket 

Partili, İyi Partili Milletvekillerimiz telefonlarıyla arayıp ne yapabileceklerine dair iyi 

dileklerini ve bizim isteklerimize cevap vereceklerine dair görüşlerini ilettiler. Muhtarlarımız, 

5 köy muhtarımız 4 gün boyunca kendi işlerini bıraktılar. Kendi arazilerinde hasar varsa da 

gitmediler. Sadece ve sadece bu işle ilgilendiler. Zeytin alımını Gemlik Belediye personeli 

yaptı, ama muhtarlar da fiilen işin başında orada oldular. Hepsine huzurunuzda sonsuz 

teşekkür etmek istiyorum. Atladığım, ismini söylemeyi unuttuğum biri varsa, şimdiden özür 

diliyorum. Marmarabirlik yerlerini verdi, kantar verdi, selelerini verdi. Bir araya geldiğimizde 

ne kadar güçlü olabildiğimizi gösterdi. Ama en kocaman teşekkürü de elbette Gemlik 

Belediyesi’nin çok kıymetli çalışanlarına, müdürlerine etmek istiyorum. Olağanüstü bir gayret 

gösterdiler. Bizzat şahit olduğum için söylüyorum. Hakları ödenmez. Aldıkları maaşı 

çoluklarının çocuklarının boğazından en helalinden geçirdiler diyelim ve bir kere daha 

teşekkür edelim. 

 Ermenistan’ın hain saldırısında şehit düşen Azerbaycanlı kardeşimiz, kardeşimize 

Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Canımız Azerbaycan’ın yanındayız. Bugün 

bir göz ucu gördüm. Taviz vermeye hazırız gibi bir açıklama da gelmiş Ermenistan’dan 

herhalde. Orada Azerbaycan’ın yalnız olmadığını, bizim belki cürmümüz yetmez. Ama hiç 

tereddütsüz bilsinler. 
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 Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm gazilerimizi Gaziler Gününü de atlattık 

bu arada rahmetle anıyorum. Hayatta olanlara da sağlıklı ömürler diliyorum. Gaziler Gününüz 

kutlu olsun.  

Gemlik’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yılı yine bu aşamada yaşandı. Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzuruna çıktık. Ardından ilçemizin işgali sırasında şehit 

düşen Yüzbaşı Cemal, Er Mehmet Ali, İmam Bursalı Mehmet Efendi ile işgalci İngilizlere 

kafa tutan eski Belediye Başkanımız Allah onun gibi Belediye Başkanlığı nasip etsin. Onun 

gibi Belediye Başkanlığı yapmayı. Dr. Ziya Kaya’yı mezarı başında andık. Hepsinden hepsine 

rahmet diliyorum. Van’da sürdürülen Yıldırım 10 Norduz operasyonu sırasında şehit düşen 

kahraman askerlerimize, Suriye’nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına 

düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Kızılay personelimize, Irak’ın kuzeyindeki Pençe 

Kaplan Harekâtı alanında teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu 

şehit olan askerlerimize, Hakkâri Yüksekova’da teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 

Mehmetçiğimize, İdlib’de görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehadete eren 

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’a, Kıbrıs’ta görev yapan ve yakalandığı amansız hastalığa yenik 

düşen, Hakkın rahmetine kavuşan Bursa’lı hemşerimiz Topçu Uzman Çavuş Ramazan 

Ballı’ya Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.  

12 Eylül darbesinin yıldönümü geride kaldı yine bu süre içerisinde. Hep söylüyorum, 

söylemeye hiç usanmadan devam edeceğim. Biz damarlarındaki asil kana güvenen bir ulusuz. 

Ve fakat asla unutmamalıyız ki biz ne zaman ayrı düşersek, ne zaman fitneye, fesada, 

muhatap olup birbirimizden ayrılırsak, o zaman yıkıldık. Cumhurbaşkanlığı forsunun 

etrafındaki yıldızlar tarih boyunca kurulan Türk Cumhuriyetlerini, Türklerin kurduğu 

devletleri ifade etmektedir. Oradan bu sonuca varmak çok kolay. Biz aynı zamanda 

yıkılabilen de bir milletiz. Evet, küllerimizden bir kere doğmayı o asil kan sayesinde her 

zaman becerebiliyoruz. Ama asla unutmayın ki yıkılmaya da müsait bir toplumuz. Ne zaman 

fitneye, fesada muhatap olduk, yok olduk. Ne zaman bir olduk, iri olduk, diri olduk, bir arada 

olduk o zaman bir kez daha küllerimizden doğduk. Ama her ölüm ve her doğum unutmayın ki 

kanla gözyaşıyla oluyor. Bu yüzden bütün bunlara olanak sağlamak adına, her kim tarafından 

yapılmış olursa olsun, ister sivil cunta, ister askeri cunta tarafından hepsini lanetliyoruz. Asla 

bu millet hiçbirini affetmeyecektir. Bunun da bilinmesini istiyorum.  

“Nerede bir türkü söyleyen görürsen yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri 

yoktur” diyen Bozkır’ın tezenesi, büyük ozan Neşet ERTAŞ’ın aramızdan ayrılışının 

8.yıldönümünde saygıyla ve özlemle anıyoruz yine. Onu kaybetmiştik 8 yıl önce. Tüm mal 

varlığını Türk Eğitim Vakfı ile Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan, Türk Sanat Müziği’nin 

büyük isimlerinden Bursalı sanat güneşimiz Zeki MÜREN’in aramızdan ayrılışının 24.yılında 

yine saygı ve özlemle anıyoruz. Laik ve Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin savunucusu, 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ilk kadın Akademisyeni Bahriye ÜÇOK’u saygı ve 

rahmetle anıyorum.  

4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü’nü geride bıraktık. Belediyemiz sadece 113.000 

Gemliklinin değil, sokakta yaşayan minik dostlarımızın da belediyesidir. Burada bir proje 

aktaracaktım ama bir satış konusu var gündemde. Oraya bırakıyorum onu.  

Tüm saygıdeğer büyüklerimizin 1 Ekim Yaşlılar Günü kutlu olsun. Huzurevimizde 

sağlıklı, yaşlı bakım evimiz de faaliyete geçti. Bunu da bugüne yetiştirmiş olmanın 

memnuniyetini ifade etmek istiyorum. Orada canla başla yaşlılarımız mutlu olsun diye gayret 

gösteren hem müdürlerine, hem çalışanlarına şükranlarımı ve sevgilerimi sunuyorum.  

Yaşam alanlarımızın her ayrıntısına tasarımlarıyla kimlik kazandırarak kentlerimizin 

daha iyi bir geleceğe sahip olması için emek harcayan, bütün arkadaşlarımın Dünya Mimarlık 

Günü kutlu olsun.  

Eğitim ve öğretime ilk adımlarını atan 1.sınıf öğrencilerimizi ziyaret ettim. Kırtasiye 

ve çantaları çocuklarımıza çok yakışmış. Onların mutluluklarını gördüm. Çıktıkları bu uzun 

yolda hepsine başarılar diliyorum. 2-3-4 ve 8, 4-8 ve 12.sınıf yüz yüze eğitime başlıyor 12 
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Ekim’de bildiğim kadarıyla. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Allah hepsinin 

yardımcısı olsun. 

 Köklerini Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızdan ve bu şanlı mücadeleyi veren Kuvay-i 

Milliye Hareketi’nden alan, Anadolu coğrafyasında demokrasi tohumlarını yeşerten, hak, 

hukuk, adalet ve emek mücadelesinin yıkılmayan kalesi Cumhuriyet Halk Partisinin 98. Yılı 

kutlandı. Kutlu olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Ve bir değişiklik oldu, bir değişiklik olmadı, 

bir ilave oldu belediye çalışanlarımıza. Devlet memurlarımız üzerinden. Kültür Müdürlüğü’ne 

asaleten, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne de vekâleten omuzlayan bir arkadaşımız var artık. 

Sevgili Bukle ERMAN aramıza katıldı. Bukle bir şöyle bir arzı endamını görelim, bir tanıt 

kendini, meclis üyelerimiz tanısın. 

--Bukle ERMAN Kültür İşleri Müdürü: Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, 

çalışma arkadaşlarım herkesi saygıyla selamlıyorum. Bukle ERMAN. Ritüelinizi bilmiyorum 

ama herhalde biraz kendimden bahsetmem gerekecek. En son okuduğum okuldan başlayayım. 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Özel sektörde ve 

medyada uzun yıllar çalıştıktan sonra, kendimi belediyede buldum. Zoraki bir şekilde, 

istemeyerek. Ama iyi ki de bulmuşum. İçimdeki belediyeci ortaya çıktı ve 16 yıla sebep oldu 

belediyede geçen. Az çok biliyorsunuz. Nilüfer Belediyesinde başladım göreve. Özel Kalem 

Müdürlüğü, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve en sonunda Başkan Yardımcılığı 

göreviyle Nilüfer’deki çalışma hayatım sonlandı ve şimdi aranızdayım. Beni ailenize dâhil 

ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Umuyorum hep onu istemişimdir 

çalışırken de, bir gün tabii ki bu koltuklardan kalkacağız. Umarım alnımızın akıyla çıkarız 

kurumlarımızdan. İçimiz rahat, vicdanımız rahat çıkarız. Umarım arkamızdan da hayır duaları 

alırız ve ne güzel işler,  ne güzel işlere imza attınız derler. Hep bu şiarla çalıştım. Umuyorum 

Gemlik’te de böyle olacak. Bu duyguyla çalışacağım. Birlikte çok güzel işler yapacağımıza 

inanıyorum. Tekrar merhaba ve iyi çalışmalar diliyorum meclisimize. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar 

açılış konuşmasını bitirdim ama gündem dışı konuşmalara geçmeden önce, gündeme ilave 

edilip, gündeme ilave edilip de değil, resen meclise almak istediğim bir konu var. 

Komisyonumuzda olan bir konu bu. Bir rapor yazmaya gerek yok şeklinde bir düşünce hakim 

olmuş ama bir rapor hazırlansın. Önümüzdeki birleşime gelsin. Onu orada halledelim. Konu 

Endüstri Meslek Lisesi binasına bir isim verilmesine ilişkin konu. Bir yönetmelik var. Bizim 

yetkimiz yok oraya vermeye. Bunu bu şekilde kaleme alırsa komisyon, o şekilde meclisten 

geçirelim. Bu da kayıtlara düşmüş olsun. Evet, açılış konuşmasını yaptık. Gündem dışı 

konuşmalarda buyurun Sevgili BARUTÇUOĞLU. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: O flaş belleği açalım arkadaşlar. 

Müsaadenizle maskemi çıkarayım. Konuşmak zor oluyor çünkü. Sayın Başkan 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok özür dilerim. Arkadaşlar hazır 

olalım. Sevgili BARUTÇUOĞLU konuşmasını bitirdikten sonra mutlaka mikrofonu 

dezenfekte edelim. Sonra konuşacak olan arkadaşları korumak adına tamam. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, 

belediyemizin değerli çalışanları, basın mensuplarımız ve bizi izleyen çok değerli Gemlik 

halkını şahsım ve Ak Parti grubu adına selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah’ın 

selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun diyorum. Yüce Allah’ın mübarek ismiyle 

başlıyorum. Bu toplantımızın ve toplantımızda alacağımız kararların şehrimize, insanımıza, 

halkımıza hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili BARUTÇUOĞLU. 

Başladığında konuşmanın insicamını bozmayı istemem ama atlamışım en kıymetli 

işlerimizden bir tanesini unutmuşuz.  

Bu arada geçen sürede 27 Eylül tarihinde meclis üyemiz sevgili Bülent ÇİÇEK, 

28.09’da Alpaslan EKER, 10.10 tarihinde Dursun YAVUZ ve 11.10 tarihinde Fatih AYDIN 

dünyaya gelmişler. Onların da yeni yaşlarını kutluyoruz. Her zaman yaptığımız temenniyle 
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bundan sonraki hayatları, umuyoruz bundan önceki yaşamlarından çok daha iyi şeyler getirir. 

Sağlıkla, sıhhatle, afiyetle yeni yıllar diliyoruz. Buyurun. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Biz de kutluyoruz arkadaşlarımızı. 

Öncelikle Gemlik Belediye Başkanı Sayın Uğur SERTASLAN’a geçmiş olsun dileklerimizi 

sunuyoruz. Grubum adına ve şahsım adına, rahatsızlığınızdan dolayı üzüntü duyduk. Ama 

bugün sağlıklı bir şekilde gelmenize de bir o kadar sevindik. Geçmiş olsun diyoruz. Bütün 

hastalarımıza şifa diliyoruz yüce Allah’tan.  

Evet, değerli arkadaşlar konuşmamızın 1.gündem maddesini biraz da ses verirsek 

arkadaşlar. Onun sesi de var çünkü. Can Azerbaycan’dır. 1.gündemimiz ve en önemli 

gündemimiz Azerbaycan’dır. 30 yılı aşkın bir zamandır Ermeni işgali altındaki Karabağ’ın 

işgalden kurtulması için şu anda ilerleyen Azeri kardeşlerimizi buradan selamlıyoruz. Bütün 

şehitlerimizi ve Azeri şehitlerimizi selamlıyoruz. Onlar ki memleketleri ve istiklâlleri için 

canlarını feda ederek şehit olan, değerli, kahraman vatan evlatlarıdır. Hepsini ayrı ayrı 

selamlıyoruz. Onlara rahmet diliyoruz. Uygar dünya her zaman olduğu gibi tırnak içinde 

uygar dünya, Avrupa Birliği, işte Amerika AGİT bilmem ne, şu bu ne aklınıza gelirse. Her 

zaman bunların şeyi ikirciklidir. Her zaman Hristiyanlara ayrı bir muamele yaparlar, 

Müslümanlara ayrı muamele yaparlar. Ölen Müslümansa görmezden gelirler, ama ölen 

Hristiyansa veya başka bir dine mensupsa Dünya’yı ayağa kaldırırlar. Yıllardan beri Karabağ 

işgal altında. Yok, AGİT süreci, yok bilmem ne süreci oyaladılar durdular. Ama şu anda 

Azerbaycan orada ilerliyor ve o işgal altındaki Karabağ’ı inşallah kurtaracak. Kurtarana kadar 

beraberiz arkadaşlar. Her şeyiyle beraberiz. Devlet olarak ta, millet olarak ta, hepimiz birer 

birey olarak ta Azerbaycan’ın yanındayız ve inşallah bu güzel Karabağ toprakları yeniden 

Azeri, Azerbaycan topraklarına katılacaktır. İşgal, haksız işgal sona erecektir.  

Ve ikinci olarak Birleşmiş Milletlerin 75. Genel Kurulunda ilk defa bir Türk, eski 

bakanlarımızdan Sayın Volkan BOZKIR Genel Kurul Başkanlığına seçildi. İlk defa oluyor bu 

Birleşmiş Milletler tarihinde. İlk defadır ve bundan dolayı da gururluyuz, bundan dolayı da bir 

o kadar da heyecanlıyız. Ülkemize hayırlı olsun diyor, Volkan BOZKIR’ı da tebrik ediyoruz. 

 Değerli arkadaşlar, Cumhuriyetimizin kuruluşunda önemli bir kilometre taşı olan 

Sivas Kongresinin 101.Yıldönümünü hep birlikte idrak ettik. Kurtuluşa giden ve Cumhuriyete 

giden yolda Sivas Kongresi bir önemli adımdı. Bunu da oraya katılan bütün zevatı da, Gazi 

Mustafa Kemal başta olmak üzere, hepsini saygıyla, rahmetle anıyoruz.  

Değerli arkadaşlar Dünya Sağlık Örgütü tarafından covıd ile mücadelede örnek 

gösterilen ülkemiz, bir yandan da sağlık konusunda hamleler yapmaya devam ediyor ve en 

son açılan Göztepe Şehir Hastanemizi hep birlikte gördük. Gerçekten her yönüyle, çağdaş bir 

donanımla ve çok güzel bir kadroyla donanmış bir şekilde hizmete girdi. Aynı zamanda bu 

açılıştan hemen sonra da Konya’da ki şehir hastanemiz devreye girdi arkadaşlar. Bunlarında 

ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyoruz.  

Tarihimiz şanlı zaferlerle dolu ve bu zaferleri bizlere tattıran, bu milleti arkasından 

sürükleyip, zaferden zafere yedi kıtada koşturan, iki önemli Osmanlı Padişahının ölüm 

yıldönümüydü geçtiğimiz ay. Yavuz Sultan Selim ve oğlu Kanuni Sultan Süleyman. İkisini de 

rahmetle yâd ediyoruz. Özellikle Yavuz Sultan Selim Han’ın yapmış olduğu fetihler, yapmış 

olduğu fütuhatı bütün dünya hayranlıkla izlemekte ve elli yıllık ömründe, hani o bazı diziler 

var ya, Osmanlıyı böyle haremden çıkmayan bir padişah profili çizmek isteyen. İşte onların 

hepsi birer hikâye, bunların hepsi palavra. Gerçek şu ki elli yıllık hayatı boyunca, Yavuz 

Sultan Selim’in seferden sefere koştuğu ülkeleri, yolları uç uca ekleseniz, buradan belki 

güneşe yol giderdi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum ki Osmanlı Padişahları bütün Türk 

Devletlerinde ki, devlet töresinde ki geleneğe uygun olarak ne yapmıştır? Hepsi kellelerini 

koltuğuna alıp, hepsi ülkeleri için, milletleri için çalışmışlardır. Hepsine Allah’tan rahmet 

diliyorum. Yine Kanuni döneminde hatırlayın, Akdeniz bir Türk gölüydü. Osmanlı ve Türk 

bayrağını asmayan hiçbir gemi Akdeniz de limanından çıkamazdı ve bize vergi ödemeyen 

hiçbir ülke, hiçbir ulus, hiçbir kişi Akdeniz’de bir sandal dahi yüzdüremezdi. Ama bugün çok 
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şükür yine bu milletin ahfadı olarak biz, Akdeniz’de bizi sadece çok dar bir alanda, 

sınırlarımızın hemen gerisinde, çok dar bir sahile hapsetmek isteyenlere karşı şuanda biz 

dünyaya diyoruz ki; “Kardeşim, Türkiye haklarını koruyacaktır ve korumaktadır. Bundan da 

ayrıca memnuniyet duyuyoruz.”  

Değerli arkadaşlar çok sayıda devlet adamımız var gelip geçen ama özellikle 

unutulmayanlar var. Bir tanesi de merhum Valimiz Recep YAZICIOĞLU. Ona da Allah’tan 

rahmet dileyerek, hayırla anıyoruz. Gerçekten kendisi sıra dışı bir insandı. Her bakımdan sıra 

dışıydı ve yaptığı hizmetlerle, yaptığı milleti için yaptığı hareketlerle anılan o kişiyi de, o 

değerli insanı da burada Allah’tan rahmet niyazıyla anıyorum. Yine en sonunda hepsi için bir 

Fatiha isteyeceğim sizden.  

Yine Gemlik’imizin düşman işgalinden kurtuluşunda şehadet şerbeti içen üç değerli 

yiğidimiz var. Onların kabirleri başında onları andık. Yüzbaşı Şehit Cemal, Er Mehmet Ali ve 

Mehmet Hoca Efendileri bir kez daha rahmetle anıyoruz. Allah cümlesine rahmet eylesin ve 

Doktor Ziya Kaya gerçekten müthiş bir Belediye Başkanı, bir hekim, bir insan sever ve fakir 

fukaradan hiç para almadan yıllarca hekimlik yapmış bir insan. Gerçekten böyle insanlar az 

gelir şu dünyaya. Ona da Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Bütün doktorlarımızı da bu arada, 

bu covid mücadelesinde ki doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarımızı da bir kez daha tebrik 

ediyorum. Onların içerisinde vefat edenleri de, o şehit olanları da Allah’tan rahmet niyazıyla 

bir kez daha anıyorum.  

Değerli arkadaşlar, Başkanım da gerçi bunu ifade ettiler. 12 Eylül 1980 diye bir darbe 

dönemi yaşadı Türkiye. Biz o zamanlar ortaokul öğrencisiydik ama tabi biz o günleri gördük. 

O dönemlerde hoş olmayan şeyler vardı. Fakat enteresan bir şey, bir taraftan bir görüşün 

mensubuna sıkılan kurşundan, yani aynı silahtan çıkan kurşun. Ertesi gün bir başka görüşün 

mensubuna yine aynı silahtan kurşun atıldı bu memlekette. Yani bu darbeler, bu muhtıralar, 

bu milletin iradesine konan prangalar ve her türlü oyuna biz karşıyız. Yani demokrasi 

içerisinde halkın seçtiği insanların iradesiyle bir ülke kendi kendini yönetebilir. Hiç böyle 

müdahaleye, hiç cuntalara, şuna buna ihtiyaç yok ve bunları ret ediyoruz. Artık bunlar tarihin 

tozlu raflarında kalmış ve bir daha da açılmamak üzere kapanmış dosyalardır diye 

düşünüyorum. 15 Temmuz’da bunu hep birlikte gördük çünkü. 15 Temmuzda da bu bir 

denendi ama milletten gerekli silleyi yedi değil mi? Burada hiçbir siyasi parti ayırımı olmadan 

halkımız tek bir vücutta, bayrağını alarak meydanlara çıktı. Değerli arkadaşlar, yine o 12 

Eylül döneminde hayatını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diliyorum.  

Değerli arkadaşlar, “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır ve o satıh bütün 

vatandır.” diyen Gazi Mustafa Kemal’in Sakarya Meydan Muharebesi, Sakarya Zaferini bir 

kez daha andık ve tarihimizin altın sayfalarından biridir.  

Yine esnaflığı insanlara hizmetin bir şekli haline getiren Ahilik Haftasını idrak ettik. 

Ahi Evran-ı Veli'nin kurmuş olduğu bu Ahilik Teşkilatı, insanlara paranın her şey olmadığını, 

esnaflığın aslında halka bir hizmet olduğunu, halka hizmet ederken de insanların işini 

yapabilir ve aynı zamanda da sevap kazanabileceğini, yani hem maddi yönden geçimini temin 

ederken, bir taraftan da manevi yönden de ahireti içinde çalışma imkânı olabileceğini gösteren 

o büyük insan, büyük veli Ahi Evran-ı Veli'yi bir kez daha anıyoruz rahmetle.  

Değerli arkadaşlar 27 Mayıs’ın o karanlık gününde tutuklanarak Yassı ada 

Mahkemesinde hiçbir şekilde kabul edilmeyen ve dünya hukuk tarihinin en garabet ve en 

belki haksız bir kararı olarak ortaya çıkan, rahmetli Adnan MENDERES, Fatin Rüştü ZORLU 

ve Hasan POLATKAN’ın haksız yere şehit edilmelerinin yıldönümünü de idrak ettik. 

Kendilerine Allah’tan rahmet diliyoruz.  

Değerli arkadaşlar Camiler Haftamız şuanda hala devam ediyor. Din görevlileri 

haftamız. Evet, camiler ve din görevlileri bizim toplumumuzun önemli yapı taşlarıdır. Önemli 

mihenk taşlarıdır. Din görevlisinin saygın, örnek insanlar olduğu, camilerin sadece namaz 

kılma değil aynı zamanda toplumun sorunlarının konuşulduğu ve toplumun kaynaşma yeri 

olduğu bir amaç için yapılmışlardır gerçekte. Tarihte bu böyle olmuştur ve inşallah 
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temennimiz bu tarihteki fonksiyonlarının aynı şekilde devam etmesidir. Bir kez daha din 

görevlilerimizi tebrik ediyoruz ve camilerimizin Cami Haftasını bir kez daha kutluyoruz. 

 Değerli arkadaşlar, yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Öğrenciler, gerçi 1. Sınıflar 

başladı ama inşallah bu kapsamda diğer sınıflar da başlayacak. Cıvıl cıvıl o genç dimağlar, 

pırıl pırıl körpe dimağlar öğrenmeye başladılar. Okumayı yazmayı ve bütün maddi manevi 

değerlerini. Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi kutluyoruz ve yeni eğitim 

öğretim yılının ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz 

ediyorum. Öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Onlar çünkü Atatürk’ün dediği gibi 

“Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.” diyor Atatürk. Çünkü çocuk evde anne 

babasını, okulda öğretmenini örnek alıyor. O nedenle öğretmenlerimizin bu konudaki 

duyarlılıklarını ve gayretlerini biliyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz.  

Ve yine ülkemizin önemli değerlerinden birisi olan Bozkırın tezenesi rahmetli Neşet 

ERTAŞ’ı bir kez daha biz de saygıyla ve rahmetle anıyoruz. “Ah yalan dünyada, yalan 

dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada” diye o mısralarını bir kez daha hatırlıyoruz. 

 Değerli arkadaşlar, bazı konuları Grup Başkanımız ve İlçe Başkanımız Şamil Bey 

sizlere izah edecek. Ben genel olarak şöyle aldığım notlara bakıyorum. Bu arada yine Dünya 

Hayvanları Koruma Gününü kutluyorum. Hayvanlar birlikte yaşadığımız şu kâinatı, şu 

dünyayı, şu çevreyi birlikte paylaştığımız, bize Allah’ın birer emanetidir. Onlar bizim 

düşmanımız değildir. Onlarla birlikte yaşamak, onları yaşadığımız ortamda onlarında hayat 

şartlarını güzelleştirerek birlikte yaşamak durumundayız. Çünkü onların adı üzerinde evcil 

hayvanlar. Bir grup hayvanda tabii ki çoğunluğu vahşi hayvan. Onlar vahşi ortamda ama 

bizim evcil dediğimiz o hayvanların bize de, çevremize de çok büyük faydaları var. Onların 

haklarını gözetelim. Özellikle onlara yönelik olan bu şiddet görüntülerini gördükçe gerçekten 

içimiz sızlıyor. Durup dururken tekmelenen kediler yâda işkence gören, eli ayağı bağlanarak 

suya bırakılan köpekler görüyoruz arkadaşlar.  Bunları sizde internetten, haberden 

görmüşsünüzdür. Bunlar sağlıklı bir insanın yapacağı hareketler değil arkadaşlar. Bunu yapan 

insan, insanım diye gezmesin. İnsan olamaz çünkü. Hayvan hiç olamaz. İşkence ederek bir 

canlıyı öldürmek ne demek ya? Bir sineği bile yakarak öldüremezsiniz. Hiçbir canlıya, hiçbir 

varlığa işkence etmeye hakkımız yok. Hiçbir canlıya. Ne insana, ne hayvana, nede kendimize. 

 Değerli arkadaşlar yine bazen heyecan verici güzel haberler, bazen de üzüntü verici 

haberler alıyoruz maalesef. Yine Suriye’de yardım amacıyla giden Kızılay ekibine yapılan o 

hain saldırıda şehit olan Kızılay görevlilerine Allah’tan rahmet diliyoruz. Yine ülkemizin dört 

bir yanında güvenlik, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, dış ülkelerdeki terörizm 

faaliyetlerine karşı yapılan mücadelede, Yüksekova’da, İdlib’de, Irak’ta, yurtiçinde, 

yurtdışında bütün bu mücadele esnasında şehit olan güvenlik güçlerimizi, askerlerimizi, 

polislerimizi Yüce Allah’tan rahmet niyazıyla anıyoruz. Allah cümlesine rahmet eylesin. 

Gelmiş geçmiş bütün şehitlerimizin ruhları için, ülkemize milletimize hizmet etmiş bütün 

devlet büyülerimizin ruhları için, tüm şehitlerimizin, tüm gazilerimizin, aynı zamanda Gaziler 

Gününde de kutladık. Gazilerimizden ahiret âlemine göçenlerinde, cümlesinin ruhları için ve 

Allah rızası için El-Fatiha diyor, saygılar sunuyorum.                   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz Sevgili 

BARUTÇUOĞLU. Kim söz almak ister? Buyurun Sevgili DURDU. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Çok değerli Belediye Başkanım, Değerli 

Divan…..Sevgili… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mikrofon, mikrofon kapalı olabilir 

Sevgili DURDU 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Çok Değerli Belediye Başkanım, Değerli Divan, 

Kıymetli Meclis Üyesi arkadaşlarım, Değerli misafirlerimiz, Kıymetli basın, Belediyemizin 

Kıymetli bürokratları. Hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına en kalbi 

duygularımla selamlıyorum. Ekim ayı olağan toplantımızın da hayırlara vesile olmasını 

temenni ediyorum.  



  Sayfa 9 / 23 
   

Sayın Başkanımızın ve benden önceki değerli grup sözcümüzün ifade etmiş olduğu 

özel günlerle alakalı ve değerli ifadeleriyle alakalı teşekkürlerimi ifade ediyorum ve bu duygu 

ve düşüncelerine katılmış olduğumuzu da söylemek istiyorum. Tabi ki ülke gündemiyle 

alakalı çok detaya girmek şüphesiz istemiyoruz. Daha çok Gemlik’imizin, İlçemizin 

meselelerine dönük grubumuz adına bir takım şeylerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Öncelikle genel anlamda Gaziler Haftamızı ve bütün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 

olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin ve 

devletimizin bekası adına cansiperane mücadele eden bütün kamu görevlilerini de 

kutluyorum.  

Özellikle milletimizin ve Türk Devletinin tarihi misyonunun bir gereği olarak 

Suriye’yle başlayan, Libya’yla devam eden, Kıbrıs’ta sürdüre gelen ve Azerbaycan’da bir 

mücadele verdiğimiz, bütün dünyanın ve milletimizin malumudur. Tek millet, iki devlet 

dediğimiz can Azerbaycan’ın yıllardır işgal altında bulunmuş olan Dağlık Karabağ ve bizim 

varlığımızı yakinen ilgilendiren Nahcivan Özerk Bölgesinin de özellikle ve özellikle 

Azerbaycan topraklarına dâhil edilmesini temenni ediyoruz. İşgalin son bulmasını ve 

Azerbaycan’ın da milli beka mücadelesinin muvaffakiyetle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. 

 12 Eylül dedik. 12 Eylül milletimizin tarihinde kara bir lekedir. Temenni ediyoruz ve 

diliyoruz ve istiyoruz ki inşallah milletimiz 12 Eylül şartlarını yaşamasın. Milli birlik ve 

beraberliğimize fitne ve nifak sokmak isteyenlere de milletimiz fırsat vermesin diliyorum. 

 Gemlik özelinde Fen İşleri Müdürlüğümüzü ve değerli personelini ve değerli 

Başkanlarını tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Gemlik’imizin ihtiyacı olan ve birazda 

gelişi güzel halde olan balık satış yerinin düzenlenmiş olması, tertiplenmiş olması iyi bir 

çalışma olmuştur. Bunun için teşekkür etmek istiyorum. Oradaki esnafımızın da bir nizam ve 

bir intizam içerisinde ekmek mücadelelerini vermelerini ve oradaki düzeninde sağlanmasını 

temenni ediyorum. O anlamda problem olmasın inşallah.  

Dolu yağışı neticesinde mağdur olmuş olan köylülerimizin ve müstahsillerimize 

geçmiş olsun diyorum. Bu duruma acilen müdahale eden Belediye Başkanımızı tebrik 

ediyorum. Belediye Başkanımızın öncülüğündeki bu organizasyonda paydaş olan, buraya 

ciddi katkı sağlayan, özveride bulunan bütün kurumları, kuruluşları ve kişileri de tebrik 

ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi adına teşekkür ediyorum. Bu bir örnek davranış oldu. 

 Belediye Başkanımıza geçmiş olsun diyorum. Bütün kalbimle söylüyorum ki beraber 

olmuş olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Belediye Başkanımızın sağlığı 

önemli. Hepimizin sağlığı önemli. Belediye Başkanımızın sağlığı daha önemli. Çünkü 

Belediye Başkanı bir tane var Gemlik’te. Meclis üyesi çok var. Beraberinde tabi bu covid 

süreci, covid süreciyle beraber uzaktan eğitim durumu yaşıyoruz. Bu anlamda tablet 

bilgisayarların önemi çok fazla gündeme geldi ve bu anlamda da talepte de sıkıntı var tablet 

bilgisayarlarda. Bunun tedarikinde sıkıntı var. Alma noktasında da ciddi sıkıntılar var. Gemlik 

Ülkü Ocakları olarak şahit olduğumuz bir durumu anlatmak istiyorum görmek açısından. 

Gemlik’te Siirt’ten Gemlik’e göç etmiş bir aile. Üç tane kız çocukları var. Üç tane kız 

çocuğun ikisi yeni bu dönem üniversite kazanmış. Bir tanesi Giresun Basın ve Yayın, bir 

diğeri de Bursa Maliye bölümünü kazanmış. Tertemiz kardeşlerimiz. Bir tane de sekizinci 

sınıf öğrencisi okul birincisi. Evde zaten internet bağlantısı diye bir şey yokmuş. Tablet 

bilgisayar zaten yok. Evin kapıları iple bağlı. Ama üç tane tertemiz yavrumuz ikisi yeni 

üniversite kazanmış. Ailenin bir ihtiyacı oldu. Sağ olsunlar aradılar. Teşkilatımızda derhal en 

iyisinden iki tane tablet bilgisayarımızı bu yavrularımıza hediye etti. Başkanım bu konuda 

bilenen ve bilinmeyen çok muhtaç ve mağduriyet var. Bu konuda bir kampanya mümkün 

olursa. Başarılı, ihtiyaç sahibi, istikbali açık olan, potansiyelli kardeşlerimize de bu konuda 

yardımcı olabilirsek çok faydalı bir iş yapacağımızı düşünüyorum. Bu konuyu sözlü önerge 

olarak ta alınmasını rica ediyorum.  

Birde Gemlik’imizin yıllardır gündeminde olan Kuzey Planlarıyla alakalı 1. Etap 

bölgesinde uygulama imar planında yüksek gerilim hattının geçtiği görülmektedir. Bu 1. Etap 
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uygulama imar planında geçen yüksek gerilim hattı, yaklaşık 50 dönümü etkilemektedir. Bu 

söz konusu alanda mülk sahibi vatandaşlarımızın ciddi mağduriyetlerine muhtemelen bu 

durum sebebiyet verecektir. Bu anlamda Belediye Başkanlığımızın aciliyetle bir kurumlar 

arası temasla bu mağduriyetin giderilmesinin mümkün olması halinde, vatandaşımızın ciddi 

menfaatine bir durum oluşacaktır.  

İlçemiz Umurbey Merası üzerinde yaklaşık 580 bin zeytin ağacı bulunmaktadır. Bu 

bölgede zeytin ağacı bulunan çiftçilerimiz, yıllardır mahsullerini ve ağaçlarını sulama 

noktasında müşkülat yaşamaktalar. Yaşadığımız kuraklığı da dikkate aldığımız zaman o kadar 

emeğin karşılığında maalesef ki çok küçük yani leblebi ebatlarında zeytinlerimiz var. Bu 

mağduriyetin giderilmesi ve bölgemizin sulanması açısından 3 adet sondaj ve sulama 

havuzlarının mümkünse kurumlar arası diyaloglar aracılığıyla hayata geçmesinin Gemlik 

halkı ve Umurbeyliler adına talep ediyoruz.  

İlçemiz Dörtyol mevkiinde üst geçidin üstünde bulunan o yelkenli imalatın, yaklaşan 

kış aylarından dolayı, orası çok cereyan ve rüzgâr, fırtına almakta. Bu sebeple Allah muhafaza 

orada sanki biraz deformasyon var gibi. Orada bir kırılmanın ve kopmanın olması neticesinde 

Allah muhafaza bir ciddi olumsuzluklara sebep vermemesi adına gerekli tahkiklerin 

yapılmasını talep ediyoruz. Ben sözlerime burada son vermek istiyorum. Toplantımızın 

hayırlı olmasını diler, teşekkür ederim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bizde çok teşekkür ederiz Sevgili 

DURDU. Buyurun Sayın AKKUŞ 

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

arkadaşlarım, hanımefendiler ve beyefendiler. Hepinizi İyi Parti Grubu ve şahsım adına sevgi 

ve saygıyla selamlıyorum.  

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik alçak saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Haklı 

davalarında can Azerbaycan’ın, kan kardeşlerimizin yanında olduğumuzun bir kere daha altını 

çizmek istiyoruz.  

Hafta sonu geçirmiş olduğu talihsiz hastalık için Sevgili Belediye Başkanımıza İyi 

Parti ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.  

11 Eylül Gemlik’in Kurtuluşunu da en içten dileklerimizle kutluyoruz. Geçtiğimiz ay 

yapmış olduğumuz Belediye Meclis Toplantısında dile getirmiş ve ülkemizin iklim kuşağının 

değişmeye başladığını, kapatılan derelerimizi gözden geçirmek zorunda olduğumuzu 

söylemiştik. Bunu tekraren hatırlatmak isterim. Çünkü geçtiğimiz hafta bölgemizde neredeyse 

hiç görülmeyen bir hava muhalefetiyle, doğal bir afetle karşılaştık. Yağan ceviz 

büyüklüğündeki dolu neticesinde Narlı, Karacaali, Büyükkumla ve Küçükkumla 

Mahallelerimizde ciddi derecede tarımsal tahribat meydana gelerek, bölgenin neredeyse üçte 

ikilik zeytinine zarar verdi. Öncelikle bu bölgedeki çiftçimize büyük geçmiş olsun diyoruz. 

Bölgede İyi Parti teşkilatı olarak yaptığımız incelemeler neticesinde, belediyemizin zarar 

gören tüm zeytinleri, zeytinler 2 TL iken, 4 TL’den alması köylümüz tarafından sevindirici 

olarak karşılanmış durumda. Bu gelişmeyi, bu girişimi gerçekleştiren Belediye Başkanımıza 

da çok teşekkür ediyoruz. Tabi ki belediyemiz tarafından uzatılan bu el çiftçimize bir can 

suyu olmuş durumda ama köylümüzün şu yönde talepleri de devam etmektedir. Öncelikle 

bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini talep ediyorlar. Bu yönde Hükümet kanadının çalışmaları 

olduğunu duyuyoruz. Umarım olumlu sonuçlanır. Bu noktada bir konuya daha dikkat 

etmelerini rica ediyorlar. Bölgede atadan, deden kalma, tapusu olmayan zeytin alanlarının 

mevcut oldukları afet bölgesi kapsamında tutulmasını talep ediyorlar.  

Geçtiğimiz ay Suriye’nin kuzeyinde yardım için bulunan Kızılay aracına yapılan hain 

saldırıcı sonucu şehit olan ve yine terörle mücadele esnasında şehit olan kahraman Türk 

ordusunun askerlerine Allah’tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine de sabırlar ihsan etmesini 

istiyoruz.  
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Önümüzdeki hafta başındaki dünya çapında ki salgının etkisiyle kısmen açılacak olan 

eğitim ve öğretim yılında, başta öğretmenlerimiz olmak üzere öğrencilerimize ve velilerimize 

huzurlu, başarılı ve sağlıklı bir eğitim ve öğretim yılı diliyoruz. S 

on olarak ta 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutluyor, din 

görevlilerimizin de çalışmalarında başarılar diliyoruz. Toplantımızın ve alacağımız kararların 

Gemlik’imize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.  

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

AKKUŞ. Buyurun Sayın BİRGÜN 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Değerli Gemlikliler, basınımızın değerli temsilcileri, 

Gemlik Belediyesinin değerli çalışanları, Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım, Sevgili 

Başkanım. Bende sizleri Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe Örgütü ve şahsım adına 

sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu ayki meclis toplantımızın da faydalı ve olumlu kararlar 

alacağımız bir toplantı olmasını diliyorum.  

Grup sözcüsü arkadaşlarımın güzel mesajlarına bende katılıyorum. Aynı şeyleri 

tekrarlamak istemiyorum. Aynı sözlerimizi Belediye Başkanımız da dile getirdi. Fakat 11 

Eylül Gemlik’in Kurtuluşunu, bugünleri bizim yaşamamızda neden olanları, şehit olanları, 

gazi olanları, o günlerde eziyet çekenleri bende bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyorum.  

12 Eylül darbesi, özellikle ben ve benden büyük yaşta olanların çok kötü günler 

yaşadığı ve ülke gençliğimize büyük bir darbe vurulduğu, her kanattan, her siyasi görüşten 

gençliğimize darbe vurulduğu kötü bir süreçti. O günlerinde bir daha adı ne şekilde olursa 

olsun yaşanmamasını kendi adıma ve partimiz adına diliyorum. Ayrıca bugünlerde vatanımız 

uğruna farklı cephelerde görev alan kamu görevlilerimize, askerimize, polisimize ve 

çalışanlarımıza da Allah’ın yar ve yardımcı olmasını da diliyorum. Tabi ki Başkanımıza da 

geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletmek istiyorum.  

Şamil Başkana da yine seçilerek gelmiş olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi Gemlik 

İlçe Başkanlığında başarılar diliyorum ve de kutluyorum kendisini.  

Son bir ay içerisinde ülkemiz ve Gemlik gündemine yönelik bizlere göre önemli 

konuları kısaca dile getirmek istiyorum. Bunların başında korona salgını ve yaşamımızda 

neden olduğu olumsuzluklar gelmektedir. Eğitim sistemimizden, günlük yaşamımıza, sağlık 

tedbirlerimize kadar bütün dünyayı etkileyen bu salgına karşı yürütülen çalışmaların bir an 

önce sonuçlanmasını diliyoruz. Orada çalışmalar yapanlara kolaylıklar diliyorum ve 

teşekkürlerimizi iletiyoruz.  

Hepimizi çok etkileyen farklı bir konu ise ülkemizin ekonomisidir. Türk lirasının her 

geçen gün döviz karşısında değer kaybetmesi, gelen zamlar, işsizlik, geçim sıkıntısı, 

yoksulluk ve yoksulluğun getirdiği mutsuzluk ve umutsuzluklarla sonuçlanmaktadır. 

Yaşayanlarımız, bizlerden ve ülkemizi yönetenlerden mutfak ve çalışma yaşamına dair 

çözümler beklemektedir. Bizlerden gelen olumsuzluklar, bizlerden gelen çözümsüzlükler 

onların yılgınlığını biraz daha arttırmaktadır. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisimizin Eylül 

ayı toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanımızca tamamlanan gündemin sonunda eklenen 

bir önerge ile ve de gruplarda değerlendirme imkanı dahi bulunmadan, Türkiye Cumhuriyeti 

yasalarımızın gereği, su tüketim bedel tahsilatı ile birlikte tahsil edilen ve gelirleri ilçe 

belediyelerimize aktarılan ve ilçe belediyelerinin gelir bütçelerinde önemli bir payı bulunan 

katı atık bedellerinin tahsil edilmeme kararı, halkımızın ödeyeceği faturalarda eksilme 

sağlayacağı için bizim açımızdan olumlu olmuştur. Fakat dileriz Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin yetkisinde olan, yasa yapma ve değiştirme yetkisi konusunda Türkiye Büyük 

Millet Meclisi konuyu düzenleyerek yasal durumu çözüm getirir. Fakat bu konuda çok farklı 

reklamasyona giren iktidar partisinin mensubu belediyelerin reklamasyonları beni şaşırtıyor. 

Şöyle ki, bir afiş gördüm bugün. “Müjde” diyor. “Katı atık bedeli faturalardan çıkıyor. 

Faturalar düşecek, vatandaş nefes alacak.” Vatandaş nefes alamıyor mu arkadaşlar?  Vatandaş 

nefes alamıyor ise peki bu madem de mümkünse nefes almasını sağlayacak kararları 

çıkartmak mümkünse, bugüne kadar neden biz vatandaşın nefes almasını kolaylaştıracak 
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kararları almadık diye düşünüyorum. Neden 2020 Mart ayından bu uygulamayı getiremedik 

her beraber diye sormak istiyorum? Ve vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak her öneriyi 

de hep birlikte değerlendirmemiz gerektiğini de dile getirmek istiyorum.  

Ermenistan’ın uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek, Azerbaycan’a yönelik 

alçakça saldırısını şiddetle kınıyoruz. Kardeş Azerbaycan haklına geçmiş olsun diyoruz. 

Türkiye Cumhuriyetinin Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanında ve destekleyicisi 

olduğunu bildiriyoruz. Dileriz en kısa sürede işgalci Ermenistan geri çekilerek, barış yeniden 

tesis edilir.  

Geçtiğimiz hafta içerisinde bir grup meclis üyesi arkadaşımız ve Belediye 

Başkanımızla birlikte belediyemizin hizmete açtığı halk market, kreş, yaşlı konukevi ile hasta 

nakil ve engelli araçlarımızı görmek bizleri çok sevindirdi. Ben diğer meclis üyesi 

arkadaşlarımın da buraları görmelerini, böyle organizasyonların içinde yer almalarını 

istiyorum. Gerçekten bizler çok mutlu olduk. Dilerim bunların devamı da gelmiş olur. Tabi bu 

arada başta Belediye Başkanımız olmak üzere, emeği bulunan tüm belediye çalışanlarımıza, 

kararlar alan meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.  

Yine geçtiğimiz hafta yaşanan dolu felaketi sonucu mağdur olan zeytin üreticilerimize 

destek olan belediyemiz gücünü üreticimizden yana kullanan Başkanımız ve emekleri 

bulunan Tarım Komisyonu üyelerimize, belediye çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. 

Dileriz böylesi bir felaket bir kez daha yaşanmaz.  

Can dostlarımız olan hayvanları diyelim, can dostlarımızı koruma gününde ve bundan 

sonra ki her gün farkındalık yaratmak bizlere düşüyor arkadaşlar. Bugünkü meclis ve daha da 

bu ayki meclis gündemimizde yer alan, mevcut hayvan barınağımızın yerinin satışa 

çıkartılarak, yeni bir yere daha modern, daha kullanışlı ve onların daha rahat bakımlarının 

yapılacağı bir yeri tesis etmek adına belediyemizce taslak bir proje hazırlandı. Büyükşehir 

Meclisinden de geçti. Bu taslak projeyi Gemlikli olup Bursa’da çalışmalarını sürdüren Mimar 

Murat BOSTANCI arkadaşımız, Makine Mühendisi İsmail YILDIRIM arkadaşımız, inşaat 

projelerinde İsa SERİNTÜRK, elektriği de ben yapmak üzere, bunlar tabi ki bila bedel olarak 

yapılacak ve Gemlik’e bir hizmet olacaktır. Ben şimdiden kendilerine de teşekkür ediyorum. 

Dilerim en kısa süre içerisinde de bu tesisimizi de hep beraber açmak bizlere kısmet olsun. 

Arkadaşlar faydalı bir toplantı olmasını dileyerek hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. 

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

BİRGÜN. Gündem dışı söz almak isteyen? Buyurun Sevgili Şamil YİĞİT 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım öncelikle geçirmiş 

olduğunuz rahatsızlıktan dolayı bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. İnşallah ciddi sıkıntınız 

olmadığınızı zaten sizler söylediniz. Rabbim bir daha göstermesin diyoruz. Osman 

Başkanımın dediği gibi bir tane Belediye Başkanımız var. Sahip çıkmak lazım, sahip 

çıkıyoruz onu da tekrar, telefonla da aradık ilk günden tekrar söylüyorum geçmiş olsun. 

 Bende ikinci ay meclis toplantına katılmış oluyorum. Geçen meclis toplantısında ufak 

bir rahatsızlığımdan dolayı aranızda yoktum. Dışarda yazıldığı gibi Korona, Covid v.s.  falan 

filan olmadım. Ama birazcık daha istirahat etme, ciğerlerimle alakalı sıkıntım vardı. Ondan 

dolayı aranızda değildim. Tekrardan aranızda olmaktan mutlu duyuyorum, onu söyleyeyim. 

  Son dönemlerde yaşamış olduğumuz Gemlik’in çevresinde aniden bastıran kuvvetli 

dolu yağışı sonrası, Küçükkumla, Büyükkumla, Narlı, Karacaali Mahallesinde yaşanan afetten 

dolayı zeytin işçilerimize ve tarımla uğraşan çiftçilerimize çok geçmiş olsun diyorum. 

Buradaki belediyenin çalışmaları ve Milliyetçi Hareket Partisinden değerli abimizin yapmış 

olduğu katkılarından dolayı da çok teşekkür ettiğimizi bir kez daha söylüyorum. Mahmut Abi 

var olasın. 

 Devletimizin ve milletimizin birlikte burada, ilk andan beridir sizler olsun bütün 

belediye meclis üyeleri olsun. İl Tarım Müdürümüz, İlçe Tarım Müdürümüz, Tarsim Bölge 

Müdürümüz, İlçe Kaymakamımız ve Bursa Tarım komisyonu üyesi katip üyemiz olan Zafer 
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IŞIK Beyimizin, Milletvekilimizin Ankara’dan da bu olayları takip ettiğini ve gerekli 

çalışmaların yaptığını bir kez daha söyleyeyim. 

            Şimdi yine son dönem de bakmış olduğumuz, yine Gemlik Belediyesiyle birlikte Aksa 

Doğalgazın alt yapı çalışmalarıyla birlikte, Zeynep Başkanımızla birlikte gerekli yerindeki 

çalışmaları inceleyerekten, güzel çalışma olmuş eksik kalan bölgeleri tekrar bir gözden 

geçirerekten. İmarda eksik kalan veya kalmayan artık bizlere gelen sizlere de mutlaka gelen 

taleplerin buradan önerge olarak, Sözlü Önerge olarak kabul ederseniz veya şeyimize alırsak 

eksik kalan doğalgazın veya doğalgaz götürebilecek noktalarımızdaki bir kez daha çalışmaları 

söylemek istiyorum. 

           Yine Zeynep Başkan’la birlikte dere ıslah çalışmalarının Büyükşehir’le birlikte 

yapacağınız, şev taşlarıyla birlikte yapılan çalışmaları Milletvekilimizle birlikte yerinde 

baktık. Güzel çalışmalar olacak inşallah bitince, daha kaldırımların yapılarak daha iyi 

olacağını hep birlikte şey yapacağız.     

           Yine son dönemde Zeynep Başkanımız da orda da, konuşmuştuk. Osman 

Başkanımızda bahsetti. Tablet evet, şimdi EBA’yla birlikte milletimizin ve çevremizdeki 

insanların buradaki EBA’yla alakalı eksik v.s. internet üzerinden eğitimlerle birlikte, tablet 

çalışmasının bizim duyduğumuz kadarıyla zaten Gemlik Belediyesi uhdesinde yapıyorsunuz 

diye biliyorum. Sözlü önergede olarak Osman Başkanım da söyledi. Milli Eğitim 

Müdürlüğüyle birlikte çalışma yapmış olduğunuz da eksik kalan kısımlarımız varsa onlarında 

bir çalışması var. Bunlarda bizlerde destek olaraktan yapabileceğimiz yardımlarla alakalı 

Zeynep Başkanıma da söylemiştim. Tablet alacağız ama alt yapı problemi olacak dediğimiz 

noktamız var. Bölge Müdürümüzle birlikte, Zafer IŞIK Vekilimizle birlikte görüşmelerimizi 

yapıp şimdi tableti aldık ama internete bağlayamadığımız,  sıkıntıları yaşayacağımız tekrardan 

bu bölgede yani doğu bölgesi dediğimiz planlamış olduğumuz bölgelerde, eksik kalan internet 

alt yapısında,  fiber altyapılarında eksiklerin olan yerlerimiz varsa bir an önce hızlandırılması 

noktasında gerekirse de birlikte de gidebiliriz Bölge Müdürlüğümüze. Bunun hızlandırılması 

ve bunun çalışmalarını yaptığımızı bir kez daha buradan söylemek istiyorum.  

            Buski ile ortaklaşa Güvenli Mahallemizin içme suyu kaynağı kaptaj, drenaj hattı içme 

suyu deposuna kadar iki kilometrelik hattının bitirip Güvenli Mahallemizin içme suyu sorunu, 

kavuşturduk. Malum biliyorsunuz sık sık yaşamış olduğumuz sorunlardan bir tanesi köy ve 

civarlarımızda, yeteri kadar yağış alamadığımızdan dolayı içme suların azaldığını hatta bölge 

bölge Gemlik’ te de bazı kısımlarda hissettiğimiz olabiliyor. Bunları çözebilmek için Zafer 

IŞIK Vekilimizle birlikte, Alinur Başkanımızın direktifleriyle birlikte, iki kilometrelik 

Güvenli hattını yukardan alınarak, depoya bağlanması ve Güvenli halkımıza da su verilmesi 

sağlanmıştır.  

            Yine malum köyleri Büyükşehir’in şeyleriyle birlikte hani yol, güzergâh Hamidiye ve 

Şükriye hattının, asfalt ve satı kaplamayla alakalı soğuk olarak söyleyeyim. Bugün itibaren 

bitmiş olması lazımdı. Onlarında eksik kalan Hamidiye’nin oradaki biliyorsunuz barajla 

alakalı yoldaki deformasyonu tekrar düzeltebilmek için oraların kaplamaları alt zeminleri 

yapıldı. Bunu da buradan söylemek istiyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok özür dilerim Başkanım, 

Hamidiye’yle,   

 --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Hamidiye’yle Şükriye arasındaki,  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Satı kaplama mı yapıyoruz?  

 --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Evet, soğuk asfalt soğuk, sıcak asfalt değil 

soğuk asfaltta,  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Satı kaplama,  

 --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yani,  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başka arada başka bir şey var mı 

arkadaşlar? Sıcak asfalt bide satı kaplama var herhalde, 

 --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Evet,  
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 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, teşekkür ederim.  

 --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yine son dönemler de Umurbey Mahallemizi 

tarımsal sulama sorunlarıyla alakalı yine tarım komisyonumuzda bulunan Milletvekilimiz 

Zafer IŞIK Bey’le birlikte, yine Milliyeti Hareket Partisi İlçe Başkanı Sayın Mehmet Emin 

ÖZCANBAZ ‘la birlikte, Umurbey’deki köylü hemşerilerimizle bir araya geldik. Ortak bir 

önergemizde var. Onları da vereceğiz. Gerekli sondaj çalışmalarıyla Gemlik Belediyesinin 

destekleriyle birlikte, yapılması gerekli olan bir çalışmamız var. Onları da söyledik.  

             Evet, şimdi yine son dönemlerde Balıkçı satış haliyle alakalı yapmış olduğunuz 

düzenlemeden dolayı bizde teşekkür edip, ama söyleyeceğimiz bir noktamız daha var. Yine 

seçimlerde söylediğimiz, vadettiğimiz Balıkçı barınaklarının tekrar düzenlemesi ve 

şeylerimizle alakalı. İnternet üzerinden ve şeylerden takip ettiğimiz, Balıkçı barınaklarının 

bizlere söylemiş ve söylenmiş oldukları sorunları inşallah varsa sorunları siz ben biliyorum 

yapacaksınızdır, onları söyleyeyim. Güzel şeylere imza atacağınıza inanıyoruz.    

             Yine geçmiş dönemlerde bahsedilen ithal müdürlüklerimiz falan filan diyorduk. Biz 

keşke demeyip,  iyi ki demeyi şey yapıyoruz. Bukle ERMAN Müdürümüze hayırlı olsun 

deriz. İyi ki demeyi tercih ederiz. Güzel dilekleriniz için, güzel yâd edilmeyi, güzel bulunmayı 

isteriz. Geçmiş dönemde itirazlarımız oldu, demek ki işleyişte bazen iyi yapacaklarımızı 

güvendiklerimizi çekebiliyormuşuz. Onu söylemek istiyorum.  

            Yine inşaat sektörleriyle alakalı, kuzey imarlarımıza söyleyeceğimiz yol, kot ve trafo 

dediğimiz üst enerji hattının geçmesiyle alakalı bizlere gelen taleplerle alakalı inşaat 

sektörünün ciddi ve sorunları vardı.  Bu sorunları da dile getirmek istiyoruz.  

            Yine benim geçen mecliste olmuş olsaydım, yine soracağım. Kaçak yapı, özellikle 

kaçak yapıyla geçen meclis, geçen dönemde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa 

Büyükşehir Belediyesindeki kaçak yapıyla birlikte siz buradaki kaçak yapılarla olan bir 

toplantı yaptınız. Burada kürsüde de dile getirmiş olduğum bir kaçak yapıyla alakalı, hatta 

çıbanbaşı muhabbetine dönüp, burada farklı algılarla gidip, buradaki yapının daha devam 

edildiği, varsa ruhsatlandırdı mı? Ruhsatlandırıldıysa bize bilgisinin veya ruhsatlandırılmadı 

bir kaçak zaptı, yeni imalata devam edildiyse ikinci bir kaçak zaptı tutuldu mu? Onu sormak 

istiyordum. Teşekkür ederim. İyi günler.    

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bende çok teşekkür ediyorum. 

Eğer izniniz olursa Pandemi koşulları içerisinde, aşağı yukarı bir dakika yirmi beş, bir saat 

yirmi beş dakikadır toplantı halindeyiz. On beş dakika mola vereceğim. Döndükten sonra 

cevapları ve elbette gündemin geri kalan kısmını görüşeceğiz. Saat, benim saatime göre şuan 

16:22, 18:22, kırk geçe toplantıdayız.  

 

II.OTURUM 

 

 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İkaz etti. Geçtiğimiz ay 02.09.2020 

ve 07.09.2020 tarihli olağan meclis görüşme tutanaklarının okunmuş olarak kabulünü 

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

ihtiyacı olan bir tespit var mı arkadaşlar? Yok. Olduğu gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

           Öncelikle konuşmacı arkadaşlarımızın hatırlatmalarına istinaden, elbette unutmuş 

olmanın da özrünü dilemek suretiyle,  Camiler ve Din Görevleri Haftamızın bütün İslam 

âlemine, bütün din görevlisi arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.     

Ezan okunuyor; 

            Elbette yine bir büyük hatadır affına sığınarak, sevgili kardeşim Şamil YİĞİT ‘in, 

daha önce atanmış İlçe Başkanı olarak görev yaptığı, Adalet ve Kalkınma Partisi Gemlik İlçe 

Başkanlığına bu kez üyelerinin de, delegelerinin de teveccühüyle, seçimle gelmiş olmasının 
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bizde onunla birlikte mutluluğunu yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz 

kendisini,  

              Sevgili DURDU, tablet konusunda bir sözlü önerge kabul edilmesini ve tablet 

konusuyla alakalı bir çalışma yapılmasını istedi. Aynı zamanda sevgili Şamil YİĞİT’te ekledi 

aynı kanaatte olduğunu.  Hatta Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte de görüşülmesi gerektiğini. 

Bu konuyu zaten çalışıyor arkadaşlarımız bir bilgi verdirttirelim, memnuniyetle.  

              İkinci bir sözlü önergede, yazılı olarak verilmemiş bir önergede, sevgili Şamil  

YİĞİT ‘in doğalgaz konusunda yapılan faaliyetin devamı niteliğinde bir alan çalışması 

yapılmasına dair önergeydi. Sözlü önergeyi,  bu bir adet sözlü önergeyi ve yazılı kaç 

önergemiz var arkadaşlar,  

             --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: 5,   

             --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Toplam 5 adet yazılı önergeyi,         

1 adet sözlü önergeyi gündem maddesi haline getirilerek, ilgili maddelerin, ilgili dairelere ve 

ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle 

kabul edilmiştir. 

              Birinci etap kuzey planları içerisinde yüksek gerilim hattına ilişkin, Umurbey’in bir 

bölgesi içinde özellikle sulamaya muhtaç bir alanla alakalı, Yelken Köprünün bakımına 

ilişkin zaten yazılı önergelerimiz varmış. Çalışmaları yapsın arkadaşlarımız.  

             Bütün geçmiş olsun dileyen, ileten arkadaşlarıma bende çok teşekkür etmek 

istiyorum. Özellikle kurmuş olduğunuz cümleler dua niteliğindedir gözümde hepinizden 

Allah razı olsun. Benimde beklediğim, Gemlik’in bütün ilçelerden farklı bir siyaset 

anlayışıyla iş yapabilme yeteneği olan Gemlik’in, çok kıymetli Gemlik Belediyesinin çok 

kıymetli belediye meclis üyelerine yakışanda budur. Bizleri mahcup etmediniz teşekkür 

ederiz. Allah herkesi ana babasına bağışlasın. Uzun ömürler diliyorum her birinize bende ayrı 

ayrı. 

              Afetle ilgili, Fen İşleri Müdürümüz burada mı? Sevgili Şamil Başkanda az önce 

Buski İlçe Şube Müdürümüzü aradı, adaşınızı. Yarın bir afet bekleniyor. Yine bir yağış 

bekleniyor. Umuyoruz sorun çıkartacak bir durum yaratmaz ama şehir içerisinde özellikle ve 

yerleşim yerlerinde yağmur suyundan korunmak noktasında gerekli çalışmalar yapılmış mıyı 

kontrol edelim, destek verelim gerekirse Buskimize,  

           --Mustafa YUŞAN Fen İşleri Müdürü: Anlaşıldı Başkanım,  

            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İş makinelerimizle, personelimizle. 

Basın Müdürümüzde yarın meteorolojiden ilgili verileri bugün çıktıktan sonra alsın ve 

mutlaka duyurulara bugünden başlasın. Eğer yarına vaktimiz yoksa uygun zamanda 

duyurularını da yapalım. 

             İthal Müdür dendi. Ya doğru siyasette böyle, bende Galip Abi’ye takılıyorum çokça. 

Ben dakka dukka, çalma kapımı çalarlar kapını. Ama bir fark var. Biz Bursa’da çok 

bildiğimiz, kamuoyunun çok bildiği, tanıdığı, sevdiği, Başkan Yardımcılığı yapmış bir 

arkadaşımızı uzmanlığı olan bir konuda aldık. Rica minnet dedik ki “Gel bize destek ver 

Bukle” Müdür yaptık. Evet, Bursa’dan Bursa’ya transferin adı ithal olmaz. Ankara’dan 

Bursa’ya transfer ithal nasıl olmuyorsa, ihracat ithal noktasında. Yurtdışı çıkışlı olması lazım, 

Kadir Başkanın kulakları çınlasın çok benzemiyor yani. 

   --Meclis Üyesi:  

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet, aynı alanda olmaz doğru. O 

sizin de güveninizi çok yakın zamanda kazanacaktır hiç tereddüt etmiyoruz. Sedat 

AKKUŞ’un,  Sevgili Sedat AKKUŞ’un ne olur özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi grubu ve 

Milliyetçi Hareket Partisi grubu, çok önemliydi söylediği şeyler. Özellikle bu 4 köyde 

arazilerin pek çoğu mülkiyete tabi değil arkadaşlar. Dolayısıyla, tarım sigortasını istese de 

yaptırabilir durumda değil köylülerimiz. Bir kısmı tarım sigortası yaptıracak durumda tapusu 

olduğu için ama yaptırmayanda var içlerinde. Tarım sigortası üzerinden buradan da bir 
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duyurumuz olsun elbette köylülerimize. Arkadaşlar bu yaptırabilen yaptırsın tarım sigortasını, 

bildiğim kadarıyla bir kısmını Tarım Bakanlığı bütçesi üzerinden,  

 --Meclis Üyesi: …tarım sigortası yaptıranlar şanslıydı Başkanım. Şöyle söyleyeyim.. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şöyle diyeyim,  

 --Meclis Üyesi:  
 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biliyorum, tarım sigortası olmayan 

çok yurttaşımız var. Zaten çok uzun zamandır Afet bölgesi ilan edilmemiş ülkemizde ama 

Afad üzerinden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yardımlar yapılır durumda. Bölgenin 

ihtiyacını gözlemlediğiniz ne geliyorsa elinizden, Zafer Vekilimize bilgi aktarmak noktasında 

gayret bekliyoruz sizden. 

  --Meclis Üyesi:  

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bekliyoruz, en hızlı şeklide 

yaraları sarmak konusunda desteğinizi. Bu arada köylümüze de yani söylemek lazım. Evet, 

Sevgili Sedat AKKUŞ’un dediği gibi, biz daha sık Afetlere maruz kalacağız. Çok oynadık 

tabiatın dengesiyle, çok bozduk düzenini, bu bir gelişim gösteriyordu biz müdahale ettik. “Sen 

dur, biz biraz yaşam alanlarımızı genişletelim” dedik. Sonuçları bu şimdi hep beraber 

yaşıyoruz. En çok mağduriyeti köylümüz alıyor. Ne olur tarım sigortası yaptırsın 

yurttaşlarımız, yaptırabilir durumdaysa eğer benzer sorunlar yoksa. Bildiğim kadarıyla sigorta 

bedelinin de yani sigorta yaptıran bedelinde bir kısmını devlet karşılıyor zaten. Gayret 

etsinler, çok zor şartlarda tarım yapılıyor Ülkemizde. Zor olduğunu biliyorum ama böyle bir 

durum var yani, Allah Muhafaza böyle bunların sayıları artarsa, Gemlik Belediyesinin her 

seferinde bu işin içerisinde yer alması da, aynı nispette yer alması da çok mümkün 

olmayabilir. Kendi tedbirlerini almak konusunda da üstlerine düşeni yapmalarını bekliyoruz 

doğrusu.  

    Sondajla alakalı bir çalışma yapıyoruz arkadaşlar. Bursa eski Jeofizik Mühendisleri 

Oda Başkanı bir arkadaşımızla kontak kurduk. Çok yakında belki yarın, belki öbür gün 

görüşme yapacağız. Salı günü döneceğini söylemişti Bursa’ya. Sondaj konusunda 

bulabildiğimiz en yüksek sayıda su kaynağını bulmak gibi bir derdimiz var. Tarıma destek 

veriyorsak, sulamayı kapalı havza sistem sulamayı becermeliyiz. Gemlik Belediyesinin 

bütçeleriyle falan bunu yapmakta mümkün olmaz. Maalesef mevcut koşullarda Büyükşehir 

Belediyemiz bile işte gördünüz, 2019’da 100 adet havuz yapılmış. 2020 bütçesi içerisinde 

Büyükşehir Belediye meclis üyelerimiz biliyor, sadece 1 havuz kondu. Önümüzdeki yılı 

göreceğiz önümüzdeki ay. Dolayısıyla biz suyu bulacağız. Mümkün mertebe mevcut havuz 

olup ta içine su bulamayan yerlerden başlayarak, bunu yapacağız ve eğer becerebilirsek yine 

sizlerin onayıyla elbette, onların suya kavuşması konusunda gayret kâr olacağız. 

Büyükşehirden de, DSİ’den de sulamanın gelişmesi noktasında daha fazla gayret talep 

etmemiz gerekir bunu da hep beraber yapabiliriz ancak. 

    Kaçak yapılarla ile ilgili bir soru geldi. Bursa’da ben bir toplantıya katıldım. Kaçak 

yapılarla mücadele adıyla yapılan Vali Beyin başkanlığında, yanında Büyükşehir Belediye 

Başkanımızın da olduğu, bütün ilçe başkanlarında bulunduğu bir toplantıydı o toplantı. Çevre 

İl Müdürü de oradaydı. Bir gerçek var. Kaçak yapı, olası felaketlerde yaşadığımız kaybın 

temel sebeplerinin en başta geliyor. En son Kestel’de, selde yitirdiğimiz yurttaşlarımızın 

tamamını “Biraz daha pandeminin etkisinden kurtulayım, tabiatın içerisinde, başımı sokacak 

bir baraka yapayım” anlayışıyla kaçak yapıya yönelmiş yurttaşlarımız yaşadı. Onları 

kaybettik. Mücadele etmek şart, kaçak yapının tamamıyla mücadele etmemiz şart ama bu 

ülkede merkezi hükümet aracılığıyla bu kadar imar affı çıkartılırken, imar affı kapsamında iş 

yapılırken, bu beklentiyi doğurmak ve bunun üzerinden yurttaşın kaçak yapı yapmasını ön 

görmemekte akılcı değil. Elimizde o toplantıya giderken aldığımız veriler, 481 tane zaptı 

tutulmuş, cezası kesilmiş, icra takibi başlamış, savcılığa gönderilmiş konu var. Arkadaşlar 350 

tanesi imar belgesini, özür dilerim yapı kayıt belgesini sunmuş. Bunlar 2018, 2019 ve 2020 bu 

güne kadar olanlar. 131 tane benim dönemimde, 350 adette 2018’in 2019’la 4.Ay’ına kadar 
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olan döneme ait. Çok kararlıyım. Özellikle “Tatil yapacağım,  bağ bahçe yapacağım, gideyim 

de şu emeklilikte iki sefa süreyim” deyip, belediyeden izin alma ihtimali varken bunu 

yapmayan, ruhsatlandırmak konusunda ayak direyen. “Yaz tatilimi gideyim de biraz ucuza 

geçireyim” deyip, Kurşunlu,   Kumsaz bölgelerimizde bizim plan yapma, amiyane tabir ama 

canımız çıkarken, buna engel durumuna gelen kıyılarda, deniz kenarlarında özellikle. 

Konuşlanmış, gidip mahkemeden kolayca yürütmeyi durdurmuş, yerler üzerinden hareketle 

bunlarla mücadeleyi hep beraber yapmalıyız. Ben Belediye başkanı olarak “Haydi 

Mücadeleye diyorum” diye soyunup ta,  sizler benim partili belediye meclis üyelerim ve 

yöneticilerim de dâhil, sizler eğer “Ya niye böyle yapıyorsun?” derseniz, çuvallarız orada.  

Bak biz olsaydık yıkmazdık, “Ya bunu da niye yapıyoruz ki?” durumu yaratırsak yıkmayız, 

bir yerden başlamamız lazım çünkü biz yıkım yapmadıkça memlekette bir sonuç ortaya 

çıkıyor, sürekli yeni kaçak yapılar yapılıyor. 

   Karacaali, Narlı ve Büyükkumla köyleri. Küçükkumla, Küçükkumla’da sıkıntımız 

yok, planlı. Büyükkumla, Karacaali ve Narlı köylerimiz dışında, bizim hatamız sebebiyle 

ortaya çıkan bir durum söz konusu değil. Geri kalan yerlerde vatandaş bile isteye, dediğim 

gibi tatil yapmak için Kumsaza, Kurşunluya. Nefes almak için Haydariye’ye, Narlı’nın 

dağlarına konut yapıyorlar. Yanımda olun, niyetim tamdır. Kendi iş makinamla yapamazsam, 

Büyükşehir’den destek istemek suretiyle yapacağım bu işi, Elbette bütün bunları yaparken, 

Sevgili Tekin kardeşimizde üstüne düşeni yapmazsa, biz memnuniyetle yapacağız, hiç 

tereddüttünüz olmasın. Umarım unuttuğum bir şey yoktur diye de teklifler başlığına 

geçebiliriz. Buyurun, 

  --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Biraz evvel açıkladığınız gibi, bu dolu 

afetinden sonra orada ki yapılan tespitler ve belediyenin göstermiş olduğu bu refleksi bizde 

tabi ki bunu desteksiz bırakamazdık. Çünkü biz her zaman vatandaşın yanındayız. Zarar 

meydana gelmişse bunun tazmini yönünde, bunun ortadan kaldırılması yönünde elbette ki 

bizde üzerimize düşeni her zaman için yapmaya hazırız ve yaptık ta. O işin bir yönü. İkinci 

yönüne gelince, vatandaşlarımıza buradan ben özellikle rica ediyorum. Kiralama 

sözleşmesiyle yani bir icar yoluyla, üretim yaptığı alanlarda, hemen bu çok basit bir kira 

kontratıyla bunları sigortalayabilir, yani arazisini  

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ormana tahsisli alanlarda dâhilmiş 

galiba onu da araştıralım. 

  --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Elbette, o da dâhil. Yalnız şeyde ecrimisil 

buna dâhil değildir çünkü ecrimisilde bir kiralama değil, orda bir işgalden doğan bir hak şeyi 

vardır. Zaten kendi arazisinde bunu çok rahat bir şekilde yapabilir. %50’sini yani yarısını 

devlet karşılıyor. Tarsim sigortası %91 oranında, bakın %91 oranında zararı tazmin ediyor. 

Bu önemli bir şey ve bunu yaparken de şu kıstası ele alıyorlar. Biz orada bölge müdürü ile de 

konuştuk, diyelim ki burada ki zeytinlikte rekolte tahmini kaç? 10 ton mu? 10 tonsa 9.100 kilo 

zeytinin sanki varmış gibi ücretini vatandaşa ödüyor. O nedenle bunu kaçırmasınlar.  

    İkinci olarak ta bahsettiğiniz İmar affı değil, İmar barışıydı. İmar barışı kapsamında 

da bu yapı kayıt belgesi alanların, zaten şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunların 

hepsini tek tek ele almış durumda, yani bunların zamanından sonra yani bu sürenin sonundan 

daha sonraki bir tarihte yapılmış olan binaların, zaten hiçbir şansı yok, onların sonu yıkımdır. 

Ancak tarihi tutan ve daha önceki belgeler ve hak sahibi olanların belgeleri verilmiştir. 

Bunların herhangi bir, yani yapı kayıt harcını, şunu bunu yatırsa bile eğer ki o tarihten sonra 

yaptığı halde bunu daha önceki gibi göstermek isteyen vatandaşlarımızın, kanuna karşı yani 

devleti yanıltma gibi bir durumu olacağından dolayı bunların sonu maalesef yıkımdır. Bunu 

da arz etmiş olayım. 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim. Yine de 

tarım bir ülkenin kalkınmasının temel taşıdır tezinden hareket eden insanlarsa ki ben 

biliyorum, meclis grubunda üretimin ve özellikle tarımın önemi konusunda itiraz koyacak tek 

kişi yoktur. Bütün o eksikliklerine rağmen eğer üretim yapıyorsa ve üretime katkı sağlıyorsa,  
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Devletin onun eğer Tarsim’le olmuyorsa, başka bir şekilde onun afad durumunda yanında 

olması lazım. Öyle bir şey yaşadık biz ilçede. Hilafsız, amasız, fakatsız, lakinsiz destek 

olabilmek adına elimizden gelen en yüksek seviyede gayreti göstermeliyiz diye düşünüyorum. 

 Peki, sevgili Kemal ATAN, şu tabletlerle alakalı ne yaptık? Durumumuz nedir? Kaç 

müracaat geldi? Onu bir aktarın meclisimize.  

 --Kemal Atan Özel Kalem Müdürü: Sayın Belediye başkanım, değerli Meclis 

Üyeleri, eğitim öğretimin uzaktan eğitimle devam etmesiyle birlikte, Gemlik Belediyesi 

olarak öğrencilerimize tablet, tv veya diz üstü bilgisayar desteği için bir kampanya başlattık. 

Bu kampanya da ihtiyaç sahipleri öğrencilere, evlerinde insanların kullanmadığı tablet, 

bilgisayar ve tv gibi ürünleri Gemlik belediyemizin Sosyal İşler Müdürlüğümüze 

bağışlamalarını, bizde bunları ihtiyaç sahiplerine ileteceğimizi söyledik. Şu an bağış olarak 

gelen tv ve laptoplar var. Bizde bunları ihtiyaç sahiplerine yönlendiriyoruz. Yaklaşık 37 

vatandaşımızdan talep aldık. Fakat bu hafta ben birkaç Gemlik’teki işletme ile  size de bilgi 

verdim. Birkaç işletme ve birkaç kurum ile görüşmelerim neticesinde bu ihtiyacı karşılayacak 

derecede tablet konusunda bir bağış almamız söz konusu. Önümüzde ki hafta 40’ın üzerinde, 

yani bize başvuran kişi sayısının üzerinde tablet bağışı alacağız. İhtiyaç sahiplerine şu an 

birinci sınıflar başladı biliyorsunuz, Pazartesi günü itibariyle de 2, 4, 8. sınıflar eğitime 

başlayacaklar. Geri kalan ara sınıflarda ki öğrencilerimiz için yine Sosyal İşler 

Müdürlüğümüzün 5 kapsamlı alanda yaptığı incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi öğrencilere bu 

tabletleri vereceğiz. Sayın İlçe Başkanımızın da söylediği gibi İnternet erişimi bu konularda 

problem oluyor. Muhtarlarımızla da iletişime geçtik, sadece iki köyümüzde internet yoktu 

muhtarlıklarımızda. O iki köyümüzün muhtarlığına da internet bağlatmak suretiyle en azından 

muhtarlık binaları veya orda belirlenecek alanlarda wifi desteği de sağlayıp, imkânı olmayan 

öğrencilerimizin tablet ve internet marifeti ile eğitim öğretime devam etmelerini sağlayacağız.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O iki köyde bizim internet 

bağlatmamız yeterli olacak mı internete kavuşmaları için? 

 --Kemal Atan Özel Kalem Müdürü: Şöyle Başkanım, en azından biz muhtarlık 

veya okul veya başka alanlarda muhtarlarımızla …. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı Hayır hayır şunu söylemeye 

çalışıyorum. Gemlik’te pek çok yer var.  

 --Kemal Atan Özel Kalem Müdürü: Evet  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İnternet bağlatmak istiyorum deyip, 

gidip faturalandırıyor ama erişim alamıyor yani. Orada da o sonuç ortaya çıkmasın, biz bide 

boşu boşuna makbuz parası ödemeyelim, bedel ödemeyelim. 

 --Kemal Atan Özel Kalem Müdürü: Başkanım, bu konuyla ilgili de çokça şikâyet 

hattımıza talep geliyor. Gemlik’te wifinin sürekli öğrenciler yoğunlaştığı için wifi ve internet 

kablosuz ağ konularında problemler yaşanıyor. Türk Telekom müdürlüğü ve Türk Telekom 

Bölge Müdürlüğü ile bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Dediğim gibi 37 tane 

başvurumuz var. Bu 37 tane başvurumuza da hem özel sektör firmaları, hem de Gemlik’teki 

kurumlardan aldığımız destekler ve Gemlik Belediyesinin katkılarıyla önümüzdeki hafta 

ihtiyaç sahiplerine tabletleri dağıtılacak. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam 2.birleşimde bu gün havale 

edilen konular ve gündemde yazılı olanlar dışında bir konu görüşülemeyeceğinden, o 

toplantıda 2.birleşimde bu konuyla ilgili gelişmeler ne ise alalım senden. Şimdi değil orda. 

İkinci birleşimde  

 --Kemal Atan Özel Kalem Müdürü: Tamam Başkanım. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet, tekliflere geçebiliriz. 

Arkadaşlar, yine pandemi ile alakalı sıkıntıyı aşabilmek adına teklifler başlığında yer alan 1, 

2. tekliflerin tamamının bir kere öyle diyelim okunmuş olarak kabulünü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 1, 2, 3, 4, 5 
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5.maddelerin Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  

Evet, onlarla ilgili söyleyeceklerim var arkadaşlar. 6 ve 7’ninde bir sorun yok. 6 ve 

7’ninde Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  

           1/9’u, Küçükkumla da Revizyon ilave Uygulama İmar Planı adıyla uzun zamandır 

yurttaşlarımızın beklediği plan çalışmamız tamamlandı.  Meclisimize havale ettik.  Bir tespitle 

İmar Komisyonuna havale edeceğim.  Merkezde Postane Caddesi dediğimiz caddenin yanında 

bulunan bir koridorda bitişik nizam beş kat konut vardı.  Bitişik nizam üç kat ticaret olarak 

plancıdan gelmişti, bunu düzeltin dedim.  Mutlaka İmar Komisyonumuz bitişik nizam beş kat 

ticaret olmasına dikkat etsin. Başka eksiklikler tespit ederse elbette düzeltsin. Buradan 

duyuruyorum Kumla’lı hemşerilerime. O alanda özellikle yeri olanlar, bahsettiğim alanda.  

Direk “Benim yerim konuttan ticarete dönmüş. Şuna itiraz edeyim” demesinler,  baksınlar.  

Plancı arkadaşlarımız da, bu güne kadar bu konuda gayret kâr olan İmar Komisyonu üyesi 

arkadaşlarımızda ticaret yapılmasının, o alanda ticarete uygun bir imar durumu yaratılmasının 

o bölgeye çok ciddi katkı sunacağına dair görüş ilettiler. Ölçüp biçip tartsınlar. İtirazları varsa 

memnuniyetle yine komisyonumuz değerlendirecektir.  Bu tespiti yaptıktan sonra dokuzuncu 

maddeyi de İmar Komisyonuna havalesi şeklinde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler?  Oybirliği ile kabul edilmiştir.    

                Evet, 10. Madde, Engürücük mahallesinde serbest bölgeye girişte sağ bölümde 

kalan alanla ilgili plan çalışması uzun zamandır görüşlerle alakalı sorun yaşıyordu, toparlandı, 

eksiği kalmadı. Onu da İmar komisyonuna havale etmek istiyorum. Kabul edenler, 

Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  

                Arkadaşlar 1’in 5’i, 5.maddede Emlak İstimlak Müdürlüğümüzün bir satış, arsa 

satışı talebi var. Umurbey Köyü Kalkındırma Kooperatifinin talebi üzerine ihaleye 

çıkılacaktır. Onu da Plan Bütçe Komisyonuna göndereceğim. Bu yönde oylarınıza sunacağım. 

Komisyon üyesi arkadaşlarımız, bu gözle bakarlarsa mutlu oluruz. İlgili gündem maddesinin 

de Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiştir. 4. Madde, özür dilerim bu, yine 4. madde özür dilerim. 

   --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım,…… 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Özür dilerim.  

            --Osman DURDU Meclis Üyesi: ,…… 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elbette elbette 

 --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Şimdi, bahse konu yer Belediyemizin mülkiyeti 

değil mi? 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet 

 --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Belediyemizin mülkiyetinde olan mülklerle alakalı 

tasarruf Belediye meclisinde ve idarede. Tabi ki Belediye mülklerinin en rantabl ve en yüksek 

değerle tasarruf edilmesi, Belediyenin âli menfaatlerinedir. Konuya bu itibarla baktığımız 

zaman, benim edindiğim intiba, bu mülkün daha evveliyatı konut alanındaydı planda. Şu an 

ticari oldu binlikte, ama beş binlikte hala konut gözüküyor bildiğim kadarıyla ve denilen o ki; 

“Konut planında satılsaydı burası daha yüksek değere satılırdı. Ticari olduğu zaman çok talep 

olmaz” deniyor. Bu işin bir kısmı. Komisyona gideceği için komisyondaki arkadaşlar bu 

şekliyle konuya bakarsa iyi olur aksi halde kamu zararına sebep verir diye düşünüyorum.  

  İkincisi ise, kooperatifler bizim için çok önemli. Kalkınma kooperatifleri kesinlikle 

çok önemli,  desteklenmeli, teşvik edilmeli. Bu itibarla bakıldığı zaman kooperatiflerimiz 

mali bütçelerini daha amacına uygun kullanırsalar, mülk almak yerine zeytin alırsalar, daha 

değerli olur. Şayet Belediyemiz kooperatiflerin kullanımı için bir mülk tasarrufunda 

bulunacaksa, bunu çok sembolik bir kiralamayla kullanım hizmeti vermesinin daha doğru 

olacağını biz düşünüyoruz, çünkü bu hem belediyemiz mülkleri açısından da önemli olduğunu 

düşünüyorum. Sağ olun. 
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 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Osman,   Sevgili 

Osman DURDU’nun görüşleri kıymetli. O halde Plan Bütçe Komisyonuyla birlikte, Hukuk 

Komisyonuna da havale edelim. Hem iki komisyonumuz ilgili kooperatifle görüşsün. 

 --Mustafa KAYNATMA Meclis Üyesi: ………….. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet, Sevgili Mustafa 

KAYNATMA’nın ikazı da çok önemli. Söz konusu parsel, Kooperatifin talebiyle satışına 

ilişkin gündeme gelen parsel 1’in 4’ü, 1’in 5’ni birazdan konuşacağız.   

 --Meclis Üyesi:…… 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tarım komisyonuna da gelsin 

deniliyor. Peki, Hukuk, Tarım ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Az önce oylamıştık, Yazı İşleri 

Müdürlüğümüz bu düzeltmeyi, değişikliği dikkate alsınlar ve böyle geçsin. Kooperatifle 

görüşülsün. Kiralamaya ilişkin bir talepleri varsa o da olur sıkıntı yok, kendi talepleridir bu 

yönde. Buyurun,  buyurun, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Başkanım, bunun bir yolu daha var. Nedir 

o? Şimdi Belediyeler 5393 sayılı Belediye kanunu 75.ci maddesinde der ki; Kurumlarla, tüzel 

kişiliklerle, karşılıklı görevlerinin yazıldığı protokol,   hizmet protokolleri yapabilir. Nitekim 

burada bir Tarımsal Kalkınma kooperatifi var. Burada 75.ci madde esasında karşılıklı olarak 

imzalanacak olan bir protokolle Belediyemiz burayı tahsis de edebilir. Yani kullanım hakkını 

belli bir süreliğine oraya verebilir. Bu da tabi onaya tabi, yani ilgili mülki amirin onayına 

tabidir. Bunu da arz ederim. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Üç komisyona gönderdik. 

Komisyonlar incelesin konuyu. O kooperatifimizin, o alanda, o depoyu yapıp, zeytinini 

depolayabilmesini olanak sağlayacak çalışmayı tamamlasın. 75.ci madde dediğiniz,  

--Meclis Üyesi: 75 değil ……. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, diyor ki; “Mahalli İdareler ile 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım” neresi? Neyse burası değil.  

“Kendileri ait taşınmazları,  asli görev ve hizmetlerinde kullanmak üzere, bedelli veya 

bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilir.” Yok, 

buda değil ya. Evet, “c”, değişik “c” maddesi. “Kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları, esnaf odası vb. Kamu yararına çalışan dernekler” kooperatifler bu anlamda bu 

şeyi almıyorlar, “Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar, esnaf sanatkâr meslek 

kuruluşları kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri 

gerçekleştirebilir.” Diğer dernek ve vakıflar ile kooperatiflerde buraya girer diye 

düşünüyorum. “Gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için” ama bir ortak hizmet projesi 

hazırlamak lazım. “Mahallin en büyük mülki idari amirinin izninin alınması şartıyla 

yapabilirler bunu” der 75.ci maddenin değişik “c” bendi. Komisyonlar ilgili çalışmayı 

yapsınlar arkadaşlar. Öncelikle kooperatifle görüşülsün. Tarım Komisyonu görüşsün 

kooperatifle. Onların talepleri doğrultusunda ne yapıyorsak, ne yapabiliyorsak o çıksın ortaya, 

teşekkür ederim. 

  Evet, 4.cü madde yine Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzden Umurbey mahallesinde 

210 ada, 9 parsel numaralı, notlar aldık notları alırken Hayvan rehabilitasyon merkezi sunun 

diye bunun altına yazmışlar. Israrla onun için farklı şeyi okuyorum özür dilerim arkadaşlar.  

İlçemiz Hisar Mahallesi, buda Hisar Mahallesi 5 dedik ha. 

  Belediyemize ait Umurbey Mahallesi 250 ada, 1 parsel numaralı arsa vasıflı 

taşınmazın satışının yapılması ile ilgili yazı. İlgili alan şu an Hayvan Barınağı olarak 

kullandığımız alandır. İmar durumunda konut alanında kalmaktadır ve biliyorsunuz çok uzun 

zamandır izinlerini almaya çalıştığımız, plan değişikliklerini yapmaya çalıştığımız ve sonuca 

da ulaştık çok şükür.  Yeni bir Havyan rehabilitasyon merkezi çalışmamız var. Emir abi tek 

tek isimlerini sayarak zikretti. Tamamı gönüllü mimar, mühendisler tarafından bedelsiz 

olarak, ön çalışması bizim dairemiz tarafından yapıldı. İmzalarını onlar atacaklar, gerekli 
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çalışmaları onlar tamamlayacaklar. Bizde İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde o alanı 

bitireceğiz. Bu satışı Plan Bütçe Komisyonuna havale edeceğim. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz 

ve Mimari çalışmaya destek veren İmar Müdürlüğü personellerimizden sevgili mimar 

kardeşimiz Pınar burada hazırlar. Bir anlatsınlar size yapılacak olan işi, bu işi yapma şartıyla 

satış yetkisi isteyeceğim Plan Bütçe Komisyonundan. Buyurun 

 --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım bu arada bir şeyi hatırlatmam lazım onu 

konuşayım mı? Yoksa bundan sonra mı?  Bizim bir Kumsaz planımız vardı. O Kumsaz 

planımızın ortak komisyona havale etmiştiniz ya o gözümüzden kaçmış. Araya soksak yarın 

komisyon yapıp, meclise getirsek olur mu? 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hakan müdürüm sen bence 

öncelikle süreci bir anlat. Nerden aldık getirdik. Sonra mimari kısmıyla alakalı, ölçü boyutları 

üzerinden de Pınar destek versin. 

 --Hakan Uğur Sağlık İşleri Müdürü:  Görselleri alabilir miyiz? Sayın Başkanım, 

Başkan Yardımcılarım ve değerli Meclis üyeleri, öncelikle sözlerime hayatın her canlı için 

kutsal olduğu, yaşama özgürlüklerine sahip oldukları ve Tanrı’nın yarattığı her canlının 

başımızın tacı olduğunu hatırlatarak başlamak istiyorum. En başta ki görseli alabilir miyiz? 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Hakan müdürüm sabote edildin 

bak, sen talimat vermeden her şey göründü zaten kim neyi dinleyecek şimdi? 

 --Hakan Uğur Sağlık İşleri Müdürü: Ben o zaman gerekli notları vereyim. 

Engürücük paşa tarlaları mevkiinde bulunan yaklaşık 8300 metre karelik alan. 2014 yılında 

Belediyemizin bünyesine geçmiştir.  Son 1 sene içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalara 

dayanarak ta ormanlık vasfı bulunmayan bir 7000 metre karelik alanı da Rehabilitasyon 

merkezi yapacağımız alanın içerisine dâhil ettirdik. Yani yaklaşık on beş bin metre karelik bir 

civarı da Rehabilitasyon merkezini gerçekleştireceğiz. 

    Modern, konforlu, nezih ve doğayla iç içe olacak olan Rehabilitasyon merkezimizin 

yapımı için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1.Bölgeden, İl Kültür Varlıkları Koruma Bölge 

Müdürlüğünden ve Orman 2.Bölge Müdürlüğünden gerekli uygunluk yazılarını aldık. Bu bina 

gibi gözüken bazı alanların içerisinde 2 tane operasyon salonumuz, 2 tane muayene 

salonumuz, laboratuvarımız, röntgen ve ultrason odalarımız olacak.  Görselde sabit kaldık 

kusura bakmayın yoksa onların fotoğrafları da vardı.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Pınar anlatır onları.      

 --Hakan Uğur Sağlık İşleri Müdürü:  Anlaşıldı Başkanım.  Bu 15 dönümlük alanın 

içerisinde ayrıca bilhassa köpek kulübelerimiz için yerden ısıtması ve anti bakteriyel kir 

tutmayan zemin özelliklerine sahip geçici barınak yerleri olacak. Kedilerimiz için kaloriferli 

alanlar olacak. Fener çatı havalandırma sistemi ile ortamlarda koku biriktirmeyen ve yine anti 

bakteriyel alanlar oluşturacağız. Bunların haricinde, bina kısımları haricinde 15 bin dönümlük 

bir arsa olduğundan dolayı, yeşillikler içerisinde köpek ve kedilerimiz içinde doğal yaşam 

alanları olacak. Onun haricinde bilhassa hayvan ve doğa sevgisini görsellerle 

gerçekleştireceğimiz alanlarda öğrencilerimiz için bilhassa konferans salonumuz olacak. 

Konferans salonumuzun hemen yanında bir Kafeteryamız olacak, gelen misafirlerimizi 

ağırlamak maksadıyla ve onun haricinde de gördüğünüz gibi çağdaş ve modern bir 

rehabilitasyon merkezi inşa etmeyi düşünüyoruz. Son olarak ta Türkiye Cumhuriyet Gemlik 

Belediyesi olarak yaşayan tüm canlıları düşünmeye ve onların faydasına çalışmaya devam 

edeceğimizi dile getiriyorum, arz ederim. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz Hakan müdürüm. 

Buyurun,  

 --Pınar TAŞ ATEŞLİ Mimar: Pardon Başkanım, 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Görselleri slayttan çıkartalım. Tek 

tek  geçelim arkadaşlar sunuma   göre. 

 --Pınar  TAŞ ATEŞLİ Mimar:…… 
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 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Geriye alalım o vaziyet planın 

üstten görünüşünün olduğu yere.  Tamam burası. 

 --Pınar TAŞ ATEŞLİ Mimar: Sayın Başkanım, Değerli Meclis üyeleri, tüm Gemlik 

halkı sevgi ve saygıyla selamlıyorum herkesi.  

    Projelerimiz Engürü Mahallesinde, ilk baştaki görselde o vaziyette gözüken yerler. 

Evet, projemizin yeri burası. Zaten az çok herkes biliyordur yerini diye tahmin ediyorum. 

Vaziyet planına geçersek. Başkanım o tarafa geleyim mi? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: El mikrofonu verelim. 

--Pınar TAŞ ATEŞLİ Mimar: Rehabilitasyon merkezini düşündüğümüz yeri, bu 

kısmından giriş yapıyoruz. Daha çok halkın giriş yapacağı kısım burası. Buraya geldikten 

sonra yeşil alanda hem hayvanlarla vakit geçirecekler, daha sonra bu yerin devamında kafeyle 

karşılaşacaklar. Bu tarafta da konferans salonumuz yer alacak. Dışarıdan etkinliğe gelen 

çocuklar, öğrencilerde oradaki sunumlara katılabilecekler. Daha sonrasında kedi evlerimiz 

burada yer alıyor, burası hayvan barınaklarının bulunduğu kısım, onların orta kısmında da 

yeşil alan düzenlenmesi bulunacak. Orada da hayvan edinmek isteyen kişiler onlarla vakit 

geçirebilecekler. Bu kısımda daha çok şu dışarıdaki yoldan kullanılarak gelinen hastane kısmı. 

Orada da sokak hayvanlarının tedavileri yapılacak. Diğer görsellere geçersek onları da 

anlatabilirim.  Giriş kısmı bahsettiğim, herkesin gelip daha çok halkın gelip kullanacağı 

alanlar. Burası yine o kısımdan görüntüler.  Daha sonra kafe kısmı ve konferans salonunun 

olduğu yerden hayvan barınaklarına doğru geçiş kısmı. Burada yine vakit geçirdikleri yerler. 

Hakan müdürümün de bahsettiği gibi fener çatılarıyla, hem yarı açık alanların olduğu, hem 

kapalı alanlarının bulunduğu, hayvanların burada ikamet ettiği alanlar. Burada orta kısımda 

hayvan sahiplenmek isteyenlerin vakit geçireceği kısım. Aynı yerden görüntüler.  Bunlar kedi 

evleri.  Kedilerin içinde kalacağı kısımlar. Bunlar da yine içlerindeki oluşacak iç mekânların 

tasarımları. Teşekkür ediyorum.  

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

burada birinci temel öncelliğimiz elbette birlikte yaşadığımız sokak hayvanlarının da en 

elverişli koşullarda rehabilite edilebilmesine imkân sağlayan ve İlçemize, belediyeye, bu 

Belediye meclisine yakışır bir mekân yaratmak.   

   İkincisi çok havyan severimiz var.  Gemlik’te onlarla sokak hayvanlarının bu 

rehabilitasyon merkezi içerisinde temas edebilmesine,  onlara destek verebilmesine,  onların 

yararına çalışılabilmesine olanak sağlamak. 

   Üç çocuklarımıza mini bir konferans salonumuzda var içerde.  Çocuklarımıza Milli 

Eğitimle birlikte özelikle yapacağımız çalışmalarla, ilkokula yeni başlayan özelikle ana 

sınıfına, ilkokul bire başlayan çocuklarımıza bir takım eğitimler vermek. Kedi ve köpekle 

temasını sağlamak,  ama aynı zamanda hani bir doğum günü hediyesi olarak kedi istiyorum, 

köpek istiyorum demesinin de önüne geçecek bir takım videolar ve eğitimlerle eğer alacaksa 

evine ölene kadar ona bakması gerektiğini anlatmak, bilinç yaratmak bu anlamında ama 

herkes hayvan seviyor Gemlik’te.  Ama bir grup yurttaşımızda o kadar hani bizim kadar çok 

sevmeyebiliyor. Onunla birlikte yaşama var ama sokakta geçerken onların ona saldırması 

konusunda şikâyette ve maalesef özellikle Kurşunlu ve Kumla bölgelerimiz kış aylarında el 

ayak çekildiğinde, diğer belediyeler tarafından gönderilen kedi ve köpeğe de yoğunca ev 

sahipliği yapmak zorunda kalıyor.  Buranın asıl istediğimiz yanı da tamda bu. O alanlarda da 

bulunan hayvanlarımızı bunun hemen yanı uçsuz bucaksız arkadaşlar. Devlet arazisi orman 

arazisi. Onlar içerisinde onları cinslerine, psikolojik durumlarına, güç seviyelerine göre 

birbiriyle anlaşabilecek olan grupları bir arada barındırabilecek açık alanlar olacak. Yani 

onlara yeni sokaklar yaratmış olacağız ve öyle zannediyorum ki hem hayvan severin, hem o 

kadarda sevmeyenlerin ama asıl sokak hayvanlarımızın şefkat elinin değdiği bir ortam olacak.  

Bu konuda da buna finansmanı sağlamak konusunda da niyetimiz şudur ki,  eş güdüm 

içerisinde bu uygulama projesi sonuçlandıktan sonra Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından 

tespiti yapılacak olan,  tahmini bedel ortaya çıkıp ihale şartlarını oluşturabildikten sonra eş 
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güdüm içerisinde bu alanı da bu inşaatın yapımında kullanmak üzere satmak istiyoruz. Bu 

şartla satmak istiyoruz.   Plan Bütçe Komisyonumuz bu şerhi de koymak suretiyle de 

çıkartabilir bu kararı. Şimdiden vereceğiniz destek için hepinize çok teşekkür etmek 

istiyorum. Bunu Plan Bütçeye gönderdik mi?  Gönderdik galiba.  On maddeyi bitirdik.   

Raporlar başlığı dediğim gibi ikinci birlemişimde ilave edilecek olan umarım ayrılmayalım 

bir eklenti yapılacak Arzu ikaz etti az önce    

--Arzu KARATAŞ: Meclis Üyesi: Sayın Başkanım ilk önce Bukle Hanıma başarılar 

diliyorum. Aramıza katıldı. Bize güç verecektir. Geçen meclisimizde 20 nolu bir İmar 

Komisyonu kararı vardı. Fakat bu kararın İmar Komisyonu ve Hukuk komisyonuna ortak 

gönderildiğini tespit ettik.  Kumsaz mevkii uygulama imar planıyla alakalı bir karardı. Şimdi 

rica ediyorum biz yarın İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonu ortak bir karar alacağız 

tekrar. Bunun gündeme girmesini rica ediyorum.  Şimdi gündeme girerse bu 20 sayılı karar 

bunu nasıl yapabiliriz müdürüm.  

            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Usul açısından az önce yapılabilirdi 

ama  ben Başkanlık yetkimle onu çekebilirim istersem gündeme ve  2.  birleşimde  görüşülür.  

--Arzu KARATAŞ: Meclis Üyesi: Tamam öyle yapsak çok iyi olur. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hukuk komisyonu biliyor mu ilgili 

konuyu arkadaşlar? Mert DİMİLİ çıktı mı?  

--Arzu KARATAŞ: Meclis Üyesi: Komisyon başkanımız çıktı bilgisi var.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, o halde Başkanın 

komisyondan konuyu resen meclis gündemine almasına dair yetkimi kullanayım izin 

verirseniz.   En başta yapmalıydık belki ve bunu da bu yolla raporlar başlığı altında ikinci 

birleşimde görüşmenin olanağını sağlamış olalım.  Yine de eksik bir şey olursa iki konuda 

bırakılabilir dert değil. Raporlar başlığı için önümüzdeki ikinci birleşimi, önümüzdeki 

pazartesi günü yine aynı saatte 17’de yine burada yapmayı oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  Aldığımız kararlar memleketimize 

yurdumuza hayırlar getirsin. Çok teşekkür ederim.  Buyurun, buyurun Sayın GÜR. Mikrofon 

verin arkadaşlar    

 --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Sayın Başkanım bütçeler var.  Bütçeler biliyorsunuz 20 

gün görüşülebilir. O yüzden ikici birleşimi de, üçüncü birleşimi de koyabiliriz veya bu beş 

günlük süreç yeterse arkadaşlara, pazartesi günüde getirilebilir onu da şey yapayım bilgi 

verelim.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Meclis Üyesi arkadaşlarım.  

Güzel bir ikaz geldi. Plan ve Bütçe Komisyonuna bütçeyi de attık.   Bütçe biliyorsunuz 20 

çalışma günü üzerinden yapılabilir.  Dolayısıyla bu aya istinaden üçüncü birleşimi yapma 

hakkımızda var.  Beş gün içerisinde bitirme şartı yok.   İkinci birleşimi yaptığımızda da 

alabiliriz kararı. Toplantıyı kapattık. Şimdi de alabiliriz diye düşünüyorum.  Plan ve Bütçe 

Komisyonu çalışmasına olanak vermek adına Pazartesi ikinci birleşime uygun mudur? İlgili 

tarih hangisiyse tespit eder Yazı İşlerimiz. O tarihte de üçüncü birleşimi yaparız.  

--Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: 26’sı Pazartesi 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 26’sı der Yazı İşlerimiz 

--Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Pazartesi günü 

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Niye yapmayalım. Ondan sonra 20 

gün bırakacağız nerdeyse. On beş gün 26 sına denk gelecek ama bu kararı da ikinci birleşimde 

alalım.  Teşekkür ederim.  
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