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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 07 MART 2022 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTISININ GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 

 
      TOPLANTIDA BULUNANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı 

 

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

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

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

Songül ŞANLI,  Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI, Mustafa KAYNATMA, Elif ACAR YAŞAR, 

Fatih AYDIN,  Durmuş USLU, Alpaslan EKER,  Bülent ÇİÇEK, Tekin RAMA,  Dursun 

YAVUZ,  Nihat ÇETİN,  Mehmet ÖKSÜZ,  Ümit GÜLER, Sedat ÖZER, Bekir DÖĞER, Mehtap 

ÜNLÜ. 

 

      TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Şükran BEKAR, Rıdvan ÇAKMAK, Mahir DAĞ 

 

    Yoklama yapıldı.   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, öncelikle parti gruplarından 

ricamızdır. Toplantının başlangıç saati belli. Gecikmeyelim lütfen. 

           Parti grupları adına mazeret belirtmek isteyen var mı arkadaşlar?  

 --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Mahir DAĞ  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mahir DAĞ 

          --Meclis Üyesi:  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şükran BEKAR. Rıdvan ÇAKMAK 

gelecek mi? 

          --Meclis Üyesi:  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Rıdvan ÇAKMAK ve Şükran BEKAR 

diye düzeltiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi tam, İyi Parti tam, bağımsız arkadaşımız burada.  

Mahir DAĞ, Rıdvan ÇAKMAK ve Şükran BEKAR’ın mazeretli olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Raporlar başlığının 1. Maddesiyle başlayabiliriz. 

          --Meclis Üyesi:  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Özür dilerim? 

          --Meclis Üyesi:  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biliyorsunuz ikinci toplantılarda 

gündem dışı görüşme yaptırmıyoruz. Raporlar esnasında hem fikir beyan edip, hem söylemek 

istediklerimizi söyleyebiliriz. Birinci madde arkadaşlar. 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; İlçemiz 

Hamidiye Mahallesi, 666 ada 421 parsel numaralı taşınmaz kamulaştırmasız fiili el atma nedeni 

ile mülk sahibinin uğramış olduğu zararın tazmini için uzlaşma talebi ile ilgili 03.02.2022 tarihli 

müşterek raporu.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyon raporunun okunmuş olarak 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bilgi 

alalım lütfen. Mikrofon verelim komisyon başkanımıza.   

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım 

alacağımız kararların Gemlik’imize hayırlı olmasını diliyorum. 

Hamidiye Mahallesi, 666 ada, 421 nolu parsel orta öğretim alanında kalıyor. Bu alanda 

kamulaştırma talebi edilmiş vatandaş tarafından. İmar Komisyonu olarak ta bu talebin ilgili kurum 

tarafından değerlendirilmesi gerektiğinden yapılacak işlem olmadığına karar verildi. Oy birliğiyle.     
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Raporla ilgili söz almak isteyen var mı? 

Yok. Olmadığına göre komisyon raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. İkinci madde lütfen. 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Gemlik 

İlçesi Hamidiye Mahallesi,  550 ada, 154 parsel numaralı taşınmaz İmar Planında bir kısmı kurum 

ve bir kısmı katlı otopark alanında kaldığından imar planı değişikliği yapılması, imar planı 

değişikliğinin mümkün olmaması halinde takas veya kamulaştırılması talebi ile ilgili 03.02.2022 

tarihli müşterek raporu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyon raporunun okunmuş olarak 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bilgi 

alalım lütfen. 

-- Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Parselin 140 m²’si cep otoparkında kalıyor. Diğer 

kısmı, 110 m²’si de resmi kurum alanında. Verem Savaş alanında kalıyor. Bizde İmar Komisyonu 

olarak 140 m² cep otoparkında kalan alanın Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından 

kamulaştırılmasına, diğer kalan Verem Savaş alanında kalan kısmında ilgili kurum tarafından 

değerlendirilmesi gerektiğini düşündük Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Rapor hakkında görüş beyan etmek 

isteyen var mı? Yok. Olmadığına göre komisyon raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Sonraki madde lütfen. 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; İlçemiz 

Hamidiye Mahallesi, 148 ada, 58 nolu parsellerde bulunan taşınmazın imar planında yolda 

kaldığından, kamulaştırılması veya mümkünse eski plana dönüştürülmesi ile ilgili 03.02.2022 

tarihli müşterek raporu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyon raporunun okunmuş olarak 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bilgi 

alalım lütfen. 

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım eski plana dönüştürülmesi isteniyor fakat 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesine göre donatı alanı azaltılacağından eski plana 

dönülemeyeceği ve yapılacak işlem olmadığına karar verildi. 

Diğer bir kısmı da 246 m²’side ortaokul alanında kalıyor. Bu talebinde ilgili kurum 

tarafından değerlendirilmesine karar verildi. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Rapor hakkında görüş beyan etmek 

isteyen var mı? Yok. Olmadığına göre komisyon raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Çocuklar sesle ilgili sorun? 

Buyurun Ercan Bey  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İlçemizin Milli Eğitim konuları yani halkla 

ilgili, eğitimiyle ilgili, onu ilgilendiren bütün konulara tabi ki belediye … etmekte. Biz daha 

önceki dönemlerde, büyükşehirde de halen eğitimle ilgili alanların elde edilmesinde gerek bazen 

bizatihi yerini alarak yani istimlak ederek. Gerekse planlarda 18 uygulamalarıyla yâda plan 

tadilatlarıyla, plan o bölgeyi plana alarak bu eğitimle ilgili yerleri biz elde ediyorduk. Dolayısıyla 

Milli Eğitim burada sadece inşaatıyla ilgileniyordu. Belediye tabi ki bu şeylerde daha fazla şehrin 

planlamasını, o bölge ihtiyaçlarını vesaireyi daha iyi bilen bir kuruluş olduğu için. Onlarda bizim 

koyduğumuz yerlere zaten hayır demiyorlardı. Böyle bir uyum içerisinde gidiliyordu yani bu 

yöntem devam ettirilemez mi? Yani bu yöntemi devam ettirsek Milli Eğitime desek ki “kardeşim 

biz yerini hazırladık. Sende gel okulunu yap.” desek. Sadece bir öneri olarak sunuyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şöyle Sevgili BARUTÇUOĞLU, 

aslında yapılması gereken şu. Milli Emlak’ın elinde bulundurduğu arazileri satmak yerine 

belediyeyle benzer yerlerdeki tahsis alanlarıyla takas etmesi sorunu büyük ölçüde çözecektir. Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın elinde bulundurduğu bütçe takdir edersin ki Gemlik Belediyesi bütçesiyle 

mukayese edilemeyecek kadar yüksek. Bunu da denedik aslında. Değişik resmi kurum alanlarının 

belediyeye ait bölümlerinin hazine arazileriyle takası konusunda da bir girişimimiz oldu. 

Sonuçlandıramadık üç yıldır. Vatandaşında benzer talepleri olunca ilgili kuruma havalesi şeklinde 

oy birliğiyle bir karar alınmıştır. Şahsi bir şeyimde olmadı. Dahlimde olmadı konuya. Olmazsa 



Sayfa 3 / 20 
 

Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda olumsuz bir cevap vermesi durumunda bütçemizin bütün 

şartlarını zorlarız.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Çok iyi olur. Daha önceden de gelen bir 

gelenek, bir teamül diyelim. Milli Eğitime her alanda destek olmaya devam edelim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aynen öyle. Sevgili DURDU buyurun. 

Mikrofon verelim arkadaşlar. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.  

Bu konuyla alakalı Ercan Beyin konuşmasına, yaklaşımına verdiğiniz yaklaşım prensipte 

doğru. Tabi ki bu idarenin tercihiyle alakalı bir durum. Yasal bir mani yok. Gemlik Belediyesi 

yetkisindedir. Milli eğitim hizmetleri vermek. Efendim diyanet hizmetleri vermek. Sağlık 

hizmetleri vesaire. Bu tabi ki idarenin tercihiyle alakalı bir durum ama doğru kamu gücü belediye 

gücünden daha güçlü. Mümkünse bunlar mahsuplaşma olsun, takas olsun doğru. Burası böyle. 

Ama şey var Başkanım burada sıkıntılar var. Mesela Merkez Cami ve alt müştemilatı. Bununla 

alakalı duyduğum kadarıyla orada da bu manada sanki bir durum var değil mi? Şunu 

kastediyorum mesela devri yapılmamış. Mülkiyet belediyenin gözüküyor.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Üst taraf yapılmış. Alttaki işletme 

yapabiliriz diye talep edilen alt alan belediyenin uhdesinde halen.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet, mesela caminin 13 bin lira efendim doğalgaz 

faturası var. Merkez Cami burası. Şimdi bir imamın, bir müezzinin affedersiniz yani milletten 

böyle para dilenmesi beni rahatsız ediyor. İmamın bir itibarı var, bir saygınlığı var. Bu beni 

üzüyor. Yani burada ne yapılabilirse bence yapılmasında fayda var. Orasıyla alakalı Başkanım. 

Bunu paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili BARUTÇUOĞLU’nun bu 

konuda benimle bir bireysel görüşmesi olmuştu. “Böyle bir şey yapabilir miyiz?” diye. 

“Memnuniyetle değerlendirelim konuyu” demiştim. Yine de meclisin iradesinde bu konuyu 

değerlendirelim. Orada bir ticarethane yapıp, yapmamaya önce bir karar vermek lazım. 

Yapılacaksa camiye tahsis etmenin nasıl bir durum yaratacağına bakmak lazım çünkü eğer 30-40 

bin lira bedelle kiraya verilebilecek bir alan yaratıyorsak başka ibadethanelerimizin de istifadesine 

sunmak adına belediye kiraya verip, üzerine bu alandan kazandığını da yine ibadethanelerimizin 

ısınmasında, elektrik ihtiyacının karşılanmasında kullanabilir. Bu konuda özel görüşürüz 

“memnuniyetle birlikte aldığımız kararı uygularız biz”.   

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım ben 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Size arz etmiş olduğum o konu şimdi din 

görevlilerimizle tabi bizde devamlı görüşüyoruz. Yani bir dernek var ortada. Tabi bunlar belli 

zamanlarda halka teberruya çıkıyorlar. Yani yardım, halkımızın alicenaplığına başvuruyorlar. 

Hani ben Osman Bey biraz şeyini aştı ama dilenme demeyelim de ona değil mi Osmancığım? 

Yani teberru. Yani halkımızın yardımı talep ediliyor. Tabi şu bir gerçek ki caminin altında bir 

güzel alan var. Yani çok farklı amaçlarla kullanılabilecek bir alan var. Hatta birkaç alan var. 

Buranın öncelikle yapı kullanması konusunda bir şeyimiz olmuştu. Sanırım o devam ediyor 

Zeynep Başkanım değil mi? Yapı kullanmasının önce çıkması gerekiyor o bölgenin. Akabinde de 

eğer belediyemiz uygun görürse derneğimize buranın tahsis edilerek, derneğimiz tarafından 

buranın değerlendirilmesi ve bu kazancında caminin hizmetlerinde kullanılmasıyla ilgili şeyimiz 

var.       

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Derneğe tahsise çok makul 

bakmıyorum. Bir daha söylüyorum çünkü altmışın üzerinde ibadethanemiz var. Hepsinin de ortak 

ihtiyaçları bu ihtiyaçlar. 

--Meclis Üyesi:  
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, ama şu konuşulabilir. Öncelikle 

meclisin ibadethanelerin altında ticarethane yapılıp, yapılmaması konusunu bir tartışması lazım. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yapılacaksa 
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--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Zaten yönetmelikte Başkanım yönetmelikte zaten bunu 

kabul etmiyor.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım yönetmelikte kapatıldığını biliyorum. 

Yönetmelik, yeni çıkan yönetmelikte “ibadethane olan yerlerin altında ticarethane yapılamaz” 

diye bir madde çıkartıldı. Bu maddeye istinaden de orası kullanımı gayri ihtiyacı farklı şekilde 

kullanmaz diye bir maddemiz var. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İşte yine de bakalım Başkanım. Belki 

dernek tarafından kullanılamaz da   

-- Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kamu tarafından yapılabilir.    

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bilmiyorum. Tabi yasaya bakmak lazım. Onu 

hatırlatmak istedim özellikle. 

İkinci bir hususta hayırseverin oraya şey yaparken hani belki burada altında ticaret 

yapılamaz diye bir vasiyeti veya bir söylemi, bir şeyi var mı onu da es geçmeden ele almak 

gerekiyor. Ona da bakmak lazım. Bunu da söyleyeyim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 

DURDU.    

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkanım aynen katılıyorum size. Caminin 

altındaki mülkiyet Gemlik Belediyesinin zaten. Kim ne karışırmış, olurmuş olmazmış. Ha doğru 

yani “ticarethane olsun mu, olmasın mı?” konuşulsun. Bence bunu bir şeye bağlayalım biran önce. 

İyi olur yani. Sağ olun. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Memnuniyetle parti gruplarımız bu 

konuda ilgili görüşmeleri yapsınlar. Biz nezaret edelim. Birlikte olalım. Bütün camilerimiz için 

aynı şey geçerli. Altlarında belediyeye ait mülkler varsa ortak amaçla bu ibadethanelerin, 

Gemlik’te ki bütün ibadethanelerin masraflarının yakacak, aydınlatma ihtiyaçlarının karşılanması 

noktasında kullanılmak şartıyla özel bir şey yapılabilir. Ben buna karşı değilim. Ama dernek 

tarafından işletilmesine özünde karşıyım. Bir bakmak lazım. Dedikleri gibi bağlıyor mu, 

bağlamıyor mu? Bununla ilgili bir çalışma yapalım. Ondan sonra tekrar konuşalım.     

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım belediyemizin mülkü olduğu için 

belediyemiz meclisi buraların kullanımında kendisi karar verebilir. Hiç başka kimseye şey 

yapmaya gerek yok. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bakalım. Peki, komisyon raporu 

hakkında başka görüş ifade etmek isteyen yoksa raporu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Sonraki madde lütfen. 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar Komisyonu’nun,  Mülkiyeti Cihatlı Köyü S.S. 

Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait olan 1433 nolu parsele zeytin depolama tesisi izni verilmesi 

talebi ile ilgili 23.02.2022 tarihli raporu. 

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

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bilgi alalım 

lütfen. 

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım ilgili parselde Gemlik tapu kaydında Gemlik 

Mal Müdürlüğünün Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun 

amaçlarında kullanılması, aksi takdirde hazineye iade edileceği yönünde beyan bulunduğundan, 

konunun beyan kaldırıldıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İlgili alan Gemlik Belediyesinin 

uhdesine Afet Riski Altındaki Alanların yani 6306 Sayılı Kanunun ruhuna uygun kullanılması 

şartıyla mı verilmiş? 

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Evet aynen öyle. Tapu kaydında da bu mevcut 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O zaman şöyle yapacağız. Ya ilgili 

kooperatif ilgili kaydın kaldırılması için bir şey yapacak. Talepte bulunacak. Yâda onlar adına biz 

yapacağız bunu. 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: …... talepte bulunacaklar. Biz Bakanlıkla 

görüşeceğiz.  
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yâda yine özel dönüşüm hesabında 

biriktirmek, oraya koymak şartıyla bu yerin satışına karar vereceğiz.  

--Meclis Üyesi: 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha yani, onu bir araştıralım. Rapor 

hakkında söz almak isteyen? Yok. Olmadığına göre komisyon raporunu okunduğu şekliyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bir sonraki 

madde lütfen.  

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesinde ikiz 

nizam yapı adalarında kütle işli bölümlerde yapılaşma koşullarına ilişkin yöntemin belirlenmesi 

talebi ile ilgili 23.02.2022 tarihli raporu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyon raporunun okunmuş olarak 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bilgi 

alalım lütfen. 

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım uygulama imar planında ikiz nizam yapı 

adalarında işlenmiş kütleleri görüyorsunuz. Bu kütleler yürürlükteki imar planı hükümlerine ve 

imar mevzuatına göre uygulama yapılması gerekiyor yani kütleler aslında belirlenmiş. İkiz 

nizamların nasıl oturacağına karar verilmiş fakat boyutları zaten yürürlükteki imar planındaki plan 

notlarıyla belirlenmiş durumda. Buna göre işlem yapılmasına karar verildi.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Rapor hakkında görüş belirtmek isteyen 

var mı? Yok. Olmadığına göre komisyon raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

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

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

Küçükkumla Köyiçi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nın değerlendirilmesi ile ilgili  

raporu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyon raporunun okunmuş olarak 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bilgi 

alalım lütfen. 

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım biliyorsunuz Kumla revizyon imar planını üç 

etaba böldük. Burası da Kumla köy içi 29 hektar alandaki bir imar revizyonu. Bununla alakalı 

birkaç değişikliklerimiz oldu. Vatandaşın dilekçe talepleri vardı. Bu talepleri değerlendirdik. İtiraz 

dilekçelerinde. Şuan da hepsi de oy birliğiyle geçti arkadaşlarımızdan. Bilginize.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun Şamil Bey 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Burada plan notlarında bir tane TAKS ve 

KAKS’ın 0,30’dan 0,40 emsale çıktığını gördük.  

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Evet 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Birde Büyükşehir’in Otopark Yönetmeliğindeki 

2,50 aranmaz gibi bir ibare var orada. 1,20’den yukarıya çıkamaz ve 1 metreyi de aşamaz diye bir 

madde var. Orayı  

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım bu zaten revizyon imar planında +2,50 

kotunu biliyorsunuz Kumla revizyon imar planlarında yapmadık. Burası da köy içi olduğu için bir 

kat arttıracağını gördük. O yüzden +2,50’yi yapmadık. +1 bitişik nizamda, +1,20’de ayrık 

nizamda su basman kotu kullanıldı ve otopark alanları da belirledik köy içinde. O yüzden köy 

içindeki otopark alanlarına, cep otoparklarına park edebilirler.  

Diğeri, neydi Şamil Başkanım? Taks. Taks’ta da şöyle bir uygulama oldu. Kurşunlu’da 

biliyorsunuz ki parsel bazında birkaç vatandaşımız gelmişti. 0,30’da sıkıntı oluyordu. Taban 

alanda mantar gibi kütleler çıktığını sizde söylemiştiniz. O yüzden dedik ki Kumla köy içinde ki 

vatandaşlarımız 0,40 yapsın. Böylelikle parsel bazında değişiklik olmasın. Tüm plan bazında 

değişikliği yapalım dedik. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sadece köy içerisinde bitişik ve ayrık nizamlarda 

otopark yönetmeliğinin Bursa Büyükşehir’in plan kapsamında olmak koşuluyla bizde ona evet 

diyeceğiz. Diğer türlü şerhimiz var diyorum. Sadece o plan notuna 

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Hangi plan notuna? +2,50 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: +2,50 evet ayrık  



Sayfa 6 / 20 
 

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Otopark  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ayrık nizam alanlarda su basman kotunun, 00 

kotunun altında düşemez ve 1,20 kotunun üzerine çıkamaz. “Bursa Büyükşehir Belediyesinin 

Otopark alanına ilişkin tarif ettiği su basman kotu uygulanmaz ibaresinin” Büyükşehir plan 

notunun uygulanmaz ibaresinin düzeltilip sadece şerhimiz orada var Başkanım.     

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Taks’la alakalı bir şerhimiz yok. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Taks’la alakalı bir şerhimiz yoktur. Doğru mantar 

gibi  büyümemesi için yukarıda açıyoruz, büyütüyoruz. Statik olarak ta çizmekte ve şeyde 0,40 

emsal uygundur ama sadece Büyükşehir yönetmeliğinin uygulanması dışarda biz çözebiliriz 

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım büyükşehir yönetmeliği değil aslında o. Bir 

plan notu +2,50. Osmangazi’de +3 uygulanıyor.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Üyesi: Kumla’nın da hiçbir yerinde uygulamadık 

onu değil mi? 

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Evet, Kumla’nın hiçbir yerinde uygulamadık. O yüzden 

köy içine de koymadık. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Üyesi: Sevgili Şamil YİĞİT Kumla daha önce bu 

otopark katlarını konuta ve iş yerine çevirmesiyle ünlü bir yer. Yine aynı şey ortaya çıkmasın diye 

özellikle sahil tarafında oyladığımızda da 2,50 durumunu koymadık planlara. 3. Etapta da bu 

etapta da bir yer var mı öyle bir yer Mehmet? 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bir yerde var.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Üyesi: Tek bir tane şey var. O muvazaalı olan, 

hani bir türlü uzlaşamadığımız yer. Dolayısıyla burada da olmasın o, yani o 2,50’yi koyduk mu 

Kumla alışmış bir kere bu duruma kat mülkiyeti olmayan konutlar, iş yerleri ortaya çıkıyor 

otopark yerine. Taks konusunda da köy yerleşik alanıyla sınırlı olan bölge olması münasebetiyle 

bende okey diyorum. Yoksa Kurşunlu’da mesela 40’ı her yere koymadık. Parsel bazlı 

değerlendirmeler yapıyoruz. Gerçi Arzu 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım şöyle 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Üyesi: 29 hektar alandan bahsediyoruz. Köy 

yerleşik alanını biraz geçiyor sanki 

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım ama şey çok 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Üç kat alan dediğimiz Kumla, özür diliyorum 

Arzu abla. Üç kat olduğu için diğerlerinde beş kat. Belki emsaller başka şekilde gelecek. Dışardan 

baktığımızda çok büyük yüksek, devasa binalar, kütleler çıkıyor diyoruz. Ama burada da üç katta 

olduğu için sadece bakıyorum ve köy içerisinde zaten otopark ve yerleşim alanında kendi 

içerisinde çözebilirler düşüncesiyle söylüyorum. Köy içi olduğu için. Köylünün de önünü açmak, 

aşağısını yapmasıyla alakalı. Kimisi mağaza yapmak isteyecek. Kimisi depo yapmak isteyecek. 

Belki insanlar kendi içerisinde aracını koyacak, traktörünü çekebilecek yerler oluşturabilmesi için 

ben onu öngörüyorum. Traktör çekecek özellikle. Kasasını vesairesini almak için söylüyorum. Bir 

daha o plan notunu şerhimiz orada var Başkanım. Bir onu söyleyeyim dedim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Üyesi: Peki, başka söz almak isteyen? Yok. 

Olmadığına göre komisyon raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Komisyon raporunu kabul ediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi sadece  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sadece kotlarla alakalı  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Üyesi: Otopark koduna ilişkin itirazımız var, 

şerhimiz var.   

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Evet Başkanım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Üyesi: Peki, bu şekilde geçsin tutanaklara 

arkadaşlar.  

Komisyon raporu oy birliği, ilgili bölüm adalet ve Kalkınma Partisinin şerhi, oy 

çokluğuyla geçmiştir. 

--Meclis Üyesi: Başkanım  değiştirebilir…. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Üyesi: Yok, hani burada değiştirebileceğimiz bir 

konu değil. Çünkü Kumla’nın geri kalan bölümlerinde yapmadık bunu. Koymadık. Gemlik’in pek 
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çok yerinde uygulatmıyoruz konuyu. Ama ayrıca bir plan değişikliğine konu olur, gelir, 

tamamıyla alakalı tekrar görüşürüz. Olabilir.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şunun için söyledik Başkanım. Tekrar altını 

çizerek. Köylüyü korumak koşuluyla, aracını, traktörünü, römorkunu, gerekirse malzemesini 

kendi içerisinde konuşlandırabilir, Diğerleriyle alakalı oy birliğiyle geçtik. Sizin düşüncenize biler 

de katıldık ama buradaki köy içinde olduğu için 3 katta olduğundan dolayı şerhimiz buradan 

doğuyor.    

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Üyesi: Ama köy içiyle sınırlı değil. 29 hektarlık 

bir alan. Yeni açılacak bölgeler var. Aynı şey orada da ortaya çıkabilir. Aynı durum. Evet, bir 

sonraki madde lütfen. 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu’nun, İlgili 

Müdürlükçe uygun görülen yere Bursaspor Anıtı yapılması ile ilgili 11.02.2022 tarihli raporu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyon raporunun okunmuş olarak 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bilgi 

alalım lütfen. 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Komisyon toplantısında yapılan değerlendirme neticesinde 

ilgili müdürlükçe uygun görülen yere Yüksel UTGİN anısına Bursaspor logolu totem yapılması 

komisyon toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile uygun görülmüştür. 

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

Buyurun Sevgili Sedat AKKUŞ.  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Şimdi Başkanım Yüksel UTGİN kardeşimizi tekrar 

rahmetle anıyoruz. Babası Ayhan amca geçtiğimiz toplantılardan birine katılmıştı. Sizinle de 

konuşturmuştuk. Önümüzdeki nisan ayında vefatının seneidevriyesi geliyordu. Müdürlüğümüz, 

hangi müdürlüğümüze gidecekse, önergede benimdi. Bende onlarla entegre çalışmak isterim. 

Önümüzdeki vefat zamanına bunu yetiştirelim. O zaman açarsak daha da anlamlı olur gibi geliyor.  

Zaten çok zor bir hadise de değil sanırım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir öneride bulundu mu komisyon yer 

ile alakalı? “Uygun olan bir yer mi” dedik. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Uygun olan diye geçti ama bilmiyorum yani. Uygun olan 

bir yer diye rapordan geçmiş.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bursaspor anıtının bulunduğu yerin yanı 

gibi bir şey. Taraftarlar Derneğinin bu konuda bir şeyi var mı?     

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Var. Orada zaten öyle bir anıt var. Hani ekstradan şehrin 

başka bir yerine bir şey kazandırmanın daha hoş, daha güzel olacağı kanaatindeler. Bence de 

mantıklı. Şehrimizde başka bir bölgede çok daha kolay bulabiliriz bir yer.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Muvazaalı bir konu bu ya. Yani pek çok 

kardeşimizi kaybediyoruz.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bir görsel çalışılmıştı. Bizim gruplara atılan bir 

görsel vardı. Oda anıtın yanında bir görsel uygun bir şekilde yapılmıştı. Bize atılan şeyde de öyle 

bir bilgilendirme gelmişti diye hatırlıyorum. 

 

 

  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya bir daha söylüyorum. Bursaspor 

Taraftarlar Derneği konuyu “evet, bu kardeşimizin anısına bir anıt yapmamız lazım” noktasında 

dillendiriyor, talep ediyor ve bir yer gösteriyorsa. İşe böyle bakmak lazım. Aksi takdirde bak 

takım taraftarlığıyla alakalı ismi bilinen bir sürü kardeşimiz var ve kaybediyoruz bunları yavaş 

yavaş. Gemlik’in her noktasında bir yere bir tane anıt yapmış durumuna gelmesin Gemlik. Birde 

böyle bir tarafı var bu işin.       

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Tamam Başkanım. Sizin dediğiniz gibi Bursaspor 

taraftarlar grubu bu konuyu sahipleniyor zaten. Kendileriyle görüştüğümüz bir konuydu. Çevre 

yolundaki birinci yâda ikinci ışıklardaki babanın, ikisinden birinin ortasına konulabileceğini 

söylediler. Oraların güzel olacağını söylediler. 



Sayfa 8 / 20 
 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nereye? 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Çevre yolundaki bir veya ikinci ışıklardaki o baba olabilir. 

Bursaspor’un 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar oraya biz Kuva-i Milliye 

anıtı koyamadık ya trafikle ilgili sorun var diye. Yani koyamayız. İşte alelade bir yere koymuştu 

durumuna da düşmeyelim bir taraftan da böyle bir talep varsa. Komisyon buna biraz daha detaylı 

bakmalıydı bence.  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım o şimdi sizin dediğiniz anıt bayağı yüksek 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Sedat 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Bir buçuk metrelik bir şey bu 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam ya 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ufak bir şey bu 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani orada nisan ayında, çevre yolunda 

o anıtın açılışını yaptığımızı bir düşünsene. Trafik güvenliği açısından nasıl bir durum yaratacaktır 

veya onun yanına gidildiğini, bakımının yapıldığını, orada saygı duruşunda durulduğunu her yıl. 

Biraz bu gözle bakmak lazım bu işe.  

--Meclis Üyesi: Bölge parkının …. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Sedat ÖZER Atatürk, özür 

dilerim. “Timsah anıtının hemen yanında bir kaideyle Sevgili Yüksel’in de anısının yaşatılması 

konusunda bir tutum ortaya koyduk” deyince ben meclise gelmesinde de bir beis görmedim ama 

böyle muvazaalı, işte kentin bir yerine sözü, hele birde nisana yetiştirelim duruşu sıkıntı.  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Şimdi Başkanım komisyon öyle karar gördü. Siz de buna 

böyle diyorsunuz. Oraya koyabilirsiniz. Benim açımdan orada bir sıkıntı yok ama ben söyledim 

farklı bir bölgeye bir Bursaspor anıtı kazandırmak Gemlik için iyi olabilirdi.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bursaspor anıtı kazandırmıyoruz. Vefat 

etmiş bir Bursaspor taraftarının anısına bir anıt yapmaktan bahsediyoruz. Buyurun.  

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Sayın AKKUŞ bununla alakalı gerek Yüksel UTGİN’in 

babası ve Bursaspor Taraftarlar Derneğiyle görüşme yaptık. O yerde hem fikir kaldık yani başka 

yer bulamadık. O yüzden o yere yapılmasına karar kıldık.  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım ben sözüme devam edeyim hazır mikrofonu 

almışken.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Gemliksporumuzu da tebrik etmek isterim. Onlarda 

grubunda şampiyon oldu. Play-Oflarda da kendilerine başarılar dileriz. Amatör spor kulüplerinin 

de sanırım sosyal medya üzerinden görüyorum. Sizden bir takım beklentileri var. Belki yeni bir 

çalıştay yapmanızın zamanı gelmiştir. Bunu da sözlerimin arasına ekleyeyim.  

8 Mart Kadınlar Gününü kutlarım. 1-7 Mart Deprem Haftasında da bilmiyorum 

belediyemiz bilinçlendirici etkinlikler yaptı mı, yapmadı mı? Yaptıysa da onlar için bir kısa bilgi 

almak isterim.  

Belediyemizin Kültür Müdürlüğünü ve çalışanlarını da tebrik ederim. Son dönemlerde 

ilçemizde gerçekten elle tutulur, gözle görülür etkinlikler yapıyorlar. Onlara da partimiz adına 

teşekkür ederim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun Sevgili DURDU 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim. Sayın Başkan Yüksel UTGİN 

kardeşimizin vefatı bizi çok müteessir etti. Allah rahmet eylesin. Rabbim sevdiklerine, Bursaspor 

camiasına ve ailesine tekrar gündeme geldiği için sabır versin diliyoruz. Hakikaten çok üzüldük. 

Aileyi tanıyoruz. Babasını tanıyoruz. Ben şimdi imza yeni dikkatimi çekti. Arkadaşlar dediler ki 

“sizin de imzanız varmış”. Bu zaten kaç senelik mevzu.  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Karar yeni ama 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Neyse, şey doğru. Başkanım biz de aynı kanaatteyiz. 

Avm’nin önündeki timsah yakışır yani.  

Beraberinde tabi konu spor olduğu için bizim gündem dışı söz talebimiz vardı. Siz 

“aralarda söz alabilirsiniz” dediniz.  
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Süper amatörde Gemlikspor’un şampiyonluğunu kutluyoruz. Bizi tekrar bu 

heyecanlandırdı. Tabi Gemlikspor Gemlik’imizin milli takımı. Gemlikspor’u daha layık, hak ettiği 

yerde görmek istiyoruz. Play-Off mücadelesinde Gemlikspor’un Başkanlığımızın desteğine 

ihtiyacı var. Transferlerde ihtiyacı var. Maddi olarak ihtiyacı var ve beraberinde amatör spor 

kulüpleri Gemlik’te gördüğüm kadarıyla sıkıntılı. Mağdurlar, muhtaçlar ve bu anlamda müşkül 

durumdalar. Amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarını gidermek gerektiği kanaatindeyim. Maddi ve 

ayni. Her anlamda. Gemlikspora, Gemliklilere ve Gemlikspor taraftarına başarılar diliyoruz. 

İnşallah BAL liginde Gemlik’imizi temsil ederler. Gemlik yıllardır dertlendiğimiz problemi aşar 

ve hak ettiği yerde olur diye düşünüyoruz. Bunu böyle temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. 

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

Mahmut SOLAKSUBAŞI 

--Mahmut SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Sayın Başkan spor konuşuluyor. Bu arada bir 

iki kelime de ben söylemek istiyorum. Birkaç zamandır, aradan epey zaman geçti tekrarlamadık. 

Unutmayalım diye, tekrar canlandıralım diye. Bir vakıf kurulması lazım Başkanım. Gemlik’te 

sporu, sanatı, eğitimi böyle kontrolsüz bir şekilde, üzüntülü bir şekilde belli bir grup 

arkadaşımızın ilgisine, ilgilenmesine bırakmamak lazım. Bununla alakalı bir vakıf kurulsa, vakıfın 

gelirleri belirlense, herkes vakıfa katkıda bulunsa. Oradan eğitimle alakalı, sporla alakalı, kültürle 

alakalı yardımlar ve girişimler yapılsa çok yakışır. Çok güzel olur. Bizim artık bununla alakalı 

ciddi bir şekilde bu işi sizin başkanlığınızda, Kaymakam Beyin başkanlığında, odaların da 

katılımıyla bir vakıf kurmamız lazım. Yoksa bu iş olmuyor Başkanım. Siz istiyorsunuz her yere 

bir yardım yapayım diye. Biz istiyoruz ama bunlar dağılıyor. Bir araya gelmiyor. Bir sinerji 

yaratmak lazım bununla alakalı. Bunun için de bir girişimde bulunmak lazım. Bununla alakalı bir 

harekete başlamak lazım. Çok faydası olur özellikle de eğitimle alakalı. Bir çocuğu bugün 

Amerika’da bir burs kazansa, bir yer kazansa yollayacak durumumuz yok Gemlik’te. Bununla 

alakalı bir organizasyonumuz yok. Yâda iyi bir, garip bir arkadaşımız iyi bir üniversiteyi kazansa 

yollayamayacağız. Bununla alakalı bunu bir gözden geçirmekte fayda var. Lütfen gündeminize 

alırsanız çok mutlu oluruz. 

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

Abi. Buyurun Sevgili Şamil YİĞİT 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım öncelikle hafta sonunda 

Gemlik’in milli takımı şampiyon olan Gemlikspor’un başkanı, yöneticileri ve kıymetli 

futbolcularını tebrik ediyorum. Çıkmış oldukları Play-Off kulvarında da başarılar diliyorum. BAL 

liginde inşallah bizleri güzel temsil edeceklerine de canı gönülden inanıyoruz. Şöyle söyleyeyim. 

Daha önceden de söylemiştik amatör kulüplerin bir araya gelip sürdürülebilir, başarının 

devamlılığı ve parçalanmışlıklığın yerine bütünleşmeyi sağlayabilmesi, bir çalıştayın olması 

gerekir. Bir çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekir. Çünkü bizim 14-15 tane belki de 20 tane bizim 

amatör kulüplerimiz var. Bunların kimisi süper amatörde, kimisi BAL liginde, hatta 2.ligde 

Gemlik Basketbolumuz var. Bunların yeteri kadar desteklenmesiyle alakalı bir çalışmanın, 

öncülüğün çekilmesi gerekiyor. Tekrar bir ele alınıp Gemlik’te ki gençlerimizi kazandırmak ve 

geleceklerini, ufuklarını yansıtmakla alakalı ciddi bir çalışma gerekiyor. Geçmiş dönemde burada 

da söyledik Yusuf CELAHİR kardeşimizin Gemlik’ten çıkıp Beşiktaş’ta oynaması ne kadar bizi 

memnun ettiyse, bugün Gemlikspor’un süper amatörde şampiyonluğunu ilan etmesi, play-of’lara 

kalması, yarın BAL liginde bizi temsil edecek ve ciddi maliyetleri, ciddi bir külfetleri getireceğini 

de, bunu da yerel belediyelerin, yerel yönetimlerin destekleriyle, siyasi partilerin, STK’ların, 

fabrikaların olabildiği kadar da, alabildiği güçlerini kuvvetlendirirsek, birlik olursak güzel bir 

çalışma olacak.  

Yine gündem dışı söz alıp, söyleyeceklerimiz vardı. 8 Mart Kadınlar Günü için “sevmeyi 

ve sevilmeyi öğreten kadınlarımızın bugünden kadınlar gününü Ak Parti Grubu adına hem tebrik 

ediyoruz, kadınlar günü kutlu olsun diyoruz Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun Sevgili BİRGÜN 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, bizleri izleyen değerli 

Gemlikliler bende Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Şimdi Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin sanırım 12. Günü bugün. 21. yüzyılda hala bu 

şekilde işgallerin, özellikle bu mevsim şartlarında insanların yollara dökülüp canlarını kaybetmesi, 

yaralanması, ailelerinin parçalanmasını şiddetle bizler de kınıyoruz. Akıl mantık almıyor. Bu 

yüzyılda, özellikle Avrupa’da böyle bir şey yaşanmasına. Bunun gerekçesi ne olursa olsun. 2-3 

kişinin, 5 kişinin, emperyalist güçlerin aldığı kararlar sonucunda insanların mağdur olmasını 

kabullenemiyoruz. Kabul etmekte istemiyoruz. Hiçbir ülkede, hiçbir yerde de böyle bir şey 

yaşanmamasını diliyoruz. 

8 Mart Emekçi Kadınlar Gününüz gene 21. Yüzyılda hala kadınlarımız şiddete uğruyorlar. 

Hala çok basit gerekçelerle eski eşleri, eski arkadaşları tarafından katledilebiliyorlar. Bununda son 

bulmasını dileyerekten, bir daha olmamasını dileyerekten bizde Emekçi Kadınlar Gününüzü 

kutlamak istiyoruz. Kadınlarımızla beraber olduğumuzu, dünyada eşit şartlarda yaşadığımızı dile 

getirmek istiyorum.  

Amatör spor kulüplerini biz de çok önemsiyoruz. Şimdi sosyal medyada da zaman zaman 

paylaşımlarını görüyoruz. Dile getiriliyor ki belediyemizden yeterince destek alınmıyor. Ben eğer 

uygun görürseniz, sizler yaptığımız, belediye olarak yaptığımız desteklerimizin neler olduğunun 

dile getirilmesini, ayrıca ne kadar yapılıyorsa da daha da arttırılmasını talep ediyoruz. Yani her 

kötülüğün arkasında bu eğitimsizlik veya spora ilgi az. İlgi ne kadar artarsa o kadar faydası 

olduğunu düşünüyorum ve amatör sporumuza da fazlaca destek verilmesini talep ediyoruz sizden. 

Gemliksporumuzu biz de kutluyoruz. Başarılı olmasını diliyoruz. Dilerim istediğimiz hedefe de 

ulaşabiliriz. Teşekkür ederim. Sağ olun. 

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

isteyen? Yok.  

Sevgili arkadaşlar spor kulüpleriyle, amatör spor kulüpleriyle alakalı uzun zaman, dört 

civarı önce toplantı yaptım. Önce öğrencilerle, sonra hocalarla, sonra kulüp başkanlarıyla, sonra 

Milli Eğitimle. İş Beden Eğitimi öğretmenlerimizi işin içine sokma safahatine gelince tıkandı. 

Aslında onlara da Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden bir bütçe ortaya çıkartabilecektik. 

Eğitmenlerin eğitim masraflarının karşılanması noktasında.  Bir kere bir farklı bir modele ihtiyaç 

var bunu bilmenizi isterim. Spor Kulüpleri Birliği diye bir birlik kuruldu. Amatör Spor Kulüpleri 

Birliği diye. Her yıl Sayıştay’ın konu ettiği bir durum yaratıldı bu meclis tarafından. Gemlik 

Belediye Meclisi tarafından. Otopark alanları tahsis edildi. Gemlik Belediye Spor diye 

çocuklarımızın spor yapmasına olanak sağlasın amacıyla kurulan ve bütün siyasi partilerin de 

destek verdiği bir kulüp kuruldu. Gemlik Belediye Spor. Ona düğün salonu verildi, bölge parkı 

verildi. Belediyenin tuvaletleri verildi. Çalıştırsınlar, buradan elde ettiği geliri burada kullansınlar 

diye. Yetmiyor. Bilmediğimiz tek şey spor kulüplerinin yöneticilerinin gerçekte ne kadar para 

harcadığı. Kendi ceplerinden. Herşeyi bilebiliyoruz. Bir tek burada yavan kalıyoruz. Bilmiyoruz 

yani. Ben Gemlik Belediyesi eliyle verdiğim parayı biliyorum. Sizinle paylaşabilirim. Ulaşım 

imkânından yararlanmak adına destek veriyorum. Bunun maliyeti ne bunu size söyleyebilirim. 

Yemek veriyoruz. Onu veriyoruz, bunu veriyoruz, giysi veriyoruz, krampon veriyoruz yetmiyor. 

Geçtiğimiz yıl bütçenin yasal mevzuat çerçevesinde üzerimize yüklediği bedelin tamamını 

harcadık. Fazlasını harcadık. Ama mevzu yani biraz yönetimlerinde işin altına elini koyduğu, 

kendi başını kayırmayı deneyebildiği bir şekle evirmek lâzım. Söyle söyle yani en son şunu 

söyledim. Arkadaşlar Gemlik Belediyesi olarak biz zaten üstümüze düşeni yaparız. Bizim 

kulübümüz bu kulüpler. Bizim çocuklarımız bu çocuklar. Siz ne yapıyorsunuz? Onu bir anlatın da 

onu da bende bileyim Belediye Başkanınız olarak. Ben buna bir cevap alamadım. Hala alamadım. 

Taraftarı belediyeye karşı kışkırtıyoruz. Hep beraber yapıyoruz bunu. Belediye yapsın. Ya 

Büyükşehir Belediye Başkanımızın feryadını duymadınız mı? Bursaspor ne oldu? Her kötü 

sonuçtan Bursa Belediye Başkanı sorumlu. Ne münasebetle ya. Yine yapacağız elbette. Bak bu yıl 

play off larda başarılı olacak çocuklarımız. Takviye isteyecekler muhtemelen gelip. Şuna şu 

hocayı alalım. Buraya şu futbolcuyu alalım. Elbette elimizden geleni yapacağız. Seneye … liginde 

Vefasporda başımıza gelen bir kere daha gelecek başımıza. Yani bu konuyu lütfen ben ciddiye 

alıyorum. Siz de en az benim kadar ciddiye alıyorsunuz biliyorum. Birlikte bir hal yoluna 

koyalım. Bu birbirimize karşı işte, birbirimize düşürme gayreti durumundan çıkartmamız lâzım bu 
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konuyu. Çıkartmamız lâzım. Evet, bununla ilgili özel gündemli belediye meclisi, belediye meclisi 

toplantısına değilse, çalıştaya çağıralım. Oturalım, konuşalım. Buyurun Sevgili DURDU. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım yaklaşık 4 yıl önce sporla alâkalı bir çalıştay 

yaptığınızı söylediniz. Bu anlamdaki ihtiyaçları talepleri aldığınızı söylediniz. Bu minvalde Milli 

Eğitimin de buraya katkı sağlayabileceği mümkünken tıkandı kaldı dediniz. Yani 4 yıldır tıkalı 

diyorsunuz. Doğru mu? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben göreve geldikten sonra  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani çalıştayları tam şey yapalı hani 

tıkandı noktasına geleli 2 yıl olmuştur. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam. Yani 2 yıldır tıkalı 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi ve dediniz ki; kanunun öngördüğü ölçülerde biz 

gereken harcamaları  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Fazlasıyla 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Yaptık diyorsunuz.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Fazlasıyla da yapıyoruz. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tabi bunlar hangi spor kulüplerine yapıldığını biz 

bilmiyoruz. Evet. Yani bunlar tasarruf edilmiştir. Ancak ne kadar amatör spor kulübü var? 

Hangisine yapılmıştır? Bunları biz bilmiyoruz. Bu konuda da amatör spor kulüpleri bana 

adaletsizlik olduğunu söylüyorlar. Ancak şuna katılıyorum. Bu işi disiplinize etmek şart. Çünkü 

dediğiniz gibi belediye ne verdiğini biliyor olabilir. Ama kimin ne yaptığını belediye bilmiyor 

diyorsunuz. Doğru. Bu anlamda Mahir Abinin kulakları çınlasın hatırlarsınız Amatör Spor 

Kulüpleri ödül yönetmeliği çıkarttık. Refik Başkan döneminde. Bence ciddi bir çalışmaydı o. Eğer 

uygun görürseniz onu tekrar revize edelim. Ama bu işlere kesinlikle bir ciddiyet getirelim. 

Üzülüyoruz yani buna. Böyle bir gelişigüzellik, böyle bir keyfiyetlik, böyle bir şımarıklık. Böyle 

bir şey olmamalı yani. Teşekkür ederim. Sizi tenzih ediyorum yani. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Estağfurullah ben anladım. Ben teşekkür 

ederim. Sevgili DURDU. Bunula ilgili özel bir toplantı talep edeceğim arkadaşlar. Buyurun 

diyeceğim. Oturalım konuşalım. Gerçekten emin olun. Yani benden önceki dönemde, idarede 

bunu yapmıştır. Bende yapıyorum. Bana yasal olarak yüklenen sınırı aşıyoruz birde üstelik. Yani 

spora yapılan yardım diyor. Ya otoparkları vermişim, düğün salonlarını vermişim meclis olarak 

ben. Bu yıl elde ettiğim gelir ne oldu? Girmiyor mu onun içine? Sokmuyoruz. Kıyafet alıyoruz. 

Hesaplıyor muyuz? Mümkünse hesaplamamaya çalışıyoruz. Yetmiyor çünkü. Yine üstüne 

istiyorlar. Ya ulaşım giderleri, yemek, futbolcuların yemek paralarını istiyorlar arkadaşlar. Yani e 

tamam. Şeyde kolay öğrencilerin ailelerine karşı, taraftara karşı e belediye bize destek vermiyor. 

Nereye veriyoruz biz bu desteği? Spor kulüpleri, Amatör Spor Kulüpleri Birliği’ne gönderiyoruz. 

Mesela geçen sene Gemlik Belediyesporun bütün meclis üyelerine kilitleyen, bağlayan, hacze 

götüren o borçlarını Amatör Spor Kulüpleri Birliği üzerinden ödedik. Biz onlara gönderdik. Onlar 

verdiler parayı. Veriyoruz bunları ama yine de yetmiyor. Bir disipline etmek şart. Birlikte 

yaparsak olur bu. Bak ben tek başıma işi bir yere kadar getirdim, kaldı. Bunu yapmamız lâzım. 

Amatör Spor Kulüpleriyle ilgili konuyu bir kere daha özel bir toplantıyla görüşeceğimizi 

yineleyerek, komisyon raporunu okunduğu şekliyle ve özür dilerim. Zeynep timsah anıtının 

bulunduğu alana bir kaide yapılması şeklinde değiştirerek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki madde lütfen. 

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

Dinçer Mahallesi Akasya Sokağa, Şehit Samet ŞEKER isminin verilmesi ile ilgili 17.02.2022 

tarihli raporu. 

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

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

lütfen.  
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--Fatih AYDIN Meclis Üyesi: Komisyonca yapılan inceleme neticesinde, ilçemiz Eşref 

Dinçer Mahallesi Akasya Sokak Pençe Yıldırım Harekâtında şehit düşen Samet ŞEKER isminin 

verilmesini komisyona toplanan katılan üyelerimizin oy birliğiyle verilmiştir.  

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

İlgili sokak Allah gani gani rahmet etsin bütün şehitlerimize. Samet şehidimizin babasının 

oturduğu sokak. O sokağa ismini veriyoruz. Bunu da Samet’i kaybettiğimizi şahadet haberini 

aldığımız, babasının burada olmadığı memleketinde olduğu bir toplantıda aslında 

kararlaştırmıştık. Demiştik ki; baba döndüğünde ondan uygun görüş alınması halinde böyle bir 

şey yapalım. Onu bugün hayata geçirebiliyoruz. Çok şükür. Uzadı çok. Tabelası bile hazır 

şehidimizin. İnşallah karara müteakip de hemen Basın Müdürlüğümüz gereğini yapacaktır. Başka 

söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Buyurun Sevgili DURDU. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Şehit Samet ŞEKER’in şahsında bütün şehitlerimizi 

rahmetle, minnetle, duayla anıyoruz. Şehitliklerle alâkalı düzenlemeler yapıldı. Teşekkür ederiz. 

Sosyal Yaşam Merkezine Şehit Savcımızın ismi verildi. Oraya güzel bir düzenleme yapıldı. 

Bunun için de hem kurum çalışanlarına ve size teşekkür ediyoruz. Başkanım bu işi Kuvayi Milliye 

anıtıyla alâkalı bu işi hayırlısıyla taşı gediğine koyalım. Sağ olasın.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başka söz almak isteyen? Zeynepçiğim 

Kuvayi Milliye Anıtıyla alâkalı son durumu senden alalım. Zeynep Başkana verelim mikrofonu 

arkadaşlar. Tamam. 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım mecliste görüştüğümüz gibi eski 

kaza yaşanan yerine karar vermiştik. Bu sefer yerinde esaslı, projeli, zemin etütlü bir projeyle Fen 

İşlerimiz hazırlanıyor. Çalışmaları tamamlandı. Tarihi belirleyelim. Belirledikten sonra bilgi 

veririz zaten gruplara.  

--Meclis Üyesi: ………….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Duyamadım. 

--Meclis Üyesi: …………………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Daha önce yaşanan kazaya ilişkin ne 

yapıldı? Sorusu geldi galiba.  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım daha önce bir mevcut ihalemiz 

vardı. Bir müteahhit vardı çalışan. Biz onlarla kendileriyle görüşüp, burada yapabileceklerini 

söylemişlerdi. İnşaat Mühendisidir firmanın sahibi de. Burada bir projelendirme yapıyor kendileri. 

Bizde gördük. Bir sıkıntı yoktu. Ama uygulama sırasında başında da bizim müdürlükten 

arkadaşlarımız yok. Müteahhit bir şekilde belediyeden bana bu şekilde bunu yap dendi. Geleyim 

betonu dökeyim, kalıbı çekeyim gibi bir yaklaşım olmuş. Bu şekilde bir yaşanmıştı Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yaralanan 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Bir problem yok. Hepsi iyi durumda. Hiçbir 

sıkıntı yok.  

--Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle Başkanım. Kalıp iskelesinin altında imalatın, şimdi 

kalıp iskelesi olmadığından dolayı çöküntü yaşanmıştı. Bununla alâkalı sorumluluğu bizlerde 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kalıp var da iskelesi yoktu galiba  

--Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Kalıp iskelesi yoktu 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Taşıyıcıları yoktu 

 

--Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Alttaki taşıyıcı kılıf iskelesi dediğimiz iskelesi 

olmadığından dolayı, bu firmanın da hani ciddi işler aldığını bununla çalışması dikkat edilmesi 

gerektiği, bu sorumluluğu hepimizin taşıdığını söylemiştik. Bununla alâkalı gerekli İş Güvenliği 

tedbirlerinde çalışmalarımızı yapacağımızı, bunlarla alâkalı söylem yapacağımızı demişlerdi. Ben 

onun için tekrardan hatırlatayım dedim. Ne oldu netice? Aynı firma tekrardan bu işi yaparken bu 

güvenliğe dikkat edecek mi? Aynı firma mı yapıyor orayı? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır, hayır 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Hayır, aynı firma değil. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır   
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--Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Özür dileyeyim. Hani farklı firma mı yapıyor? Bu tedbirleri 

İş Güvenliği kapsamında dikkat edilmesini söylemek için söylüyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Henüz firması belli değil Başkanım.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O firma o kazaya müteakip işten el 

çektirildi zaten. Gerekli hukuki işlemler başlatıldı. O el çektirildi. Şimdi Fen İşleri eliyle projesi 

hazırlanıyor. Heykeli zaten yapacak belli. Kaidenin yapımı konusunda da ihale safahatı 

yürütülecek anladığım kadarıyla. 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Evet. Aynen Başkanım. 

--Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Heykel bize en sonunda sürpriz olarak mı çıkacak? Yoksa 

var mı böyle bir tasarım? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok arkadaşlar şey hatta yerinde bile 

artık. Bayağı bir şekillenmiş Tankut Hoca’nın orada gelip geçerken bakıp görebileceğiniz bir hale 

de gelmiş. 

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Sayın Başkanım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bizim elimizdeki Kuvayi Milliye 

Anıtına ilişkin görseli de paylaşalım gruplarla. Buyurun Sevgili DİMİLİ. 

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Başkanım İş Güvenliği Uzmanımızda belediyemizle 

sözleşmesi olan. Tüm şantiyelerde hem yaşanılandan sonra tüm şantiyelerde alınması gerekli olan 

tedbirlere ilişkin görüşlerini yazılı olarak belediyemize sundu. O konuda da ilgili müdürlüklerce 

azami dikkatin gösterildiğine ilişkin bilgi arz edebilirim. Teşekkür ederim. 

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

Başka söz almak isteyen? Yok. Olmadığına göre komisyon raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki madde lütfen. 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik ilçesi, Engürücük 

Mahallesi, 13 pafta, 2544 ve 2543 parsellerde Karayolu Kamulaştırma sınırına göre imar hattı 

düzeltilmesi ve fonksiyon değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile 

ilgili 23.02.2022 tarihli raporu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyon raporunu okunmuş şekliyle 

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

lütfen. 

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Engürücük Mahallesi ilgili parsellerde Karayolları 

Genel Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda imar hattı yaklaşma mesafesi değişikliği yapılması. 

2544 parselin emsalinin 0,75 yapılaşma koşullarında depolama alanı olarak belirlenmesi ve 

depolama alanı içinde emsal alanının %10’u oranında ticari birimler yer alabilir. Ticari birimde de 

y en çok 10,50 olacaktır şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde değiştirilerek hazırlanan 1/1000 

ölçekli uygulama imar planı imar komisyonuna katılan arkadaşlarımızın oy birliğiyle karar 

verilmiştir.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başka söz almak isteyen var mı 

arkadaşlar? Yok. Olmadığına göre komisyon raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sonraki madde lütfen. 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  Sözleşmeli Personel 

ücretleri ile ilgili raporu.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyon raporunu okunmuş şekliyle 

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

lütfen. 

--Mehtap ÜNLÜ Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, değerli meclis. 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasına istinaden 2022 yılında tam zamanlı olarak çalıştırılacak 

olan Sözleşmeli Personelin aylık net ücretleriyle ilgili olarak alınan 10.01.2022 tarihli ve 2022/14 

sayılı meclis kararının iptal edilerek, aşağıdaki tabloda yer aldığı şekliyle belirlenmesi komisyon 

toplantısına katılan üyelerin oy birliğiyle uygun görülmüştür. 

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

mı? Buyurun Sevgili KESKİNDEN. 
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--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sayın Başkanım konuyu Ocak ayı mecliste de 

görüşmüştük. Bizim ret oyumuz vardı. Bu konu hakkında bir talebimiz vardı. Sonuç itibariyle 

detaylara bakmıyoruz. Sonuçta talep ettiğimiz hale gelmiş ücretler. Bu konuda teşekkür ediyoruz. 

Konuya bizim görüşümüz olumlu. Teşekkür ederim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. Başka söz almak 

isteyen? Arkadaşlar sözleşmeli personele uygulanacak olan devlet tarafından her yıl ayarlanması 

gereken bir fiyat tarifesi cetveli bu. Normal memur arkadaşlarımızla sözleşmeli personel 

arasındaki fiyatı denkleyebilmek adına o tarihte, Ocak ayında yapılan toplantılarda bir düşük 

rakam, biraz daha düşük bir rakam belirlenmişti. Ama o gün belirlenen rakamın sonra AGİ’nin 

kaldırılması neticesinde memurlardan aşağı düşmeleri gibi bir durum yarattığı tespit edildi ilk 

yatan maaşları esnasında. Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün uyarısıyla, İnsan Kaynakları 

Müdürlüğümüzün de desteği ile konuyu tekrar meclis gündemine getirdik. Ve dediğimiz gibi 

memur arkadaşlarla, düz, normal memur arkadaşlarla, sözleşmeli çalışan personelimizin 

maaşlarında bir denklik sağlandı diye umuyoruz. Konunun tekrar meclise geliş sebebi budur. 

Buyurun Sevgili BARUTÇUOĞLU. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım konu yerine gelmişken bu 

GEMTAŞ çalışanlarının ücretleriyle ilgili son durum nedir acaba? Bir gelişme oldu mu? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok ciddi bir fiyat farkı veriyoruz 

arkadaşlarımıza şunu söyleyebiliriz. Gerçi söyleyelim mi Galip Abi? Sürpriz mi olsun? 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Sürpriz olsun. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sürpriz olsun. Tamam. Herkesi tatmin 

edecek bir artışla Allah nasip ederse Çarşamba günü davulla zurnayla bir sözleşme imzalayacağız 

arkadaşlarımızla 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayırlara vesile olsun. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onlar ne kadar mutlu olursa belediye 

hizmetleri o kadar iyi olur. Ama arkadaşlar para toplama konusunda biraz yardım bekleyeceğiz bu 

saatten sonra haberiniz olsun. Evet. Başka söz almak isteyen yoksa komisyon raporunu okunduğu 

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

sonraki madde lütfen. 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Cemil MERİÇ ve 

Yunus EMRE Kültür Merkezlerimizin ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili raporu.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Raporu okunmuş olarak oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bilgi alalım lütfen. 

--Songül ŞANLI Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, değerli meclis. Öncelikle 8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Kadının özgür olduğu ve kadına saygının olduğu bir yıl olmasını 

diliyorum. Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Cemil MERİÇ ve Yunus EMRE 

Kültür Merkezlerimizin ücret tarifesinin ekli listede düzenlediği şekilde alınması komisyon 

toplantısına katılan üyelerin oy birliğiyle uygun görülmüştür. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Rapor hakkında görüş belirtmek isteyen 

var mı? Buyurun Sevgili Sedat AKKUŞ. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım bu fiyat tarifesini bu işi ticari olarak yapan 

birkaç arkadaşla da ben de komisyonda olmam münasebetiyle konuştum. Gerçekten fiyatlar iyi 

seviyelere çekildi. Kendileri de mutlu. Emeği geçenlere teşekkür etmek istedim. 

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

belirtmek isteyen? Buyurun Sevgili RAMA. Mikrofon verelim Tekin RAMA’ya arkadaşlar.  

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Belediye meclisinde grubu bulunmayan partililere de aynı 

şekilde verilmesini talep ediyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Belediye meclisinde grupta olmayan 

siyasi partilere de şeklinde bir 

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Çünkü derneklere de veriliyor.  

--Meclis Üyesi: ………. 

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Ama 100 TL 

--Meclis Üyesi: ………. 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Var mı söyleyecek bir şeyi olan? 

Buyurun Sevgili DURDU. 

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: ………. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: …….. 

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Peki. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tekin Bey’in bitti mi konuşması? 

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Ben ne demek istediğini anlıyorum da… 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Konuşma dersen susacağım. 

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Ben biliyorum ne diyeceğini söyle. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Konuşayım mı? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun Sevgili DURDU, buyurun. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim. 

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

yanlış mı anlıyorum? Grubu bulunmayan partiler de dernekler başlığı altındaki 100 TL’den 

istifade ediyorlar değil mi?  

--Meclis Üyesi: Doğrudur. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O kadar fark olsun. Biraz fazla 

çalışsınlar. Meclise grup koysunlar değil mi? 

--Meclis Üyesi: ……… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet. Peki. Okunduğu şekliyle 

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

sonraki gündem maddesi lütfen. 

--Meclis Üyesi: ……….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar 12. maddenin, maddenin 

gündem maddesinin okunmuş olarak kabulünü önce oylarınıza sunuyorum. Uzun bir gündem 

maddesi. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyon raporunun 

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

12-13 ve 14 numaralı maddeler galiba ek süre değil mi? Peki 13 ve 14 numaralı gündem 

maddelerinin de okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy 

birliğiyle kabul edilmiştir. Her 3 komisyon raporunu da okunmuş olarak kabulünü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 3 komisyon raporu da 

komisyon tarafından ek süre talep edilen raporlar arkadaşlar. Dolayısıyla 3 raporu da, komisyon 

raporlarının okunmuş olduğu haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? 3 

komisyon raporu da kabul edilmiştir. 15. gündem maddesi. 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Hukuk Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonu’nun, Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması 

ve araç alınması ile ilgili 04.03.2022 tarihli müşterek raporu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyon raporunu okunmuş olarak 

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

raporu hakkında bilgi alalım lütfen. 

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Sayın Başkanım müşterek komisyon raporu hakkında ben 

bilgi arz edeyim. Komisyonca yapılan değerlendirme neticesinde evde sağlıkta girişimsel 

hemşirelik hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Bu hizmetlerin verilebilmesi açısından Sağlık İşleri 

yönetmeliğinin müdürlüğün görevlerini düzenleyen 5. Maddesine yukarıda belirtilen Evde 

Sağlıkta Girişimsel Hemşirelik Hizmetleri ve daha sonra 2. Etapta verilmesi planlanan Diyetisyen 

ve Psikolog hizmetleri verilmesi maddelerinin eklenmesi, verilmesi planlanan bu hizmetlerde 

kullanılmak üzere 1 adet canlı Van Kom dizel bir aracın Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması 

toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla uygun görülmüştür. Osman Bey’in bir şerhi var burada. 

Katılmıyorum “hizmet alımı olmalı” demiş. Bu şekilde oy çokluğu ile komisyon raporumuz geçti. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet. Rapor hakkında görüş, buyurun 

Sevgili DURDU. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sağlık İşlerimizin bu konuyla alâkalı yaptığı çalışmayı 

prensipte kabul ediyoruz, doğru buluyoruz. Hatta ve hatta evde sağlık hizmetlerinin verilmesini 
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istiyoruz. Burada bizim tek anlamakta güçlük çektiğimiz husus şu oldu. Tabii ki araç alınmalı. 

Diyetisyen ve psikolog alımını imkân tanıyacak bir düzenleme olduğunu da biz burada gördük. Ya 

olsun tabii ki. İhtiyaç neyse olsun. Ama ihtiyaçta öncelik sıralamasını daha doğru buluyoruz. 

Mesela önceden belediye hekimi vardı. Belediye hekimi sözlü olarak bunu istişare ettik 

komisyonda. Bir belediye hekimi olursa pratisyen hekim gibi. İnsanların cenazeleri oluyor. Evde 

vefat ediyor. Doktor raporu gerekiyor. İnsanlar o telaşede doktor arıyorlar. Ama belediyemizde 

olursa bu. Ve beraberinde işyeri hekimi, belediye hekimi olursa belediye çalışanlarına hizmet 

verebilir. Efendime söyleyeyim çevredeki insanlara hizmet verebilir. Öncelik anlamında 

yaklaşımımız oldu. Yani işin esası budur. Yoksa prensipte yapılan her şey güzeldir yani 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eyvallah. Araç alımına ilişkin bir sorun 

yok. Yani hizmet satın almayla ilgili araç değil kastınız. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Değil, değil. 

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

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım öncelikle bizim itirazımız yapılan 

hizmete karşı olmak değil, onu söyleyeyim. Yapılan hizmet pandemi 2 yıldır yaşarken ciddi 

manada evde yaşayanların psikolojik sorunlarının getirmiş olduğunu, ciddi obezitenin getirmiş 

olduğu etkenleri hep birlikte gördük. Psikolojik destek, evde sağlık bakım hizmetlerinin gerçekten 

olması gerektiğini, bu belediyenin, sosyal belediyeciliğin de yapmış olduğu hizmetlerden bir 

tanesi. Burada da yapılması gerekiyor mu? Evet. Bizim 120000’lik Gemlik’te olması gerekilen bir 

ihtiyacı karşılamak için çıkılan bir yol. Gerçekten de önemli. Bursa Büyükşehir Belediyesi 

Anakucağının olmuş olduğu yerde, hem bir diyetisyen hem de bir psikolog hekim olarak, 

bulundurarak yapıyor. Bizim sadece şurada şu bize dışarıdan diyetisyen ve Psikolog yerine biz bu 

işi hizmeti dışarıdan alırsak, yaptırırsak Büyükşehir hizmeti dışarıdan yapıyor. Çünkü yarın bir 

gün bizlere farklı sonuçlar ve külfetler çıkartmasın diye. Atıyorum sağlık hizmetlerini aldık. 

Serumu bağlarken yanlış bağladığımızda, karşımızdaki iş güvenliği ve kapsamında almış 

olduğumuz hizmeti veren mesul olması gerekiyor diye. Biz bu mesuliyeti düşünürken yapmış 

olduğumuz hizmette de belediyemizi sorumluluk altında, töhmet altında bırakmak yerine bu işi 

hakikaten işini bilen ehli olan, böyle sağlık hizmeti veren, iş güvenliği olan firmaların yapılması 

konusunda biz altımızdaki tercihimiz. Yoksa bu hizmeti götürmek için araç alınması gerekiliyor. 

Araç da belediye mülkiyetinde olması, yarın o aracı farklı imkânlarda kullanabiliriz, cenazede 

kullanabiliriz, sağlıkta kullanabiliriz. Bunda hiçbir itirazımız yok. Hizmeti dışarıdan gerekli bu 

kuruluşlardan sağlayan teklif usulünde alıp, bize ne kadar külfet getireceğini yükümlülük 

getireceğini bakılarak yapılmasında şerhimiz bu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar konu gündeme evde özür 

dilerim. Buyurun Sevgili BİRGÜN. 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Sayın Başkan dönem içerisinde gerçekleştireceğiniz en 

özel hizmetlerden bir tanesi, en doğru hizmetlerden bir tanesi. Kamu eliyle yapılması, yani 

belediyemiz tarafından yapılması da, Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından yapılması da 

ayrı bir güzellik. Şimdi arkadaşlar özel sektörden hizmet satın alınmasını öneriyorlar. Ama özel 

sektör bu işleri genellikle taşeron mahiyetindeki geçici elemanlarıyla yapıyorlar. Yani burada 

kalıcı kadrolarla belediyemiz elinden yürütülmesi en doğru karardır. Sonuna kadar destekliyoruz. 

Çok doğru bir karardır. Ve sayısının bir değil birden de fazla olması da gerekir. Ben bunun 

benzerini Bursa’da yaşıyorum. Çok fazla talep de geliyor. Arkadaşlardan, Nilüfer Belediyesi’nden 

ve başka belediyelerden destek bekliyoruz. Çok faydalı bir hizmet. Teşekkür ediyoruz grubumuz 

adına sizlere. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım biz burada hizmet yapılmasın değil, 

denetleyici olarak bizler yapalım. Zaten Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün altında, kapsamında 

gerçekleştiriliyor bu. Hukuken yapmış olduğumuz şeyde bir beyiz yok. Sadece bu hizmeti, hizmet 

alımıyla yapılırsa, bizim belediyedeki belki personel şişmesini engelleyecek belki … başka bir 

durum oluşturmasın diye şerhimiz bu. Başka bir şey değildi. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar öncelikli yapılacak olan özür 

dilerim. Bende görüşümü aktarayım. Öncelikle yapılacak olan talebimiz idarenin talebi araç satın 

almaya ilişkin bir yönetmelik düzenlemesi. Bu yönetmelik düzenlemesi yapılırken de, yanına 
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Diyetisyen ve Psikolog şeklinde bir madde de eklenmiş. Sevgili DURDU’nun buna da itirazı yok. 

Sadece bu arkadaşların istihdamı noktasında tavsiyesi var. Öyle diyelim. Henüz ortada bir şey 

yok. Sevgili Şamil YİĞİT’te konunun kendisine bir itirazı yok. Yapılacak olan işi kimin 

yapacağını ve bunu hangi yöntemle yapacağımıza dair bir şeyi var. Ama bunları bir tavsiye olarak 

alayım da şerhiniz görünmesin bunlar kıymetli şeyler, işler. Henüz bir Psikolog ya da Diyetisyen 

almak gibi bir derdimiz yok. Kaldı ki bunu alacak da olsak bir örnek vereyim. Hekim kullanıyoruz 

şu an hali hazırda. Huzurevinde hekim kullanıyoruz. Usul ne Sevgili Bukle? 

--Bukle ERMAN Sosyal İşler Müdürü: ……… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yarı zamanlı sözleşmeli geliyor, 

gidiyor. Biz kuruma istihdam etmedik. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Etmedik siz etsek mi diyorsunuz? Ben 

yanlış anladım. Az önce Diyetisyen ve Psikologla alâkalı hizmet satın alalım dediniz. Doktoru 

istihdam edelim diyorsunuz. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Siz buyurun ben sonra şey yapayım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle mi? Doğru mu anladım? 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım ille de bir kadro ihdas edeceksek, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok öyle bir şart. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sağlık adına nasıl ki oraya Diyetisyen, Psikolog 

koymuşuz. Pratisyen Hekim de koyalım ve bizim kanaatimiz, Pratisyen Hekim daha evla olur. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O zaman o zaman öyle ilave edelim de 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Buyurun 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şerhiniz olmasın 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Olmasın, olmasın 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hangi usulle bizim istihdam edeceğimiz 

belli değil henüz. Ne zaman yapacağımız da belli değil. Bugün başlıyor değiliz. Bugün 

başlayacağımız bir tane şey var. Hakan Müdür bu karar çıkar çıkmaz Devlet Malzeme Ofisi’nden 

araba satın alacak. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Geri kalanı sonraki iş. Şöyle yapalım. 

Diyetisyen  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Onu çıkartalım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Psikolog ve bir doktor 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Olur. Tamam güzel 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şekline getirelim. Yönetmeliği 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam. Olur.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İhtiyaç duyulması halinde  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yasanın izin vermesi durumunda. Usul 

sonra  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İstihdam mı ederiz, hizmet mi satın 

alırız. Sonraki iş o. Dolayısıyla doktor hekimin de yönetmeliğin içerisine alınması suretiyle 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Doktor yerine Hemşire deseydik daha şey 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hemşiremiz var zaten. Ayrıca istihdam 

yaratmayacağız bir devlet memuru bir hemşiremiz var onu o yürütecek takip edecek. 

--Meclis Üyesi: Tamam, tamam. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Anlaşıldı mı? Hakan Müdürüm bir 

itirazımız mı var?  

--Meclis Üyesi: ………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Açıklama  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yaparsa daha iyi olur Başkanım 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yeteri kadar açıkladık. Üstüne neyi 

açıklayacaksın anlamadım ama. Açıkla bakalım Sevgili Müdürüm. 

--Ahmet Hakan UĞUR Sağlık İşleri Müdürü: Sayın Başkanım, Değerli Meclis 

Üyelerimiz. Dediğimiz gibi Mert Başkanımın bahsettiğinde Diyetisyen ve Psikolog bizim için şu 

aşamada ikinci planda. İlk amacımız hastanın en kısa zamanda sağlığına kavuşması, hasta 

yakınlarının bilgilendirilmesi, onlara bir destek verilmesi ve sosyal yönden destekleyeceğimiz 

evde sağlıkta girişimsel hemşirelik. Hemşiremiz Başkanımızın dediği gibi şu an elimizde mevcut. 

Deneyimli bir hemşiremiz. Çok kısa şunu bahsetmek istiyorum. Şu  ……. gidilen yerde randevu 

ile gidilen yerde doktor reçetesine göre, kendi kafamıza göre değil, doktor reçetesine göre 

gerekirse serum uygulaması, gerekirse iğne yapılması, gerekirse pansuman yapılması ve bunun 

içerisinde şeker ölçümü ve diğer tansiyon ölçümlerini de ekleyebiliriz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam teşekkür ederiz. Yapılacak işe 

hiçbirinin itirazı yok zaten. İstihdam edilmesi durumunda tavsiyelerini ilettiler.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Var. Yok. Bizde yok şu an.  

--Meclis Üyesi: …….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok. Ve bir daha söylüyorum 

arkadaşlar. Aslında kendi arkadaşlarım bana ısrarla evde bakım hizmetlerinin sadece sağlık 

hizmetleri noktasından çıkması, geri kalan işlerin de yapılması noktasında baskı yapıyorlar. Fakat 

öyle bir durum var ki; iyi anlayabilmemiz lazım. Gönüllüler aracılığıyla eve girdiğimizde sorun 

yaşayabiliriz. Hepsini istihdam etmek çok ciddi bir yük getirebilir. Bütün bunları gördükten sonra, 

ancak geri kalan bölümü de yapacağız. Ama yönetmeliğe Veteriner özür dilerim. Diyetisyen, 

Psikolog ve Pratisyen Hekim şeklinde bir ilave yaparak, ilaveli şekilde oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler?  

--Meclis Üyesi: ……. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl? 

--Meclis Üyesi: ……. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: DMO’dan alınacak sıfır zaten. Başka 

ikinci el yok orada.  

--Meclis Üyesi: …….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: DMO’dan alınacağı için devlet, oradan 

alınacağı için zaten orada ne varsa onu alıyorlar. Ford marka araba satıyor Devlet Malzeme Ofisi 

şu an. 

--Meclis Üyesi: ……… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eksik kalmaz o ya. O kadarını bırakmak 

lazım yani hangisiyle bu işi daha iyi yapabiliyorlarsa, nihayetinde ihaleye girmeksizin, 

çıkarmaksızın alabileceğimiz yer Devlet Malzeme Ofisi. Sizin için en uygun araç hangisiyse alın. 

Rapor oy birliğiyle geçti değil mi arkadaşlar? Oy birliğiyle geçti. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki 

madde lütfen. 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki muhtarların 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 09.03.2020 tarih ve 2020/53 sayılı Meclis Kararı ile 

belirlenen ayni yardım miktarına, 2022 Yılı Yeniden Değerleme oranında artış yapılması ile ilgili 

raporu. 

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

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

lütfen. 

--Songül ŞANLI Meclis Üyesi: Başkanım 2022 yılı için yeniden değerleme oranını 

yaptık. Ama komisyona katılan arkadaşlar bunun 700 TL olmasını istediler. Siz de uygun 

görürseniz. Bu şekilde. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dedi galiba grup toplantısı 

--Songül ŞANLI Meclis Üyesi: Komisyondaki arkadaşlar 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki arkadaşlar komisyon kararı 

verirken, yeniden değerleme oranında bir talep yapılmış, dolayısıyla böyle yapalım demiş ama 
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küsuratlı bir rakam çıkıyor. Biz kendi grubumuzda konuşurken 700 TL olsun dedik. Zaten 

komisyona katılan bütün üyelerde aşağı yukarı öyle söylüyorlarmış. Dolayısıyla 700 TL olarak 

mı? 

--Songül ŞANLI Meclis Üyesi: 681’di. 700 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 700 TL olarak oylarınıza sunuyorum 

komisyon raporunu. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun, buyurun 

Sevgili Sedat AKKUŞ. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım yaklaşık 1-2 sene önce yine bu muhtarlarla 

ilgili yanına birer yardımcı beyaz masa görevi görecek bir arkadaşlarla ilgili oy birliğiyle karar 

almıştık. Ama herhalde gerçekleşmedi. Gerçekleşecek mi? Bir akıbetini sormak istedim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi orada şöyle bir derdimiz vardı. 

Hem muhtara asistanlık etsin, muhtar arkadaşımıza. Aynı zamanda da Gemlik’in Gemlik 

Belediyesi’nin bir irtibat noktası durumuna da gelsin. Bunu bazı muhtarlıklarımızda ikna 

edemedik, sağlayamadık hala. Deniz uğraşıyor inşallah başaracağız. Kararlıyız yani aynı yerdeyiz, 

faydalı olacağını düşünüyoruz. Hele bir de o dönem ısrarla şu satış durumları falan yoktu. 

Merkeze taşıyacağız Gemlik’i diyorduk. Daha da şeydi bizim için kıymetli ve gerekliydi. 

Şeydeyiz, gayretindeyiz. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım bazılarıyla anlaşılamadık deniyor ya anlaşılan 

bir iki noktaya koysak, aslında böyle deneme amaçlı. Çünkü talep eden var herhalde. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 7 nokta belirlemiştik. Ya hepsini 

yapalım. Ya yapmayalım diyoruz.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım ben söz rica edeceğim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bu konuyla alâkalı bunu çok tartıştık geçmiş 

dönemlerde. Belediyenin muhtarlara sekreterya mı verecek, yoksa mahallelerde belediye irtibat 

bürosu mu olacak konusu. Evet. Bunun bir ete kemiğe bürünmesini bekliyoruz. Sağ olun.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz Sevgili DURDU. Bir 

sonraki madde lütfen. 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Çevre sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz 

dâhilinde belirlenecek bir cadde veya sokağa “İzzet Kaptan” adının verilmesi ile ilgili raporu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyon raporunu okunmuş olarak 

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

Arkadaşlar komisyon raporumuzu, komisyonumuz raporunu İzzet Kaptana sağlığında Kumla’da 

yeni oluşturulacak imar yollarından birine ismini vermek şeklinde bir karar almış. Ama biz kendi 

grubumuzda konuşurken ben şöyle bir şey önerdim. Hiçbir adres değişikliğine muhtaç bir durum 

bırakmayacak bir şey var. Bir yer var elimizde Büyükşehir Belediyemizin onaylaması halinde, 

eğer yetki sorumluluk ondaysa, Gemlik iskelesine Gemlik İzzet Kaptan İskelesi adını verebiliriz 

diye düşündük. Bunu önereceğiz.  

--Meclis Üyesi: …….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Veya Kumla iskelesine. Buyurun.  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım benim de bir önerim vardı. Komisyondayım 

ama o gün gelmemişti aklımıza. Şimdi ismiyle özleşmiş yerlere mesela İskele Meydanına ne kadar 

Demokrasi Meydanı denilse de iskele meydanı diye anılıyor. Muhtemelen o iskele de öyle 

olabilir. Bizim 2 tane balıkçı barınağımız var. Sanırım ikisinin de ismi yok. Üniversitenin 

oradakine mesela İzzet Kaptan Balıkçı Barınağını önerecektim bende. Burada öyle bir alternatif 

olabilir.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Balıkçı değildi İzzet Kaptan öyle bir 

durum var. Buyurun. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım biz hemen kısa bir istişare yaptık. Evet. 

Kumla İskelesine yakışır bizce. Teşekkürler. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bütün gruplar uygun mudur? 

--Meclis Üyesi: ……. 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki. Kumla iskelesi de Büyükşehir 

Belediyesi’nin uhdesinde. Dolayısıyla biz isim değişikliğini önerecek şekilde, karara bağlamadan 

--Meclis Üyesi: ……… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl? Faruk Müdürüm 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Orada da takip ederiz Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Faruk Müdürüm kararı Büyükşehir 

Belediyesi’nin uhdesinde olduğunu biliyorum ben Kumla iskelesinin. Kararı oradan geri 

gelmeyecek şekilde alalım. Ne dememiz lazım? Kumla iskelesinin, Kumla İzzet Kaptan İskelesi 

olarak değiştirilmesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teklif edilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Arkadaşlar bir ikaz. 11. madde miydi 

Faruk Müdürüm? 11. madde normalde geçtiğimiz hafta toplantıda olan maddelerden ya da benim 

resen çekiyorum dediğim maddelerden biri değil. Yazı İşlerimizin gözünden kaçmış. İkaz ettiler 

toplantıdan önce beni. Bu maddeyi de resen çektim durumu var fiilen. Anlayışınıza sığınıyoruz. 

Aldığımız kararların 

--Ercan BARUTÇUOĞKU Meclis Üyesi: Başkanım bir 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Son bir cümle önümüzdeki toplantıda Allah 

nasip ederse, Ramazan-ı Şerif’i idrak edeceğiz. Ramazan ayını şimdiden tebrik ediyoruz. Bütün 

halkımıza, Gemlik halkına ve bütün İslam Dünyasına şimdiden hayırlı olsun. Rabbim sevabını 

ecrinini bol eylesin. 

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

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bu Ramazan-ı Şerif’in gelişine ve bizim 

üzerimizdeki manevi atmosferine uyacak şekilde de belediyemizden faaliyetleri beklediğimizi 

ifade etmek istiyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hatırlatma için çok teşekkür ederim. 

Arkadaşlar Kültür Müdürlüğümüz İstanbul Feshane benzeri bir durumu yine Gemlik’te 

yaratacaklar. Hava şartları sebebiyle büyük bir çadır içinde olacak etkinlikler büyük ölçüde. 

İstiyoruz ki bir daha söylüyorum. Hem milli bayramlarımızı, hem dini bayramlarımızı, her birinin 

ayrı bir anlamı var bizim için. Çocuklarımız bir sonraki seneye hani iple çeksinler diyecek kadar 

coşkuyla beklesinler. Her türlü katkınızı, ilavenizi rahatsızlık duyduğunuz bir şey varsa dile 

getirmenizi bekliyorum. Kültür Müdürlüğümüz de mutlak gruplara bütün gruplara yapılacak olan 

etkinliklerin planlamasıyla alâkalı bilgi versin, katkı istesin. Buyurun. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım bu da kayıt düşsün diye söylüyoruz. Tabi 

kayda giriyor ama Ramazan-ı Şerif’te bizim için milletimiz için çok önem ifade eden 

Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması milli bir heyecan oluşturdu. Bizi bir Ayasofya’ya götürün 

Başkanım İstanbul’a. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ramazan’da Borçka’ya mı gitsek acaba 

diyordum. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Oradan oraya geçeriz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet. Bu konuda Özel Kalem 

Müdürlüğümüz gruplardan bilgi alsın. Katılmak isteyen meclis üyemiz varsa memnuniyetle 

gerekli girişimde de bulunalım ama hani kalabalığı da düşünebiliyoruz değil mi? 

--Meclis Üyesi: Teşekkür ederiz.  

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

kararların hayırlı olmasını diliyorum. Toplantıyı kapatıyorum. 
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