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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 11 MAYIS 2022 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTI GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 

TOPLANTIDA BULUNANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı 

 

                                                 ÜYELER: 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, Mustafa KAYNATMA, Elif ACAR YAŞAR, Fatih AYDIN, Rıdvan ÇAKMAK, 

Durmuş USLU, Alpaslan EKER,  Bülent ÇİÇEK, Tekin RAMA,  Dursun YAVUZ, Nihat ÇETİN, 

Mehmet ÖKSÜZ, Mahir DAĞ, Ümit GÜLER,  Sedat ÖZER, Bekir DÖĞER, Mehtap ÜNLÜ.  

 

             TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Emir BİRGÜN, Şükran BEKAR, Mahmut 

Kamil SOLAKSUBAŞI  

 

            --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yapıldı. 

 

          --Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Yeterli çoğunluğumuz var gruplar adına  

mazeret belirtmek isteyen var mı  arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisinden Emir bey yok galiba 

demi Galip bey Emir BİRGÜN yok herhalde tamam mazeret oylayacağız 

--Galip GÜR  Meclis Üyesi:  Yok. 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Emir BİRGÜN yok herhalde tamam 

mazeret oylayacağız 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ercan abi yolda geliyor  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Ercan abi yolda geliyor mu  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: yolda geliyor  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : tamam  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şükran hanım da yetişmeye çalışıyor onu sonuna 

bırakırsak başkanım  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : hay hay Milliyetçi Hareket Partisi 

tamam  

...Meclis Üyesi: ……. 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı: sonra bakalım gelmez ise mazeret 

oylarız. İYİ Parti tamam. Peki belediye meclis üyemiz Emir BİRGÜN’ün mazeretli olarak 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 Yine meclis üyelerimiz Şükran BEKAR ve Mahmut  Kamil SOLAKSUBAŞI ‘nın toplantı 

sonuna kadar gelmemesi halinde mazeretli olarak kabulünü geliyor muymuş  

--Meclis Üyesi: ……. 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : tamam böyle oylayalım bir mahsuru 

yok. Toplantı sonuna kadar yetişememeleri halinde mazeretli olarak kabulünü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar son sona bırakırsak sıkıntı olabilir diye yoklama ve açılış bölümünde ben kendi 

adıma bir sonraki toplantının pazartesi günü sabah yapılmasını önereceğim.  

--Meclis Üyesi: ……. 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı :Çünkü bir sonraki ikinci meclisten 

bahsediyorum. İkinci meclisi Pazartesi yapmamız lazım. Ama Büyükşehir Belediye Meclis 

Toplantısı da aynı gün öğleden sonra, hem  BUSKİ’nin Genel Kurulu var. Hem büyükşehrin  

dolayısıyla saat onbirde Gemlik Belediye Meclis  Toplantısının  2. Birleşiminin Saat onbirde 

yapmayı teklif ediyorum. bir sorun yok herhalde  

Evet 06/04/2022 ve 11/04/2022 tarihli olağan Meclis Görüşme Tutanakları ile ilgili 

okunmuş olarak öncelikle kabulünü oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul edenler, etmeyenler 
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oybirliği ile kabul edilmiştir. Düzeltmeye  muhtaç bir şey var mı arkadaşlar? yok olmadığına göre 

okunduğu şekli ile kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği ile kabul 

edilmiştir. 

 Gruplar adına konuşma yapmak isteyen arkadaşlarımıza her zaman olduğu üzere söz 

verelim. Buyurun Sevgili Şamil YİĞİT  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri, Kıymetli 

Daire Müdürlerimiz, Çok Değerli Gemlik Halkımız, ekranları başında bizleri seyreden kıymetli 

hemşerilerimiz hepinizi saygı ve sevgi ile Ak Parti Grubu adına, hemde şahsım adına saygı ve 

sevgi ile selamlıyorum. Ak Parti Grubu adına söz almış bulunmaktayım. 

 Geçtiğimiz pazar günü anneler günü kutladık. Öncelik ile şehit ve gazi annelerimiz başta 

olmak üzere anneler günü kutlu olsun. Allah annelerimizi başımızdan dualarını da üzerimizden 

eksik etmesin. Ahirete intikal etmiş bütün annelerimize de Allahtan rahmet diliyoruz. 

 Sevincimizi, muhabbetimizi, bereketimizi, bolluğumuzu yaşadığımız dargınların 

küskünlerin barıştığı geçmiş ayda başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından 

kurtuluş olan bir ramazanı gerçekleştirmiş  bulunuyoruz. Ramazan Bayramımız tüm islam alemine 

mübarek olsun. 

  Yine geçtiğimiz günlerde emek ve alın teri ile rızıklarını kazanan ülkemiz için değer 

üreten gayretle çalışan  işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs dayanışma günü kutlu olsun. 

 Sınır ötesi  operasyonlar da Pençe kilit harekatında şehit düşen askerlerimize Allah’tan  

rahmet değerli ailelerine de sabırlar ihsan ediyoruz.  

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102. kuruluş yıl dönümüne denk geldiğimiz Türkiyenin 

ve Tüm Dünyanın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım ve yine önümüzdeki yapılması 

planlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlayacağımız ve bu vesile ile de gençlerimizin 

daha iyi daha güzel imkanlarla gençliğin  aktif bir şekilde yapacağı ve gençlerin önünü açabileceği 

Gençlik ve Spor Bayramı Bayramını Kutlarız. 

 Yine Gemliğimizin geçmiş günler de üzücü bir olay ile hadise ile karşılaştık Gemlikimizi 

doğrudan  etkileyen Bursa da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına terör örgütleri 

sonucunda bombalı saldırı sonucun da şehit düşen infaz koruma memurumuz Gemlik de ikamet 

eden Cengiz YİĞİT ve ailesine sevenlerine Allah’tan rahmet diliyorum. Kendisinin geride 

bıraktıkları evlatları çoluğuna çocuğuna da kederli ailesine de sabırlar diliyorum. 

 Vefatının 29 uncu yılında sekizinci Cumhurbaşkanımız Turgut ÖZAL’a da buradan 

saygıyla  sevgi ve rahmet ile anıyorum. 

 Geçtiğimiz günlerde yine 23 nisan ile alakalı bir kaç şey  söylemeden  burdan 

geçemiyeceğim. Şimdi akabinde bizlere de Ak Parti Grubu adına da muhalefetin ilçe 

başkanlığımıza ve bizlere yapmış olduğu eleştirileride buradan değinerek söylemek istiyorum.   

Gemliğimize konser görüntüleri  hiç yakıştı mı? Mübarek ramazan ayında yapılan konser 

görüntüleri,  Gemliğimize ve bize hiç yakışmadığını buradan tekrar dile getirmek istiyorum.  Belki 

soracaksınızdır konsere karşı mısınız? Hayır konserlere karşı değiliz.  Konserlerin yeri ve zamanın 

da yapıldığı bunların idrakını yapan insanların gerekli düşüncelerini alıp acabaları sorusunu ve 

bizim değerlerimizi önüne alarak toplumsal değerleri önüne getirerek  yapmasını planlamasını 

yapmasını buradan bir kez daha dile getiriyorum. Toplumsal hassasiyetimizi gözeterek daha 

önceki konserlerde dile getirmiştik. Bunu  daha önce  bir önceki  konserlerde Gemliğe yakışıyor 

mu ismini vermiyeceğim ama sanatçının bize Gemlik teki gençlerimize değerlerini katıyor mu 

sorusunu bu mecliste de Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte dile getirmiştik.  Ama gördük ki bu 

endişeleri biz tekrar taşır ve bu endişeler ile birlikte yapılanı Gemliğe yakıştıramaz olduk.  

Gemlik’te ramazan ayın da uhuveti, birlikteliği hani bereketi yaşadığımız günlerde görüntüler bize 

güzel gelmedi. Gemlik Belediyesinin düzenlediği Duman konseri arkası sessiz kalan millet 

ittifakındaki arkadaşlarımızında Gemlik İlçe Başkanlığımız tarafından sehven yapılan ve kısa 

sürede düzeltilen, ardından da başka bir şeyler uyandırdığını gördükten sonra da kaldırılan yani 

suni gündem yorum yapılanların yerine gerçek gündemlere yönelmelerini tavsiye ediyorum.  

Gerçeklerin üzerlerini örtmek adına suni gündemle medet  uman  bu arkadaşlarıma sadece buradan 
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Gemlik belediyesinin ramazan ayındaki o görüntüleri uygun bulduğunu söylerler ise bizde 

buradan duymak isterim.  Özellik ile bizler ile alakalı tekrar ediyorum. Sehven ve kaldırılan yanlış 

intiba uyandırılan ve buradan da siyaset devşirmeye çalışan İYİ Partili arkadaşlarıma yine Meclis 

Üyesi olan Sedat ÖZER kardeşime yine Sedat AKKUŞ kardeşime bunların cevaplarını sosyal 

medyadan da vermediler.  Bizlere  ateş niyetin de söylediklerini gördük.  Bunları aldık başımızın 

tacı olarak gördük.  Çünkü onyedi ilçede,  onyedi tane iftarın tüm halkımıza davet edilen ve büyük 

şehrin yapmış olduğu tek bir program değil ve onyedi ilçede bütün vatandaşları tek tek davet eden 

bir programa iftar programını bereketini bolluğunu gördük ki zedelemeye çalıştıklarını ama, ama  

şunu, şunu  gerçeği görmeksizin Gemlik Belediyesinin Denetim Raporlarında Gemlik Belediyesi 

hangi siyasi parti bayraklarını almıştır. Bu konuda tek laf etmeyen Cumhuriyet Halk Partisi 

Bayraklarının ne maksat ile alınıp ne maksat ile raporlarda yer verilmiştir?  Siyasi Parti Bayrakları 

Gemlik Belediyesi tarafından alınmış mıdır alınmamış mıdır ? Sayın Başkanıma ve  Meclis Üyesi 

Arkadaşlarıma soruyorum. Cevabını da merakla da bekliyorum. 

 yine Gemlik içerisinde sınırları içerisin de Cumhuriyet Mahallesi 425 nolu sokakta arazi 

hafriyat ve kazı çalışmaları yapıldığı gözlenmekte olup, söz konusu ile alakalı yazıları 

belediyemize ve Cimerde Fen İşlerine iletildiğini bizler, bizlere gelen mahalle sakinlerinin 

şikayetlerine göre aldık.  Burdaki yetkililere tekrardan sormak istiyorum.  

Yetki ve sınırlarımız da olan çalışmalar gerekli müdahaleler yapılmış mıdır?  

Ruhsat alınmış mıdır?  

Mahalle sakinlerinin gelen talepleri değerlenmiş midir?  

Bu şikayetler doğrultusun da yolun üst tarafındaki insanların kayma tehlikesi yaşadıklarını 

yolun alt tarafındakilerin de kazı ve hafriyat çalışmaları neticesi de oluşacak kaya taş parçalarının 

düşmesi ile alakalı tedirginlikleri endişeleri dile getirdiklerini burdan  beyan ederiz.  

 Gerekli hassasiyeti ben inanıyorum ve biliyorum ki Gemlik Belediyesi bu nokta da hassas 

çalışmalarını yapıyordur. Toplantımız meclisimiz aldığımız kararlar hayırlara vesile olsun dilek 

temennilerimle sözümü sonlandırıyorum. Çok teşekkür ediyorum.  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Biz teşekkür ederiz sevgili Şamil 

YİĞİT. Buyurun sevgili DURDU 

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

Arkadaşlarım, Kıymetli Hazirun  Hepinizi Şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına en 

kalbi duygularım ile selamlıyorum.  

Yaptığımız toplantıların alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni eder. 

Gündem dışı söz almış bulunmaktayım.  

Başkanım geçen günlerde Özel Kalem aradı beni belediyemiz adına Karadeniz programı 

ile alakalı bu anlamda katılım ile alakalı bir çalışma yapıyoruz dediler.  Ben dedim ki gidilecek mi 

yani gidilecek ise veya gidilmeyecek ise oyalanmayalım bizim de programımız var. Yaz sezonu 

geldi özel kalem müdürü katılımlara bakacağız dedi. Ona göre değerlendirilecek dedi konaklama 

ulaşım vesaire başkanım. 

 Bugün gene belediyeden sekreter yada bir hanımefendi aradı söylenen şu burayı lütfen 

dikkat ile anlamak lazım. Osman bey Aksu programın da bir değişiklik oldu. Ne oldu Gemlik 

Belediyesi kurumsal olarak buraya katılacak. Çünkü Giresun’dan böyle bir  talep  geldi bize. 

Gemlik Belediyesi kurumsal olarak katılsın. Hayırlısı olsun dedim. Ama  anlamadığım şu; Bizim 

bilmediğimiz bir şey mi var? Belediye Meclisi, Meclis Üyeleri kurumsal yapının dışında mıyız  

biz?  Biz kurumsal yapının içinde değil miyiz?  Bunu bir kenara koydum. Şöyle olmuş olabilir 

davet eden yer bu anlamda sayı ile alakalı bir tasarrufu olduysa ki olabilir. Ev sahibi tamam şöyle 

dense daha iyi olurdu. Talep sayı kısıtlı sınırlı bu daha yakışıklı olurdu. Ama Giresun’daki yapılan 

etkinliğe Giresun Belediyesi kurumsal davet yaptı ve dolayısı ile Meclis Üyeleri gelmeyecek 

üzücü buraya lütfen bir açıklama istiyorum. 

 Diğer konu ise başkanım değerli arkadaşlar, Gemlik yardım gönüllüleri ile alakalı bir 

toplantı yapıldı, Mert bey aradı, geldik toplantıya.  Gündem maddesinin bu ilgili derneğin bir yer 

talebi olduğunu söyledi Mert bey. Bu anlamda tabi bu dernek kamu yararına  olan bir dernek 
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resmiyette değil ama. Kamuya ciddi yararı var bu arkadaşların ben şahittim. Herkes şahit buna 

Allah razı olsun  tabi bu anlamda bir mekan bir irtibat bürosu gibi bir yere ihtiyaçları var 

doğrudur. Makuldür dedim bir yeri görebilir miyiz abi? bir  gidelim bir bakalım en azından yani. 

Gitmişken de ben Halk Marketin içine ben  bir sefer  girmiştim bir daha girme lüzumu hissettim 

görelim  arkadaşlar ne yapıyor nasıl gidiyor  anlamında.  Orada bir arkadaşlar ile bilgi alışverişi 

yaptık. Başkanım şunu Mert bey de şahittir.   Şunu sordum orda dedim ki arkadaşlar nasıl gidiyor 

kaç tane vatandaşımız var böyle talepkar. işte  800 küsür olduğu söylendi. Çok iyi iyi derken evet 

yani keşke hiç kimsenin böyle ihtiyacı olmasa  herkes …….. olsa o başka bir şey. Peki dedim ki 

biz paratik burda  aylık  ortalama kaç  aileye kaç vatandaşımıza bu anlam da katkı sağlıyoruz 

ortalama biraz arkadaşlar  baktı çalıştı  etti derken dedim ya ortalama istiyorum. Nisan ayına 

baktık eksiğim varsa  düzelt abi beşyüz küsür kişi efendime söyleyeyim burdan katkı almış.  Halk 

marketten çok güzel. Peki dedim bu Nisan ayın da başkanım. Bizden Gemlik belediyesinden ne 

kadar ödeme yapmış  mal  tedariki  için 130,000,00  küsür dedi arkadaşlar tamam. Peki dedim 

bunu böler misiniz Nisan ayındaki katkı alan arkadaşlara 300 lere yakın bir fiyat çıktı 200 küsür 

şimdi bir soru daha doğdu.  Tabi o her vatandaş ne kadarlık kredisi var onu bilmiyorum ben ona 

da bir zahmet açıklık getirirseniz açıkta benim aklımda yok dedim ki ya bu böyle ise peki biz 

burayı kapatsak halk marketi kapatsak gene Gemlik Belediyesi adına burada beş metrelik bir 

ofisimiz olsa bu halk marketin işletme gideri ve biz orayı kiraya versek bu gideri de dahil etsek 

kişi başına alınan 260 gibi bir küsür  gibi var ya başkanım katkı 450 ye kaça çıkar bilmiyorum  

ama muhtemelen  onun üstüne çıkacak.  yani 260 lira vatandaşın midesine girdi ya orayı biz 

kapatalım. Eğer böyle ise ben aldığım bilgiyi paylaşıyorum düşüncelerim sessiz düşünüyorum 

burda  ofis yapalım buraya gene Gemlik Belediyesi adına ordaki giderimizi 300 değil de 600 

verelim vatandaşa veya 300 ise 500 kişi geldiyse altıyüz 1000 kişiye verelim bu mümkün mü bu 

da bir soru teşekkür ederim. 

 Bir şey daha var çok pardon bu dernek ile alakalı talepte bulunan arkadaşımız Tolga 

SARIŞEN bunu ben ismini söylemek istiyorum ve o grup Allah var yani iyi çalışıyorlar vatandaş 

güveniyor. yurt içi yurt dışı katkı sağlıyorlar başkanım buraya. Benim ve talebimiz ve teklifimiz 

şu biz bu arkadaşımızı bu ekibi başkanım halk markette görev  verelim inanın orası dolar taşar 

vatandaşın malzeme yardımı desteği öyle böyle değil zaten bu arkadaşlar gönüllü bir maaş 

almıyorlar. Allah rızası için bu işi yapıyorlar alt yapımız var. Yani bunu böyle değerlendirsek  

sanki daha iyi olur gibi geliyor bana teşekkür ederim sağolun  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz Sevgili DURDU. 

Buyurun Sevgili Sedat AKKUŞ  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Sevgili Başkan Kıymetli  Meclis Üyeleri Değerli 

Katılımcılar bende hepinizi İYİ Parti Grubu ve şahsım adına sevgi ile selamlar 

Bu ay başında idrak ettiğimiz ramazan bayramınızı tekrardan kutlarım. Hafta sonu bizler 

için paha biçilemez değere sahip annelerimizin günü olan anneler günüydü bugünü idrak ettik bu 

vesile ile başta şehit ve gazi anneleri ve burdaki tüm annelerin anneler gününü tekrardan kutlamak 

isterim. Geçtiğimiz ay Bursa da ceza infaz memurlarını taşıyan yapılan saldırıda şehit olan 

Gemlikte yaşayan Gemlik te ikamet eden Gemlikli şehidimiz Cengiz YİĞİT’e Allahtan rahmet 

kederli ailesine de sabırlar diliyoruz. 

 Şimdi öncelikle Ak Parti Grup sözcüsü Şamil YİĞİT’in birkaç sorusuna bende cevap 

vermek isterim. Şimdi iftar programından bahsetti Bursa büyükşehir Belediyesinin tabiki 17 ilçede 

yaptığı iftar programında hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel bunu yapmaları gayet hoş. Daha fazlasını 

da yapabilir büyük şehir belediyesinin bütçesi vardır buradaki sıkıntı 16 ilçede olmayıpta bizim 

ilçemiz de olan bir sıkıntı. Ak Parti Gemlik İlçe Teşkilatının ve Sayın Şamil YİĞİT’in kendi 

sosyal medya hesabından ve resmi parti hesabından bu iftar programını Bursa büyükşehir 

Belediyesinin katkılarıyla  Gemlik Ak Parti İlçe Teşkilatının düzenlediğini beyan etmesidir. Şimdi 

burada açık açık zaten kendiniz niyetinizi ortaya koymuşsunuz ha bir yanlıştır. Yanlıştan 

dönmüşsünüzdür. Ama olabilir tabi bu yanlışı dönene kadar olan süreçte de gündeme getirmekte 

bizim   muhalefet olarak boynumuzun borcudur. Bizde gündeme getirdik İYİ Parti Bursa Teşkilatı 
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olarak. Sonuçta sizi bu yanlıştan döndürdük. belki siz  Buna alışkınsınızdır Büyükşehir kasasını 

ilçe  teşkilat kasası gibi kullanmaya ama biz alışık değiliz.  Böyle şeyler olduğunda gündeme 

getiririz. Bu yanlıştan da böyle döndürürüz çok şükür. 

 Bayraklarla ile ilgili söylediniz bayraklar ile ilgili de herhalde komisyonun raporunu 

okumadınız. Raporda da Bayraklar konusuna değindik. Değinmemiz zaten olayı tam anlamı ile 

tasnif etmediğimiz anlamına gelir. O raporda benim de imzam var. Bir daha bakmanızı tavsiye 

ederim. Konser konser meselesine niye bir şey demediniz dediniz. Konser meselesi bizim 

açımızdan şöyle konserin zamanı tartışılır ramazana denk geliyor bayrama bırakılabilir miydi 

bırakılamaz mıydı ön görüldü görülmedi bak burası tartışılır ama orda beş tane bira şişesi 

üzerinden yirmibeş bin tane genci töhmet altında bırakmak bizce doğru değildi. Kesinlik ile doğru 

değildi. Beş değil on tane olsun. Yirmibeş bin tane genç gelmiş oraya ki ordaki genç geçe boyunca 

orada yanılmıyorsam 40 50 bin tane insan aktif olarak geçmiş yani bu insanları bu gençleri töhmet 

altında bırakmak sizde genç misiniz demek bunları hedef göstermek bu gençliği hedef göstermek 

bence çok yanlıştı.  Burda  siz yanlış bir politika izlediniz ki bunu sokaktaki gençler de söylüyor. 

iki tane sokak röportajı var ikisini de izleyin ben bir tane gencin o konserden rahatsız olduğunu 

görmedim. Ya çünkü o gençler o konserde içki içildiğini bile görmediler.  25 bin kişide beş tane 

şişeden bahsediyorsunuz bunun üzerinden muhalefet yapmaya çalışıyorsunuz. Bence amacına 

ulaşmamış yani siz bir muhalefet olarak kaldı. Zamanı hakkında dediğim gibi tartışılabilirdi ama 

onun dışında bilmiyorum. Bizim açımızdan tartışılacak bir noktası yoktur bugün ne zaman 

çıksanız sahile beş tane bira içen insan bulabilirsiniz yani napalım sahili de mi kaldıralım  

--Meclis Üyesi:  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  bizim için doğal değil böyle bir dünyada yaşıyoruz bu 

dünyanın gerçeği ramazan ayında içki, içen bir sürü kişi oluyor ilk defa benden mi duydunuz siz 

arkadaşlar bunu bilmiyor muydunuz yani  

--Meclis Üyesi:……..  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Siz bunun üstünden  yaptığınız  

--Meclis Üyesi: ….. 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı: Müdahale etmeyelim konuşmacıya 

arkadaşlar bir söyleyeceğiniz var ise konuşmadan sonra söylersiniz  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  bunun üstünden sadece gençleri,  gençleri sadece töhmet 

altında bıraktınız sizin de orada evlatlarınız vardı bizim de vardı hepsini alkolik sınıfına soktunuz 

ya  başka bir şey olmadı yani. 

--Meclis Üyesi: ….. 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı: Şamil bey müdahale etmeyiniz lütfen 

Sedat bey size müdahale etmedi  

--Meclis Üyesi: ….. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Sadece değersizleştirdiniz onları başka bir şey yok.  

Benim de size bir sorum olacak yapımı yılan hikayesine dönen çukurbahçe köprülü 

kavşağıyla ilgili  bu soruyu yani uzun süreden beri  size soruyorum. ilk sorduğum da kış 

şartlarından dolayı ara verdik demiştiniz ki havalar daha güzeldi öyle olsun dedik 

 İkinci sorduğum da müteahhit işi mi bıraktı neden burası durdu dedik ne münasebet 

müteahhit bölgede çok iş yapıyor yoğunluğu başka yere verdi gelecek falan dediniz ama bir 

iyileştirme  alma dönemi geçirmiş orada bir tekrar revizyon falan olmuş 

 Üçüncü sorduğum da da geçen aydı onda da herhalde bir hafta sonra mı iki gün sonra mı 

başlıyor inşaat   Yaz ayların da bitecek dediniz yazın sonuna doğru biter dediniz yani benim 

gördüğüm  şu an o inşaat tekrar  durmuş vaziyette  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:…..  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Bugün mü başladı. Ben dün baktım, dün yoktu. Dün iki 

kere, üç kere geçtim. Üçün de de baktım o inşaat orada bırakılmış vaziyetteydi. 

 --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı: karşılıklı konuşmayalım. 
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--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  O inşaat durmuş vaziyetteydi  o zaman ilk hatırlattığımda  

da demiştim size kulaklarınız yaz ayların da çok çınlar diye. Şimdi yaz ayları geldi orada bir trafik 

oluşacak o trafik Gemlik’in içine de aks edecek şimdi ışıklara kadar insanlar trafik olunca sürekli 

Yeni mahalle bayırından Gemliğin içine dalacaklar. Şehrin için de de akıl almaz bir trafik bekliyor 

bence şimdiden o konu ile ilgili bugün başlamış da olsa inşaatın tamamlanamayacağı bu yazı 

böyle geçireceğimiz aşikar önlemlerini almanızı bekliyoruz. Bu inşaatı biran önce bitirmenizi de 

Gemlik halkı adına talep ediyoruz  

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

AKKUŞ buyurun Sevgili Galip GÜR.  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Sayın Başkan Değerli Meclis Üyeleri Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubu adına herkesi saygı  ve sevgiyle selamlıyorum.  

Bu geçtiğimiz ay yaşamış olduğumuz ramazan ve ramazan bayramından bütün herkesin 

nice nice bayramlara yetişmesini diliyorum ve ramazan bayramlarını kutluyorum. 

 Şimdi yeni haberlere düştü bir konu var bunu gündeme getirmek gerekiyor biliyorsunuz 

buhanlar bölgesinde zafer plazanın orada bir yıkım söz konusu idi. Orada bir çökme meydana 

gelmiş yaralılar var deniyor onlara da acil şifalar diliyorum inşallah bir şey yoktur yani vefat gibi  

Bu son konu ile ilgili özellik ile bir bilgi karmaşası var başkanım Sedat arkadaşımızın 

dediği gibi bu çukur bahçedeki konu ile alakalı vatandaşların %80 nini biz bilgilendiremiyoruz biz 

bunu  her platformda dile getiriyoruz ama  belediye yapıyormuş Gemlik belediyesi yapıyormuş 

gibi işte Gemlik belediyesi bunu işte yapamıyor beceremiyor gereksiz vesaire  gibi söylemler var 

bunu ben kamu oyuna bu vesile ile de anlatmak isterim bu aslında büyükşehir kanunu ile beraber 

de bütün belediyeler de özellik ile ilçe belediyelerinde yetki  karmaşası söz konusu bu konularda 

da bu karayollarına bağlı olduğu için devletin uhtesinde yapılan bir iş. Bunu bir çok siyası 

arkadaşımız biliyor ama  vatandaşlarımızın çoğu bilmiyor  ve özelikle belediyemizi bu konuda 

eleştirme durumundalar. Bunlar ile alakalı olarak bir çok söz söyleyebilirim. İşte sahiller olsun ana 

arterler olsun bir çok yerde büyük  problemler yaşanmakta. İnşallah bu kumladaki sahil kesimleri 

ile alakalı alınmış olan karar hep takipte olacağız. Hep bize derlerdi başkanım siz biliyorsunuz 

büyükşehir meclis üyeleri de biliyor yapamasanız iyi beceremeseniz alırız mantığı gündemdeydi. 

Biz aslında yaptık bu konuda elimizden geleni ama bundan sonra bütün konu bu sahiller ile alakalı 

bütün konuların takibinde olacağız. Bunu neden söylüyorum özellik ile o bölgede birinci sahibi ve 

ikinci sahibi bölümü tamamı büyükşehire ait ve bu konuda hiç bu zamana kadar eleştiride 

bulunmadık biz görevde olduğumuz sürece. Bundan önceki dönem için de söylüyorum bundan 

önceki dönem de çok resimler çektirdik sorunları dile getirdik bir çok şey vardı o konu da işte 

yürüyüş yolu ne bileyim bisiklet yolu vesaire planlar projeler hep gündemde. Fakat bu zamana 

kadar yapılmadı. Bende büyükşehirdeki bütün arkadaşlarımız adına özellik ile Büyükşehir Meclis 

Üyeleri ve Ak Parti Grubu olarak biran evvel sahilimizin o konuda  güzelleştirilmesi çünkü 

eleştiriler var. Çok büyük  bu konular ile ilgili buda bize kalıyor bu manada Gemlik belediyesi 

niye yapamadı diye şöyle mümkün ise bu konularla alakalı büyükşehrin sınırlarını başkanım yani 

eleştirel olarak değil desinler ki yani büyükşehrin uhtesinde yapamıyoruz derseler  biz yaparız 

belediye olarak. Ama  orda şöyle sorunlar yaşanıyor genellikle de biz bu yetki alanlarına 

girdiğimiz zaman niye girdinizle karşı karşıya kalıyoruz. Bunları aşma adına işte bizim dediğim 

gibi Gemlik İlçe Başkanlığı Ak Parti olarak ve  Bursa Büyükşehir  belediyelerinin de  Bursa 

Büyükşehirde  bu taleplerde  bulunulmasını rica ediyorum.   

 Bir de şu konu var. Biliyorsunuz bu Hasanağa koyunda gençlik kampımız var. Burası 

alındı. Bunla alakalı olarak ben  kendi şahsıma bu konuda   ne yapılıyor ne yapılacak orda nasıl bir 

proje? bilmiyorum.  vatandaşlarda çok merak ediyor  bu konuyu. Çünkü her tarafı kapandı demir 

şeyler ile yani insanların girişi de engel teşkil ediyor şuanda hani bu konu ile alakalı bilgileri varsa 

da arkadaşların bilgi alırsak sevinirim. 

 Bugün alacağımız kararlar Gemliğe hayırlı olması dileği ile saygı ve sevgilerimi 

sunuyorum teşekkürler.  
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--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok Teşekkür ederiz sevgili GÜR 

buyurun Sevgili Şamil YİĞİT  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın başkanım şöyle bana serzenişte bulundu 

kardeşimin en başından bahsetmiş olduğu sizlerin de son mecliste dile getirmiş olduğumuz 

durumu herhalde takip etmiyor .Gemlik belediye meclis üyesi değil ki durumu takip etseydi 

burada geçen mecliste başlandığını ve durdurulduğunu durdurulma sebeplerini buradan da 

vermiştik yerel basında da kendisi takip etseydi tabiat varlılarından durdurma kararı şikayet 

üzerine sit alanı olduğunu bize diyeceklerdir ki daha önceden görülmedi mi daha önceden izinleri 

alındı ama şikayet üzerine karşıt şeylerle birlikte tabiat varlıklarından durdurulma geldiğinden 

dolayı gecikmişlik bir söz konusu var. Nasılki  niye büyükşehrin şeylerini Ak Parti paylaşıyor 

söylemlerine geldiğiniz de büyükşehrin yapmış olduğu ve yapacaklarını bizden soruyorsanız biz 

burdan büyükşehrin yaptığı yatırımları yapacağı iftarları desteklemek noktasında  biz tüm halkı 

davet etmek noktasında bir paylaşımdı. Sehven belki yanlış anlaşılmaya mahal verdim. Çünkü 

büyükşehir bütün şehri kapsadığı için 17 ilçede  hala söylüyorum 17 ilçenin 17 sinde yapılan on 

binlerce kişinin sofrayla  buluşmuş olduğu programı, kalkıp bize söylediler onların yanlışından 

dönmüş filan filan  değil. Milletin aklına başka bir şey getirilmesin diye. Çünkü ramazanın 

mübarek günlerin de akılların da bir şeyler kalmasın diye ve dedi ki beş tane alkol şişesi bilemedik  

on tane alkol şişesi ben burada çoluğumuzu çocuğumuzu konsere giden hiçbir gencimizi töhmet 

altında bırakmak için söylemedim  bunları söyleyen arkadaşımız var ise söylesinler bizlerin 

uyardığımız bu işi programlamayı planlamayı hangi şekilde hangi şartlarla yapıldığının sorusunu 

sorduk demek ki ondan da rahatsız olmamış biz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin %98 i Müslüman 

olmuş bir ülke de hassasiyetini ben taşıyorum o hassasiyeti taşımıyorsa ona kalmış bir durum. 

Herkesin itikattı ve şeyi kendisinedir benim kendi görüşüm de kendimedir kalkıp onu değiştirecek 

veya şey yapacak bir noktam yoktur. Ben bu konu da böyle bir söylem yapayım şöyle söyleyeyim 

geçen mecliste de demiştik mart meclisin de konuşurken Martın ikinci toplantısın da Sayın 

Başkanım sizlere de söylemiştik başlayacak ve Martın 20 si gibi de tekrardan başlamıştı. Martın 

20 sinden sonra Nisan gibi tekrardan meclise  gelmiş olduğumuz da ilk toplantı da 

durdurulduğunu anıtlar kurulu  durdurma yaptığını sizlere burda   dile getirdik. Hatta  dedik geçen 

ayın 20 sinde tekrardan biran önce anıtlar kuruluna gelip onaylanıp geçecekti tabiat varlıkları ile 

birlikte birbirlerinin şeyleri ile itirazları söz konusundan dolayı bu 20 sinde mecliste  görüşülmedi.  

Red olarak çıktı. Ama tekrar görüşülmek üzere bu ay ki meclise getirilecek.  Tabiat varlıkları ve 

anıtlar kurulunun gözlemleri eşliğinde şuan  çalışmalar var. Arkadaşım Gemlik’e hakim olsaydı  

eğer  bunları fark ederdi. Tabi aynı şekilde yerel  basındaki gazeteleri takip etseydi.  Bursa’daki 

yazıları takip etseydi   bizde söylüyoruz şu an  tabiri yerinde ise teşbihte hata olmaz  arap saçına 

dönmüş bir vaziyette  nasıl sorunu bize soruyorsa ki  bu konuda  biz elimizden geleni yapıyoruz. 

Onda müsterih olsun. Biz veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok  ve Galip başkanımızın kıyı 

kenar çizgisin de anlam kargaşası yaşadık Evet  geçen dönem de de hizmeti bütün şehir olarak 

sahiller büyükşehirde eksik kalıyor yarım kalıyor bunların düzeltmesi ile alakalı kavgalar ve şeyler 

çıksın diye. Zaman gelecek sizlerden zabıta desteği ile zaman geldi sizlerden malzeme desteği ile 

zaten bir bütün şeklinde çalışmalarını zaman zaman yapıyoruz. Burda da eksik kalan kısımda da  

bizim siyasi anlayışımız bütün Gemliğe bir nokta kadar fayda verebilirsek en az zerre kadar fayda 

verebilirsek.  Çok şükür şimdi sahillerin yeni taşların o bölgesinde bir bisiklet parkur gibi 

büyükşehrin yapmış olduğu bir çalışma var. Yeni sahil kısmı  tarafında.   

Yine söylemiş olduğum gençlik merkezi olarak yapılması gereken eski kaymakamlık 

binası son aşamaya geldi. Belki  19 Mayıs Gençlik haftasın da Alinur Başkanında buraya gelmesi 

ile birlikte açılışı gerçekleştirecek. Gemlik’teki üniversiteli gençlerimize Gemlik’in çocuklarına 

Gemlik’in insanlarına faydalı bir proje üretilecektir. Nasıl ki yapılmayanları bizler büyükşehre 

soruyor sorguluyor biz burda söylüyoruz. Yapılan çalışmalarına biz destek mahiyetinde 

desteklemek de zaten bizim birinci durumumuz birinci kaidemiz.  

 Bu arada da göçük ile alakalı bilgimiz yoktu. İnşallah yaralılara rabbimden şifa diliyoruz 

Allah geçmiş etsin bir daha yaşatmasın diyoruz teşekkür ederim.  
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--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederiz Sevgili Şamil 

YİĞİT.  Buyurun Sevgili Sedat AKKUŞ söz hakkı doğdu.  

--Sedat AKKUŞ  Meclis Üyesi: Şimdi Şamil başkan ben  dedi bira şişeleri üzerinden size 

…..…  yapmadım ama şimdi iftar ile olan paylaşımını sosyal medyasından kaldırmış da bunu 

kaldırmamış o zaman bunu da kaldır beş tane bira şişesinin fotoğrafını paylaşmışsın o fotoğraflar 

üstüne yazı yazmışsın  

 --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: …Ben kendi şahsıma  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı: Karşılıklı konuşmayalım lütfen.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: yo yo şöyle Bana kaldır  kendi sayfamdaki şahsi  

sayfamdakini kaldır  filan o da  kendi arkadaşın üslubu  bir kez. .. 

--Sedat AKKUŞ  Meclis Üyesi: hayır hayır  şöyle  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı: Karşılıklı konuşmayalım konu yeteri 

kadar anlaşıldı 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle  ben uygun  gördüm. 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı:  paylaşımları da biliyorum ben cevap da 

vereceğim izninizle. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  ben uygun  gördüğüm şeyi yaparım.  

 --Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı:  Benim cevaplarım üzerinden eksik bir 

şey kalırsa yine değerlendirme yaparsınız  

--Sedat AKKUŞ  Meclis Üyesi: Bir o. İki ya  bunu  kaldır derken yanlış anlama sana bir 

şey söylemek   yani seni yönlendirmek amaçlı  değil sadece onun üstünden  siyaset yapmadığını 

söyledin ama o fotoğrafı paylaşıp o yorumu yaptığın için onun üstünden konuşmuş oldum iki   

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bir tane öğrencimiz yok o fotoğrafta bir tane 

evladımız yok, bir tane   siyasi parti fotoğrafımız yok.    

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar Sevgili Şamil YİĞİT 

sevgili Sedat AKKUŞ biz çıkalım isterseniz siz devam edin.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: … 

--Sedat AKKUŞ  Meclis Üyesi: Şimdi ikincisi  

 --Meclis Üyesi : cevap verdim.  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı:  Olmaz ama yani hani ikinizin elinde 

birer mikrofon birbirinize karşı konuşma yapıyor olmanız toplantının insicamına çok uygun değil. 

--Sedat AKKUŞ  Meclis Üyesi: İkincisi çukur bahçe köprülü kavşağı ile ilgili dün 

diyorum daha üstünden 24 saat geçmedi üç kere geçtim üçünde de bir Allah’ın  kulu çalışma 

yapmıyordu orada.  Dün yapmıyordu ya.  Dün bana yaptığını ispatlasın. 

--Meclis Üyesi : ………… 
--Sedat AKKUŞ  Meclis Üyesi:  bak bu sabah ayrı, bu sabah ayrı bir şey. öyle  diyecek o 

zaman gezse oraları bilse demeyecek düne kadar öyle bir çalışma yoktu burada defalarca bugün 

yarın bugün yarın dedi kendisi  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Çalışmanın niye olmadığını söyledim dün yoktu 

bugün geldi bunun çalışmalarını da söylüyorum  ……………. 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar tamam yani bir daha 

söylüyorum. Yurttaş biz bir kez söylediğimizde anlıyor. Çok yüksek nispette savunmak zor böyle 

şeyleri.  Haklısın, muhalefette olan biri olarak Gemlik’te Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından  

yapılan bir köprülü kavşak çalışmasını  takip etmelisin %100 haklısın.  Şamil başkana da hak 

veriyorum. Elinden bu konuda bu anlamda bizden çok fazla bir şey gelmiyor gidiyor dürtüyor niye 

bu gecikti  filan  diyor ama bunun cevabını vermek zor.  Ama şunu kabul etmek lazım ya yılan 

hikayesine döndü, çok uzadı yani  

--Meclis Üyesi: Arap sacına…… 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı:   Yani dolayısı ile en hızlı şekilde 

bizimde yapabileceğimiz bir şey var ise kurumsal anlam da hep birlikte gidelim gerekirse 
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çözebilmek noktasında bitirelim onu. Allah göstermesin bak bir trafik kazası olursa bugün burada 

söylediklerimiz zarar görecek yurttaşa fayda sağlamaz  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım en başından beri  sizin ile birlikte  takip 

ettiğimiz için söylüyorum. bizim de yapabileceklerimiz milletvekilimizin de burda özel hassasiyet 

karayolları Müdürlüğü’nün burda özel çalışmaları olduğunu ama tabi  istemeden de dedim ya 

teşbihte hata olmaz arap saçıma döndüğünü ifadelerin de de kullandım niye yaptık başladık 

durduk durdurulduk bir daha almaya çalışıyoruz e şikayetler var vatandaşların şikayetleri orada 

işte …..…vuruldu. 

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

Tamam çok teşekkür ederim.  İzah etmek zor yani iktidarın buradaki yereldeki temsilcisisin. 

Dolayısı ile ya arkadaş inşaat maliyetlerin de ortaya çıkan artışlar müteahhitleri el çekmeye ordan 

gitmeye, o işi  yapmamaya aksi taktirde batmaya zorluyor.  Memlekette böyle bir durum var. Bu 

yüzden de biraz gecikiyor diyebilmek zor ama tabi hak vermek lazım Sevgili AKKUŞ’da bana ne  

zam geldi o oldu bu oldu başladı bitsin artık bu diyor haklı olarak.  Takip edelim bir tane doğru 

var bu işte çok hızlı şekil de bitirmeliyiz  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:……………. 
--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı:  Hayır şimdi öyle değil bundan 7 ay 

önce de onun  eziyetini yaşadık ben biliyorum yani tabi.  Evet Sevgili Alpaslan EKER  söz istedi  

--Alpaslan EKER  Meclis Üyesi: Sayın Başkan Değerli Meclis Üyeleri Bende Saygı ile 

Selamlıyorum.  Ben şeyi sormak istiyorum. Başkanım Şubat ayı meclisiydi herhalde yanlış 

hatırlamıyorsam. Yeni Mahalle Tophane Mevkiindeki  23,5 hektarlık alan da bir kentsel tasarım 

projesi sunumu olmuştu burda ve o sunumun sonunda da hep geçmiş ile ilgili tartışmalar yaşandı. 

bir çok anlamda sonrasında da şöyle bir soru sormuştum. Başkanım geçmişi bırakalım da 

önümüze bakalım ne yapacağız ne yapılacak bundan sonraki program nedir? Süreç nasıl 

ilerleyecek? diye siz de Nisan sonu Mayıs gibi falan müzakerelere başlayacağız demiştiniz.  Ne 

aşamada? ne durum da bir de kentsel tasarım projesi de burda bir sunum  gördük daha  sonrasın da 

ne oldu? Bunun ile ilgili bilgi almak istiyoruz teşekkür ederim. 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı:  Biz teşekkür ederiz sevgili EKER 

başka söz almak isteyen var mı? buyurun Sevgili BARUTÇUOĞLU Sevgili BARUTÇUOĞLU 

bilgi maksadı ile arkadaşlarımız da merak ediyor Erkan Amca ile alakalıda Allah uzun ömür 

versin bir bilgi ver lütfen olur mu konuşma arasında  

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Tabi tabi hepinizi Allah’ın selamı ile 

selamlıyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Ramazan ayını hep birlikte idrak ettik.  Yüce 

Allah’ın bize bir nimeti ihsanı olan ramazan ayı ve Kuranın nazil olduğu bu mübarek ayı sağlık 

selamet içersinde ihya edip de bayrama kavuşmak ne büyük bir mutluluktur.  

Sağlığın değeri ancak sağlığın kaybın da anlaşılıyor. Muhterem babamın şuandaki hastane 

de tedavisi devam ediyor arkadaşlar. Dua bekliyoruz. Bir soğuk algınlığı ve akabinde bir covid 

geçirdi hastane şartların da akabinde nefes darlığı sıkıntısı nedeni ile şuan  hastanede tedavi altın 

da hepinize soranlara selamları var.  Özelikle  bütün tanıdıklarına bütün hemşerilerimize selamları 

var. 

 Değerli Başkanım Değerli Meclis Üyeleri Belediyemizin Değerli Çalışanları Ve Bizleri 

İzleyen Bütün Muhterem Vatandaşlarımızın geçmiş bayramlarını öncelik ile kutluyorum.  Allah 

nice bayramlara sağlık afiyet içinde cümlemizi nail eylesin.  

Ülkemiz gerçekten önemli bir aşamadan geçiyor yani bir tarafta kuzeyimiz de büyük bir 

savaş var her geçen gün büyüyor. Bunun getirmiş olduğu ekonomik zararlar ama her şeye rağmen 

büyümemiz, ekonomik  büyümemiz, ihracatımız devam ediyor.  İnşallah bu sıkıntıları da el birliği 

ile gönül birliği ile aşacağız ve memleketimiz inşallah hem ekonomikmen rahatlayacak, hemde 

zaten dünyadaki itibarının mütenasip olarakta ekonomik olarak da biz yerimizi alacağız. 

 İlçemiz açısından da ramazan da güzel faaliyetler oldu yardımlaşma açısından, dayanışma 

açısından, derneklerimiz, vakıflarımız, aş evlerimiz yani belediyemizin aş evi olsun zeytin dalı 

derneği de malum ortaklaşa  ve iş birliği içerisinde devam eden çalışmaların diğer münferit 
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derneklerin,  münferit kişilerin yapmış olduğu bütün bu hayırlar hasenatlar gerçekten kayda değer 

ve kendilerine teşekkür ediyoruz.  Allah sayılarını artırsın diyoruz. Toplantımız inşallah  hayırlara  

vesile olur. 

Ben buraya gelirken bir emekli öğretmenimiz Sıddık Hocamız beni telefon ile arayarak 

TOKİ konutlarında ikamet ettiğini fakat TOKİ konutlarının yolunu hhala  bir problem olarak 

beklediğini ifade etti.  Bende buradan bir sözlü önerge olmuş olsun. TOKİ konutlarının yani 

hastane altındaki konutların  yolunun durumu ile ilgili bir gündem yapalım en azından  bunun ne 

olması gerektiğini ne aşmada olduğunu veya  bununla ilgili alması gereken bir karar var ise onu da 

alalım.  Bunu arkadaşlarımdan rica ediyorum. Hepinizi saygı sevgi ile selamlıyorum günümüz 

hayırlı olsun. 

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

BARUTÇUOĞLU.  Başka söz almak isteyen yok o halde arkadaşlar bende cevapları elbette 

vereceğim memnuniyetle  sonrada gündeme geçeceğiz ama  Sizin içinde uygunsa bir on dakika 

mola verelim. Saat dörde  yedi dakika var.  Saat beş geçe burda olalım.  
 

 

II. OTURUM 
 

 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ön uzlaşmaya girecek olan firmanın bir 

satın alma yapması bekleniyordu o da tamamlandı. Şimdi çok yakında Gemlik’teki özellik ile 

müteahitlik  hizmeti veren Gemlikli arkadaşlarımızı bir araya getirip kentsel tasarımı ve 

müteahhite  olan yaklaşımımızı bize o işin nasıl müteahhite verir isek vatandaşımızı en düşük 

seviyede katkıya zorlayacağımızı yada talep edeceğimizi tartışacağımız bir toplantı düzenlemek 

olacak. Ön uzlaşma görüşmelerini Balıkpazarındaki tarihi hamamda yapacağımızı söylemiştik  

Orayla  ilgili tefrişat bile tamamlandı maket satın alınması yapılacak bu gelen müteahhit  

arkadaşlar ile görüştükten sonra son hali ortaya çıkacak.  Derdimiz şu bahsettiğimiz gibi yurttaşın 

en yüksek %22 seviyesinde kırımla  eksiltmeyle  hiç para üzerine ödemeden dairesini satın 

alabildiği bir model yaratmak bunu sağlayabilmenin de çok şükür diyorum, inanıyorum ben bu 

projeye. Artık müteahhite  %40 ile verdiğimizde gerçekleşebileceğini gördük %40 da makul bir 

rakam bütün müteahhitler  girmek ister böyle bir projeye.  İş yerini 20 liraya metre kare konutu da 

ilave ürete bildiğimiz bir konut metre karesini de 10 liraya satabildiğini varsayarak söylüyoruz 

bunu. Eğer müteahhait arkadaşlarımız bize ya başkanım eğer bu hali ile kalır ise biz daireyi 40 

liraya metre karesini iş yerini 100 liraya satarız. Başka bir durum ortaya çıkacak. Bizim 

gördüğümüz rakamları yakalayabiliyor mu  piyasa koşullarını müteahhit arkadaşlar ile çekeriz. 

Doğru olduğuna inanıyoruz. Bunu yapmanın ve onlara bir araya gelmelerini son kez bir kez daha 

öğütleyeceğiz.  Bu talebimizi ileteceğiz.  Akabin de de ön uzlaşma görüşmeleri başlayacak.  hala  

hedefte çok sapma yok.  Ben bu ay içerisin de orayı uygun hale getireceğiz ki son rendırlar falan 

da hazırlandı herhalde. Vatandaşın sunumunu  da yapacağımız duruma da kavuştuk. Çok 

gecikmeden başlayacağız arkadaşlar orda ama böyle bir son adımı da atmak istiyoruz.  

  TOKİ konutlarının altındaki yol ile ilgili hala   kamulaştırmaya istinaden bir sorun var diye 

biliyorum ben Zeynep bir bakalım oraya oradaki bütün iş büyük şehir belediyesi eli ile yapıldı 

büyük şehir belediyemiz oradan kendine konutlar elde etti yani eğer onların yapması gerekiyorsa 

sıkıştıralım. Hep beraber bizim yapmamız gerekiyorsa biz yapalım.  

  --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  ………. yol   projesini Gemlik meclisinde 

Büyükşehir Belediye  meclisine  yolladık.  Fakat  Kurum  görüşü, işte  Anıtlar  Kuruluydu  sit 

alanıydı derken büyükşehirden halan bize  gelmiş ve  askıya   çıkarta bildiğimiz bir yol planımız  

yok.  Yani planı   kesinleşmeden fen işlerimizde yol açma çalışmasına  giremiyorlar planda çünkü 

yol görünmüyor.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam Sevgili BARUTÇUOĞLU o 

halde şöyle yapacağız Sevgili GÜR bir şey söyleyeceksin bu konu ile ilgili herhalde  buyurun  
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 --Galip GÜR Meclis Üyesi:  şimdi bu TOKİ’nin etrafındaki tüm yolların kamulaştırmaları 

dahil hepsini büyükşehir yaptı.  Bu komisyonda da bir kamulaştırma talebi var.  Büyükşehirden o 

bölgeyle ilgili.  Bu TOKİ’nin alt tarafı alt tarafındaki yolun açılmasını istiyor vatandaşlar.  Zaten 

sorun o anladığım kadarı ile Ercan’ın dediği de ama büyükşehirde konuda gündeme gelince 

büyükşehir bizim yetki alanımızda değil diye  attı bunu.  Bende dedim ki bak arkadaş burayı siz 

yaptınız ve bütün etrafını çevirdiniz. Yani bunu kamulaştırıp bu yolu yapmak size yakışır.  Sizin 

yapmanız gerekiyor  deyip geri çektiler konuyu.  Şuanda o şekilde bekliyor  o bölge.  Bu bilgiyi 

vereyim dedim yani.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki ordaki plan sebebi ile yol 

projesinin ayrıca planladık gönderdik görüşler gerekçesi ile de büyü şehirde bekliyor  şuan 

anladığım kadarıyla.  Bir de kamulaştırma mı yapılması gerekiyor? 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Evet  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aynı alan içerisinde büyükşehirde takip 

edeceğiz bunu Sevgili BARUTÇUOĞLU  

Sevgili Osman DURDU’nun söylediği şeyler var. Giresun Aksu festivaline 

gidemeyişimizin gerekçesi, sebebi  belli arkadaşlar 21 Mayıs tarihin de Cumhuriyet Halk Partisi 

Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nun  Bursa’da mitingi var. Bu biz size Aksu’ya gidelim 

mi telefon görüşmelerini  telefonlarını açtıktan sonra ortaya çıkan bir durum.  Aksu’da festival 19 

Mayıs’ta başlıyor. Birinci gün.  20,21 ve 22 tarihinde dört gün boyunca devam ediyor.  Ama eğer 

bir protokol ziyareti olacak ise 20’sinde orda olmak gerek.  En doğru tarih oymuş hem bize 

Giresun Belediyesinden şimdi gelen bilgi o. Hemde Giresun’dan bağlantısı olan bütün 

arkadaşlarımızın doğru tarih diye verdikleri o. Şimdi biz  gelemeyeceğiz  Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu olarak. Bir  ayağı topal kalacak bu protokol ziyaretinin çocuklar bu sene gitmeyelim 

belediye olarak gidelim orda bizim personelimiz bizi orada temsil etsin zeytinimizi tanıtsın ama 

biz Aksu festivaline gidecek isek bundan sonraki yıl düşünelim bunu. Onunla  birlikte bir de 

kardeş belediyemiz Borçka’yı da ziyaret ederiz demiştik Borçka’nın da beklemesine gerek yok 

önümüzdeki ay için planlayıp bunu yine de yaparız dedik.  Ama gelen telefon Osman DURDU’ya  

gittiği şekilde  gelmişse hepinize doğru gelmemiş yani nasıl bir şey doğru anlatılamamış konu.  O 

anlamda bütün arkadaşlarım adına özür diliyorum ben.  Özellikle  özellikle  konuyu birinci 

ağızdan daha önce  duymamış olup muhalefet Üyesi arkadaşlarımdan Osman’a da hastaneye 

gittiği için çıkmak zorunda kaldı aktarın lütfen. 

 Halk Markette Bukle Müdür burda mısın burdasın evet bilgi verelim mutlaka gruplara kaç 

şey veriyoruz 150, 100, 150, 130 diye başlamıştık sonra 200, 180, 250, 300 kişinin durumuna göre 

kredi veriyoruz para değil orada çalışan iki personelimiz var o personeli orada istihdam etmeyip 

verdiğimiz maaşı eklemler isek verdiğimiz bu kredileri iki katına katlayamayız. Orda Tolga 

SARIŞEN’nin de için de bulunan arkadaşlarımızın katkısını zaten oraya onun için bir yer  

veriyoruz destek olabilsinler bağış toplanması konusunda.  Ama elimizden bundan fazlası daha 

çok gelmiyor arkadaşlar.  Ramazan da elbette yapılması gerekenleri yapıyoruz.  Aş evimiz 

çalışıyor sabah hala birlikte protokolle  hareket ettiğimiz derneğimiz ile birlikte zeytin dalı ile 

birlikte sabah çorbalar çıkıyor,  çıkmaya devam ediyor.  Akşam cenaze evlerine yemek gidecek o 

aş evi üzerinden. Keşke elimizden daha çoku gelse ama 1 milyon 100 bin krediye ulaşmışız şuan 

belediye bütçesi ile yaptığımız bu.  Bunun yanında elbette yardımlar ile vesairelerle  bu rakamlar 

artıyor.  Ama nasıl olmuştu o 500  rakamı nasıl gitmiş Sevgili Osman DURDU’ya  ben bunu 

merak ettim şimdi. Banan mı yanlış söyleniyor ona mı?  

 --Meclis Üyesi:……………………  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır hayır sadece ramazan da mümkün 

olduğu kadar 12 ay boyunca halk marketten istifade eden yurttaşımıza biz destek vermedik  

halk marketten vermeye devam ettik.   Diğer  taraftan vermedik  

--Av. Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: başkanım ben bunun ile ilgili bilgi verebilirim Osman 

başkan arzu edince,  Halk Markette gezelim deyince içeri girdik.  Nisan ayı itibariyle kaç kişiye 

yardımda bulunmuşuz gibi bir soru yöneltti.  Bilgisayardan arkadaşlarda açtığın da 500 rakamı 
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oradan gözüktü hani 500 kişiye yardım edilmiş. O tabi insanların o yardımı alma zamanları 

kartlardan 180 250 300 gibi kademeler bir daha alabileceği görünmesi gibi bir takım hesaplar var 

onlar yüzünden değişkenlik gösteriyor … ... sabit değil. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ilginç bunu araştırın lütfen.   

--Av. Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Evet 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben bana verilen bilgi şuan halk 

marketten 900 hane istifade ediyor bilgisi.  900 sürekli her ay. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Başkanım 

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

Eğer 500 kişi alışveriş yapmış ise Nisan ayında bir enayilik var yani.  Ne oldu 400 tane hane 

gitmedi mi halk markete o ay durumu ortaya çıkar. Ordaki bir bilgi kirliliğini ortadan kaldırın 

istiyorum ben bu bilgileri tamam mı?    

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  başkanım bu size verilecek bu protokol yetkisinin 

protokolünü  biz daha görmedik. Sadece onların talebi bize gelen  yer tahsisi ama tahsisten ziyada  

protokol yetkisi.  Tolga Abilerin  yaptıklarını bizler görüyoruz.  Serkan Kaynar abinin orda 

projelerini gördük ama   protokolü görmedik başkanım. Protokolü de biz görürsek  onu burdan 

dile getirdim.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam teşekkür ederim. bizim bugün 

buraya benim reysen yetkimle bugün alacam ben konuyu yetkiyi alacam ama imzayı atmadan 

önce bütün gruplarımız mutlaka görecek yapılan protokolü. Bir sonraki meclise bırakmayalım işi 

uzamasın hayırlı bir iş yapıcaksak hızlıca yapalım diye yapıyoruz sizin onayınızı almadan ben 

imza atmayacam rahat olun protokol konusunda böylece kayıtlara da geçmiş oldu.  

Siyasi parti bayrağı dedi Sevgili Şamil YİĞİT. yaa arkadaşlar ben bir açılış yaptım. 

kreşimizin, efendime söyleyeyim. Huzur evimizin, halk marketin ve işte o hani durdurulan 

inşaatın gençlik merkezi yapıcağımız yerin punta atma töreni adıyla bir tören yaptım. Açılış töreni 

ve ben bu merasime Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını çağırdım. Benim partimin genel 

başkanı sağolsun geldi şimdi bir daha istiyoruz üniversite ile alakalı  gelsin inşallah gelecek o 

gelirken o buraya gelirken bizim arkadaşlarımız bir takım hazırlıklar yaptı neydi bu ………… 

kiralandı. Bla bla sahnesi kiralandı, ses sistemi kiralandı, ışığı kiralandı birde belki fark 

etmişsinizdir yandaki halı sahanın bütün üzerini kaplayan genel başkanın ordan geçişi esnasında 

görebileceği bir Türk Bayrağı, bir Cumhuriyet Halk Partisi Bayrağı büyük ve bir Kemal 

KILIÇTAROĞLU posteri asıldı. Bahsettiğimiz parti bayrağının Denetim Komisyonu  üyesi 

arkadaşlarımız söylesinler 300 lira civarında bir şeyi var herhalde 

--Meclis Üyesi:…………….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  o kadar 

--Meclis Üyesi:…………….. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 300-500 liralık bir şeyden 

bahsediyoruz. Benim açılışıma teşvik etmiş bir siyasi partinin genel başkanının bir tane bayrağını 

bir tane posterini almakta da bana göre bir mahsur yok. 300 liralık 500 liralık bir şeyi 

konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisine siz alın deseydik.  Bunu bize verin deseydik eksikte 

kalmazdı. Yani alır verirdi yani bu bu kadarlık iş bu ya  

--Meclis Üyesi:…….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: mevzu para mevzusu değil ama ne 

kadarlık olduğunu da söylemek lazım yani Cumhuriyet Halk Partisinin kullandığı bayrakları biz 

alıyoruz gibi bir duruma gelir o tam bunu söylemezsek o bilinsin onu söylemeliyiz.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım konuyla alakalı izin verirseniz 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Buyurun 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Fiyat olarak yaklaşık 3 bin TL. olması lazım 

hatırladığım kadarıyla konu açıldığı için söylüyorum. Birde tek bayrak değil başkanım yani birkaç 

tane şerit bayrakta  içinde. Konu net anlaşılsın diye bilgi veriyim. Tek bayrak değil yani bilginiz 

olsun 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: eyvallah. bende benim bildiğimi 

söylüyorum kaldı ki sizlerin siyasi partisi gibi bir tek telefonla benim İlçe Başkanı Cumhuriyet 

Halk Partisi Genel Merkezinden çuvallar içersinde binlerce metre parti bayrağı getirebiliyor yaa 

bu kadarlık bir konuyu denetim komisyonunun yazması bile bana göre iyi yazın  bari yapacak bir 

sey yok deyip buyurun dedik yazdırdık.  Bir sey demedik yani ama konu büyüklük açısından bu 

ben bir açıklama yapmadım farkındaysan Sevgili Şamil YİĞİT ramazan ayında büyükşehir 

belediyemizin 17 ilçe ile beraber Gemlik’te de iftar yemeği yapması konusunda  hiçbir şey 

söylemedim. Bugün konu buraya gelmeseydi. Şimdi yine bir şey söylemeyecektim. Bak ben orda 

işte partinizin büyükşehir belediyesinin katkılarıyla Adalet ve Kalkınma Partisinin iftar 

yemeğiymiş gibi bunu anlatmaya ilk anda çalışması sonra muhalefetin buna, bunu eleştirme 

sonrası vazgeçmesi benim için şey değildi çok üzerinde durulması gereken bir sey değildi. Beni 

asıl ne üzdü biliyor musunuz 

--Meclis Üyesi:…….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  davet edilmedim 

--Meclis Üyesi:…….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  bak,bak öyle olmaz o öyle Ümit biz 

bunu yayınladık gördüğünde gelseydin başkanım diyorsan şu makama haksızlık ediyorsun. Bak 

işte sen işte sen 

--Umit GÜLER Meclis Üyesi: 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ümit  sen Ümit GÜLER’sin  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ben Gemlik Belediye Başkanlığından 

bahsediyorum 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Başkanısınız 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: diyorsanız ki 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Hayır hayır Gemlik Belediye Başkanısınız sizin 

orda bulunmanız Gemliği temsilen güzeldir. bunu şey yapmıyorum ama burdaki  Ak Parti Gemlik 

İlçe başkanlığı da özel bir davet gelmiş bir  durum değil bütün halka yapılan bir  açık.  tabiki sizin 

orda olmanız uygundur bunu atlayan şey artık kültür mü artık hangi komisyonsa Ercan abimiz 

gerekli itinayı onlara söyleyecektir başkanım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Sevgili Şamil YİĞİT bak ben her 

toplantıda her insanlara karşı yaptığım konuşmada ısrarla söylüyorum. Bak ben burdan menfaat 

sağladığım için söylemiyorum bunu bu ülkenin yararına olan şeyin  bu olduğuna inandığım için 

hep barış diyorum. Bak birbirimizi ayrıştırmanın ötekileştirmenin, uzaklaştırmanın bu ülkeye 

faydası olsaydı vallahi billahi bu zamana kadar olurdu bak 16 kere yıktılar bizi 17 kere kurulduk 

diyorum. Hepsi kanla gözyaşıyla ya ve her birinin ortak noktası ne zaman ayrı düştük o zaman 

yok olduk ne zaman bir olduk o zaman kurulduk o şucudur bu bucudur şu şundandır bu 

bundandırın vallahi billahi bu memlekete faydası olsaydı bak Kuran hakkı için olurdu bu zamana 

kadar.  Olmadı kardeşim onun için ya ne olur bak evet elbette siyaset yapıyoruz ama mesela  dini 

konuları tartıştırmayın bak bu ülkede artık, milli konuları tartıştırmayın bu ülkede artık. O zillet 

ittifakı ,bu millet ittifakı bu şu ,şu bilmem ne bilmem nesi vallahi bir yararı yok oya devşirilebilir 

bu bak ayni bu bir bilim bu bir siyaset bilimi diye bir bilim var ülkede. İnsanları sosyoloji denilen 

bir bilimle beraber ölçüp analiz edip onun üzerinden yapabilirsin siyaseti vurduğunda seni senin 

etrafına kenetlenecek bir oy potansiyeli görebilirsin bir şey yok. Bu bilim bu ama bu memlekete 

bunun yararı yok bak sonunda eziyetini hep beraber çekiyoruz. Sağcısı, solcusu beraber öldü 

arkadaşlar beraber öldü. Sünni’si Alevi’si birlikte öldü bu ülkede.  

--Meclis Üyesi:…………..  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Aynen öyle. Dolayısıyla ya  ben 

büyükşehir belediyem buraya büyükşehir belediye başkanımız kaç kere geldi arkadaşlar?  Nikah 

kıymak hariç. En az 10 kez gelmiş midir?  Bir kere nezaketen aramaz mı insan ya. Gemliğin 

Belediye Başkanı Gemliğe geliyorum.  Gemlik’le alakalı bir durum var. Ha partine gelirsin sadece 
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siyasi parti çalışmasıdır bu eyvallah Sevgili BARUTÇUOĞLU sonra cevap verirsin bak vallahi 

canım yanıyor  

--Ercan BARUTCUOĞLU Meclis Üyesi: Şimdi sen ilçe belediye başkanısın yani siz o 

da büyükşehir yani sizin aranızda böyle davet üslubu yani davet şeyi olmaması lazım bence. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  haberim olmuyor Sevgili 

BARUTCUOĞLU sonra ben paylaşımlarla görüyorum 

--Ercan BARUTCUOĞLU Meclis Üyesi: yani Alinur başkanı siz aradığınızda Alinur 

başkan yok benim,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  haberim olmuyor Sevgili 

BARUTCUOĞLU yani 

--Ercan BARUTCUOĞLU Meclis Üyesi:  hayır hayır. cevap vermemezlik etti mi etmez 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ya bak benim haberim olursa  

--Ercan BARUTCUOĞLU Meclis Üyesi: yani orda büyükşehir meclisinde bunu 

söyleyebilirsin ama burda yani şu anda yani bunu …. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  bir dakika bir dakika bak ramazan 

ayından bahsediyoruz  

--Ercan BARUTCUOĞLU Meclis Üyesi: Tamam 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  ramazan ayında büyükşehir 

belediyemizin verdiği iftarı konuşuyoruz  

--Ercan BARUTCUOĞLU Meclis Üyesi: evet 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  o iftar yemeği, o iftar yemeği  ramazan 

ayının ruhuna insanları bir araya getiren efendime söyleyeyim, aynı sofrada buluşturan, hasbihal 

ettiren, küsleri barıştıran  

--Ercan BARUTCUOĞLU Meclis Üyesi: Elbette 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  o ramazan ruhuna uygun değildi bunu 

anlatmaya çalışıyorum ben yoktum niye duymuşsun   gelseydin vallahi sonradan duydum ha, 

Haberiniz olsun bak nerde duydum biliyor musunuz  Ticaret Borsasının iftar yemeği vardı 

Kaymakam Bey gelmemişti nerde Kaymakam Bey dedim dediler ki ya aşağıda da böyle böyle 

büyükşehir belediyesinin iftarı var onun için gelmedi  

--Ercan BARUTCUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım emin olun  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Sevgili BARUTCUOĞLU izin ver 

lütfen. Bak ben  kimseyi 

--Ercan BARUTCUOĞLU Meclis Üyesi: Yo yo kesinlikse söylemiyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Kimseye müdahale etmeden 

--Ercan BARUTCUOĞLU Meclis Üyesi: hayır. Hayır cevap değil Başkanım  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ama müdahale de etme ben bitireyim.  

Devam edeceğim.  

--Ercan BARUTCUOĞLU Meclis Üyesi: o zaman  şöyle bir virgül koy.  Bir nefes al 

Derin bir nefes al.  şöyle yani orda Alinur Başkanın bundan kesinlikle haberi olduğunu ben ihtimal 

dahi vermiyorum. Ekipteki arkadaşların hatasıdır yani Kaymakam, Belediye Başkanı, Garnizon 

Komutanı yani protokolün mensuplarına bir davetiye verilmesi kanaatindeyim benimde kanaatim 

o, bu atlanmış ama bunda Alinur başkanın kesinlikle bilgisinin olmadığını biliyorum, asla böyle 

bir şey olmaz. Zaten daha önce ki iftarlarda da emin olun Gemlik Belediye Başkanı Vekili olarak 

benim katıldığım iftarlar var bir tanesine ben başkan vekili olarak katıldım banada davetiye 

gelmedi ama şu andaki hassasiyetinden dolayı verilmesi gerektiği kanaatindeyim ben şuan … 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  ee bir daha söylüyorum biz, biz yukarda 

siyaset yaparken birbirimizi şeklimiz, kaşımız, gözümüz, o, bu türlü neyse gerekçelerle 

birbirimizden ayırıyorsak konuşurken aşağıda bu fırtınalar kopartıyor bak ben biliyorum her 

birinizin ayrı ayrı, ya bu Uğur başkanla niye bu kadar iyisiniz, ya bu Zafer Vekil niye Uğur 

başkanla niye resim çektiriyor ya Şamil Başkan biz seni ilçe başkanı seçtik. ee sen bunları hiç 

muhalefet yapmıyorsun. Benim partim içinde aynı şey geçerli bak biz eğer birbirimizi ötekileştiren 
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bu anlayıştan uzaklaşmazsak aşağıda yurttaşı barıştırmamız falan mümkün değil. Ve hele hele ya 

ben 23 Nisan bu memlekette, bu memlekette milli iradenin, egemenliğin milli iradeye teslim 

edildiği gündür. benim için çok kıymetli, çok kıymetli, kutlanmalı ya bütün milli bayramlarda 

yaptığımı yaptım ben, bir tane sanatçı getirdim. yapmayın bak orda haklı Sedat AKKUŞ o 

çocuklar bizim bu eleştirme gayretimiz üzerinden sakatlanıyorlar, üzülüyorlar içti mi  orda bütün 

çocuklar orda içki yok arkadaşlar içedebilir bak biz Allaha inanmış insanlarız, böyle diyoruz. 

Allah’ın varlığına, birliğine iman ettik diyoruz töbe ya yani ol derdi olurdu bak bizi aynı yaratırdı 

bütün melekler aynı ol dedi oldu yok mu itikattınız ol dediğinde olacağına ol derdi. Şamil’le 

Uğur’un hiç farkı olmazdı alnı secdeden kalkmazdı, içki içmezdi, zina etmezdi, kumar oynamazdı, 

--Meclis Üyesi: Haram yemezdi.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   haram yemezdi, dini istismar etmezdi 

bak ol derdi. olurdu ya ol dememiş bir irade vermiş bırakın kulumla beni bir arada ben onun 

hesabını sorarım ona demiş ya birde böylede bakmak varken dediği gibi ya orda, o akşam vallahi 

40-50 bin insan dolaştı o alan içersinde ya bırakın ben dağıtmadım, Ben ramazan ayında içki 

içmem her akşam içerim iki kadeh severimde söylüyorum bunu her yerde. Ramazan ayında içmem 

kardeşim başka bir şey. Sırf rahatsız etmemek. O ramazan ayını  hak ettiği şekilde yaşama 

gayretinde olan yurttaşıma olan saygımdan  dolayı yaparım ben bunu içmem. Yani içmem 

Çocuklarımın içmesini istemem. Yakınlarımın içmesini istemem. Ama içiyorsa ben bir şey 

diyemem. Ben koyamam tövbe haşa  Allah’ın yerine ve orda üç beş tane on tane yirmi tane  otuz 

tane bilmiyorum. Çocuğunun ayıbını eğer ayıp görüyorsak bunu günahını, günah görüyorsak 

bunu, ya öbür çocuklara nasıl yükleriz biz. Sular seller gibi içkinin akıtıldığı  konsere niye laf 

etmiyor ya böyle bir açıklama yapar mı Büyükşehir Belediye Başkanı. Büyükşehirde 

söyleyeceğim ben bunu. Akıtıldığı üstelik, uzat ey Selçuk TÜRKOĞLU  İYİ Parti  İl Başkanı  

benim ramazanıma laf söyleyeceğine iftarıma  ramazanının şeyin içkinin su gibi akıtıldığı.  

Yapmayın. Vallahi faydası yok. Bak olsa  yıllarca siyaseti şahin gibi yaptım. Elimden de gelir. 

Güvercine döndük ya.  Barış bizim için her şeyden önce. Ya dedik ki insanlara  ayı güneşi alsam  

koysam ayaklarınızın altına yoksa huzurunuz kıymeti olmaz.  Önce bizim huzuru sağlamamız 

lazım. Çocuk orda kırk bin tane çocuk  oturduk ..……   yaptık içkili bunların hepsi. Ramazan 

ayında içiyorlar.  Şunu azan insanlar vardı ben üzüldüm.  Beni, beni  savunmaya çalışıyor adam  

yazık  Belediyenin suçu ne kardeşim diyor . Devam ediyor .   Onu yetiştiren annenin babanın ayıbı 

diyor. Hoppala  öbürü diyor ki  sizin zamanınızda doğdu ey Ak Partililer. Sizin okullarınızda 

eğitim gördü bu çocuklar.  Ya ne yaptı bu çocuklar. Vatana ihanet mi ettiler arkadaşlar?   Bunları 

tartıştırmamak lazım vallahi bak biz  yarar göremeyiz yani. Sabaha kadar tartışalım. Ama bu 

çocuklara bunun yararı olmaz. Ve  ne olur  sizden istirham ediyorum. Bende benim gibi düşünen 

insanlarla daha çok vakit geçirmekten   vallahi daha memnunum. Ama en çok katkıyı  benim gibi 

düşünmeyenlerle  bir aradayken alıyorum. Çünkü benim arkadaşlarım benim gibi düşünenler 

benim söylediğim şeyleri söylüyorlar bana. Dursun abiyle berabersen mesela bir şey farklı bir şey 

duyma ihtimalim ortaya çıkıyor. Böyle bakmak zor değil ya bunu  yapabiliriz yani. Tartıştırmayın 

dinimizi  ve Allah aşkına o milli duygularımızı vatanperverliğimizi  kimse kimsenin sınamasın. 

Ne hadimiz  ne görevimiz arkadaşlar.  Birde bir parsel numarası söylendi.  

--Meclis Üyesi: ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sokak mı neyse işte yani konu malum 

Tekin RAMA’ya kıyak mı yapıyorsun? Soru bu   

--Meclis Üyesi:……  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok arkadaşlar yapmıyoruz.  

--Meclis Üyesi:……imalatla alakalı….. Tekin abiyle alakalı ….  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: cevap verecem.  Konu bu. Yani 

vatandaş filmin sonunda  ne görecek ne izleyecek ben baştan söylüyorum. Spoiler  miydi onun adı 

sipoileri  veriyorum ki  tadı kalmasın. Arkadaşlar adamın  Belediye Meclis Üyemizin özür dilerim. 

Yeri bu.  İmarlı alan.  imarlı alan. Çok önceden imara girmiş bir alan. Belediye meclisinden plan 

değişikliği istemiş. Henüz plan değişikliği yok.  Yapılmamış ayni. Denmiş ya  burası sıkıntılı 
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riskli alan. Burda inşaat yaparken  Başkalarına zarar verme ihtimalin var. Dolayısıyla bu şu 

etütlerini filan yaptır da bakalım da  konuyu böyle değerlendirelim. Jeolojik etüt yaptıracak 

sondaj. Kamyon girmiyor inşaata. Binaya  geçici kamyonun girmesine olanak sağlayacak bir 

durum ortaya çıkarmış. Sondajlarını  yapıp,  imar komisyonun istediği şeyi yapabilmek için  

sondajını yapıp çıkacak ordan.  Bize de geldi yüzlerce şikayet şimdi ihtimal bir  Tekin’i 

cezalandıralım  Meclis Üyesisin kardeşim yapamazsın böyle bir şey diyelim. İhtimal   iki, yani 

yapılmayacaksa orda bir şey  bana belediye meclisi desin ki  bu adamın burda ya da başka 

herhangi  birinin inşaat yapmasını izin verme burası inşaat yasaklı alan olsun.  Kamulaştır verelim 

parasını. İhtimal üç, hemen bitişiği kentsel dönüşüm alanı 23,5 hektarlık alanın bir  bölümüydü  

burası. villalar var diye çıkartıldı. Çağıralım onu da ön uzlaşmada yerini ver kardeşim belediyeye 

kentsel dönüşüme diyelim.  Her birinde mevcut bir meclis üyesi olması  dedikoduya sebebiyet 

veriyor. Ne yapalım şaşırdık ya. Hangisini yapsam şey gelecek. Hımm  meclis üyesi ya. Onun için  

belediye kıyak yapıyor satın alıyor yerini. Versin İmar Komisyonu bu yer hakkında hükmünü. 

Herkes var orda. Bizde onu uygulayalım arkadaşlar.  Ama bugün imar durumu olan bir yerde  

Sondaj etüt yapacak adam arazisine girmek için bu şikâyete konu şeyleri yapıyor. Bitirdiğinde 

çıkacak, kapatacak eski haline getirecek. Bu da vesile olsun. Kamuoyunu bu anlamda 

bilgilendirmiş olalım. Dursun Abi diyeceksen ki ya benden duydukların kıymetliydi de bir tane 

tabelayı niye asmadın? Allah aşkına deme ya. 

--Meclis Üyesi: ………………………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Güzel. Sevgili Dursun YAVUZ’a 

verelim mikrofonu.  

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: O mevcut olan yerin, Mevcut konuştuğumuz yerin imar 

durumu varsa, niye plan tadilatı yapıyoruz oraya? Neden plan tadilatı onu sormak istiyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İmar durumu var. İmar durumu olmasa, 

plan tadilatı yapamazsın. 

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Ama niye yapıyoruz? Yapma sebebi nedir? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nerede o konu? Sen komisyon üyesi 

değil misin? 

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Evet. Ama şimdi park olan yere 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İzin. Bak bir dakika bir şey soracağım. 

Bak altında bir şey var böyle heyulası yaratma gayreti var anlayamıyorum. 

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Yok. Estağfurullah Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Niye estağfurullah o zaman? 

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: ……………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak komisyonda bu konu. Plan 

değişikliğine komisyon evet dedi mi? 

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Yok demedi.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eee.  

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Şimdi plan tadilatı gelecek. Şu an zaten mevcut olan 

yere yapabilir. Sıkıntı yok orada 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam.  

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Ama park olan yere, Zeynep Başkanım müsaade eder 

misiniz? Park olan yeri konut yapmaya kalkarsa, sıkıntı bu sefer sıkıntı doğuyor bu sefer yani 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Konut yapamaz. Yapabilir mi konut.  

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Plan tadilatı var. İkinci de şey söyleyeceğim Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Plan tadilatı yapmadan siz eğer onay 

vermezseniz, meclis üyemiz o yerde, park görünen yerde inşaat yapabilir mi? 

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Yapamaz 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eeee. Niye o zaman? 
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--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Şimdi mevcutta hali hazırda park olan yerde, şeyin alt 

kısmı, örnek veriyorum bölgenin alt kısmı plan varsa, yukarıya park yeri değişecekse bu da doğru 

değil baktığın zaman yani. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak Sevgili Dursun YAVUZ doğru 

değilse İmar Komisyonumuz ret eder konuyu 

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Tamam eyvallah.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama demiş ki İmar Komisyonu 

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Yoksa biz karşı değiliz. Tekin Bey ya da Ahmet, 

Mehmet karşı değil. Adamın hakkıdır. Verilecek tabii ki yani. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Dursun YAVUZ demiş ki İmar 

Komisyonu şu Jeolojik etütleri falan bir yap getir bakalım. Öyle bir konuşalım bu işi onu yapmaya 

çalışıyor.  

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Ama sen şunu görüyorsun. Sanki biz Tekin isim geçti 

diye söylüyorum kardeşimi. Tekin Beyi sanki bir linç eder gibi konuşuyorsun da. Basında öyle bir 

algı var şimdi. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama öyle yapıyoruz bak.  

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Değil ama 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yapılan o  

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Değil biz sadece olan imalatın o bölgede Belediyeden 

izni var mı? Ya da belediyeyle alâkalı onu sordu Başkanımız yani. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eyvallah. Cevabını verebildik mi? 

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Ya tabi gelecek komisyona göre görüşeceğiz o zaman 

cevabını. Bir de bir şey daha söyleyeyim Başkanım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Plan değişikliği yapma yetkisi Gemlik 

Belediye Meclisinin İmar Komisyonu öncelikle konuyu konuşur, yapar yapamaz. Mecliste isterse 

İmar Komisyonunun getirdiği gibi isterse değiştirerek oylar onaylar. 

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Eyvallah 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Böyle bir şey yaptık mı biz? Hayır, 

hayır. Hâlihazırdaki yeri imarlı mı? İmarlı. Jeolojik etüt yapacağım dese sen inşaatçısın. Oraya 

araba sokabilir misin? 

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Sokamam.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: E sokmak için oradan yol yapmış, o 

arabanın oradan geçişi için. O araba gerekli çalışmayı yapıp, bitirdikten sonra kaldırıp,  toparlayıp 

çıkacak. Niye gündeme geliyor bu? Tekin RAMA’nın olmasa vallahi kimse konuşmaz. Onu 

söylemeye çalışıyorum.  

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Yok. Orada şikâyetlerde, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sizden bahsetmiyorum arkadaşlar. 

Yüzlerce şikâyet var.  

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Orada şikâyetler olduğundan dolayı Başkanım orada 

şikâyetler geldikten dolayı. Orada imardan alttaki olan bina şikâyet ediyor işte. Ondan dolayı 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce şikâyet var. 

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Tamam. Sizde biliyorsunuz öyle olduğunu zaten. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aynen öyle. 

Şunu demek istiyorum Başkanım. Az önce sözünüzü kesmek istemedim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. 

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Bu şeyle ilgili konserle ilgili. Tabi ben çok şey 

karışmam ama şunu şöyle gördüm. Bana göre Dursun YAVUZ adına söylüyorum. Benim 

inancıma haram olan şeye siz burada helalleştirmiş gibi öyle bir algı yaptınız. Onu da çok doğru 

bulmuyorum Başkanım. Alkol konusunda söylüyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İçkinin haram olduğunu benim inkâr 

etmem mümkün mü? 
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--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Ama helal olmuş gibi algı yaptınız yani. Doğru değil 

onu burada belirtmek istiyorum yani.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak ben çok net herkes dinledi. Ben 

bunu tartıştırmanın bu memlekete bir yararı yok. Kaldı ki zararı var. Bak orada 20, 30, 50, 100 

neyse. Harama el uzatan çocuğun günahını 25.000’e 40.000’e ödettirdin dedim. 

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Ödettirmedik ama tabi algı öyle. Ödettirmedin. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle oldu ama yani. Sular seller gibi 

içki akıtılan konser yapan belediye. Ne amaç burada? CHP belediyesi. Allah kitap yok ki 

adamlarda işte canım bunu yaparlar. 30 gün ramazan ayında 30 gün hiçbir Ak Partili belediyenin 

yapmadığını biz yaptık. 30 ramazan ben çocuklarıma burada, vatandaşıma hizmet vermeye 

çalıştım. 30 gün  

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Başkanım biz daha fazlasını yapıyoruz. Rahat ol sen. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Daha iyisini yapacağız.  

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Daha fazlasını yapıyoruz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. 

--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Daha fazlasını da yaparız inşallah. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündeme geçebiliriz. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Gündem dışı çok şey bir şey.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Size burada geçmiş olsun diliyorum. Onun için 

sadece  

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

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Anjiyo olduğunuzu buradaki belki bilmeyen 

meclis üyesi arkadaşlarımız ve Gemlik halkımız varsa Ak Parti Grubu adına size geçmiş olsun. 

Rabbim şifalar versin. 

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

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bunu da buradan dile getireyim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir sorun yok. Temiz çıktı her şey. Ama 

nazik davranışınız için çok teşekkür ederim Sevgili Şamil YİĞİT. Evet. 1. maddeye geçebiliriz. 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Mali Hizmetler 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aa arkadaşlar çok özür dilerim. 

Gündeme geçmeden biraz saat geç biliyorum ama saat 21:30 herhalde değil mi Sevgili Sedat?  

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 21:30’da biliyorsunuz Frutti Bursa 

Basketbol Takımımızın kupa maçı var. Final maçı. Arkadaşlar Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu. 

Arkadaşlar deyince onlar bakmıyor Sevgili ÇAKMAK bir şey söyle onlar da arkadaşlar.  

--Meclis Üyesi: ……….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eyvallah tamam. Eğer uygunsanız Amfi 

Tiyatroda bu akşam 21:30’da Bursaspor taraftarlarımızla birlikte basketbol maçımızın, kupa 

maçımızın müsabakasını izleyeceğiz. Vaktiniz olursa unutmayayım diye şimdi söyledim. Hep 

beraber gidelim istiyorum. Birlikte orada olalım istiyorum. Bilginiz olsun. Buyurun.  

--Meclis Üyesi: ……… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddeleri bittikten sonra 

önergeleri şey yapıyoruz ya. Onlarla beraber  

--Meclis Üyesi: ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz. 

Buyurun. 

           --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediyemizin 2021 Mali 

yılına ait kesin hesapları ile ilgili yazısı. 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet arkadaşlar. 1. Maddenin okunmuş 

olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
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Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy 

birliğiyle kabul edilmiştir. Vakitten tasarruf etmek adına bundan sonraki bütün gündem 

maddelerinin 1’den 1’i okuduk. 12’ye kadar gündem maddelerinin okunmuş olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Arkadaşlar 3-4-5 

nolu gündem maddelerinin Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6-7-8 nolu, 8 özür dilerim. 8 ve 11 bir daha 

okuyorum. 6-7-8 ve 11 nolu maddelerin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12 nolu gündem 

maddesinin Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? 

Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 1 dakika 9- ve 10 nolu gündem maddelerinin köy kırsal mahalle 

statüsü işi bu iki madde de. Hem İmar Bayındırlık, hem Çevre Sağlık, hem Tarım 

Komisyonlarının üçüne de ortak olarak gönderilmesini 9 ve 10 nolu maddelerin oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6 adet önergemiz var 

arkadaşlar. Önergelerimizin ilgili müdürlüklere gündem maddesi haline getirilmek suretiyle, ya 

doğru bir dakika 2. madde var. Teşekkür ederim Sevgili Müdürüm. Arkadaşlar 2. Madde Sosyal 

Yardım İşler Müdürlüğümüzün Halk Market Projesi için şartlı bağış alabilmesine olanak sağlamak 

adına bir karar vermemiz gerekiyor. Meclis kararı almamız gerekiyor ki bir hesap açılacak o hesap 

üzerinden de bağış toplanabilecek. Derseniz ki biz bunu Plan Bütçede görüşelim. Gönderirim hiç 

sorun yok ama mevzu bu direk oylayalım istiyorum.  

           --Meclis Üyesi: ……. 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki. Buyurun.  

           --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Yani bu toplu şartlı bağış sanırım belediye 

meclisinin görev ve sorumlulukları arasında. Biz bu yetkiyi size mi devredeceğiz bu kararla? 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Meclisimiz karar vermiş olacak. Bana  

           --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Hayır şöyle şartlı bağışı kabul etme yetkisi benim 

bildiğim kadarıyla meclisin yetkisinde. Yani her şartlı bağış meclise gelir 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şartlı bağış alınabilmesi yetkisi 

           --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Hayır her şartlı bağış için gelmesi gerekiyor ya biz 

toplu karar alacağız. Bütün şartlı bağışlar gelecek. Meclisin haberi olmayacak. 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır, hayır şartlı bağış sadece 

           --Galip GÜR Meclis Üyesi: Halk Marketle ilgili olanlar 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Halk Markete yapılacak olan yardımla 

ilgili. Biz şimdi Halk Markete bir bağış hesabı açacağız. Oraya para yatıran yurttaş bize diyecek ki 

“bunu Halk Market için kullan, erzak almakta, bu şartla bağışlıyorum sana” aksi takdirde oraya 

yatırdığımız parayı her yerde kullanabiliriz belediye bütçesinde falanda filanda. Şartlı Halk 

Markete bağış yapılması, Halk Markette kullanılması amacıyla bir bağış hesabı açılması. Konu bu 

kadar üzerine bir yetki yok yani. 

           --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Şartsız bağış alma yetkimiz var zaten. Şartlı bağış daha 

somut oluyor.  

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Plan bütçeye gönderelim. 

           --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Yok gönderseniz de farklı soru sormayacağım. 

Şunu demek istiyorum. Anlamadığım şartlı bağışı biz karar almadan kabul edebiliyor muyuz? 

Şartsız bağış değil, şartlı bağış. 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şartlı bağış işte bu. Karar alıyoruz şu an 

           --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sadece hesap açmak için dediniz de o yüzden 

dedim ben.  

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hesap açmak için değil. Hesabı biz 

açabiliyoruz. Kararı mecliste alınca. Bize Halk Market adına, Halk Markette kullanılmak üzere 

bağış toplayabilme izni verin istiyoruz.  
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           --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım uygun görürseniz bir şöyle bir 

komisyonda görüşelim. Pazartesi kararı sıkıntı olmazsa öyle yapalım. Ben taleplerim var. 

Teşekkür ederim. 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hiç sorun yok. Biz teşekkür ederiz. 

Arkadaşlar 2 nolu gündem maddesini Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6 adet önergemiz var. Önergelerimizin 

gündem maddesi haline getirilip, ilgili komisyon ve müdürlüklere havalesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun Sevgili AKKUŞ.  

           --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Şimdi Başkanım belediye meclisinin görevi sadece bir 

şehri imar etmek değil, bir şehri imar ederken nesli de ihmal etmemektir diye düşünüyorum. 

Bugün Gemlik gençliği ülkenin birçok yerinde olduğu gibi sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Özellikle 

madde bağımlılığı konusunda. Belediyemizin madde bağımlılığı konusunda birim kurarak bu 

konuda ailelere destek vermesini talep ediyorum.  

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili AKKUŞ bunu bu mecliste 

önerge haline getirmeyelim. Bir oturalım etraflıca konuşalım, sıkıntılı yerleri çok. Bursa 

Büyükşehir Belediyemizin var. Onların yaptığı sunumlardan da biliyoruz. Küçük ölçekte bire bir 

müdahalenin problemler ortaya çıkartabildiği gibi bir derdimiz var. Onu bir konuşalım, öyle 

alalım izninle meclise.  

           --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Tamam konuşalım Başkanım. Ne zaman, nasıl bir oturum 

mu yapalım bunula ilgili yani? 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok, yok.  

           --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: …………….. 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyonun bunu araştırmasında bir 

mahsur yok. Sözlü önergenin gündem maddesi haline getirilerek ilgili komisyona ya da dairesine 

havalesi şeklinde oylarınıza sunuyorum diyeyim. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul 

edilmiştir. 6 yazılı 1 sözlü önergemiz böylece ilgili bölümlere gönderildi. Arkadaşlar bir de az 

önce de bahsettiğimiz Sevap Sofrası Derneğine bir yer tahsisiyle alâkalı bir komisyonda bekleyen 

bir konu vardı. Onu Başkanlık yetkime dayanarak izninizle resen gündeme taşımak istiyorum. En 

hızlı şekilde de komisyonumuzun karar vermesini bekliyorum 

           --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: 2. toplantıya kadar müdürlük protokolü hazırlıyor 

Başkanım. Bir toplantı yapıp arada arz edeceğiz biz arkadaşlarımız 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Bir de Aksa Doğalgazın 

talebiyle Engürücük ve Doğu Planları içerisinde bulunan konuya ilişkin bir komisyonda bir yine 

bekleyen bir konu vardı. Bu iki konunun resen başkanlık yetkisiyle gündeme alınmasını ve her iki 

konuyla alâkalı da en hızlı şekilde komisyonlarımızdan bir geri dönüş yapılmasını beklediğimi 

belirtmek istiyorum.  

           --Galip GÜR Meclis Üyesi: Doğalgazla ilgili komisyon raporu vardı…………. 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir dakika başka bir şey mi 

söyleyecektik? Burada niye benim önümde o?  

           --Meclis Üyesi: ………………….. 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündemde var mı bu? 

           --Meclis Üyesi:…………………… 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar iki şurada raporlar başlığı 

altında var mı bu?  

           -Meclis Üyesi:   ………………… 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: E yok onu söylüyorum. Resen 

çekiyorum işte gündeme.  

           --Galip GÜR Meclis Üyesi: …………………… 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Direk oylayalım burada? Komisyon 

raporu hazır? 

           --Galip GÜR Meclis Üyesi: Hazır hazır 
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           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki tamam  

           --Galip GÜR Meclis Üyesi: ……………………. 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Protokolü görelim demişti 

Adalet ve Kalkınma Partisi dolayısıyla bunu gündeme çekmiş olduk. Sevap Sofrası Derneğiyle 

alâkalı konuyu. Aksa Doğalgazın konusuyla alâkalı  

           --Meclis Üyesi: …….. 

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok komisyon oy birliğiyle her iki 

komisyon da ortak rapor hazırlamış. Bir sorun yok değil mi arkadaşlar? Direk oyluyorum. Peki. 

09.05.2020 tarihli toplantı tutanağıyla komisyonumuzdan İmar ve Plan Bütçe Komisyonumuzdan 

gelen Aksa Doğalgaz A.Ş. ile onların Engürücük ve Doğu Planlarında yapacağı, yaptığı imalatlara 

ilişkin alınmış kararı iki komisyonumuz da oy birliğiyle almış. Komisyon raporu doğrultusunda 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2. meclisimiz 

atladığımız bir şey yok. Yok. 2. meclisimiz Pazartesi günü saat 11:00’de olsun istiyoruz. Bunu 

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

görüşmek üzere arkadaşlar. 

 

 

 

 

        Mahir DAĞ 

         Katip Üye 
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