
 
 

 GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 03 TEMMUZ 2019 TARİHLİ 
OLAĞAN  TOPLANTISININ GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 
 
         TOPLANTIDA BULUNANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı 
                                                  ÜYELER:  Emir  BİRGÜN,   Bayram DEMİR,  Mert 
DİMİLİ,  Oğuz HANÇER,  Ercan BARUTÇUOĞLU, Galip GÜR,  Osman DURDU,  Arzu 
KARATAŞ,   Aydın BAYRAKTAR,  Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK,  Mehmet Şamil YİĞİT, 
Sedat AKKUŞ,  Emrah KESKİNDEN,   Tefik KALDIRIM,  Şükran ERSÖZ,  Mahmut Kamil 
SOLAKSUBAŞI,  Mustafa KAYNATMA,  Elif ACAR,  Fatih AYDIN,  Durmuş USLU,  
Alpaslan EKER,  Tekin RAMA,  Dursun YAVUZ,  Mehmet ÖKSÜZ, Mahir DAĞ, Ümit 
GÜLER,  Sedat ÖZER.   
         TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Songül ŞANLI, Rıdvan ÇAKMAK, Bülent 
ÇİÇEK,  Nihat ÇETİN.                 
 
 
       --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yapıldı. 
       --Aydın BAYRAKTAR Meclis Üyesi: Başkanım Rıdvan ÇAKMAK ’ın mazeretli 
olarak oylanmasını talep ediyoruz. Şehir dışında olduğundan,  
       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Selamünaleyküm,  
       --Aydın BAYRAKTAR Meclis Üyesi: Bizde başka eksik yok demi Başkanım?  
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gelmeyen arkadaşlarımızın içinde, 
       --Meclis Üyesi: Rıdvan ÇAKMAK,  
       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Rıdvan ÇAKMAK, 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Meclis üyelerimiz Rıdvan 
ÇAKMAK’ın şehir dışında oluşu, Nihat ÇETİN, Songül ŞANLI ve Bülent ÇİÇEK’in de 
mazeretli olarak sayılmalarını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 
Oybirliğiyle kabul edilmiştir…………Evet, arkadaşlar bir önceki aya ait meclis tutanaklarının 
okundu olarak kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle 
kabul edilmiştir. Bir düzeltme ya da başka bir durum olan. 
       --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, Hukuk Komisyonumuzun raporunda bir 
dosya esas numarası yanlışlığı olmuş. Maddi hata. O meclis kararına ve tutanaklarına da 
geçmiş. Dolayısıyla Hukuk Komisyonu raporundaki esas dosya, dosyanın esas numarasının 
düzeltilmesini talep edicez. Doğru dosya numarasını ben arz edeceğim şimdi. Raporun doğru 
dosya numarası 2015/1617 olacak. Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma dosyası. 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 2015’e 1617,  
       --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: 1617, 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu doğrusu.  
       --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Doğru, 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yanlış olarak yazılan bölüm biliyor 
muyuz onu? Ne olarak geçmiş. 
       --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: 5600’lü bir numara geçmiş o, 
       --Galip GÜR Meclis Üyesi: 5770, 
       --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: 5770, 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 2015’e mi? 
       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: 2015’e 5770, 
       --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: 2015, 
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       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 5770,  
       --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: 5770, 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Geçen meclis toplantıları esnasında 
karara bağlanan Hukuk Komisyonumuza ait komisyon raporu içerisinde 2015/5770 
numarasıyla anılan ve kayıtlara da yine yanlış olarak geçen numaranın 2015/1617 olarak 
düzeltilerek kabul edilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 
Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
       --Arzu KARATAŞ Meclis Başkanı: Başkanım, 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gruplar,  
       --Arzu KARATAŞ Meclis Başkanı: Bir Zabıtla ilgili,  
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir şey daha mı var? Tamam buyurun.   
       --Arzu KARATAŞ Meclis Başkanı: Bir düzeltme yapçam. 10 Haziran tarihli meclisin 
1/2 nolu gündem maddesi Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmiş. Aslında ilk önce İmar 
Komisyonuna havale edilmesi gerekiyordu. Daha sonra Plan Bütçeye geçmesi gerekiyor. 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yine Haziran ayı toplantılarımız 
içerisinde 2 nolu gündem maddesi Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmiş. Ama aynı 
zamanda İmar Komisyonuna da havalesi gerekiyor imiş. Peki, arkadaşlar Plan Bütçe 
Komisyonuna havale olarak oyladığımız, kabul ettiğimiz konunun aynı zamanda İmar 
Komisyonunda da görüşülmesini ve karara bağlanmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Gruplar adına görüş ifade etmek isteyen 
varsa yine meclis toplantımızın öncesinde alalım. Böyle bir anlayış ortaya çıkartmıştık. 
Böylede devam edelim değil mi arkadaşlar? Peki, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına sevgili 
Emir BİRGÜN buyurun.  
       --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri, değerli 
Gemlikliler, Basınımızın değerli temsilcileri; Temmuz ayının ilk günleri bizler için, 
Gemlikliler için oldukça sıkıntılı günler oldu geçmişinden bugüne kadar. Ben öncelikle 
1993’te 2 Temmuzda yani 2 Temmuz günü Sivas’ta yaşanan olaylarda yitirdiğimizi 
aydınlarımızı saygıyla anıyorum. Diliyorum ki bir daha ülkemizde böyle bir olay yaşanmasın. 
Ülkemiz tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bir gün sonrasında ama tarihi biraz daha eski 
yani 1980 öncesinde ülkemizdeki gençlik hareketi içerisinde yitirdiğimiz on binlerce 
gencimizden bir tanesi olan Avukat Cengiz GÖRAL’da yine Bursa’da katledilmiş bir 
Gemlikli değerimizdi. Bir de Büyükşehir ve Gemlik’imizin meclis üyesi olup Avukat Özgür 
AKSOY arkadaşımız da ne yazık ki bundan 2 yıl önce gene bir, kötü bir olay sonucunda 
yitirdiğimiz bir değerimizdir. Biz bunları Özgür’ü de Cengiz’i de saygıyla anıyoruz. Bir daha 
da böylesi olayların yaşanmamasını istiyoruz. Ayrıca meclis grubumuz olarak ta meclis 
üyemiz iken yitirdiğimiz Avukat Özgür AKSOY ’un adının Gemlik’teki bir kültür merkezine 
veya belediyemizin bir tesisine verilmesini önerge olarak sunmak istiyoruz. Çünkü Özgür 
Gemlik’in gerçekten bir önemli değeriydi. Belediye meclisinde verdiği mücadelesi, hukuk 
adına Gemlikliler adına verdiği mücadelesi ve kültür ve sanat adına verdiği mücadelesi, 
gençlerimiz ve çocuklarımız adına verdiği mücadelesi örnek bir kişilikti. Biz bu adının bir 
caddeye ismi verilmişti geçmişte ama farklı bir yerde de tekrardan anılmasını ve yaşatılmasını 
istiyoruz. Böyle bir önergemiz var. Tabi ki dün 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 
nedeniyle geçmişi tekrardan bizlere yaşattığı için Belediyemiz yönetimine de ayrıca teşekkür 
ediyoruz. Yaşadığımız, geçtiğimiz hafta sonu yaşadığımız Kent Konseyi seçimimizle de 
oluşan yeni yönetime ve Kent Konseyi Başkanımıza da başarılar diliyoruz. Dileriz hep birlikte 
Kent Konseyimizin desteğiyle güzel bir yönetim sergileriz beş yıl içerisinde diye umuyorum. 
Başarılar diliyorum çalışmalarınızda.  
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         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Adalet ve Kalkınma 
Partisi adına sevgili Ercan BARUTÇUOĞLU, 
         --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli Meclis Üyesi 
arkadaşlarım, değerli belediyemizin çalışanları, bürokratları, basınımızın değerli mensupları, 
değerli izleyiciler ve değerli Gemlik halkı. Hepinizi şahsım  ve Ak Parti grubu adına sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Değerli 
arkadaşlar hep birlikte 1 Temmuz Kabotaj Bayramını kutladık. Kabotaj Türk Devletinin 
limanlarındaki egemenliğini bütün dünyaya tescil ve ilan eden bir olaydır. Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramı olarak kutlanır. Ve bizde sahildar bir kasaba olarak, bir ilçe olarak bunu 
çocukluğumuzdan beri yaşayageldik. Bu son yapılan etkinliklere de grup olarak ta katıldık. 
Ve keyifte aldık doğrusu. Ülkemizin her alanındaki egemenliğini, buna Akdeniz’de ki petrol 
ve doğalgaz kaynakları da dâhildir. Karadeniz’dekiler de dâhildir. Sonuna kadar sahip çıkan 
ve dünyaya bunu ilan eden bir devletimiz var çok şükür. Türkiye artık bölgesinde sözü 
dinlenen, görüşü dikkate alınan, her hareketi ve her stratejisi izlenen bir ülkedir. Bugün iki 
tane sondaj gemimizle Akdeniz’de bayrağımızın dalgalanması ve donanmamızın da bu sondaj 
gemilerimize refakat etmesi doğrusu bizleri gururlandırmaktadır. Kabotaj bayramını birde bu 
espri içerisinde, bu minval üzeri de değerlendirdiğimiz zaman gerçekten sevindirici ve 
hepimizin göğsünü kabartan bir tarih olmuştur. Yine bende çok değerli meclis üyemiz Allah 
gani gani rahmet eylesin Özgür AKSOY’un vefat, aramızdan ayrılışının seneyi devriyesine 
geldik. Ondan dolayı hüzünlüyüz. Kendisine bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum. 
Ailesine, bütün sevenlerine, hepimize başsağlığı diliyorum. Bir daha böyle menfur olayların 
olmamasını temenni ediyorum. Aynı şekilde değerli Kaymakamımızın da çok değerli oğlu, 14 
yaşında böyle bir menfur olayda hayatını kaybetti. Maalesef ben cenazeye katılamadım ama 
biz grup olarak ta, belediyemiz olarak ta, bütün Gemlik camiası, bütün sivil toplum örgütleri, 
resmi, özel herkesin katılımıyla bir o acı paylaşılmış olması da çok önemli bizim için. Sayın 
Kaymakamımıza bir kez daha başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin diliyorum değerli 
oğluna ve bu tip olayların, günümüzde şiddetin, günümüzde tahammülsüzlüğün ve 
toleranssızlığın bir toplumsal yara haline geldiğini. En basit bir trafik tartışmasının cinayetle 
sonuçlanabildiği bir ülkeye dönüyor olmamızın altındaki sebeplerin araştırılması gerektiğini 
ifade etmek istiyorum. Bu arada gençlerimizin yetiştirilmesinde manevi değerlerimizin çok 
büyük önemi olduğu hepimizin malumudur. Yani manevi değeri olmayan bir insanın 
yapamayacağı hiçbir kötülük, hiçbir melanet yoktur. Allah korkusu, ahiret inancı olmayan bir 
insanın yapamayacağı hiçbir kötülük yoktur kanaatindeyiz. Bu ortak kanaatimizdir. O nedenle 
gençlerimizin eğitiminde onların maddi ve günün teknik ve bilimini öğrenmesi ne kadar 
önemli ise onların manevi yönünden de güçlü olması, onların hayatın her aşamasında bir sabır 
ve tahammül, bir imtihan dünyasında olduğumuzu unutmamalarını ve bu şekilde 
yetiştirilmelerini çok önemsiyoruz. Bir kez daha değerli Kaymakamımıza başsağlığı 
diliyorum. Bu olaydan dolayı duyduğumuz üzüntüyü de bir kez daha ifade etmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlar Kent Konseyi seçimlerimiz oldu. İki tane değerli adayımız yarıştı. Tabi 
sonuç ne olursa olsun bir kazanan olacaktı. Ben kazanan değerli arkadaşımız Gürhan 
ÇETİNKAYA’yı tebrik ediyorum. Gemlik Kent Konseyi Başkanlığına seçildiği için ve 
yönetimini de tebrik ediyorum. İnşallah güzel hizmetlerde bulunurlar. Şehrimize faydalı 
hizmetlerde bulunurlar. Kent Konseyinin güzel örneklerini verirler ve bundan önceki 
yönetimin değerli başkanı büyüğümüz değerli eczacı Mukaddes SERİM ve onun ekibinin de 
yaptığı bu güzel hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum. Onlara da hayatlarının bundan sonraki 
döneminde başarılar, sağlık, mutluluklar diliyorum. Bu bir yarıştır. Değerli iki adayımız 
yarışmıştır. Yani her iki adayımızın da donanımları, özellikleri vardır. Yani sonuçta kazanan 
ekibe bir kez daha başarılar diliyoruz.  
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          Evet, yaklaşan bu ayın içerisindeki Türkiye tarihi için önemli olan bir 15 Temmuz olayı 
yine hepimizin hafızalarında tazeliğini muhafaza ediyor. Ancak ben burada bir kez daha ifade 
etmek istiyorum ki bu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ismi Büyükşehir Belediyesi Meclis 
kararı olarak oybirliği ile geçmiştir. Bundan sonraki belediyemizin ve diğer kamu 
kuruluşlarımızın uygulama ve ilanlarında bu ismin ön plana çıkartılmasını ben hassaten rica 
ediyorum. İskele Meydanı da olarak biliniyor ama bu 15 Temmuz gecesinde bütün halkımız o 
melun ayaklanmaya karşı emin olun ben o gece Boksör’den ve ordaki içkili mekânlardan 
çıkıp hükümetinin devletinin yanında yer alan insanlar gördüm. Yani orda bir parti, bir görüş, 
bir siyasi kimlik falan bunlar söz konusu değildi. Oraya vatandaş evinden pijamasıyla gelen 
mi dersiniz ya da olduğu gibi geldi. Ve devletine sahip çıktı. Bir oldubittiye devletini teslim 
etmedi. Bir hain kalkışmayı bütün Türkiye olarak el ele gönül birliği içerisinde devlet millet 
kaynaşması içerisinde hep birlikte bastırdık ve bu tabi 251 tane şehidimize ve üç bine yakın 
da yaralı gazimize mal oldu. Birçok insanımızda yaralandı, uzuvlarını kaybetti. Bu 15 
Temmuz kalkışmasının halkımızda oluşturmuş olduğu travmanın ileriye güvenle bakmamıza 
bir engel olmadan ama bu hain kalkışmadan da ders alarak ve bunu asla unutmayarak biz 
yolumuza devam ediyoruz. Ülkemiz artık demokrasisiyle, yönetim tarzıyla, hak ve 
hürriyetlerin uygulanmasıyla dünyanın pek çok ülkesinden çok daha iyi noktaya gelmiştir. 
Basın özgürlüğümüz, ifade özgürlüğümüz herkes her şeyi gerek sosyal medyada gerek basın 
yoluyla, her şeyi söyleyebilmektedir. Kimseye bundan dolayı bir kısıtlama yoktur. Biz 
ülkemizin ilerleyişinin devam etmesinden yanayız. Ama bu hain kalkışmanın da unutulmayıp, 
halkımızın bundan ders almasını ama geleceğe de güvenle yürümesini diliyoruz ve istiyoruz. 
Bu ayki toplantımızın ve alacağımız kararların bütün halkımıza, Gemlik’imize hayırlı uğurlu 
olmasını Yüce Allahtan temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ediyoruz. Milliyetçi Hareket 
Partisi grubu adına sevgili Osman DURDU, 
       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli meclis, 
kıymetli basın, değerli belediye çalışanları ve kıymetli hemşerilerim hepinizi Milliyetçi 
Hareket Partisi grubu ve şahsım adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Oturumumuzun 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ay içerisinde İlçe Kaymakamımız Değerli Kemal İNAN 
Bey’in değerli evladı, göz aydınlığı, biricik yavrusunun vefatı bizleri ciddi anlamda üzdü, 
derinden üzdü. Cenazelerine Milliyetçi Hareket Partisi adına arkadaşlarımız temsilen 
katıldılar. Bizde ailelerine sabırlar diliyoruz. Kardeşimize de Cenabı Haktan rahmet diliyoruz. 
Gene yıldönümü olan Madımak’ta, Başbağlar’da ve Bingöl’de 33 erimizin şehadeti bunların 
hepsi aynı dönemde, aynı konjonktürde olmuş olması tabi ki çok ciddi manidar bizler için çok 
enteresan bir durum üzücü. Tabi Türkiye coğrafyası, Anadolu coğrafyası zor bir coğrafya,  
maalesef bunları dünde yaşadık. Bugünde yaşıyoruz. Yarın da muhtemelen yaşayacaz gibi 
gözüküyor. Bunların bir daha yaşanmamasını tabi ki temenni ediyoruz. Rahmetli Özgür 
AKSOY’un ve Cengiz GÖRAL’ın bu vesileyle bir tevafuk etmesi. Özgür hepimiz için 
değerliydi. Bizim için de çok değerli, candı. Ben Cengiz GÖRAL’ı merak etmiştim. 
Özgür’len çok sohbetini ettik. Özgür dedi ki; Osman dedi, biz babam dedi Gemlik Körfezde 
yazarken dedi Cengiz abi bizim evimize de gelirdi dedi. Çok sohbetlerimiz oldu dedi. Tabi ki 
siyaseten o konu bizden de zaman zaman ilintilendiği için ben hep dikkatimi çekmiştir. 
Gemlikli olması, Kavakdipli olması, avukat olması, aydın bir insan olması. Tabi kayıp yani 
hep böyle şey yapmıştık. Dedi ki eğer yaşaydı dedi bugünün Uğur MUMCU’su olurdu dedi. 
Tabi buda bizi üzdü. Ben Cengiz GÖRAL’ı rahmetle anıyorum. Ailesine sevgiler saygılar 
iletiyorum burdan. 
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         Bununla beraber notlarımız var tabi ki. Sorularımız var daha doğrusu. Belediyemizin 
karşısında Gençlik Spor Bakanlığı belediyeye tahsis edilmiş ve o vesileyle birkaç yıldır 
üniversiteye hazırlık kursu verilen Belgemle alakalı nihai durumu merak ediyoruz. Yaz 
sıcaklarının hissedilir derecede olmasıyla beraber derelerde koku ve görüntü kirliliği halkı 
ciddi anlamda rahatsız etmekte. Bunla alakalı kısa vadeli ne düşünüyoruz? Geçenlerde sözlü 
olarak verdiğim, zannedersem yazılıda yaptığımız dere boyunda ve çeşitli kaldırımlarda 
engellilerin kaldırımlara geçişiyle alakalı engeller halen mevcut halini korumakta. Bunla 
alakalı ne yapmayı düşünüyoruz? Kent Konseyi seçimleri yapıldı. Tabi Kent Konseyi kuruluş 
amacı itibariyle baktığımız zaman fonksiyonel anlamda çok önemli. Geçmişte görev almış 
arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Yeni seçilen arkadaşlara da başarılar diliyoruz. Bizim bu 
anlamda söyleyeceklerimiz bu aşamada bu kadar. Teşekkür ederim sağ olun. 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. 
       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım bir şey ilave etmek istiyorum. Özür 
diliyorum konuşmamda Madımak’ta ki üzücü olayda, Başbağlar katliamında ve 33 erimizin 
şehadeti ile ilgili yitirdiğimiz canları da burda saygıyla anıyorum. Değerli Cengiz GÖRAL’ı 
da saygıyla anıyorum. Gemlik’imizin bir değeriydi. Ben onun cenazesinde yanılmıyorsam 
orta son öğrencisiydim. Bayağı, 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 1979, 
       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet bayağı kalabalık bir cenazesi oldu. O 
gün yani unutulmaz bir gündü Gemlik için. Müthiş kalabalıktı. Ve bütün Gemlik ordaydı. 
Kendisine de Allah’tan rahmet, ailesine de başsağlığı diliyoruz. Bunlar Gemlik’imizin 
değerleridir. Halkımızın milletimizin hayatında önemli unutulmaması gereken yitirdiğimiz 
canların da hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. İyi Parti Grubu adına 
sevgili Sedat AKKUŞ, 
       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sayın Belediye Başkanım, değerli Meclis Üyesi 
arkadaşlarım, basın mensupları ve de Sevgili Gemlikliler. Öncelikle geçtiğimiz ayda birçok 
üzücü olay yaşadık. Terör belasına yine şehitler verdik. Ruhları şad olsun tüm şehitlerimizin. 
Gemlik İlçe Kaymakamımız Kemal İNAN Bey’in oğlu da şuursuzca yapılmış bir olay sonucu 
hakkı rahmetine kavuştu. Mekânı cennet olsun. Yine Gemlikli genç bir kardeşimiz olan 
Kenan UZUN’un hayata gözlerini yumduğuna şahit olduk. Mekânı cennet olsun kendisinin 
de. Belediyemiz çalışma sahasında Kaymakamlık binası tadilatında yaşanan iş güvenliği 
ihmali sonucu 61 yaşındaki Halil AKÇASU amcamızda hayatını kaybetti. Onun da Mekânı 
cennet olsun. Sizlere bu kadar üzücü olayı hatırlatmamın sebebi tabi ki sizleri üzmek değildi. 
Alacağımız kararlarda siyasi düşüncelerimizi ve kişisel menfaatlerimizi bir kenara bırakıp adil 
ve dürüst düşünerek, ölümün aslında bizlere ne kadar da yakın olduğunu hatırlatmaktı. Tabi ki 
geçtiğimiz ay hep bu kadar da kötü olaylarla geçmedi. 23 Haziran da adalet tecelli etti 
demokrasi kazandı. Millet iradesini yok sayanlara milletimiz ve İstanbullular çok güzel bir 
cevap vererek Türk siyasetine bir mihenk taşı daha koydular. O cesur insanları burdan tebrik 
ediyorum. 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Emir Abi bir şey mi 
söyleyeceksin? 
       -- Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: İlçe Kaymakamımızın oğlunu bizde anmayı unuttuk. 
Tabi ki,  
       --Meclis Üyesi: Allah rahmet eylesin, 
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       --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Evet, Allah rahmet eylesin. İlçemiz adına grubumuz 
adına başsağlığı diliyoruz Kaymakamımıza. Tabi bunun arkasında ülkede genel bir 
silahsızlanma konusunda da bir başlangıç yapılmasını düşünüyoruz. Özellikle de bu 
televizyon dizilerindeki vurdulu kırdılı, işte bir anda yüzlerce insanın böyle sanki ne bileyim, 
çimenlerin şeyini keser gibi insan ve hayvan kıyımı anlamında söylemiyorum. O kadar rahat 
bir şekilde bunlar sergileniyor ki bunlarında yasaklanması, men edilmesi konusunda bir 
çalışma başlatılması öneriyorum aslında yani. Ya bugün yetişen gençlerimizin hepsi bu 
televizyon kanallarında insanları katletmenin o kadar basit bir şekilde sunumunu orda görmüş 
oluyorlar. Bununla bir adım atılırsa çok da az bir katkıda sağlamış olsak büyük fayda olcağını 
düşünüyorum yani.  
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu son söylediğinden Emir Abinin 
harekete geçerek bende bir şeyler söylemek isterim. Burda Türkiye’nin siyasetine tesir eden, 
etki eden, yön veren, yöneten siyasi partilerin mensupları var. Milletvekillerimiz aracılığıyla 
bu konuda bir Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir girişimde bulunmanın Gemlik’e 
yakışacağını düşünüyorum bende. Bir araya gelin bence kesinlikle gerekirse gidelim 
Ankara’ya milletvekillerimize. Bu konuda öncülük yapalım. 
       --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Biz öncülük yapalım başlatalım. İşte Kaymakamımızın 
oğlunun ne şekilde öldürüldüğü konusundaki duyumlarda gerçekten yani yapanında küçük 
yaşta bir çocuk olmasını öğrenince çok şaşırtıyor bizleri yani. Bu çocuklar bunları nerlerden 
öğreniyorlar, nasıl böyle bir yollara sapıyorlar yani.  
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, işte hayat. Bu gün burda 
konuşulan beğensek te, beğenmesek te, üzülsek te, sevinsek te işte hayat onu anlattınız. Bazen 
acı şeyler, bazen ki daha az galiba iyi şeylerle karşılaşma şansımız oluyor. Temmuz ayının 
bende tarihe şöyle bir dönüp baktığımda bize mutluluktan çok üzüntü getirdiği gibi bir 
kanaate sahip oluyorum. İşte Avukat Cengiz GÖRAL’ın katledilişi, Sevgili Özgür 
AKSOY’un şehit edilişi, Madımak’ta olanlar, Başbağlar’da olanlar ya bir şekilde bu ülke, bu 
millet çok uzun zamandır defalarca bölündü. Fitneye maruz kaldı. Buna bazen direnç gösterdi 
uymadığı oldu. Bazen karşı duramayıp fitneye uyduğu oldu. 16 tane Cumhurbaşkanlığı 
Forsunun içinde yıldız var. Tarihte kurulan 16 Türk Devletini sembolize ediyor. 16’sıda ortak. 
Ne zamanki fitneye uydu yok oldu. Ne zaman bir oldu birlik oldu dünyaya hükmetti. 17.ye 
çok şükür Rabbim nasip etti kurulduk. Bak dimdik ayaktayız. Yine defalarca bu çok özür 
dilerim kayıtlara geçiyor bunlar, burda çok rahat konuşamıyorum ben ama. Yani demicem 
demicem yine. Evet yok,  demicem hani. Mehmet Uğur SERTASLAN’ın ağzına yakışırdı 
ama Gemlik Belediye Başkanı olarak söylemeyeyim bunu. Maalesef uyuyoruz bazen. Ve 
üzülüyoruz hep birlikte bundan. Osman DURDU Milliyetçi Hareket Partisine Ülkü Ocakları 
seviyesinde emek vermiş. Çocukluğundan beri o hareketin içerisinde yer almış bir adam. 
Çıkıyor diyor ki bu büyük bir kayıptır. Evet, ben Erol abiyi çocuktum tanıyorum. MHP’liymiş 
ne yapalım. Mahallenin çocuğu,  abisi. Tanıyordum iyi bir adamdı. Tanıyordum yani. Orda 
siyasette ne yaptıklarını ben bilmiyordum ki. 8-9 yaşında bir çocukken orda öldürüldü. Bir 
sürü acı çekti bu millet. Sevgili Başkanım galiba bir kere daha yine olacak dedin ama inşallah 
olmaz diyelim. Artık vazgeçmemiz lazım. Yani bizim bir şekilde omuz omuza bu memleketi 
bir adım öteye taşıma yeteneğimiz var. Bunu kullanmamız lazım. Yarın Özgür AKSOY’u 
anma töreni olacak arkadaşlar kabri başında. Saati 14:00. Değil mi? On dört gelmek isteyen 
arkadaşımız olursa ve beraber gidelim gibi bir durum ortaya çıkarsa araçta kaldırırız 
memnuniyetle. Kabri başında duamızı okuyacağız, döneceğiz inşallah.  Bütün meclis 
üyelerimiz, bütün arkadaşlarımız, sevenleri davetlidir Özgür ‘ün. Yaşasaydı bu Gemlik’e çok 
önemli katkılar sağlamaya yeteneği olan bir kardeşimizdi, şahadet ettiniz buna beraber alın 
teri akıttınız emek verdiniz. Maalesef işte menfur bir saldırı da hayatını kaybetti.  
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         Onunla birlikte bir şehit polis memurumuz var aynı gün o gözü dönmüş tarafından 
katledildi. Şahadete erdi görevi başında. Bak çoluğu çocuğu gitmek zorunda kaldı burdan, 
belki de bizim içimizde mutlu müreffeh yaşayıp gideceklerdi. Bir şey yapmak lazım bunu işte 
en başta galiba kendimizden başlatmak lazım biz bir şey yapabiliyorsak da mutlaka da 
yapmak lazım bu şiddet olaylarını azalması insan hayatının bu kadar kolay yok edilebilir bir 
objeymiş gibi değerlendiriliyor olmasını bilim artık el atmalı bu işe. Yukarı da bir yerler de 
bunun önünü kesecek bunun önüne geçecek çalışmaları hızlıca yapmak lazım. Kaymakam 
Beyin oğlunun başına o menfur saldırı geldiğinde birlikteydik biz. Bir babanın,  Allah kimseyi 
böyle bir şeyle sınamasın o an nasıl bir duruma geldiğini gözlerimle gördüm. Çok kötü bir 
durumdu başından geçen. Rabbim kimseye böyle bir şey göstermesin. Düşmanıma da 
göstermesin. Destek olmamız lazım, yanında olmamız lazım. Çok uzun zaman olmadı 
Gemlik’e geleli ama yine de son görev yeridir Gemlik. Gemlik’ten uzatılacak her ele her 
omuza ihtiyacı vardır diye düşünüyorum. İhmal etmeyin arayın. Yani hala telefonu açılmadı 
ama daha iyice olduğuna dair bilgi de alıyoruz, elinizi üstünden çekmeyin bence. Elbette işte 
kabotaj bayramı çok özendik Kültür Müdürlüğünde çalışan Zabıta da görev yapan bu işe 
emek veren her kim varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim huzurunuzda. İyi planlanmış, 
doğru işler yapılmış ve insanların memnuniyet derecesini oldukça yüksek seviyeye taşıyan bir 
takım etkinliklerdi bunlar. Belediyemize hala sponsorlarla alakalı destekler geliyor en çok 16 
bin lira civarı bir maliyeti oldu bütün organizasyonların. Memnuniyet dediğim gibi çok 
yüksek seviyedeydi. Bir tek Osman DURDU’yu şikayet ediyorum hepinize. Yüzme 
yarışlarına katılacaktı gelmedi.  
       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Çok istiyordum ama çocuğumun bir işi vardı Bursa’da, 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eyvallah. Hem nostaljik tarafı eski 
yarışların içinde bulunuyor olması ama aynı zamanda modern su sporlarına ilişkin gösterilerin 
de sunulması insanların Gemlik’in deniz şehri olduğu vurgusuna dikkatlerinin çekilmiş olması 
Gemlik Belediye Başkanı olarak beni mutlu ve memnun etti. Bu vesile ile bir teşekkürü de 
hem Nilüfer Belediye Başkanımıza Turgay ERDEM ’e hem de Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanımız sevgili Alinur AKTAŞ ’a göndermem lazım burdan. Bu etkinliklerin duyurularını 
Büyükşehir Belediyesi en etkin bizim istediğimiz lokasyonlar da sergiledi billboardlarda. 
Nilüfer Belediyesi de Nilüfer sınırları içindeki billboardlarda yayınladı. Bir daha ki sene ilgili 
arkadaşlar kulaklarınız burda olsun. Bir tek tarafımızdı zayıf olan Bursa basınını oraya 
getirmeliydik. Buna kafa yoralım bir daha ki sene onlar da gelsin. Yani ben bilmiyorum ama 
tek yazı görmedim, tek köşe yazısı. Verdiğimiz bizim bir övmeleri değil ama bu Gemlik’in 
deniz şehri olduğunun vurgulanıyor olduğunu tek köşe yazılarını görmek gibi bir dileğimiz 
vardı. Onu sağlayamadık seneye inşallah onu da sağlayacağız. Ben… 
         --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: ……………. o bakımdan avantajlı evet,  
         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 55 yaşında bir arkadaşımız yüzme 
100 metre yarışlarını kazandı. Ben 55 yaşında biri olarak yüzme sporunun güzelliğine dikkat 
çekmek aynı zaman da benim yaş grubumdaki insanların hala bu işi yapabildiklerini 
göstermek amacıyla yüzmüştüm deyip, yarım altın da ödül belediyemize bağışladı. Evet 
bağışladı. Belgem dedik; belgem konusunda destek istiyorum arkadaşlar. Kültür 
Müdürlüğümüz yazıyı yazdı. Doğru mu Müdürüm?  
         -- Hüseyin TURHAN Kültür ve Sosyal İşler Müdürü: Doğrudur Başkanım ama 
ondan öncesinde bize spor müdürlüğünden ………………. Biz tekrardan yazımızı yazdık, 
gönderdik onun sözlü cevabı geldi ama yazılı herhangi bir cevap gelmedi, onun da yarın 
görüşürüz. Tekrar size bilgisini veririz. 
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         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Red mi diyorlar. 
         --Hüseyin TURHAN Kültür Müdürü: Red diyorlar Başkanım evet.  
         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi Sevgili BARUTÇUOĞLU, 
Sevgili YİĞİT; Belgemin bulunduğu alan, bina Gençlik Spor Bakanlığına ait bir bina. 
30.06.2019 tarihinde tahsis süresi doluyor. Yazıyı yazdık ama onlar zaten rutin ilgili tarih süre 
dolmaktadır. Tahliye ediniz yazısını göndermişler müdürlüğümüze. Biz buna rağmen yazdık 
süre uzatımı talebinde bulunduk. 400 öğrenci biliyorsunuz zaten, 400 öğrenci orda eğitim 
alıyor. Belediyemiz geçen yıl 950 bin lira civarında bir kaynak aktardı bu işi yapmak için. Bir 
şey durumu yaratmayalım hani,  CHP geldi de ondan iptal edildi durumu yaratmayalım 
gerekirse çözemiyorsak da birlikte çıkıp bir açıklama yapıp alternatif üretme gayretinde 
olalım. Beklenti var, çocuklar bu sene bir kez daha üniversite sınavlarına giriş konusunda 
belediyemizden destek bekliyorlar ve bunu aynı şekil de yapmaya devam edebilirsek çok daha 
sağlıklı bir durum ortaya çıkartırız. Bu konuda da desteğinizi ve yardımlarınızı bekliyorum 
nihayetinde, alternatifte hani o olmadı başka bir şeydi beraberce düşünüp bulup çıkarıp 
ayarlamak zorundayız. 
           --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkanım ben burda, 
           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok özür dilerim. Engelli yolları ve 
iş güvenliğine ilişkin bir notu da Ercan Bey’in konuşmasından sonra  Hasan Müdürümüzden 
bir bilgi alalım. Buyurun sevgili BARUTÇUOĞLU.   
            --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şimdi sayın Başkan, değerli arkadaşlar 
daha önce ki dönem de yani AK Partili Belediye döneminde başlatılan bence güzel bir hizmet, 
memnuniyette oluşturdu ve halktan da ilgi devam ettiğine göre biz bunun tabi ki bakın bizim 
gayemiz hizmet, 
            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Beğeni beğeni de,  
            --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet beğeni oluşturdu, beklenti toplumun 
faydası topluma faydası olan bir faaliyet. Gençlerimize özellikle. Biz zaten bunu getirirken 
özellikle bu konudaki merdiven altına yani bir takım oluşumlara hiç kimse gitmesin. Bunu 
belediyemizin resmi olarak oluşturmuş olduğu bir hizmete alsınlar ve yetkinliği olan bu konu 
da bilgi ve tecrübeye sahip öğretmenler tarafından yani bu protokol sürdürülebilir devam 
ettirilebilir. Biz  bu konu da gerekli geçimleri bulunacağız devamından yanayız bu hizmette. 
            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Zorlanıcak  gibi bir duruma 
düşersek alternatifler konusunda da elimizde bir iki şey var, paylaşayım bu vesile ile. Ticaret 
Sanayi Odası Gazi Okulumuz boş biliyorsunuz şuan, yeni binaya taşındı. Mevcut binayı 
kullanabiliriz bu amaçla. Bir de BUSMEK, Mustafa Kemal Paşa ve bildiğim kadarıyla 
Orhangazi de Belgem ’in yaptığı işi yapan kurslar açmış durumda. Büyükşehir Belediye 
Başkanlığımızın BUSMEK Kurumu,  olmadı BUSMEK ’in burdaki faaliyet alanı içerisinde 
bunu yapmasını tesis edebiliriz ve hatta basın bu bu tarafına işin ne olur bir şey yapmasın 
yazmasın bunu müdahil olmasın. Şimdi ki söyleyeceğim kısmına ha gerekirse biz BUSMEK 
kendi yapsın bu bina da yapsın konusunda da hiçbir muhalif durum ortaya çıkartmayacak 
kadar da bu çocukları bu işe ihtiyacı olduğuna kanaat getirmiş durumdayız. Bir sıkıntı var 
gözlemlediğimiz kadarıyla, orda bir dershanecilik mantığıyla başarı çıtası konulmaya 
çalışılmış, başarılı çocuklar çıkartalım gibi bir durum ortaya çıkartılmış. 
             --Osman DURDU Meclis Üyesi: Parasal noktasında,  
             --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Para yani aslında ya bizim belediye 
olarak daha düşük gelirli çocukları bir tık daha yukarıya taşıyabilmek noktasında gayret 
göstermemiz lazım gibi bir durum var. Bütün bu olasılıklar konusunda beraber ne olur 
çalışalım bir tanesini hızlıca belirleyelim, bir beklenti var kayıtlarını da yapalım çocukların.  
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            --Emir BİRGÜN Meclis  Üyesi: Başkan. 
            --Osman DURDU Meclis Üyesi: Buyurun,  
            --Emir BİRGÜN Meclis  Üyesi: Yok sen devam et. 
            --Osman DURDU Meclis Üyesi: A estağfurullah. Şimdi bu işin özü ihtiyaç sahibi 
olan başarılı yavrularımızın üniversiteye hazırlanması. Tecrübe edilmiş ki birkaç yıldır 400 e 
yakın öğrencimiz bu eğitimi almış ve edindiğim bilgilere göre de başarılar, iyi bir sonuç iyi 
bir iş oldu bu ortada. Karşılaştığımız problemler neler;  halihazırdaki mekan başka bir kuruma 
ait. Mekan problemi var, bununla alakalı alternatifler üretilebilir. Gemlik Belediyesinin 
geçmişte tahsis ettiği bir dünya yerler var, bu başka kurumlara tahsis edilen yerler verimli 
midir değil midir, bunları gözden geçirelim. Verimli değilse onlarla bu faaliyetleri devam 
ettirelim. Beraberinde bahsetmiş olduğumuz yaklaşık 900 küsur bin liralık bir maliyeti 
olduğunu söylediğiniz yıllık, bununla alakalı da sponsor da bence mümkün olabilir. Ya birkaç 
firmanın veya neyse bunların sponsorluğunda çünkü çok değerli bence bu, Gemlik’te her yıl, 
           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sponsor bulamasak da yapmak 
lazım,  
           --Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet bence de yani.  
           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabi,  
           --Osman DURDU Meclis Üyesi: Her yıl 400 çocuk bu çok kıymetli, değerli. Teşekkür 
ederim. Ve sezon da geliyor Başkanım,  bunu da bence hızlandırmak lazım. 
           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ön kayıtları da aldık. Öyle de bir 
durum var yani, çocuklar ne olacak sorusu yönelttiğinde son durum nedir bilmiyorum ama 
müracaat yoğun. 
           --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam,  
           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Beklenti yüksek.  
           --Osman DURDU Meclis Üyesi: Göz ardı etmemek lazım.  
           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha ha,  
           --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sağ olun,  
           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun müdürüm. 
           --Hüseyin TURHAN Kültür ve Sosyal İşler Müdürü: Başkanım bunla alakalı……  
çocukların, bizim çocuklarımız yararlanıyor. Dediğiniz gibi bunu 400 le sınırlandırmayıp 
büyük yerler de bir açabilirsek daha fazla çocuğumuz bu imkandan faydalansın istiyoruz. 
Ama sizden ricamız bir an önce sonuçlanması ki biz de bir an önce eğitime başlayabilelim.  
           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sayıya ilişkin bir bilgi var mı? Son 
müracaata ilişkin,  
           --Hüseyin TURHAN Kültür ve Sosyal İşler Müdürü: Yok Başkanım. Öyle tanıtımı 
yaptık fakat son müracaatları almadık, işte bu belirsizlikten dolayı. O işin kolay tarafı biz 
hemen  o işi çözeriz. Bir hafta içerisinde iki hafta içerisinde çözeriz, dediğim gibi yer konusu 
bizim için sıkıntılı bir de ne yapmamız gerektiği ne yapacağız bizim için önemli. 
          --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hay hay, bir şey söyleyecek miydik?  
          --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Önemli tabi ki de, birde önemli yani. Bunu 
komisyonda da değerlendirmiş olsak, bizim Milli Eğitim komisyonumuza da bu konu da bir 
görev versek, bir çalışma yapsalar ve de bunu hızlandırmamız lazım. Belki de bunda 
başlangıçta bir sınav yerine dönem içerisindeki sınavlarla farklılaştırabiliriz bunu. Yani 
herkesin katılımını sağlamamız lazım. Hani şuan da sınav yapmak zaten eğitimin başında 
belki  başarılı çocukların önü açılmış olacak ama herkese de buralardan faydalanma imkanı 
tanıyabilirsek çok iyi olur. 
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         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çalışma metotları işleyişe ilişkin 
memnuniyetle bizim komisyonumuzda meclis üyelerimiz tarafından bu tartışılsın. Ama önce 
bir fiziki durumu ortadan kaldırmamız lazım, sorunu aksi taktir de yani çok başka bir şey 
konuşur hale gelicez. Belki de çocukları finanse etmekten bahsedicez yani, iş birliği 
yapamazsak. Dolayısıyla öncelik ilgili yerin süre uzatımı talebinin ki en kolay ve pratik olanı 
olarak görünüyor bu, kabul ettirilmesi olmadı alternatifi mekan ortaya çıkartılması bizim 
elimizde çok Başkanım bunu yapmaya uygun bize ait bir yer yok maalesef. İşte 
bulabildiklerimiz önünüze koyabildiklerimizde yine bir taleple başkasından almak zorunda 
olacağımız şey gibi bir durum yaratıyor. Buyurun. 
          --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Başkanım bu binayı da bir değerlendirsinler arkadaşlar. 
Yani bizim toplantı yaptığımız günler haricinde kullanımını bilmiyorum bu binada da eğer 
yardımcı olabilirsek bu binayı da değerlendirsinler diye düşünüyorum.  
         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya fiziken çok mümkün müdür burası 
bilmiyorum ama aşağıda SGK var, yan tarafı sağlık ocağı, öbür tarafta muhtarlığımız var üstte 
düğün salonu. Ya bir de burada bir tadilatı buna uygun hale getirme işi bile çok oldukça uzun 
bir süre alır sıkıntı yaratır. Evet Fen İşleri Müdürümüzden engelli yolları ve bu kaymakamlık 
binasında ortaya çıkan iş kazasına ilişkin bir bilgi alalım, 
       --Hasan Tahsin AYDIN Fen İşleri Müdürü: …….. 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Uygun mudur arkadaşlar. Daha önce 
meclis aracılığı ile Fen İşleri Müdürlüğümüzün yapmasını istediğimiz işlerden yapılan 
yapılamayan şeklinde bir sunum hazırlanmış daire tarafından.  
        --Hasan Tahsin AYDIN Fen İşleri Müdürü: Sayın Başkanım ve meclis üyeleri; 
öncelikle Kaymakamlıkta meydana gelen kazayla alakalı bilgi vereyim. Kaymakamlığın 
talebi üzerine yazılı talebi üzerine encümenden bir karar alarak binanın dış cephesinin 
iyileştirilmesiyle alakalı bir satın alma işleminde bulunduk. Satın almanın sonucunda 3.cü 
firma 3.ci şahıs firması işe başladı. Cuma günü işe başladılar. Başlangıç aşamasında bizzat 
bende konuya müdahil oldum. Ortada bir güvenlik tedbiri eksikliği vardı. Öğle saatinde Yazı 
İşleri Müdürümüzle beraber işleri aşağı indirdik. Bu çalışma böyle olmaz dedik. İlgili firmayı 
çağırdık. Gerekli emniyet tedbirlerini aldılar ve işe devam ettiler. Cumartesi günü mesai saati 
olmadığı için anladığım kadarıyla ondan faydalanarak daha tedbirsiz çalışmışlar. Ve malum 
olay meydana geldi. Bizim belediye ve kaymakamlık açısından hukuksal olarak herhangi bir 
sorumluluğumuz bulunmamasına rağmen en kötüsü insan hayatına mal olan bu sonuçtan 
dolayı üzüldük. Gerekli SGK bunla alakalı gerekli soruşturmayı başlattı. Bizde onun 
takipçisiyiz. Önce onun bilgisini vereyim. Geçtiğimiz bir önce ki mecliste sunulan önergeler 
arasında ve geçtiğimiz senelerdeki önergelerle alakalı bir neler yaptık neler yapmadık onun 
bilgisini vericem. Onun için zaten bu engellilerle alakalı neler yapmışız onunda bilgisi 
gelecek. Bir sonra ki sunuma geçelim. Balık satış noktasıyla alakalı bir önceki mecliste bir 
önerge gelmişti. Bununla alakalı bir etüt çalışmasına başladık, önümüzdeki bir sonra ki 
mecliste herhalde yetişirse ikinci oturumda bunla alakalı bilgi vericez. Bir sonrakine geçelim. 
Karsak deresinin rehabilitasyonuyla alakalı ciddi bir sorun var. Hem Belediye Başkanımız 
hem Büyükşehir Belediye Başkanı hem de Buski Genel Müdürlüğü konuyla alakalı 
geçtiğimiz günlerde bir inceleme de bulundular. Öncelikle Umurbey’deki kanalizasyon 
hattının dereye direk verilmeyip kanalizasyon  hattına arıtma sistemine bağlaması alakalı 
bizde girişimlere başladık, gerekli yazışmaları da yaptık bir kısım da da yani yüksek oranda 
da bu konu da ilerledik. Şimdi artık fiiliyata geçicez. Önümüzdeki günlerde bunla alakalı 
zaten direk basından da haberini alırsınız. Topçular Caddesindeki yıkımlarla alakalı neden 
hafriyatlar kaldırılmıyor diye bir önerge vardı.  
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        Bizim yıkımla alakalı öncelikle madde bağımlılığıyla alakalı ordaki evlerin kullanımı 
sonucunda bu yıkımlar istendiği için biz o evleri öncelikle kullanılamaz hale getirip ardından 
iş programımıza göre gerekli hafriyatları alıcaz diye ikinci plana attık. Kurban pazarında bir 
yoğunluğumuz var ondan sonra topçular caddesindeki bu enkazları da kaldıracaz. Bir de şöyle 
bir durum oluyor. Encümen sonucu yıkım kararları alınan bazı metruk binaların bazı 
müteahhitler tarafından yıkımı bedavaya getirmek için bunu yaptığı kanaatinde varıyoruz bazı 
durumlar da, bunu da biraz engellemek amaçlı öncelikle yıkımı gerçekleştiriyoruz. Duruma 
bakıyoruz, maliyeden bilgiyi alıyoruz eğer böyle bir durum yoksa metruk binanın hafriyatını 
kaldırıyoruz. Bir sonra kine geçelim; Ahmet Dural Meydanında ki otobüs duraklarında bir 
yaya sorunu vardı. Bir sonra ki fotoğrafta görücez. Yolun sağ tarafında istenmişti bu kaldırım 
ama yolun sağ tarafında bir MOBESE ’lerimiz var, elektrik direğimiz var. O yüzden yolun sol 
tarafında sizin ya benim burda öğrendiğim gün haftasında Cuma günü bu işlemi 
gerçekleştirdik. Şuanda böyle bir yaya yolumuz var. İnsanlar artık yoldan yürümüyorlar. 
Trafo binasının yıkılması isteniyor veya da yenilenmesinin. Konuyla alakalı UEDAŞ’ a 
ilettik. UEDAŞ ’tan yardım bekliyoruz. Engellilerle alakalı geçişlere Eski Pazar Caddesinden 
başladık ondan sonra İstiklal Caddesi Orhangazi Caddesi Ana arter olmak üzere devam etçez,  
ekibimizi kurduk. Bu şekilde de bilgi verelim. Lostra salonuna klima önergesi vardı; biz 
geçtiğimiz yıl lostra salonunu komple bir tadilattan, tadilat uyguladık. Hem mevcut fiziksel 
şartlarını geliştirdik. Klima oraya incelediğimizde çok uygun değil. Çünkü çok fazla kapısı 
var. Ondan dolayı süksesyon fazla klima çok efekti kullanılmayacağı için şuan da 
gündemimiz de değil onun bilgisini vereyim en azından. Aynen geçelim. Gemlik Yeni Devlet 
Hastanesi yolundaki kaldırımla alakalı geçtiğimiz 2018 yılının 11. Ayındaki MHP grubunun 
önergesi vardı. Bir sonra ki fotoğrafı geçersek bir sonra ki devam edin. Bununla alakalı 
gerekli kaldırım çalışması burda şöyle bir durum oldu, bununda bilgisini vereyim. Ana arter 
burası Büyükşehir Büyükşehir’in uhdesinde, onlardan bekledik biraz geç kaldı. Onlar 
yukardan başlar biz de aşağıdan başladık. Burayı bitirdik şuan da. Ama MHP’nin önergesinde 
burda bide korkuluk talebi var, yaya kaldırımının yanında. Onu da Büyükşehir’e ilettik. Bir 
sonra ki ne geçelim. Hz. Ali mescidindeki güvenlik önlemleri alınmasıyla alakalı bir önerisi 
vardı. Zaten artık bitti bina. Gayet güzel. Devam edelim diğerine. Bir sonra ki. Köylerdeki 
bulunan Türk bayrakları ve ordaki bir anıtla alakalı bir önerge vardı. Bunla alakalı Büyük 
Kumla da Engürücük’te oranın şehitleriyle alakalı meydan da anıtlar yapıldı. Umurbey’le 
alakalı da aynı önerge de şey var, istek var. Umurbey ’in MHP ‘nin ………….. zaten takip 
ediyordu, bu da yapıldı. Bununla birlikte de Gemlik ilçesinde bulunan tüm Atatürk büstlerinin 
genel tamiratıyla alakalı çalışmayı başlattık. Önümüzdeki ayda onunla alakalı size bilgi 
vericez. Meşhur kırk merdivenlerinin olduğu yerde Buski bir çalışma yapmıştı. Çok uzun 
sürdü bu çalışma. Çalışmanın sonrasında oldukça yani baya bir zaman da kullanılamaz bir 
durumdaydı orası. Buski bir tarafını yaptı bizde korkuluklarını yaptık, fotoğrafta da görücez 
hem aşağıdaki yolun şuanda kırk merdivenlerin bitmiş durumda kullanılıyor. Bir sonra kine 
geçelim. Eski kütüphanenin olduğu yerdeki otobüs duraklarıyla alakalı önerge vardı 
geçtiğimiz günler de Belediye Başkanımız zaten konuyla alakalı otobüs kooperatifiyle 
görüştü. Oraya otobüsleri yeni bir ceb oluşturduk, sahil tarafında. Onlarda artık orayı 
kullanacaklar ve ordaki labirent durumu ortadan kalkmış oldu. Bir sonrakine geçelim. Küçük 
Sanayi Sitesinin girişinde Kavşak imalatıyla alakalı bir karmaşıklık mevcut. Konuyla alakalı 
bir sonraki şey yaparsak. 2016 yılında Büyükşehir’e yazı yazmışız bir sonrakinde Büyükşehir 
bize onunla alakalı cevap vermiş. Kavşak imalatı Yol İşleri Şube Müdürlüğünce 
gerçekleştirilecektir diye bir cevap geldi fakat o günden bugüne daha henüz bir şey 
gerçekleşmedi. Sayın Büyükşehir meclis üyelerimizle beraber bunun takipte olması lazım 
çünkü orda çok büyük bir karmaşa var.  

Sayfa 11 
 



 
 
          Orası tır alanı, tır parkı oluşmuş durum da. Büyükşehirden yardım alarak orda düzgün 
bir kavşak yapmak zorundayız. 
        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Neresi tam anlamadım. 
        --Hasan Tahsin AYDIN Fen İşleri Müdürü: Küçük Sanayinin girişi Atatepe’ye 
bağlantı yukarıya yol Yılmaz Otomotivin tam önü böyle karmakarışık bir durum var. Bunu 
çözmemiz lazım. Bir sonrakine geçelim. Atış poligonunun yapılmasıyla alakalı bir durum var 
geçtiğimiz yıl atış poligonunu açtık. Şuanda hem aydınlatması hem güvenlikle alakalı, 
        --Meclis Üyesi: ……….. 
        --Hasan Tahsin AYDIN Fen İşleri Müdürü: Kullanılmıyor pek herhalde.  
        --Meclis Üyesi: ……….. 
        --Hasan Tahsin AYDIN Fen İşleri Müdürü: Yok peki.  
        --Meclis Üyesi: ………... 
        --Hasan Tahsin AYDIN Fen İşleri Müdürü: Geçtiğimiz yıllar da Perşembe pazarının 
üzerinin kapatılmasıyla alakalı bir talep gelmiş. Bunla alakalı 3 senedir ben müdürlükte görev 
yapmaktayım. Henüz bunla alakalı bir çalışmamız olmadı, bundan sonra yönetimimiz isterse 
bunla alakalı çalışma yapabiliriz Perşembe pazarının üzerinin kapatılması. Bir sonra ki ne 
geçelim. En önemli bir maddemiz bu son maddemiz. Bağımlılıkla alakalı parklarımız 
güvensiz halde olduğu için CHP grubu bununla alakalı bir önerge vermiş. Biz bunla alakalı 
oldukça büyük bir çalışma yaptık, geçtiğimiz dönem de. O çalışmamızda bir kısmı devam 
ediyor. Bir geçersek ordan bir bilgi vereyim.   
        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hasan Müdürüm; bu parklar da 
buranın ışıkları aydınlatmaları lambalarıyla alakalı  bir değişiklik daha aydınlık bir park sahil 
düzenlemesi gibi ortaya çıkarır mı? Yani bizim sorunumuz burda lamba azlığından lambanın 
niteliğimi buna benzer, 
        --Hasan Tahsin AYDIN Fen İşleri Müdürü: Hepsi,  
        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şeyler geliyor.  
        --Hasan Tahsin AYDIN Fen İşleri Müdürü: Evet,  
        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hepsi birden. 
        --Hasan Tahsin AYDIN Fen İşleri Müdürü: Hepsi birden. Bizim şuan da elimizde bir 
yönetmelik var yeni aydınlatma yönetmeliği. UEDAŞ’la o konuyu görüşüp bugüne kadar 
bütün aydınlatmaları belediye tarafından biz yapıyorduk. Oysa ki UEDAŞ ‘ın genel 
aydınlatmanın içinde bunun olması gerekiyormuş. Onun bilgisini aldık. Şimdi biraz  onlarla 
görüşüp bundan sonra ki bütün park aydınlatmasını onların yapmasınız sağlıcaz.  
        --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Başkan,   
        --Hasan Tahsin AYDIN Fen İşleri Müdürü: Biz şuan da birinci etap diye gördüğünüz 
bu liste de 18 tane parkın hem aydınlatmasına hem de kamerasını yapmış bulunmaktayız. 
Burası eski hastane yanındaki çamlık piknik alanı burda aydınlatmayı kamerayı yaptık. Bir 
sonraki fotoğrafta da kameranın gece ve gündüz çekimlerini şuanda ulaşmış durumdayız. Bir 
sonra ki Madımak Sokak’taki parkımızdan kameralar. Kamera da şöyle bir şey yaptık; bu 
fotoğraf dursun bir önce ki fotoğraf,  direklerin üzerine kayıt cihazı yerleştirdik. Elimizde bir 
tane tabletimiz var. Burda 24 saatle 36,  24 saatle 72 saat arasında kayıt yapabilen kamera 
kayıt cihazımız bulunmakta. Elimizdeki tabletle oraya gidiyoruz parkın alanına bağlanıyoruz 
ve olası herhangi bir olay olmuşsa geri dönüş kayıtlara bakıyoruz. Biz bunu Emniyet 
Müdürlüğüne devrini istedik. Fakat kendileri biz bununla uğraşamayız, yapmayalım dediler. 
Siz de kalsın dediler. Bunu bir çözmemiz lazım. 
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          Şuan da elimizde böyle bir kayıt sistemi var ama ne zaman ki bir olay olursa o zaman 
yanına gidip bakmak lazım eski kayıtlara. Devam edelim bu da ordaki görüntü. Lale Kemal 
İlköğretim Okulu’ nun olduğu yer, burası Kemer Sokak Eşref Dinçer de, bu şekil devam 
edelim. Şu anda 18 tane parkımız bu şekil de hazır. Devam edelim. Aktif olarak kullanılıyor 
bunlar şuan da. Bunlarda ikinci etapta planlandığımız 20 tane daha parkın etüt çalışmalarını 
yaptık. Hangisinde kaç tane kamera, aydınlatması ne durum da olacak diye bir çalışma yaptık. 
Bunu da artık bütçe durumuna göre,   
        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şehitliğimiz var mı burda? 
        --Hasan Tahsin AYDIN Fen İşleri Müdürü: O şuanda hazır zaten, dün ki o şehitlik 
hazır.  
        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır hayır, Gemlik mezarlığındaki, 
        --Hasan Tahsin AYDIN Fen İşleri Müdürü: Yok. 
        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Şehitliğimiz var ya, 
        --Hasan Tahsin AYDIN Fen İşleri Müdürü: Yok.   
        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Oraya düzgünce,  
        --Hasan Tahsin AYDIN Fen İşleri Müdürü: Bunu da ekleyelim o zaman. Tamam.  
        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu sürekli …….çalınıyor,  
        --Hasan Tahsin AYDIN Fen İşleri Müdürü: Şimdi de çalınıyor,  
        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ……. çalınıyor, bir şekilde çiçekler 
bozuluyor. Çocuk işi de olabilir ama arkadaşlar böyle bir ihtimal var maalesef,  
         --Hasan Tahsin AYDIN Fen İşleri Müdürü: Biz burda belediye olarak biraz işin yani 
elin altına, yani taşın altına elimizi soktuk ama emniyeti de burda biraz beraber korumamız 
gerekecek. Benlik bu kadar teşekkür ederim.  
        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz.  
        --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkanım biraz evvel bahsi geçti 
Karsak deresiyle ilgili; burdaki malumunuz değerli Başkanımızın Gemlik ziyaretinde İlçe 
Başkanımız ve meclis üyelerimizle hep birlikte orda bir inceleme yaptık. Şuan da ki 
gündemleri BUSKİ burayla ilgili temizlik çalışmalarına başlamıştır. Dere taban temizliği 
akabinde dere, hatta duvarlarının yani kıyı duvarlarının tamiri yapılacaktır.  
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çalışma başladı mı? 
       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başladı başladı. 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nerden başladı,  
       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şuanda BUSKİ’nin önündeler.  Orda temizlik 
başladı, ordan yukarıya doğru devam edecek.   
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha aşağıdan yukarıya,  
       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Tabi tabi. Bir miktar yukardan aşağıya 
……… sürüdüler.  Ordan topladıkları şeyleri ekskavator geldi onları şuan tahliyesi devam 
ediyor. Gerekli çalışmalar başlamış durumdadır. Bilgi vereyim dedim meclisimize.  
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet 1 saat 10 dakika ve toplantıya 
yeni başlayabiliyoruz öyle mi? Bence son derece verimli 1 saat 10 dakika geçirdik. Çok 
istiyorum bir süre uzatımı talebi de Hasanağa koyuyla alakalı yaptık biliyorsunuz. Hatta 
meclisten 5 yıl geçirdik keşke becerip de 10 yıl süreyle tahsisini yaptırabilsek orda bir 
kadınlar plajımızın bulunduğu alanla tam tersi istikameti bir bölüm daha var. Gemicilik evet 
yelken kulübünün de şimdi kısmen kullandığı,  Sosyal tesis olarak kullanılabilecek 200 yatak 
kapasiteli çocukları yatırabileceğimiz bir kamp alanı da ayağa kaldırabilme ihtimali olan bir 
yer orası. Gitmeyen meclis üyemiz var mı oraya. Hiç ben gitmedim diyen. 
         --Meclis Üyesi: ……………… 
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         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  İkiniz mi? Başka herkes gitti mi 
Hasanağa kampının içine,  gezdiniz mi içini?  
         --Meclis Üyesi: Yarın bakarlar gitsinler Başkanım, 
         --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: ……………. 
         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Şimdi ki haliyle. Şuan ki şuan ki 
halinden bahsediyorum. Ya keşke ikinci yani ikinci toplantıyı nasılsa yapıyoruz. Keşke 
burdan çıkıp orayı bir şöyle topluca gitsek de bir orda bir görsek durumu denizin durumunu, 
binaların durumunu. O süre uzatımı konusunda da desteğe ihtiyaç var arkadaşlar. 
         --Meclis Üyesi: …………….. 
         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Aynen öyle. Uygun görürseniz yedi 
buçukta saat, neredeysek orda keselim 2.ci oturuma bırakmak kaydıyla oraya birlikte bir 
gidelim yerinde. Kültür Müdürlüğümüz bunu organize eder, orda çay kahve ikram edilebilir 
durumdayız herhalde. Buyurun Dilek Hanım.  
     --Dilek AĞDEMİR: ……………. Mümkünse en azından yeni yapılacak protokolde bir ay 
onlar,  bir ay Gemlik Belediyesi şeklinde değerlendirilebilirse birde ki ordaki alanın sadece 
kullanımı bizde bütün tesislerin kullanımı Gençlik Spor ’da,  hiçbir spor, hiçbir şekilde biz o 
binaları kullanamıyoruz. Yani bu noktada sayın Ercan abimiz haberdar olursa o konuda bir 
girişimde bulunursa yeni protokolde de bu detaylarda atlanmazsa çok güzel olur.   
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Saat yedibucukta toplantıyı bitirip oraya 
geçelim. Siz lütfen izzeti ikramda bulunmak adına birşeyler yapın orda.  
     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Başkanım o zaman önergelerden başlayalım.  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Önergelerden başlayalım en azından 
komisyonlara gönderelim, doğru. Önergeleri okuyalım arkadaşlar.  
     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Yeni yapılan Devlet Hastanesi, Toki ’ler, Sosyal konutlar 
bölgesi Ulaşım sorunu yaz aylarındaki artan nüfus ile beraber vatandaşa zor anlar yaşatmakta, 
bölgeye belirli saatlerden sonra Ulaşım olmaması hafta sonları kısıtlı ulaşım olması şahsi 
aracı olmayan dar gelirli vatandaşlarımızı çaresiz bırakmaktadır. Kısa vadede hafif raylı 
sitemin yapılabilme ihtimalinin zor görülmesinden dolayı,  bu konuyla ilgili Belediyemizin 
bir an önce tedbir alması,  çözüm önerisi getirmektedir.  
       Çözüm Önerisi olarak ta Çarşı meydanından başlayıp hastaneye kadar giden derenin 
üstünü yanlardan yarım metre hava alabilecek şekilde kapatıp metrobüs hattı oluşturulabilir. 
Şehir içinde farklı noktalarda ulaşım sorunu yaşadığımızda göz önünde bulundurulduğunda 
dolmuş taksi uygulaması da çözüm noktasında düşünülebilir. Gemlik Merkez – Hastane Hattı, 
Gemlik Merkez – Manastır, Kumla hatlarıyla bu uygulama denenebilir. İyi Parti Meclis 
Grubu. 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Önergenin gündem maddesi haline 
gelmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
Önergeyi Çevre Komisyonuna mı yollayalım. Daha uygun bir komisyon herhalde ulaşımla 
alakalı, 
     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sosyal İşlerde,   
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet söz konusu gündem maddesini 
Çevre Komisyonuna havalesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy 
birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci önergeyi rica edelim.  
     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  İlçemizin en gözde yazlık bölgesi olan Küçük Kumla 
Mahallemizde yaz sezonunun en hareketli olan Temmuz – Ağustos aylarında ilçede 
yapılmakta olan inşaat çalışmaları gerek gürültü kirliliği gerekse çevre kirliliğine sebebiyet 
vermekte, tatile gelen vatandaşları rahatsız edip Kumla için akıllarda kötü bir imaj çizmesine 
yol açmaktadır.  
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       Emsal olarak Armutlu Belediyesinin yaz aylarında iki aylığına inşaat çalışmalarına 
durdurmuş olduğunu öğrenmekteyiz. Konuyla ilgili aynı durumu uygulayabileceğimizi 
düşünüyoruz. İyi Parti Meclis Üyeleri.  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz konusu önergeyi hemen 
cevaplayalım,  herhalde bir yere göndermeye gerek kalmayacak. Zabıta Müdürümüz de burda 
yanılırsam düzeltin. Haziran 30,  30.06 tarihiyle,  
     --Zabıta Müdürü: 15,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  15.06 doğru, 15.06 – 15 Eylül arasında 
yazlık yerlerimizde inşaat yapımı zaten yasak, hatta bu yıl da bir iki yerde kurala uyulmadığı 
gerekçesiyle gerekli cezalarda uygulandı.  
     --Meclis Üyesi: ……… birkaç tanede acil  bitmesi gereken inşaatlar varmış, onlara bir iki 
üç gün müsaade edin. Şuan itibariyle yasak devam ediyor yani,  
    --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: ……………… 
   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Okul tarihleri değişecek, 
     --Osman DURDU Meclis Üyesi:  …………… 
    --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: …………… 
    --Osman DURDU Meclis Üyesi:  …………… 
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Öyle mi haberim yok. Yine mi 
değişiklik var Milli Eğitimde,  
    --Osman DURDU Meclis Üyesi:  …………… 
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tamam söz konusu iş gerçekleştiğinde 
ona uygun bir çalışma yapalım. Devam edelim.  
    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Genelde yaz aylarının başlamasıyla beraber artış gösteren 
özellikle de Kumla, Kurşunlu gibi yazlık bölgelerimizde yapılan ev tadilatlarından çıkan 
moloz, kapı, koltuk gibi kullanım niteliğini yitirmiş eşyalar ormanlık alanlara dökülüp doğayı 
tahrip etmekte;  Kumla  ve Kurşunlu gibi ana hafriyat döküm sahasına uzak olan bölgelere 
geçici hafriyat alanları belirlenip vatandaşın o bölgeye getirip döktüğü hafriyatı Belediyenin 
ana hafriyat sahasından nakletmesi; Gemlik, Kumla, Kurşunlu Bölgelerinde genelde ana yol 
ormanlık ve zeytinlik alanlara ayrılan yolların girişlerine bölgeye hafriyat dökümünün yasak 
ve cezası olduğunu hafriyat döküm sahasının krokisi ile beraber tabela şeklinde konulabilir. 
Foto kapan veya kamera sistemiyle de bu iş takip edilebilir. İyi Parti Meclis Üyeleri. 
   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Fen İşleri Müdürlüğümüz bu konuya 
ilişkin bir şey söyleyecek mi ya da Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, zaten böyle bir şey var 
galiba,  
    --Ahmet DEDETÜRK Temizlik İşleri Müdürü:  Var ama orda çözüm ne?  Gelen 
hafriyatta çoğunlukla ben muhatap oluyorum bu hem WhatsApp ‘dan hem telefondan,             
o zaman hem müteahhitler olsun hem de vatandaşlarda şöyle bir şey nereye atıcaz biz bunu, 
yani çözüm ne? 
    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Orda bir çözüm önerisi sunduk. Kumla’da bir ufakça bir 
yere bir döküm sahası tespiti,  biz ordan ana yere nakletçez. Şimdi yolun çok uzun olduğunu o 
hafriyata aldığı, mesela altmışmilyona yetmişmilyona traktörcü alıyor. Götüreceği yeri 
kurtarmadığı için bulduğu en uygun noktayı döküyor.  
    --Ahmet DEDETÜRK Temizlik İşleri Müdürü:  Ben şöyle bir şey söylüyorum. Genel 
anlamda şuanda Kumla, Kurşunlu, Gemlik çok fazla bir hafriyat çıkıyor. Bunları çoğu 
vatandaş Hamitlerin döküm sahası onların daha hafriyat sahası var. Götürmüyor masraflı 
olacağı için, ya kaçak döküme geçiyor ki ben bunları görüyorum veya biz görüyoruz. Ama 
buna köklü bir çözüm bulmak lazım sayın Başkan. Köklü bir çözüm,  
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     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki.    
     --Ahmet DEDETÜRK Temizlik İşleri Müdürü: Hemen yanımdaymış Başkanım 
görememişim Ahmet AVCI burada,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz konusu önergenin gündem maddesi 
haline gelmesini, getirilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler.              
Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  Gündem maddesinin Çevre Komisyonuna havalesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sonraki önerge;  
     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Yeni yapılan Gemlik Devlet Hastanesinin ilçe yerleşim 
alanına uzak olmasından dolayı acil müdahale gerektiren durumlarda şehrin içinde nüfus 
yoğunluğuna  hitap edebilecek noktada örneğin İstiklal Caddesindeki, eski SSK Hastanesinin 
olduğu yere bir acil servis açılması için Belediyemizin ön ayak olmasını talep ediyoruz.        
İyi Parti Meclis Üyeleri. 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu konuyla ilgili var mı bir gelişme? 
     --Meclis Üyesi: …………………..  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya bir ilçede iki acil olmaz mı diyorlar. 
Peki yani alternatifi düşünülebilir. Bu konuyla alakalı Gemlik’te bir sağlık kuruluşu daha var. 
Acıbadem grubu. Acıbadem grubu bir takım ekonomik sebepler sebebiyle acil servisini 
kapattı. Bu konuyla ilgili şöyle bir üç grup görüşme yapabilirse iyi bir sonuç elde edebiliriz. 
Bir kere daha açmaya ikna edebiliriz.  
     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Cerrahi müdahale olmadığı için kapattılar, 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle diyorlar.  
     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Evet,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yıllarca çalıştırdılar.  
     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: ……………… 
     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Orda …….. Şartnamesinde bir zorunluluk var mı acaba 
gerçek veya,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi arkadaşlar şöyle de bir durum 
var. Yani bir doktor ve bir sağlık personeli istihdamı yapabilmemiz  de mümkün sanki 
hukuken, belediye bile hani ufak tefek işleri iğneydi, tansiyondu benzer işlerin 
yapılabilmesine olanak sağlayabilir miydi bir araştıralım isterseniz. Alalım önergeyi bunu, 
gündeme sonra yasal bir değişiklikle kapatılmıştı. Buyrun Mahmut abi,  
    --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Başkanım acil vatandaşı öldürme 
merkezi olmamalı. Şimdi bir bide orda vakit geçiriyorsunuz iyice hasta,  orası var diye oraya 
hizmet alacağım diye gidiyorsun, gittiğiniz yerde o an doktor bilmem ne oluyor. Gitmiyor 
orda bir tane sağlık personeliyle baş başa kalıyorsunuz. Ondan sonra işte adam vurayım mı 
öldüreyim mi keseyim mi gibi oraya geliyor. Çocuğum öldü bilmem ne oldu. Onun için 
bunların büyük tam teşekküllü hastanelerde yapılması doğru, hastanemiz biraz belki yukarda 
ama oraya sevki kolaylaştıracak yolları yaratmamız lazım. Şehrin içinde insanlar ha oraya 
gelmiş evden ha kalkmış oraya gitmiş. Yani yürüyerek gelmiyorsa yukarıya gitmek çok 
önemli, orası hastane orası çünkü orda teşekkül var her şey var. Onun için bu şehrin içindeki 
ufak tefek şeylerden uzak durmakta bence fayda var. Yarın öbürsü gün şehir hastanesi 
açıldığında buraya bile gitmek belki yarın öbürsü gün şey olabilir, yanlış olabilir. 1200 yataklı 
yer dururken beş dakika gecikmeli oraya varmak mümkünken,    
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İşte gerçekten acil olan hayati bir durum 
ortaya çıkartan konular da yüzde yüzde, vatandaşımızda şöyle de bir alışkanlık gelişti. Yani, 
    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başı ağrıyan herkes,  
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    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başı ağrıyan derken anladığım kadarıyla 
acil serviste hizmet alan yurttaş katkı payı ödemiyor. Sabah gitmek yerine akşam gitmeyi 
tercih ediyor.  
    --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Başkanım,  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öylede bir durum var.  
    --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Öyle olmasın ama,  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi öyle olmuyor zaten işte bu 50 lira 
taksi parası durumu ortaya çıkınca, harcı borcunu korumadı herhalde. Bunu Çevre Sağlık ‘ta 
görüşelim mi yani belediyenin yapabileceği bir şey var mı bu konuda sizce?  
     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Yani sağlık kabini filan o tarz bir şey,   
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İşte bak,  
     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Olanak vermiyor mu?  
     --Galip GÜR Meclis Üyesi:   ……………….. 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki söz konusu önergenin gündem 
maddesi haline getirilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy 
birliğiyle kabul edilmiştir. Söz konusu gündem maddesini Çevre Komisyonuna, Çevre Sağlık 
Komisyonuna havalesini oylarınıza arz ediyorum.  Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle 
kabul edilmiştir.  
    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Tahmin Sistemi 
Proje Grubu ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği ile birlikte Narlı,  Gençali  ve  Cihatlı ‘da 
olmak üzere 3 ayrı lokasyon da yeni Deprem Ölçim İstasyonu kurulması ve Uludağ 
Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi içinde pasif haldeki deprem ölçim istasyonunun aktif hale 
getirilmesi talep edilmektedir. Talebin Gemlik Belediye Meclisimizde gündeme alınması ve 
değerlendirilmesini arz ederim. Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep AKIŞ 
ŞERİNTÜRK,   SERİNTÜRK.  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz konusu önergenin gündem maddesi 
haline getirilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler.  Oy birliğiyle kabul 
edilmiştir. Zeynep gündem maddesiyle ilgili bir şey söyler misin?  
      --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Başkanım şöyle; İTÜ Yardımcı Doçent 
Doktor Oğuz GÜNDOĞDU Gemlik olarak tanıyoruz zaten kendisini, bir çok deprem 
konferansı vermiştir. Kendisinin projeye yetkilisi olduğu Doğa Hareketleri Araştırma  
Derneği Başkanı Fuat AGALDAY ’ında  projeyi yönettiği bir program bu. Uludağ 
Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi içerisinde zaten bir istasyonumuz mevcut, geçmiş dönemde ki 
yönetim süresince de ben da ara ara yerinde bulunmuştum bilgi almak amaçlı, yalnız pasif 
duruma gelmiş aktif hale getirmek isterler. Aynı zamanda bunun yanında  üç ayrı lokasyonda  
da yeni istasyon kurmak isterler. Benim nazarımda şahsen uygundur, meclisimiz de 
görüşülmesi daha doğru olur diye düşündüm. O yüzden önergeyle getirdim. 
     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Doğal Afetler Komisyonu, Doğal Afetler Komisyonumuz 
var ya,   
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz konusu önergenin, gündem 
maddesinin Doğal Afetler Komisyonunda görüşülüp karara bağlanması doğru iştir. Belli bir 
maliyet var. Bir teklif var,  fiyata ilişkinde bir takım bilgiler var. Bütün bu bilgileri de 
paylaşacaz sizinle komisyonla,  komisyonumuzun verdiği kararı da uygulamaya koyucaz. 
Doğal Afet Komisyonuna gündem maddesini havalesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  
      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sayın Başkan para varsa Plan Bütçe ’ye gönderin 
bakalım,   
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha para tarafı da var işin,  
     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Maddi durumuyla, 
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     --Durmuş USLU Meclis Üyesi: Başkanım……………..  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Şunu halledelim öyle söyle Durmuş 
abi, bu şeyle istasyonlarla mı alakalı mı? 
     --Durmuş USLU Meclis Üyesi:  İstasyonlarla alakalı değil bir öncekiyle,  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bunu bitirelim bir öncekine öyle 
dönelim.  
     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Başkanım şöyle; Uludağ Üniversitesi 
Yerleşkesi …………………………... 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bunun sesi gelmiyor arkadaşlar 
hoparlörün,   
     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Tamam. Aktif hale getirmek istedikleri 
Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi içerisindeki istasyonun aylık 500,00 TL. bir maliyeti 
olduğunu söylediler. Kurmak istedikleri üç ayrı istasyon içinde aylık 500,00 TL. gibi artı 
KDV gibi bir maliyet söz konusu.  Sadece yeri bize harita üzerinde işaretleyip göndermişler. 
Muhtarlıklarla ortak koordineli bir şekilde elektrik hattına yakın bir yerde ikibucuk 
ikibucukmetreye üçbuçuk metre bir temel atılmasını isterler, talep ederler. İlk kurulum için de 
her bir istasyon için 10.000,00 TL bir talepleri var. Diğer bütün çalıştıkları tüm belediyelerde 
de aynı şartlarda çalışıyorlar.  
     --Meclis Üyesi: ………….. 
     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Protokolleri de var. Protokole bağlı 
çalışmak isterler. Bu protokole örneğini de havale olan komisyona aktarabilirim.  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir ilave; daha Balıkesir tarafından 
başlayıp İzmit’e kadar İstanbul ‘a kadar devam eden pek çok lokasyonda da bu istasyonlar 
var. Bu hizmeti satın alan belediyelerde tamamını görebilir duruma geliyor artık ordaki 
hareketleri de gösterir. Bir tarafı da var bu işin; bir grup çalışması gibi düşünün. İstasyon 
sayısı ne kadar artarsa depremi önceden tahmin etme yetenekleri o kadar da artıyor tamamı 
için olumlu bir gelişim sağlıyor. Böyle de bir tarafı var. Maliyeti dışında da 500,00 TL. 
istasyon başına bir şey istiyorlar. Takipte bakım ücreti adıyla bir ücret talep ediyorlar.       
2010 ‘da kurmuştuk bir tanesini. Sistem var, bina var, enerji var. Sadece çalıştırılmamış 
bugüne kadar komisyonumuz bütün bunları değerlendirir, komisyonumuzun verdiği karara 
uygun bizde hareket ederiz.  
     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Plan Bütçe ’yi,  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gerek yok herhalde, Plan Bütçenin bunu 
parasal tarafına bakıp karar vermesi,  
    --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: …………… Plan Bütçe gelirse doğru olur ama 
yine de siz bilirsiniz. Sonuçta 500’de olsa 1000 TL.  ‘de olsa bütçe de bunla alakalı bir kalem 
var mıdır? Uygun mudur değil midir? Bence Plan Bütçe Komisyonu da bakmasında fayda 
var, karar sizin.  
    --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: …………….  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam baksınlar canım sorun yok. O 
halde söz konusu gündem maddesinin az önce sosyal, Doğal Afet Komisyonuna 
gönderdiğimiz gündem maddesinin aynı anda Plan Bütçe Komisyonuna da gönderilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  
    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  …… ben bilgi vereyim. Sadece bilgi işleme 
bağlı çalışmak isterler. Daha koordineli olabileceklerini düşünüyorlar. O bilgiyi vermişlerdi. 
Komisyonlarımıza şimdiden ben aktarmış olayım. Bilgi işleme bağlı olarak çalışmak 
istiyorlar.  
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    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz. Durmuş abi sen bir 
önceki maddeyle alakalı bir şey söyleyeceğini söyledin,  
    --Durmuş USLU Meclis Üyesi:  Başkanım şimdi geçen Çevre Sağlık Komisyonumuzda 
bu bahsettiğimiz acille ilgili karar almıştık biz. Arkadaşlarla Kurşunlu ‘da ve Kumla ’da ek 
ilave ambulans ve sağlık ekibinin oluşturulması için Sağlık Müdürlüğüyle yazı yazdırmıştık. 
Yani dolayısıyla yaz aylarında nüfus yoğunluğundan dolayı böyle bir ihtiyaç hasıl 
olacağından onu hatırlatmak istedim. Yani demin ki acil oluşturulması için ikisi birlikte 
değerlendirilebilir. 
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yazdık gönderdik mi onu,  
    --Durmuş USLU Meclis Üyesi:  Gönderdik gönderdik Başkanım, 
    --Sabri EMRE Sağlık İşleri Müdürü: Sizin imzanızla ben bizzat kendim teslim ettim 
yazıyı, geçen Perşembe günü teslim ettik. Komisyon Başkanımız Bülent ÇİÇEK Bey’de takip 
edicek, artı bütün gruplar özellikle vekilimizle irtibata geçip İl Sağlık Müdürüne de ve sizin 
şahsınız nezdinizde de bir hani özellikle dört tane nokta var acil servis olarak, Acil 112 acil 
ambulansı olarak,  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Acil servis değil,  
    --Sabri EMRE Sağlık İşleri Müdürü: Acil,  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Acil hizmet noktası,  
    --Sabri EMRE Sağlık İşleri Müdürü: Acil hizmet noktası, 
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet,  
    --Sabri EMRE Sağlık İşleri Müdürü: Olarak yani demin ki maddeye de aslında biraz 
bağlantılı çünkü hizmet noktası artarsa yani bu tip taleplerin daha hızlı çözüldüğü yani 
gerçekleşebilir. Artı iki tane ilave Doktor özellikle Aile Sağlığı Merkezlerinde, yani biraz 
bağlantılı gibi geldi. Ben onun için bilgi vermiş olayım.  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Şuanda,  
    --Sabri EMRE Sağlık İşleri Müdürü: ……….. 
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şuanda acil servis hizmeti alabileceğimiz 
noktaların artırılması başka acil servis merkezi olması başka bir durum ama destekleyebilir mi 
evet,  
     --Sabri EMRE Sağlık İşleri Müdürü: Evet Başkanım,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet ama bu önergeye cevap vermiyor.   
     --Sabri EMRE Sağlık İşleri Müdürü: Tamam Başkanım,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha ha, devam edelim lütfen.  
      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: İlçe merkezimizde bulunan oto yıkama işletmelerinin 
işletme ruhsatı alma konusunda sorunlar yaşadığı tarafımıza iletilmektedir. Bu işletmelerin 
ruhsat taleplerinin karşılanmamasının sebebi nedir? Bu işletmelerin işletme ruhsat alabilmesi 
için belediyemizin gerekli çalışmaları yapmasını talep ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi 
Grubu.  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bunu  bir komisyona havale edelim orda 
incelesin arkadaşlar, 
    --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Tamam ben şöyle özet bilgi vereyim Başkanım 
müsaadenizle; yani bu ilçemizde bulunan oto yıkama işletmeleri ruhsat alma talebinde 
belediyemize bulunuyorlar. Ama ne hikmetse belediyemiz ne evrak gerekiyor ne yapma 
noktasında bilgi vermediklerini ifade ediyorlar hepsi, bunla alakalı bu sorun nedir? Sebebi 
nedir? İşletme ruhsatı adı altında, bunun merakı içinde bu önergeyi hazırladık. Komisyon da 
olabilir, İdare olabilir, Ruhsat Müdürlüğü olabilir. Yani bunun biran önce neticeye kavuşması 
hangi birimdeyse ona edelim,  
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   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi aşağı yukarı on onbeş gün önce 
Ruhsat Müdürlüğümüz, Zabıta Müdürlüğümüz, İmar Müdürlüğümüz birlikte bir çalışma 
başlattı. Gemlik’te işletme ruhsatı bulunan  bulunmayan işletmeler sayısı ve bulunmayıp ta 
alabilme ihtimali olmayan işletmelerin de sayısını çalışıyoruz şuan ne aşamada bilmiyorum 
ama hızlıca da artık bitirmek lazım. Hani marangoz, demirci, mermerci benzeri şeyler var. 
Bulundukları yerde ruhsat alabilmesi mümkün değil zaten mücavir alanı içerisinde ruhsat 
veremiyorsun.  
    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Bide öyle;  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bulunsa da alamıyor, eee adamları bir 
yere taşımamız lazım. Yerde bulamıyoruz zorlanıyoruz yer bulmakta yer göstermekte, 
meclisin de buna akıl yürütmesi kafa yorması lazım. Böyle de ihtiyacın varlığını zaten 
biliyoruz, bir kere daha dile getirmiş olalım. Ama Ruhsat Müdürlüğümüzün ben ruhsat 
almaya yönelik belgeleri verme konusunda bir zafiyet olduğunu düşünmüyorum, 
zannetmiyorum. Yine de istersen soru önergesi olarak kabul edelim cevap verelim, isterseniz 
de bir komisyona havale edelim, arkadaşlarımız baksın.  
     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Olur olur daha iyi olur,  
     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Soru önergesi daha iyi,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki; önerge olarak verilen işyeri 
çalıştırma ruhsatlarına ilişkin önergenin soru önergesi olarak kabul edilmesini ve ilgili 
dairemizin de hızlıca bu konuya bir cevap vermesi şeklinde oylamaya almayalım konuyu. 
Peki teşekkür ederim, bir  sonraki gündem maddesi. Önerge bu arada gündem maddesi,  
     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Önergelere devam ediyoruz; İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 
Çevreyolu karşısı, Yeni Zeytin Hali arkasındaki bölgede Sağlık Ocağı ihtiyacı olduğu bölgede 
yaşayan vatandaşlarımızın talebidir. Konunun meclis gündemine alınarak değerlendirilmesini 
arz ederiz. Saygılarımızla; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu. Sağlık Ocağıyla alakalı,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sağlık Ocağı, orda bir sağlık ocağımız 
var yeni yapıldı. Bölge parkının hemen arkasında,  
     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Zeytin hali civarı,  
     --Meclis Üyesi: ……………… 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi hani havale edelim, alalım 
önergeyi bir gündeme ordan bir yere havale edelim falan ama yani arkadaşlar onsekizbin 
nüfuslu Cumhuriyet Mahallesinde tek sağlık ocağı var. Böyle rampa, insanlar tırmanıyor 
oraya gidiyor. Bir dört tane falan da  oraya yapmamız lazım gibi bir durum ortaya çıkar. 
Komisyona havale edersek de şu gözle baksın isterim komisyon; hani Gemliğin geneline ne 
yapabiliriz diye kafa yorsun. Hani yedi çocuğumuz var. Bir tanesine şeker yalatmayalım yani. 
Ya hepsine birden yapabiliyorsak yapıcaz ya da bu gözle bakalım. Tedbirli davranalım, zorda 
kalmayalım sonra, idare olarak beni zorda bırakmayın.  
     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi Başkanım burda Aile Hekimlerinin 
sorumluluğunda olan Sağlık Ocakları var. Yani yapımı kiralanması vesairi, zaten  şurda bize 
çok enteresan geldi. Gemlik ‘te bir çok sağlık ocakları Gemlik Belediyesi yaptı, Aile 
Hekimleri çalıştırıyor. Ya Aile Hekimleri mesela benim bildiğim bir çok yerler var. Dükkan 
kiraladı, tadilat yaptı ve işletti. Belli bir süre hastaları alıştırdı. Sonra yeri kaldırıldı. Yani bu 
talebi Sağlık İl Müdürlüğünden de  bulunabiliriz. Gemlik Belediyesi bütçesinden bence çok 
para harcadık bu sağlık ocaklarına,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aynen,  
     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bilmiyorum yani,  
     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Komisyonun bir,  
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     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya yapalım da hani yok hani, yok dimi 
şimdi yani,  
     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sağlık Hizmetleri kamu değil mi,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yoktu şimdi yani,  
     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım Komisyondan, 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Başkanım elbette herkesin yani 
kamu yararı, sağlık ocağına verilen para çöpe atıldı gibi bir durum ortaya çıkartmaz ama asıl 
yapman gerekeni işleri yapamaz duruma gelmen gibi de bir durum ortaya çıkartıyor işte. 
Keşke Sağlık Bakanlığımız Gemlik Belediyesi bütçesinden çok daha büyük bütçelere sahip 
olan sağlık bakanlığımız yapıvereydi durumu çıkıyor, olsa sorun yok zaten mesele yok. Hiçbir 
dert yok. Okul yapalım, Hastane yapalım, Emniyet Müdürlüğü yapalım, Adliye Binası 
yapalım, yapalım tabi.  
    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Şu Ömer Halis DEMİR Sağlık Ocağı daha önceden 
körfez sağlık ocağı olarak itfaiyenin karşı aralığında gayet iyi hizmet veriyordu, çok da iyi bir 
doktoru geldi oraya iki tane, ondan sonra belediye gitti oraya bir sağlık ocağı yaptı. O Körfez 
Sağlık ocağı mevcut sağlık ocağı tadilat yapıldı, masraf yapılmış kapatıldı. Özer Bey’de çok 
kaliteli doktor vardı. Hepsi kaliteli de oraya gidildi. Orda da bir polemik oldu. Tabela yanlış 
açıldı doğru asıldı  doktor bir soruşturma vesaire,    
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Allah selamet versin.  
     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sağol.  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyona alalım bunu Çevre Sağlık 
Komisyonuna, Çevre Sağlık Komisyonu MHP Grubunun önerdiği şekliyle baksın işe yani 
yeni bir sağlık ocağı binası yapmayalım  ama  o bölgede erişimi kolaylaştırabilme ihtimali 
olan bir yerimiz varsa ya da işte öyle bir yere doktor hekim getirme şansımız varsa onu 
denesin, ona uğraşsın. Peki söz konusu önergenin gündem maddesi haline gelmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem 
maddesinin Çevre Sağlık Komisyonuna havalesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, 
etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki önerge.  
      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İlçemizde spor yapmakta olan ve Ulusal veya Uluslararası 
yarışmalarda derece alan sporcularımızı Belediyemizce ödüllendirilmesinin Amatör sporu 
teşvik edeceğini düşünüyoruz. Gerekli çalışmanın yapılarak bu konuda yönetmelik 
hazırlanmasını arz ederiz. Saygılarımızla. Durmuş USLU, Sedat ÖZER.  
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet bu, dün Gemlik’te spor konusunda 
faaliyet gösteren bütün kulüplerin, derneklerin oyuncularıyla özellikle de kaptanlarıyla takım 
kaptanlarıyla bir araya geldiğimiz minik bir çalıştay kaptık. Ben sporcuları dinledim. Orda 
söylenilen bahsedilen şeylerden biri de buydu. Özellikle olimpiyat nerdeyse, olimpiyat 
şampiyonu oldu mu Semanur. Balkan şampiyonası var, Avrupa şampiyonası var,  
     --Meclis Üyesi: Dünya Şampiyonası,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nerdeyse o o yani deme almadığı ödül 
kalmayan bir kardeşimiz bu konuda şikayette bulunmuştu. Bir yönetmeliği bile yok diye o 
devam edecek o çalıştay diğer branşlar spor şey futbol her neyse ne yapılıyorsa Gemlik’te 
tamamıyla alakalı ayın altısında kulüplerimizle de bir araya gelicez Kulüp yöneticileriyle, 
antrenörlerle ama bu kısmını arkadaşlar beklemeye gerek yok bunu alalım meclisimizin 
gündemine şeklinde değerlendirmişler. Önergenin gündem maddesi haline gelmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  
     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım oraya bireysel ve takımlarda başarıyı 
eklemekte fayda var. Sadece bireyselde daha çok ön plana çıkılır ama takımların da kendi 
adına giden mesela; Gemlik Belediye Sporun Türkiye bölge şampiyonasına gitmesi gibi 
onlara da teşvik amacıyla alakalı yapılabilir onu da eklemenizi söylüyorum.  
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     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bizde Spor Komisyonu, Çevre Sağlık ve 
Spor mu?  
     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Yo Milli Eğitim,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Milli Eğitim Kültür ve Spor,  
     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Evet,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onla beraber Hukuk’a da gönderelim mi 
bunu?  
     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Plan Bütçe de dahil,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dahil mi?  
     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Plan Bütçeye de gönderelim,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet,  
     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım onla alakalı izninizle bir şey söylemek 
istiyorum. İki dönem önceki mecliste Mahir abinin çok ciddi çalışması oldu bunla alakalı. 
Yönetmelik ve mecliste karar alındı ama sonra yönetmeliğin akıbeti ne oldu bilmiyorum. Çok 
iyi bir çalışmaydı o,   
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Var mı bu konuya ilişkin bilgi 
yönetmelik,  
     --Dilek AĞDEMİR: Başkanım Özel Kalem Müdürlüğümüz bünyesinde ………. takip 
edilen uygulanan bir yönetmeliğimiz var diye düşünüyorum yani,  
     --Meclis Üyesi: Başkanım …………. 
     --Dilek AĞDEMİR: ……………………… ama yönetmeliğin ödeme evraklarına 
eklenmiş olduğunu……………. 
     --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım böyle bir yönetmelik…………….. 
     --Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………. 
     --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Evet……………………. arkadaşlar biraz araştırma 
yaparlarsa ……………………….. 
    --Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………. 
     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Ben alabilir miyim? Şimdi arkadaşlar yönetmelik var. 2019 
yılında  herhalde büyük  ihtimalle o belediye sporun kurulduğu aşamada yönetmelik yapılmış 
fakat o yönetmelikte şöyle bir sıkıntı vardı. Refik YILMAZ Başkanımız o zaman şöyle dedi. 
Bütün herkese özellikle bireysel de ne kadar şey varsa başarı elde edecek bir veri mesela 
atıyorum; A Kurumu bir yarışma yapıyor birinci çıkıyor alıyor,  özellikle Karate de veya 
başka bir yerde. Ulusal nitelikte şeylere verelim yani. Onun içerisinde değiştirelim. Çünkü 
acayip bir şekilde bütçeye yük veriyor dedi ve o o şekilde kaldı. Fakat hiçbir zaman için 
komisyona gelmedi bu konu, hep askıda kaldı yani.   
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki. Önergeyi gündem maddesi haline 
getirdik değil mi? Gündem maddesini daha önce bu konuya ilişkin hazırlanmış yönetmelik 
üzerinde tartışarak onun ışığında bir çalışma yapmak üzere Milli Eğitim Kültür Spor,   
     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Plan Bütçe,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına 
ortak olarak gönderilmesini havalesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 
Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  
     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi adresindeki 
tapunun 225 ada 1 parselde Emine Rana Şengül ve Hissesi ve 224 ada 11 parselde Ender 
Yolcu ve Hissesi adına belediyemizden yapı ruhsatı alınmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi 
İmar Yönetmeliğinin elektrik trafoları ile ilgili bölümünde “İnşaat alanı 3000 m² den büyük 
parseller için UEDAŞ ‘tan trafo görüşü alınır “ ibaresi bulunmaktadır. UEDAŞ ‘tan gelen 
görüş yazısında 8m x 5m ebadında parsel içinde trafo için yer ayrılsın denmektedir.  
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        Parselin çekme mesafesi yoldan 5 metre komşudan 3 metre olduğu, söz konusu alanın 
projede otopark alanı olarak ayrıldığı, ayrıca konulması gereken trafo köşkünün yüksekliğinin 
3.5 metre olup binanın 1 katındaki çıkmadan dolayı oraya yerleşmesinin mümkün olmadığı 
anlaşılmaktadır. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi adına konunun belediye meclisi 
gündemine alınmasının gereğini arz ederim. Arzu KARATAŞ.  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir bilgi alabilir miyiz? Bir bilgi alalım 
Arzu,  
    --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  Başkanım şimdi TEDAŞ’tan 3000 m² den büyük  
alanlarda trafo ayrılması gerekiyor ve ruhsatta da bunun gösterimi gerekiyor. Fakat bitişik 
nizam adalarda maalesef bu trafoyu nereye koyacağımız hakkında çok sıkıntılı vaziyet 
planında anlar yaşıyoruz. Bununla ilgili  UEDAŞ ‘la bir belediyemizin bir an evvel görüşme 
yapması gerekiyor. Araştırılıp,  çünkü bazı projelerde çözülmeme imkanı oluyor bu trafonun, 
bu konu hakkında imar komisyonuna atarsanız biz gerekli görüşmeleri yaparız.  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Emir abi,  
    --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Bu yazı geride kaldı herhalde, bu artık böyle değil 
yazıların cevabı. Yeri mi bulcaz,  ne zaman;  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yeni yeni bu, vatandaşın mağduriyeti bu,  
şimdi önerge olarak önümüzde,   
    --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Hayır bunları UEDAŞ çözmesi gerekiyor. 
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben eğer yanlış anlamadıysam 
sorumluluk alan yok, hele bizlik değil diyor. UEDAŞ beni bağlamıyor diyor.  
    --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Hayır hayır imarlı bölgede,  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Vatandaş nerde çözeyim diyor,  
    --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Bir tek şey var, bir tek şey var; eğer yatırım bütçesinde 
yok ise vatandaşa yaptırıyor bedelini de geri ödüyor.   
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Vatandaşın Gemlik Belediyesi 
bu işi halletsin şeyi yok talebi yok. Ben çözemiyorum UEDAŞ ‘ın yapması gereken bu işi ona 
yaptıramıyorum siz yaptırın diyor. Her neyse yani,  
    --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Biraz eksik bilgi var veya bir şekilde ötelemek istiyor 
konuyu,  
    --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Alın Başkanım konuyu,  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Alalım İmar Komisyonuna araştırsın 
arkadaşlar, söz konusu önergenin gündem maddesi olarak kabulünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem maddesini İmar 
Komisyonuna havalesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle 
kabul edilmiştir. Sonraki önerge,  
     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik  Belediye  Meclisinin 16.11.2015 tarih ve 2015/262 
sayılı kararı ile İlçemiz Kumla Mahallesi, Hizmet Caddesinin Selvili Sokak ile birleştiği 
noktadan başlayarak Büyükkumla sınırına kadar olan kısmının içkili yer bölgesi olarak 
belirlendiği ancak Bursa’nın en uzun sahil şeridine sahip olan ilçemizin deniz görmeyen bir 
arka caddede yaklaşık 300 metre uzunluğunda bir yerin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesi 
bölgemizin ihtiyacını tam olarak karşılamadığı ve turizm potansiyeline uygun olmaması ve 
mağduriyetler yaşanması nedeniyle Gemlik İlçemiz sınırları içerisinde belirlenen içkili yer 
bölgesinin güncellenmesi hususunda konunun meclis gündemine alınmasını arz ederiz,         
arz ederim Bayram DEMİR.  
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu önerge bildiğim kadarıyla ruhsat 
müdürlüğümüze yapılan talepler sonucu ortaya çıktı değil mi Bayram abi,  
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      --Bayram DEMİR Meclis Üyesi: Öyledir Başkanım,  
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir bilgi alalım.  
      --Bayram DEMİR Meclis Üyesi: Sayın Başkanım …………, vatandaşlardan Kumla, 
Gemlik, Kurşunlu, Gençali ve Kumsaz, Gençali Kumsaz bölgesinden gelen yoğun içkili yer 
ruhsatıyla ilgili talepleri var ancak içkili yerler krokisi olmadığı için yeni o taleplere izin 
veremiyoruz, ruhsat veremiyoruz. Bu bir mağduriyet yaratıyor. Bu anlamda tekrar bu 
Gemliğin bütün sahil şeridinin içkili yerler krokisinin belirlenmesi gerekiyor. Bu da bizim 
yüce meclisimizin gereği diye düşünüyorum. O anlamda böyle bir önergeyi verdik. Kişisel 
kanım da şu; Gemlik sahil kasabası, yani her dönem Bursa’nın yazlığı olmuştur. Bunlar 
yıllardır böyledir. Sahil kasabasında kültürü vardır, kendine özgü kültürü vardır. Nedir? Balık 
bizim vazgeçilmezimiz, zeytin vazgeçilmezimiz, onun yanında da kültürümüzde bu 
bölgelerde içki de içiliyor. Bu anlamda bu yasağın Gemlik kültürünün olmadığını 
düşünüyorum. Bu kültür Gemlik’teydi, Gemliğin bana göre % 90 ‘nı göçmen, bende göçmen 
bir ailenin çocuğuyum. Ancak göçmenler göçtükleri kentin uymaya çalışırlar, kendilerinden 
de bir şey katarlar mutlaka. Bu anlamda ama o kentin öz kültürünü kaybetmemesi gerekir diye 
düşünüyorum. Turizm bölgesize ki öyle olduğunu kabul ediyoruz Gemliğin, bu anlamda içkili 
yerler konusunda çok katı değil daha hoş görülü olmamız gerekir diye düşünüyorum. 
Gemliğin tanınması açısından bu önemlidir. İsteyen içer isteyen içmez sahil kasabasının bir 
yerine gittiğinizde turistik yerde bir restoranda bira içmek istiyorsanız içebilmelisiniz diye 
düşünüyorum. Bu anlamda bu yasağın doğru olmadığını ve yüce meclisin Gemliğe yakışır bir 
karar alacağına inanıyorum. Saygılar sunuyorum.  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Bayram abi bodoslama 
girdi işe,  
     --Bayram DEMİR Meclis Üyesi: Ben inançlarımı söylemek zorundayım Başkanım.  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Önergenin gündem maddesi haline 
gelmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy çokluğuyla kabul 
edilmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisinin red oyuyla, 
     --Meclis Üyesi: Oy çokluğuyla, 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 
     --Osman DURDU Meclis Üyesi: MHP partisi Çekimser,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Milliyetçi Hareket Partisi çekimser, 
Adalet ve Kalkınma Partisinin red oylarıyla gündem maddesi haline gelmiştir. Gündem 
maddesini Çevre Sağlığa mı yollucaz bunu,  
     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Önce ben bir Başkanım,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: A çok özür dilerim, doğru. Gündem 
maddesine ilişkin görüş belirtmek isteyen var mı?  
     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Var. Sayın Başkanım şimdi tabiki insanların 
yaşayışına alışkanlıklarına kimsenin bir şey dediği yok. Yani buna müdahale etmeyi 
düşünmedik, düşünmeyiz ve böyle bir şeye aklımızdan da geçmez hiçbir zaman, herkesin 
yaşayış tarzı kendini bağlar, herkesin şeyine saygı duyarız ancak şöyle bir olay var; siz bir 
şehri yönetirken o şehrin yani geleceğini de düşünmek durumundasınız, yetişen nesli de 
düşünmek zorundasınız, asayişini de düşünmek zorundasınız. Şimdi daha önceki  dönemde 
yani bizden bir dönem önce 2014 öncesindeki dönemdeki belediyemiz sahillerin tamamını 
alkollü mekanların şeyini açmış, tamamına açıktı biz şey yaptığımız zaman geldiğimiz zaman,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamamını kapattınız,   
     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır tamamını kapatmadık. Şimdi izah 
edicem. Şimdi zaten mevcut pek çok alkollü mekan var. Bunların ruhsatlarını iptal etmek gibi 
bir durum söz konusu değil. Zaten yasal olarak da mümkün değil.  
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         Şöyle bir düzenleme düşünüldü o dönemde,  yani Gemlik malum,  işte Gemlik dediğin 
zaman tırnak içinde ünlem yani pek çok asayişe dokunan olayın meydana gelmiş olduğu, bir 
ilçeyi  biz bu özelliklerini artık ön plandan çıkarıp bunu kültürüyle, eğitimiyle, tarımıyla,  
turizmiyle daha başka özellikleriyle gündeme gelen bir şehir haline getirmek maksadıyla hele 
ki bu zaten yeterince bu dönem de ruhsatlarda alınmış, bu ruhsatlılara da bir şey dediğimiz 
yok. Ve bu tür mekanlar dünyanın her yerinde kontrol altındadır. Yani bunlar böyle herkesin 
istediği yere istediği mekanı açma diye bir serbestisi yoktur. Örnek vermek gerekirse ben 
geçtiğimiz dönemde Finlandiya da incelemelerde bulundum. Bizim madde bağımlı ve 
alkolizmimden mücadeleyle ilgili  bir oranın Helsinki  ve Turko Belediyelerin bize daveti 
vardı. Gittik karşılıklı heyetler halinde inceleme yaptık. Emin olun Helsinki gibi ülkenin 
başşehrinde bile böyle alkollü mekanlar belli yerlerde ve kısıtlı sayıda. Yani onları bilen 
biliyor gidiyor orda ihtiyacını görüyor veya yani arzu eden oraya gidiyor. Şimdi biz bir idare 
olarak yönetim olarak turizmden dem vurarak bu alkollü mekanları her yerde rahatça 
açılmasını teşvik edersek bazı şeyleri gözden kaçırırız diye düşünüyorum. Elbetteki turizmi 
önemsiyoruz, turizmle ünlenmemiz lazım, ileriye gitmemiz lazım ama bu eşittir alkol, alkollü 
mekan anlamına gelmiyor. Şuanda Gemlik’te bakın sahilde pek çok yerde alkollü mekan var. 
Kumla’da var, Kurşunlu ‘da var. Bunların üzerinde herhangi bir baskı herhangi bir kapatma 
vesaire düşüncemizde yok, olmadı da zaten;      
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eyvallah,  
     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Biz ordaki yani görmüş olduğumuz usul ve 
yani izlenimlerden elde ettiğimiz çıkarımları burda uyguladık. Dedik ki sahilin hemen bir arka 
sokağında Kumla’da bir caddeye bu şeye açtık. Yani burda dedik yapılabilir. Neden? Çünkü 
insanların çoğunlukla yani her kesimden insanın gezip orda deniz havası aldığı bir sahili sırf 
alkollü mekanların bir temerküz ettiği bir yoğunlaştığı bir yer değil de isteyenin bulabildiği 
bir daha yakın bir mekanda ihtiyacını gördüğü bir duruma getirmek istedik, amacımız buydu.  
Dolayısıyla bunun yani turizmi ilerletmekle bu mekanların istediği yere yapılmasını izin 
vermek hiç benle alakasız şeyler, yani bu konuyu bir kez daha bence gözden geçirelim. 
Dediğim gibi zaten mekan sayıları yeterince var. Bu konudaki görüşümüz o yüzden rettir. 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Dur retlik bir durum yok, komisyona 
gitçek  daha,  
     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır yani,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  …… ilan etmedik,  
     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şöyle yani,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi bak, 
     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bu şeye sıcak bakmadığımızı,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam  elbette yani  bu bir siyasal 
durum da ortaya çıkartıyor.  
     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ya siyasetle ilgisi yok. Biz bunu tamamen,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Var var, 
     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Toplumun sağlığı toplumun,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 2011  - 2014 yılları arasında Adalet ve 
Kalkınma Partisinin bir belediye başkanı mecliste azınlıkta olduğu bir dönemde yapmadığı 
şeyi 2014 yılında çoğunlukla göreve geldiği ilk toplantılarından birinde yaptı. İçkili alanlar 
bölgesini Kumla da deniz kenarından kaldırıyorum arkada hizmet caddesine getiriyorum dedi.  
Ya bu mecliste oldu. Bende burdaydım sende burdaydın. Sonra rahmetli hani bugün rahmetle 
andığımız kardeşimiz Özgür AKSOY konuyu dava etti. Dava durumuna getirdi. 
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        Mahkemeye taşıdı. Mahkeme yazdığı dosyada bu alkollü alanlar bölgesi denilen şeyin 
sayfiye de deniz kenarında mı olması yoksa dağ başına mı taşınması gerektiği konusunda bir 
görüş belirtti. İdarede Gemlik Belediyesi de karşıt bir görüş sizin az önce söylediğiniz şeyleri 
anlatan görüş belirtti. Mahkeme Özgür AKSOY ’un görüşlerinin doğru olduğuna hükmetti. 
Kararı iptal etti. Sonra aynı belediye başkanı iki ay kadar geçmeden daha mahkeme kararı 
üzerinden aynı kararda ısrar eden bir karar daha aldı. Bir kere daha gidin efendim mahkemeye 
dedi. Şimdi bunu yaptınız bizde bunu yapıyoruz şeklinde de gelmedi bu buraya, şimdi o hani 
sayısı yetiyor bize göre zaten insanların ruhsatlarını da iptal etmedik yasa da buna da müsait 
değil dedik ya hayat şöyle bir durum ortaya çıkartıyor. İçkili bir restorantı  vatandaş 
devrediyor başka birine, sırf biz orası içkili alanlar bölgesinde değil artık diye devre izin 
veremiyoruz. Şöyle bir sonuç doğuruyor; adam aslında hacca gitti her şeyden elini ayağını 
çekti yapmak istemiyor o işi artık ve fakat ruhsat onun üzerinde kalmak zorunda, çünkü 
yeniden ruhsat veremiyoruz. Hayat böyle bir durum ortaya çıkartıyor. Bu gelden gelen 
konuda da bir teyze var buna benzeyen, kocasından kalmış üzerinde kiracısı var, kendi nasıl 
yapsın teyzeyi götürüp meyhane işlet diyemem ki, kiracısı var bide kadıncağızı borç harç o bu 
şeklinde zorunla baş başa bırakmış. Bayram abinin önüne konu öyle geldi.  
     --Bayram DEMİR Meclis Üyesi: O yaşadığımız bir olay, ciddi bir olay Başkanım, sadece 
bu yasaktan kaynaklandığı çok olumsuz şeyler,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dolayısıyla Gemlik’in her yerinde içki 
satışı yapılacak buna izin vereceğiz gibi de bir durum yok, rahat olun. Konu komisyona 
havale olacak,  komisyonda ortaya çıkan karara red veren red verecek, kabul eden kabul 
diyecek devam edecek. Buyurun Mahmut abi,  
     --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Bir yerle alakalı bir güzel ve bir tertip 
gelmesi lazım. Tuvaleti olmayan efendim tavan yüksekliği olmayan büyüklüğü belli olmayan 
işte önünde oturma yeri olmayan neyse o ihtiyaç bir yerlerle alakalı bunların hepsinin orda 
yazılıp dökülmesi lazım. Yani her söylenen bazı şeyler doğru,  ben burda bir ruhsat var aldım 
o ruhsatı 150 senedir ruhsat var orda  150 senedir de orda,  yok artık öyle bir şeyde olmamalı, 
medeni insanların herkesin gelip gireceği ailesiyle ya da arkadaşıyla ya da dostuyla girip 
oturacağı medeni yerler olmalı, insanların gidebileceği yerler bunla alakalı,   
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bende katılıyorum yüzde yüz, o o da 
işte bu işyeri çalıştırma belgesiyle alakalı, GSM ruhsatı yönetmeliğinde nedir nasıldır bakmak 
ondan sonra da ben gerekirse de orda bir düzenleme yapmak lazım. Söz konusu gündem 
maddesinin Çevre Sağlık Komisyonumu oluyor,  
     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım pardon şimdi,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Turizm Komisyonu var bizde ayrı yok,  
     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Var. Turizm ve Tarım var ya,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha Tarım ve Turizm, doğru; 
     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Çevre Sağlık,  
     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi burda tabi alkol konusu çok boyutlu bir mesele 
yani sosyal boyutu çok var, yani sosyal ihtiyaçta diyebiliriz sosyal problemde diyebiliriz. 
Yani bunun haram helal günah boyutu da var. Bunlar tabi çok yönlü var. Tabii ki bizler her 
yönüylen bunu dikkate almak durumdayız. Herkesi de dikkate almak durumundayız. Ben 
Mahmut Bey’in yaklaşımına tamamen katılıyorum. Daha medeni alkollü alanların 
belirleneceği alanlar ve mekanlara standart çok önemli, bir şeyi külliyen yasaklamaktan sonuç 
almak zaten problem, zaten komisyona gitçek. Bence Turizm’len beraber bir komisyon olsa 
daha iyi olur.  
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      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani Çevre Komisyonu ve Turizm 
Komisyonuna ortak olarak havalesi, makul mu?  
      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Turizm zaten olmalı diğerini artık siz takdir edersiniz, 
zaten Ercan abi de aynı konu,   
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çevre Komisyonuna çok konu 
gönderdik bugün evet Turizm,  
      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Çalışıyor zaten,  
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eyvallah güzel doğru,  
      --Meclis Üyesi: Her ay 5, 6 tane,  
      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani bu komisyonlar Emniyetimizden 
Jandarmamızdan da görüş alsınlar lütfen. Biz çünkü daha önceki bu karar alırken emniyetten 
de jandarmadan da görüş aldık. Ya onların,  onların görüşleri;  
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Zor alırsınız ordan oldu bu uygun 
görüşü, elbette;  
      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır,  
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yasa kanun ne diyorsa ona uygun, 
elbette. Komisyondaki,   
      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Onlar çünkü asayişi ile ilgili tüm olayları 
istatistiğin tutan kurumda görevli olan devlet görevlileri yani,  
      --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: ………………Başkanım,  
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam,  
      --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: ……………. 
      --Osman DURDU Meclis Üyesi: …………… 
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Turizm,  sen turizm komisyonundasın.  
      --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Evet,  
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tarım ve Turizm Komisyonu ya,  
      --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Ercan Bey ve,   
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: E tamam işte,   
      --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Kumla ’da bir tane müşterim yok. Şuan bomboş,  
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Söz konusu gündem 
maddesinin Tarım Turizm Komisyonuyla birlikte Çevre Komisyonuna ‘da havalelerini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler.  
     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım ben,    
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Oy birliğiyle,  
     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Söz almak istiyorum müsaade edersen,   
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kabul edilmiştir. Bu konuya mı ilişkin,   
     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Evet bu konuya ilişkin. Ee bu konuya 
ilişkin şöyle bir şey söylemek istiyorum Başkanım,  sizle beraberdik şahitsiniz; Emniyet 
Müdürümüzün, İlçe Emniyet Müdürümüzün Gemlik’in asayiş problemiyle ilgili manşetlere 
taşınmasında bir serzenişi olmuştu. Bunun Bursa il sınırındaki ilçelerin ortalamasında 
Gemlik’in daha fazla yer almadığını söyledi.  
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aslında,  
      --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Aslında yer almadığını söyledi. Şimdi biz 
meclis olarak aslında meclis üyeleri olarak bir karar alalım burda, önerimdir. Gemliğimizi 
daha olumlu cümlelerle anmaya çalışalım. Yani sayın Ercan BARUTÇUOĞLU ‘nun dediği 
gibi ünlem içinde parantez içinde, 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tırnak içinde,   
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     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Tırnak içinde, ünlem işaretiyle veya asayiş 
problemli tanımlaması gibi,   
     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet,  
     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Anmayalım Gemliğimizi,    
     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bizim amacımız o zaten,  
     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Meclis olarak karar alalım olumlumalarla  
analım. Buda bizim Gemlik Basınımıza bir gönderme olsun. Yine Gemlik yine kan Gemlik’te 
yine silahlar konuştu gibi manşetler atmak yerine ee tabiki asayiş haberlerinin yapılması 
normaldir.  
     --Kazım BULUT Gazeteci: …….. 
     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Bursa pardon özür dilerim eee tüm 
basınımıza diyelim.  
     --Kazım BULUT Gazeteci: Cevap hakkı doğuyor,  
     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Evet doğru Kazım Bey haklısınız, özür 
dilerim.  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Cevap hakkı doğsun diye bekliyorsun 
Kazım,   
      --Kazım BULUT Gazeteci: ……………………. 
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Emniyet Müdürlüğü…. 
      --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Tamam Emniyet Müdürlüğü ……… yani 
doğrudur, eksiktir. O konuyu tartışmayalım ama meclis olarak olumluluklarla anmaya gayret 
edelim. Ben şahsım adına öyle yapacağım. Bütün meclis üyelerine de,   
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz.   
      --Meclis Üyesi: …………. 
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Geçelim. 
      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İlçemiz Hisar Mahallemizde bulunan halı sahanın 
kullanımı konusunda halı saha etrafında yaşayan vatandaşlarımızdan ciddi şikayetler 
almaktayız. Bu şikayetlerden bazıları; halı sahada soyunma kabini olmaması, halı sahayı 
kullananların saha içerisinde giyinmesi, argo kelimelerin kullanılması ve ışıklandırma 
sisteminin sabaha kadar açık kalması gibi. Vatandaşlarımızın şikayetlerin azaltılması yönünde 
halı sahada soyunma kabini yapılmasını, halı sahanın üstünün ve apartmanlara bakan yan 
kısmının kapatılmasını ve halı sahadan sorumlu bir görevli bulundurulmasını talep ediyoruz. 
Ayrıca halı sahanın tam karşısında bulunan aile sağlık merkezinin üst katı mahalle konağı 
olarak kullanılmak üzere yapılmıştır. Mahalle konağının işlevsel hale getirilmesini, aile sağlık 
merkezi önünde bulunan alana masa ve sandalye konularak vatandaşımızın hizmetine 
sunulmasını, mahalle sakinlerinden birinin görevli olarak belirlenmesini, belirlenen bu 
görevlinin de hem mahalle konağında hem de halı sahadan sorumlu olmasını talep ediyoruz. 
Milliyetçi Hareket Grubu,   
       --Meclis Üyesi: Partisi Grubu.  
       --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Milliyetçi Hareket Partisi Grubu.  
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Milliyetçi Hareket Grubu fena olmadı 
ha. Bu alanda yakın zamanda bir sorun da yaşadık biliyorsunuz; bir vatandaş bu Halı sahada 
ortaya çıkan gürültü,  çocukların orda soyunma giyinme kabini olması sebebiyle orda soyunup 
giyiniyor olması, küfürlü konuşuyor olmaları, gece geç saate kadar top oynuyor olmaları, 
lambaların açık olduğunu, gece sabaha kadar hatta olduğunu söylüyor olmaları gibi bir 
durum, hatta gitmiş kabloyu da kesmiş yani  bide devletle vatandaş karşı karşıya geldi böyle 
bir sorun yüzünden, elbette gereği yapılacak. Kimse kamunun önünde üzerinde bir yerde 
değil, o halı sahayı kaldır diyenler var orda o mahalle de aman ha elleme burda kalsın 
çocuklarımız burda spor yapıyor diyenler var.  
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          Belli ki çok tartışılmadan yapılan bir iş, tartıştırılmadan yapılan bir iş böyle bir durum 
ortaya çıkartıyor işte. Yarısı istiyor yarısı istemiyor gibi, bu saatten sonra yüzbinlerce liralık 
yatırım orda, Hasan Müdürüm iyice Zeynep Başkanım siz de lütfen, Hisar Mahallesindeki 
özellikle Hisar Mahallesindeki halı sahada bir durum var. Memnuniyet derecesi yüksek bir 
yurttaş kitlesi var, şikayet eden de ciddi bir yurttaş kitlesi var. Hele halı sahayı bitişik 
apartmanlardaki insanlardan son derece büyük şikayetler geliyor. Orda bir insanları birbirine 
getirecek hale geldik yani Halı saha yüzünden,  bunu komisyona mı havale edelim,  
       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Başkanım,  
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Direk  işlem mi tesis edelim,  
       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Bence Fen İşlerine direk havale edelim uygun 
görüyorsanız bizim önerdiğimiz üstünün kapatılması ve apartmanlara bakan kısmının 
kapatılması görüntü açısından sorumlu bir arkadaşında orda olması ordaki de düzeni sağlamak 
açısından isabetli olacaktır. Bunla beraber orda yaşayan bir vatandaşımızın görevli olması 
orda ki insanları tanıması da isabetli olur. Bence öyle bir öneri Fen İşlerine getirsek, yani 
mahalle konağın da faal hale getirip işlevsel hale getirilmesi, ön tarafına  masa sandalye 
konularak vatandaşın hizmetine sunulması, orda biliyorsunuz ön tarafına kamelyalar var ama 
boş, iki tarafa da bakan görevli bu şekilde düzen nizam ve şikayetler de bence azalır 
kanaatindeyiz.  
      --Meclis Üyesi: Başkanım,  
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam bu önergeyle alakalı biz bir 
çalışma yapılım. Fen İşleri Müdürlüğümüz Park Bahçeler Müdürlüğümüz birlikte o alanı, 
      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet direk,   
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Son bir kez daha gözden geçiren bir 
çalışma yapalım ki hızlıca da,  
       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bir soyunma giyinme, 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sonuca varalım,  
       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yeri yapılabilir oraya, konteynır olarak böyle;  
       --Meclis Üyesi: Konteynır yapılabilir,  
       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Soyunma giyinme için,  
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya soyunma giyinmeyi çözsen de 
yetmiyor. Çocuk çok bağırıyor gene şikayet var.  
       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şöyle düzenleme bir şart hani bir saat,  
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kapatalım brandayla,   
       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Başkanım şöyle;  
       --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: ……………… 
       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım ciddi düzen olmadığı için 
Orhangazi’de dahi halı sahada top oynama için gelen arkadaşlar var, yetişkinler var ama bir 
görevli olursa bunların önüne geçilir. Düzen nizam sağlanır, düzen nizamın olduğu yerde 
sıkıntı olmaz, şikayette olmaz.  
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam işte,  
       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Bu arada Mahalle Konağını da atlamayalım, 
oraya da ciddi anlamda bir hareketlik kazandıralım. Çünkü orası atıl durumda şuan duruyor.  
       --Osman DURDU Meclis Üyesi: İş tefrişatı da yok galiba,  
       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: İş tefrişatı da yok evet evet, 
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       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi Giresunlular Derneğimizin 
yanındaki halı  sahada aynı sıkıntıları yaşıyorduk. Giresunlular Derneğimizden rica ettik dedi 
ki buranın lambası osu busu konforu güvenliği konusunda hadi bize yardımcı olun, sağ 
olsunlar ilgileniyorlar, sorun kalmadı. Burda bunu yapabilecek biri varsa yoksa,  
      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Var Başkanım mahalle,    
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Halı sahalara halı sahalara bir başlarsak 
personel atamaya yandık.  
      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım…….. 
      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: …………. sahipsiz halı saha var mı bilmiyorum.  
      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır hayır, 
      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Apartmanlarla iç içe insanların rahatsız olacağı 
bir halı saha var mı bilmiyorum. Ama mahalleden bir vatandaşı hem mahalle konağının 
düzeniyle alakalı hem de halı sahanın kontrolüyle alakalı ama mahalle sakini atarsak 
görevlendirirsek bence problem ortadan kökünden kalkar.  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Son derece önemli bir noktaya parmak 
bastı Milliyetçi Hareket Partisi grubu, teşekkür ederiz. Bu işe bir çalışalım. Tamam. Hasan 
Müdürüm, 
   --Hasan Tahsin AYDIN Fen İşleri Müdürü:  ………… 
   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Konuşuruz işte bir bakalım ne 
yapabilirize, bir sonraki önerge. Hala bitmedi mi ya,   
    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Daha var mı?  
    --Meclis Üyesi:  Bir tane.   
      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik Roman Kültürü Yaşatma Ve Dayanışma 
Derneği’nin 02.07.2019 tarih ve 11478 kayıt nolu dilekçeleri ile talep etmiş oldukları, 
Belediyemiz ile ortak proje protokolü kapsamında 2016 yılı nisan ayından bu yana 
sürdürülmekte Roman vatandaşlarımıza istihdam olanağı sağlarken eş zamanlı olarak Gemlik 
Belediyesi Bandosu’nun hayata geçmesine vesile olan “Artık Benim Bir İşim Belediyemin De 
Bir Bandosu Var” Projesinin, yıl içinde tespit edilen aksaklık ve eksiklikleri ile 
değerlendirilerek yeniden hazırlanması ve Belediye Kanunu’nun 75.maddesi (c) bendi 
uyarınca bir yıl süreyle projenin ortaklaşa yürütülmesi,  projeyle  ilgili olarak protokol 
imzalanması ve uygulanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar almak 
üzere Belediye Meclis gündemine alınmasını, arz ederim. Bayram DEMİR, 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz konusu önergenin gündem 
maddesi haline gelmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle 
kabul edilmiştir. Şimdi bu konu bildiğim kadarıyla protokolün süresi mi doluyor müdürüm,  
       --Hüseyin TURHAN Kültür ve Sosyal İşler Müdürü: Başkanım ……………. 
Belediyemin De Bir Bandosu Var” Projesi, bu projeyle Roman Kültürü Yaşatma Ve 
Dayanışma Derneği’yle bir protokol yapıyoruz. Bunla ilgili size yetki verilmesini talep 
ediyoruz meclisimizden, şimdi 22 kişilik bir bandomuz var bizim yaklaşık gösteri başına 
yedibin lira bir ücret ödüyoruz. Buda kişi başına üçyüzsekiz, üçyüzondört, üçyüzyirmi o 
civarlarda bir rakama tekabül ediyor. Çeşitli belediyelerde yaptığımız araştırmalarda bu 
rakamın yediyüz lira gibi rakamlar olduğunu tespit ettik. Bu projenin hem  istihdam bir nebze 
olsun istihdam sağlaması hem de onların belediyenin de bir bandosu olması açısından devam 
etmesini talep ediyoruz.  
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi arkadaşlar anlaşıldı mı müdürün 
söyledikleri arkadan, tamam herkes anlayabilmiş.  Belediye Başkanına Dernekle bu konuda 
bir protokol yapmasına olanak sağlayacak yetki verilmesi işi bu, bir komisyona atıp konuyu 
bütünüyle bir değerlendirme  gayret de edebiliriz. Hızlıca bunu bu yetkiyi bana da 
verebilirsiniz, ben bu yetkiyi hızlıca bana vermeniz taraftar değilim, istemiyorum.  

Sayfa 30 



         Orda bir şekilde bir işlem tesis edilmiş ve benim kafamı bozan işler oluyor orda, işime 
gelmeyen şeyler. Yani şey dışında bando, son derece haklı müdürümüz. Yani Mudanya 
Belediyesini aradım, orayı aradım burayı aradım. Bu bandonun maliyeti bütün belediyelerden 
daha az Gemlik ‘te, yedibin liraya hizmet satın alıyoruz bu protokolle,  yani gerekirse de bu 
protokol sadece bununla ilgili konuşmak lazım. Gemlik’te daha önce uygulamaya konmuş bir 
çalgıcı mektebi, mektebi projesi var. Bu işi yürütmek üzere bir personel işe alınmış, bir yer 
verilmiş, bir depo alanı, enstrümanlar falan bir komisyon kuralım, şu işleri bir araştırsın. Yani 
belediye bandosu konusunda yetki, eee dernekle anlaşma yapmak üzere yetkiyi verin bana 
hemen önümüzde bayramlar var o, o konuda sadece  protokol yapayım sadece bandonun 
çalışmaları konusunda, geri kalan konularla ilgili araştırma yapmak üzere çalgıcı mektebi eee 
benzeri işlerle ilgili araştırma yapmak üzere bizim Turizm  Komisyonumuza bir yetki verelim. 
Bunu bir sözlü önerge olarak kabul edin, komisyonumuz bunu bir araştırsın.  
      --Meclis Üyesi: Hay hay Başkanım,  
      --Meclis Üyesi: Sosyal İşler Komisyonu,   
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sosyal İşler Komisyonu,  Tarım ve 
Turizm Kültür ve,  
      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ya çok komisyon da,  
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok da var işte böyle karışıyo ha,  
      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım bir şey sorabilir miyim?  
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sadece Kültür, Kültür,   
Komisyonumuzun ismi ne tam ismi arkadaşlar,  
     --Meclis Üyesi: Milli Eğitim Kültür ve Spor,   
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Milli Eğitim Kültür ve Sosyal İşler 
Komisyonuna da şu benim sözlü önergemi havale edelim. Bir araştırma yapsınlar. Bunu da 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.   
     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım, 
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İlgili gündem maddesinde sadece bando 
ile alakalı protokol yapımı konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesini oylarınıza arz 
ediyorum, kabul edenler etmeyenler oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
     --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Sayın Başkanım,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun,  
     --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Burda iki tane roman derneği var bu 
derneklerden bir tanesinin üyeleri eski eski bir dernektir,  sonra bizim Bursa’dan buraya göç 
eden bir grup la alakalı ikinci bir dernek daha çıktı. Bu iki dernek arasında da biraz böyle bir 
çekişme varmış gibi bir rant paylaşımı varmış gibi bir görüntü var. Bunu da imzalarken kimle 
imzaladığınıza da bakarak,  bunu imzalamakta fayda var yani.  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dernek filan, iki dernek yok. Bak farklı 
bir konu,  yapı var ama dernek değil, muhatap olduğumuz…. bir tane Romanlılar Derneği var.  
    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: …………. 
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet aynen, son önerge;  
    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: 2019 yılı Eylül ayının son haftası içinde Gemlik Kent 
Konseyi önderliğinde, Gemlik Kaymakamlığı, Gemlik Belediyesi, İlçemizdeki Odalar ve 
Borsalar, sivil toplum kuruluşları ve sanayi kuruluşları işbirliği ile yapılması planlanan 
5.Uluslararası Gemlik Zeytin Festivali kapsamında, 
       -Festivale davet edilen; Belediyemizin kardeş şehirleri resmi heyetleri, ulusal ve 
uluslararası halk oyunları ekipleri, panelistler, sporcular, basın mensupları ile diğer konukların 
yol, konaklama, ağırlama giderlerinin, festival kapsamında davetlilere verilecek olan 
hediyelerin, İlçemizin tanıtımına katkı sağlayacak şekilde ve makamın temsiline uygun olarak 
karşılanması,   
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     -Festival komitesi tarafından yapılacak program dahilinde ihtiyaç duyulan etkinlikler 
(konser, tiyatro, söyleşi, spor müsabakaları, panel, yarışma ve yarışma ödülleri, süsleme 
yemek organizasyonları, için gerekli olan her türlü organizasyon hizmet alımının belediye 
bütçesinden karşılanması, 
     -Festival kapsamında; resim, şiir, kompozisyon, fotoğraf, ürün yarışmaları, çeşitli spor 
dalları vb. gibi farklı branşlarda düzenlenecek yarışmalarda hakem ve jüri üyeleri ücretleri ile 
dereceye giren katılımcılara ödül verilmesi, verilecek ödül miktarlarının belirlenmesi için 
Encümen’e yetki verilmesi, 
     -Festivalin finansmanının sağlanmasına destek olması amacıyla Kültür Ve Turizm 
Bakanlığı tarafından sağlanacak fon ve yardımlara başvurulması durumunda gerekli iş  ve 
işlemlerin yürütülmesi, 
      -Festival giderlerinin karşılanması noktasında; Belediyemiz bütçe imkanları haricinde 
İlçemizde faaliyet gösteren Odalar ve Borsa ile İlçemizdeki sanayi kuruluşlarından şartlı bağış 
kabul edilmesi, 
       -Olası tarih değişikleri durumunda yukarıdaki maddelere ilişkin Gemlik Belediye 
Meclisimizce alınan kararların yeni belirlenen tarihler için geçerli kabul edilmesi, hususlarının 
karara bağlanması için Meclis Gündemine alınmasını arz ederim. Sedat AKKUŞ Gemlik 
Belediye Meclis Üyesi.  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Sedat, bende bir bilgi alalım nedir bu 
tam olarak,  
     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Dilek Hanım’dan alalım,  
     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Olması gereken herhalde,  
     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Evet,  
     --Hüseyin TURHAN Kültür ve Sosyal İşler Müdürü: Başkanım şimdi Festivalle, çok 
önemli Festival olduğu için, Festivalde değişik faaliyetler var. Kardeş şehirlerimizden gelen 
misafirlerimiz var, onunla ilgili ……………………. çok büyük Festival olacağı için tabi 
bunun her biri ……………………..olduğu için bu dönemde karar almamız gerekiyor.  Karar 
aldığımız karar da bunların hepsini yapacağız diye bir kaide yok…………………………… 
………………………………………………………………………………  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, dikkat edelim böyle şeylere. Bu 
Müdürlükten mümkünse gündem içerisine konarak gelsin. Böyle önerge vermez meclis üyesi 
çünkü, 
     --Dilek AĞDEMİR Kültür ve Sosyal İşler: Şimdi Başkanım,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Komisyona mı havale edeceğiz bunu? 
     --Dilek AĞDEMİR Kültür ve Sosyal İşler: Dört sene boyunca almış olduğumuz çerçeve  
meclis kararımız yönetmeliğinin aynısı,     
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tamam, 
     --Dilek AĞDEMİR Kültür ve Sosyal İşler: Her türlü ………………………………….. 
………………………..çünkü Ağustos ayında meclisimiz tatil olacağı için Festivali Eylül de 
yaparsak eğer bu meclis kararını almak şansımız olmayacak çünkü  sıkışacağız…………… 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tamam bunu plan bütçeye gönderelim, 
oradan ikinci toplantıya kadar gelsin mümkünse,  
     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Başkanım Plan Bütçeyle alakalı bir durum yok. O 
genel bir karar. Bence onu direk görüşelim, zaten Zeytin Festivali alakalı biz bir bütçe 
yapacağız, bunu meclise getireceğiz, detaylarını konuşacağız. Zaten bunları Plan Bütçe 
Komisyonunda görüşeceğiz, 
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     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bence Plan Bütçe baksın burda 
yapılacak masraflarla alakalı bir kalem vardır bütçemiz içerisinde yer almayan sonra uğraşırız 
bakın niye ki zor mu yani? 
     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Siz bilirsiniz Başkanım,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Direk te oylayabiliriz mahsuru yok,  
     --Hüseyin TURHAN Kültür ve Sosyal İşler Müdürü: Direk oylarsak……………….. 
……………………………. 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bir sorun yok o açıdan, 
     --Hüseyin TURHAN Kültür ve Sosyal İşler Müdürü: Yok herhangi bir,  
     --Dilek AĞDEMİR: Sanayicilerden nakdi yardım alırsak şartlı bağış maddi 
olarak………..…………. 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Peki söz konusu önergenin gündem 
maddesi haline gelmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle 
kabul edilmiştir. Gündem maddesinin içeriğine ilişkin ne diyeceğiz de oylayacağız bunu ya,   
    --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Direk Belediye Başkanına…. 
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Söz konusu, söz konusu  gündem 
maddesinin,   
    --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Önerge,  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddesinin içeriğinin kabulünü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,  etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
    --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi:  Başkanım içeriğini biliyor muyuz biz 
içeriğini,   
    --Meclis Üyesi:  Okundu ya, 
    --Meclis Üyesi:  Okudu ya,   
    --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi:  Bundan evvel yapılanlar doğru mu 
demek istiyoruz o zaman biz bunu da kabul ediyoruz. Bundan evvel yapılanların  doğru 
olduğunu güzel olduğunu kabul ediyoruz bu,  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Mahmut abicim,  
    --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: O anlamda değil ama,  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bak ben komisyona gitsin ha okuduk 
ama biz bunu,   
      --Meclis Üyesi:  …………… 
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Komisyona göndereyim dedim ona da 
hayır dedik. Aklınızda bir şey kalacaksa alalım arkadaşlar komisyona,  
      --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Şimdi burda zaten konu başlıkları var etkinlikler sonra 
programlanacak şeyler içerikler fonksiyonlar,   
       --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Örneğin biz hani belki tarihini bile düşünmemiz lazım 
Başkan,  
       --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi:  Başkanım bundan evvel zeytin 
festivali yapmadık biz,  panayır bile yapmadık bununla alakalı özür dilerim söyleyim,             
o zaman da söylediğim için söylüyorum; bununla alakalı hakikaten bak arkadaşlarınız var bir 
sürü otursunlar çalışsınlar  bir kişinin aklının fikrinin bu işe yetmeyeceği yüzde yüz kesindir. 
Sağ olun,  teşekkür ediyorum. Bunun bir kişinin aklı bu işlere yetmez. Bu bir kültür alış verişi 
olacak,  biz eğer burada Gemlik halkını eğlendirmek istiyorsak ona göre yapalım. Yok zeytin 
festivali yapacaksak zeytini tanıtımını yapmak için biz bu yola çıkıyorsak ona göre yapalım. 
Bu ikisini birbirine karıştırmayalım bu ayrı bir iş yani. Bu başka profesyonel bir iş ama bunu 
biz oyladık mı bunu beğendik mi daha evvel ne yapıldıysa onu beğenmiş oluyoruz ben onu  
söylüyorum,  
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      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Hayır hayır ya bu festivale ilişkin 
zeytin festivali başlığına ilişkin bugüne kadar yapılan ya da üzerine koymayı düşündüğün ya 
da değiştirmek istediğin her hangi bir şeyi yaparken eğer bu karar Meclisten çıkmamışsa 
yapmakta zorlanıyorsun gelen evrak bu, içeriği yani festivalin içeriği yazılı  değil burda. O 
daha tartışılmadı bile Kent Konseyinde konuşulacak o Meclisimizde konuşulacak hepinizin 
mümkün olan en yüksek sayıda insanın katkısını ve ortak hakkı istiyoruz zaten oylamayı 
yaptık. Tamam,   
       --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü:   Başkanım,  Başkanım,  
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Efendim Müdürüm,  
       --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü:   Emir Bey’in toplantı başında bir sözlü 
önergesi vardı onu da oylarsanız,  Çevre Sağlık Komisyonuna havale ederseniz muallakta 
kalmamış olur.  
        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Hatırlatın bana,  
        --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü:   Rahmetli Özgür AKSOY ’un isminin her 
hangi bir tesise verilmesiyle ilgili,   
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet grup, grup sözcülerimizin 
konuşmaları esnasında Cumhuriyet Halk Partisi grubu grup sözcüsü sevgili Emir        
BİRGÜN ’ün Özgür AKSOY ’un eski Belediye Meclis üyemiz sevgili Özgür AKSOY ’un 
isminin Gemlik’te Kültür Sanat alanında bir tesise,  
       --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  Veya çocuk eğitim,  
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Veya çocuk eğitim konusunda bir 
tesise isminin verilmesi şeklindeki sözlü önerisini gündem maddesi haline getirerek Çevre 
Sağlık yok Kültür,  
       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Yok yok Kültür yok. O isimleri çevre sağlık ve sosyal 
işler veriyor,   
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çevre Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonuna havalesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle 
kabul edilmiştir. Hızlıca 7:30 ’da 7 dakika mı kaldı ha bir önerge, demin son dedim ama bir 
tane de burdan çıktı. 
       --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İlgi dilekçe ile Gemlik çevre yolu doğusu 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı hükümlerine planda ticaret ve konut kullanımı birlikte gösterilen 
parsellerde zemin kattaki ticaret parsel derinliğince kullanılabilir hükmü eklenmesi talep 
edilmekte olup konunun değerlendirilmek üzere Belediye Meclis gündemine alınmasını arz 
ederim. Tekin RAMA, Alpaslan EKER, Dursun YAVUZ. 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Söz konusu önergenin gündem 
maddesi haline gelmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle 
kabul edilmiştir. Gündem maddesini imar komisyonuna havalesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir, bu da eki. Evet teklifler, 
dairelerimizin teklifleri başlığında 1.Maddeye geçelim.  
    --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: …..sözlü, bugün bana getirdi iletebilir miyim     
size de, 
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tabi,   
    --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Dünden itibaren şehir içi ulaşım otobüslerinde      
bu Kartlarında bakiyesi olmayan vatandaşlarından tek seferlik kullanım için 5 TL. ücret 
alınacağı anonsu yapılmış duyurusu yapılmış, normalde 2.20 kuruş olan ücrete 5 TL.  lik 
fiyat,  bununla alakalı bilginiz var mıdır? Kooperatif ’in bir kararı mıdır? BURULAŞ’ ın bir 
kararı mıdır? Bunu sormak istediler, bende burda ileteyim Başkanım,  
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    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet bir bilgisi olan bir cevap versin, 
    --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Ben cevap vereyim Başkanım,  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bilgi versin cevap ta demeyelim,   
    --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: ……………………… 
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Oğlumdan aldım yani oğlumdan aldım,   
    --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Emrah arkadaşımın dediği bilgiyle çok karşılaşıyorum 
o bilgi de BURULAŞ ’ın kararı, herhangi Kooperatifi’nde Belediye’nin de hiçbir alakası yok 
o işte,   
     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım BURULAŞ ’ın kararıysa burdan bir 
yazı yazalım, bu vatandaşa yani ciddi yani 2.20 olan ücretin  bir kereye mahsus 5 lira olması 
bence yüksek bir rakam vatandaştan çok büyük tepkiler var. En azından bunun  makul 
sayılarda olması veya niye böyle olduğunun bir açıklanması vatandaş açısından bir iletişim 
yapalım, 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Var mı bilgi arkadaşlar,  
     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Şöyle Ersel Başkan şöyle bilgi amaçlı şey 
demişti; tek kullanımlık kart bedeli olarak alınan 5 tl’lik bir ücret alınacağını söyledi ama 
detaylı uygulamada nedir ne değildir bilmiyoruz. Şöyledir daha önceden kart kullanımı için 
şoförden veya başka şeyden talep edildiğini bunlarda sıkıntı olmasın diye 2.2 tl yerine 5 tl’lik 
böyle bir tek kullanımlık Gemlik şehir içerisinde kullanılan bir talep edilecektir diye böyle bir 
şey verildi ama,   
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bana da şu bilgi verildi doğru  yani,  
     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Yani sadece o bilgi verildi ama işleyişin ne 
olduğu nasıl yapılacağını nasıl olduğuyla alakalı bilgi verilmedi,   
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Şöyle biz Büyükşehir Belediyemiz ya 
da BURULAŞ Gemlik’te tek bu Kartında ücreti olmayan yurttaşa  2.7’den 5 lira’ya zam yaptı 
haberleri doğru değil dediler nasıl peki dedim doğru mu bu? Doğru eskiden 2.7 ödüyordu 
şimdi 5 ödüyor artık tek kullanımlık kart bedeli denilen kart denilen bir kart var,  bu kartın 
bedeli 2.7 lira’dan 5 lira’ya çıkmış bukartın bedeli arttığında vatandaşa da yapılan uygulama 
tek kullanım kart bedeli kadar ücret alınır şeklinde bir uygulama varmış, 
     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Bize öyle bir bilgi verdiler,    
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  5 lira’ya çıkmış gibi bir şey var ama 
bunu kamu vicdanına anlatmak kolay olmaz öyle oldu da böyle oldu da 2’den 5’e çıktı,  
      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Şimdi şöyle,   
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Söz konusu,   
      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Başkanım eğer şoför kendi kartını basıyorsa evet 
sıkıntı tek kullanımlık bir kart varsa orda hani nedir kendileri tek kullanımlık kartları aldıysa 4 
tane, 5 tane, 10 tane neyse millet zamanında gidemiyorlarsa elinde kart bittiyse ordan 
çıkartılıp o kartı verip tekrardan atma koşuluyla olabilir. Burda diğer türlü şey olur; yani nedir 
tek kullanımlık benim kartım  2.2 veya  2.7 çekti ama sen 5 lira ödedin. Bu olmaz yani bu 
sıkıntı oluyor. Eğer tek kullanım kart varsa şoför evet yanında bulunsun hizmetse yanından 
versin, al bu tek kullanımlık kart bunu kullanırsın diyebilirler,   
     --Meclis Üyesi: Aynı şey,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tamam anladım. Yani sürücüler, 
sürücüler kendi yanındaki doldurulmuş kart içinden 2.2, 2.7 neyse çekip 5 lira alıyorsa bu 
olmaz, 
     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Bu olmaz, 
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       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Kart satsınlar madem tek kullanımlık 
kart satsın şoförler binene, teklifi geldi bunu yani Belediye Başkanı olarak ben yapayım Ak 
Parti İlçe Başkanı olarak siz yapın Başkanım, MHP, dediğiniz adam bizim burda arkadaşımız 
gidecez  söylücez yani böyle yapın diye ama 2. Küsurdan tek kullanımlık kartın fiyatının bu 
kadar artmasına da  şey sıkıntı o konuya ilişkin de bir şey yapmalıyız BURULAŞ’ tan,  ya 
niye 2.7’den 5 lira’ya çıktı ki  % 100 arttı yani,   
       --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Ya Başkanım amaç,  amaç orda şu;  insanlar kartını 
doldursun kart çeksin şimdi rakkam aynı rakama gelirse hiçbir şekilde insanlar kartını 
doldurmaz,   
       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Beş değil de yani üçbucuk yapalım o zaman, 
       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Caydırıcı,  
       --Osman DURDU Meclis Üyesi:  ……. makine var bunla alakalı, parayı yatırıyor kartını 
veriyor sadece,  
      --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Yani BURULAŞ ‘ında BURULAŞ ’ında tek kartlı ücretini o 
kadar yukarıya çıkartmasının ana nedeni bu zaten, insanlar aynı fiyat olunca hiç kart almıyor 
yanında ve şey yapmıyor bunu mecbur kılmak  amaç bu yani,   
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Peki bu konuya ilişkin Belediye’nin 
birlikte yapacaz,  konuşçaz o dediğin hale getireceğiz iş,   
      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: …………. 
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Hem BURULAŞ’la hem Gemlik’te bu 
işi yapan arkadaşlarımızla. Evet 1.maddeyi burdaki gündem maddesi şeklinde okuyalım.  
      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Tamam,  
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Okuduk mu 1.maddeyi,  
      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Yok, yok okumadık daha yeni başlıyoz. Yazı İşleri 
Müdürlüğü’nün 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.madesi gereği Belediye Meclisinin ağustos 
ayında tatil edilmesiyle ilgili yazısı, 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Söz konusu gündem maddesini direk 
oylucam arkadaşlar, bu konuda görüş ifade etmek isteyen varsa söz vereyim, olmadığına göre 
meclisimizin Ağustos ayı içinde tatil olarak ilan edilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 2.maddeye geçelim,  
     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün; mülkiyeti Gemlik 
Belediyesi’ne ait Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 21 ada, 3 numaralı 91.70 m² yüzölçümlü 
arsa vasıflı taşınmazın üzerindeki ev vatandaşa ait satışının yapılmasıyla ilgili yazısı,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Söz konusu gündem maddesine ilişkin 
söz almak isteyen var mı?  
      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Başkanım bu gündem maddesi ve bundan sonraki 
4.maddede şöyle durumlar var bunları anlamak için soruyorum bunları Emlak İstimlak 
Müdürümüz de olabilir. Burda 2 No’lu maddede hatırladığım kadarıyla hisseli vatandaş 
Belediyemizde, bunun satışını talep ediyor. Dördü hiç anlamadım, vatandaşın hiçbir bağı yok 
yerle. Evi mi var bilmiyorum, vatandaşın yerini bana satın diye bir talebi var. Bunla alakalı 
durum nedir? Meclise niye geldi? Onu öğrenmek istiyorum.  
     --Meclis Üyesi: Yeri var mı? 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Var var diyor ki 14 parsel,  bir dakika 
Orhaniye Mahallesi,  21 ada 14 parsel numaralı Gemlik Belediyesine ait olan hissesini satın 
almak istiyorum. Gereğinin yapılmasını rica ederim demiş. Üzerinde evi varmış bunun da,  
     --Meclis Üyesi: ……….. 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Dörtte de öyle,  
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     --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Sayın Başkan,   
     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  Plan Bütçe Komisyonuna gönderin. 
     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım 2 ‘de bir hisse var da 4’e bir hisse yok. 
     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  Yazıyor orda. 
     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Ben tapuya baktım 4.cü madde de hisse yok. 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Şey,  
      --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Sayın Başkan. 
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Dilekçesini okuyorum.  
      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Evet,  
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Gemlik Belediyesine ait olan hissesini 
yazmış,  
      --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Şimdi imar barışından kaynaklanıyor bu. Üstünde kaçak, 
mülk belediyenin veya hazinenin bunların belediyenin satmak mecburiyetinde bu 
Büyükşehir’e geldiği içinde konuyu iyi biliyorum. Büyük ihtimalle o yani. 
     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Ya dördüncü madde de tapu kaydın da % 100 
sahip Gemlik Belediyesi. Ama hissesi diyor ya herhangi bir hisse yok. Başkanım bir de 
satışları ihale usulü yapmak zorundayız dimi yani. 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tamam bunu komisyona göndereceğim 
bu maddeleri.  
     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Tamam,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Komisyon incelemeyi yapsın. 
     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Ben genel başlangıçta komisyona gönderseniz de 
biz bir yer satacaksak meclis kararıyla ihale usulü satmamız lazım yani hissesine satabiliyor 
muyuz? Onlar da bir durum var o yüzden ben ondan…….. 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ya hissesi yoksa diyorsun. 
     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Yoksa,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tamam onu plan bütçe komisyonuna 
göndercez siz konuşun orda. Gerek yok.  
      --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Sayın Başkan bu konuda ben bir söz alabilir miyim? 
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Komisyona gidecek bunlar ya.  
      --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Sadece plan bütçe, 
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bitirelim 7.5 ta dedik, 
      --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Sadece plan bütçe, 
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hukuğa da mı atalım,   
      --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: İmara da imara da,  
     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  ………… yasa çıkma durumu söz konusu 
olduğunu,  
     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Öyle bir kentsel dönüşüm düşünülüyor,  
     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Öğrendim şimdi. Yani bu yapı kayıt belgesi 
alanların daha sonra yani belediyelerinde hissesi olan bu yerlerin daha sonra kanun 
çıkartılarak satışının direk olarak sağlanması, şuan da satılması halinde ihaleyi çıkılması söz 
konusu. Ama o yasal düzenlemeden sonra direk olarak satılması gündeme geleceği ifade 
edildi. 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam öyle yapalım. Söz konusu 
gündem maddesinin gerçi bu birin ikisi bu hepten şey ya yani hisseli parsel bu öyle değil mi?  
     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Bunlar daha eskiden gelen …… 
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     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İkiyi sadece plan bütçeye mi gönderelim 
onu, hepsini mi ikisine mi gönderelim. 
     --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım bölge olarak, 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Fatih Müdürüm,  
     --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  Burası Yeni Mahalle bölgesi ve burda bir kentsel 
dönüşüm oluşabilir. O yüzden çekincelerimiz var, 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki tamam,  
     --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  İmar açısından da bir değerlendirmek istiyoruz. 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz gündem maddesini plan bütçe ve 
imar komisyonuna ortak olarak havalesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, 
etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Ortak rapor hazırlıyoruz. Üçüncü madde,  
     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Hisar Mahallesi 
671 ada 42-43-44 parsellerde bulunan taşınmaz yol ve park alanında kaldığından 
kamulaştırılmasıyla ilgili yazısı. 
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz konusu gündem maddesinin plan 
bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği 
ile kabul edilmiştir. Evet bir sonra ki madde. 
     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün,  Mülkiyeti Gemlik 
Belediyesi’ne ait, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 21 ada, 14 numaralı 45,66 m² 
yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın (üzerindeki ev vatandaşa ait) satışının yapılması ile ilgili 
yazısı.   
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz konusu gündem maddesinin hem 
plan bütçe hem imar komisyonuna ortak olarak havalesini oylarınızla arz ediyorum. Kabul 
edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Sonra ki  madde lütfen. 
     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün,  İlçemiz Orhaniye 
Mahallesi, 15 ada, 78 parselde bulunan taşınmazın büyük bir kısmı park alanında kaldığından 
kamulaştırılması ile ilgili yazısı.   
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz konusu gündem maddesinin plan 
bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği 
ile kabul edilmiştir. Sonra ki madde. 
     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün,  Belediyemiz tarafından 
Cihatlı Mahallesinde yaptırılmakta olan 2. Etap 1439 ada 1 ve 2 parsellerde ekli listede 
belirtilen A - B - C - D - E Bloklarda bulunan ve kuraya dahil edilmeyen 24 adet dairenin 
tahsisi ile ilgili yazısı.   
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz konusu gündem maddesinin plan 
bütçe ve sosyal konutlar komisyonlarına ortak havalesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bir sonra ki madde lütfen. 
     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tahsis neyi kastediyor onu anlamadım ama, 
     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Ve kuraya niye dahil edilmemiş onu da sorayım. 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Satış yok sosyal konutlarda,  satış yerine 
tahsis ibaresi kullanılıyor. 
     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Kuraya,  
     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Kuraya niye dahil edilmemiş Başkanım. 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hiç edilmemiş. Bunun 24 dairenin 20 
tanesi 2.ci bodrum kat. Bodrum katları hiç çıkarmamış şeye, göz önüne.  
     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Kuraya. 
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     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabi. Dört tanesi de dördüncü kattaymış 
bunun niye çıkartılmadığını bende merak ediyorum. Ben de öğreneceğim bilgi veririm. 
Komisyonda alınırsa bu bilgiyi o versin yani. 
     --Meclis Üyesi: …………. 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır hayır. Ha bak şöyle bilgi vereyim 
arkadaşlar. Güzel. 3 - 5 ve 7 ci etaplar da daha önce tahsisi yapılmış 103 yurttaşımız  var,  105 
yurttaşımız  doğru mu Zeynep ? 
      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Doğru.  
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu etaplar şuan müteahhitleri 
tarafından terk edilmiş. Tek taraflı fesih yapılmış etaplar. Dolayısıyla bu 105 yurttaşımızı  
orda bir mahkeme aşaması bitmeden bir seviye tespiti yapmadan yeni bir kez ihaleye 
çıkmadan ne zaman bitirebileceğimize dair bilgilendirmek mümkün değil. Onun için onlara 
bir takım seçenekler vermemiz lazım dedik, elimizde kalan 1.ci etapta peşin sattıklarımız 
hariç. 2 ve 4.cü etap da kaç tane daire var bakalım durumu ortaya çıktı. Bunlarda o ara çıktı. 
     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Vazgeçme talebiyle alakalı yani ne oluyor encümen de 
mi değerlendiriliyor böyle,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Encümene geliyor. 
     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ne oluyor bir prensip kararı var mı onla alakalı?  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya şey özür dilerim yönetmelik ve 
sözleşme içerisinde belirlenen koşullar da iadelerini yapıyoruz. Bugüne kadar, 
     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yani vazgeçmek iki taraflı taraftan kabul ediliyor. 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabi tabi. Yani evine taşınamamış ben 
bırakacağım diyor. Veriyoruz parasını gönderiyoruz,  peşinatlar zaten bunlar. Bugüne kadar 
10 civarı oldu herhalde değil mi sevgili BAYRAKTAR?  Bu konuya ilişkin de 
komisyonlarımız önümüzdeki ikinci oturama kadar bir çalışma yapar ve bir karara bağlarsak 
konuyu çok sevinirim. Çünkü o bahsettiğim 103 yurttaşımız 105 yurttaşımızı Temmuz ayının 
ikinci bölümünde bir toplantıya çağırmak gibi niyetim var, komisyonumuzla birlikte 
çağıracağız. Seçenekler vermeliyiz onlara. Durumu bildirmeliyiz. Haberi olmalı insanların.  
     --Meclis Üyesi: ………………….. 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Böyle derken?  
     --Meclis Üyesi: ………………….. 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok yok. Kuraya girmediği belirlenen 
bunlar. Sizin elinizdeki daire adetlerinde bir sorun yok. Yani daha önce bilgilendirmeler de 
verdiğimiz sayılar var ya şu etapta şu kadar blok var bu kadar daire var. Orda bir sorun yok, 
bunlar hiç kuraya çıkmamış olanlar. Kuraya çıkmadığı içinde meclisin bilgisine sunalım. 
Yoksa bunu ben encümende yapabilecek durumdaydım hukuken ama meclis bunu bilmeli 
deyip buraya getirdik. İkinci toplantıya kadar kararı alırsak o bilgilendirme esnasında 105 
kişiye işte 93 dairemiz var diyebilecek durumdayız. Aksi taktir de bu 24 daire kenar da 
durmuş olacak. Teşekkür ederim. 
    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Bu BURULAŞ ’la alakalı otobüs taşımasıyla 
alakalı şimdi yetkiliden gelen cevabımız Bursa’dan gelen cevabımız vatandaşların 5 lirayla 
evet tek kullanımlık ücretin 5 TL. olduğu, vatandaştan 5 TL. alması bizim uygun gördüğümüz 
bir şey değil, aynı zaman da parayla yolcu taşıyamazlar diyor. Parayla yolcu taşıyamazlar. 
Kendi jantlarını kullanıyorsa iyilik kabininden hoş görülebilir bu durum. Bu 5 lira da 
alınamaz yani normal ücret tekabülünde alınır somut olay varsa,  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ya kart verecek,  
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    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Ya kart verecek ya işte atıyorum ben sizi 
tanıyorum sizin kartınızı kullanacağım, kaç para kullandıysam onun ücretini size tahsil 
ederim. Onu iyilik olarak şey yaparsınız, diğer haricinde başkasının kartını veya şeyi 
kullanamazsınız. Parayla da bu taşıma yapılamaz diye bunu somut bir delili varsa bize 
bildirirseniz gerekli şeylerimiz var diye bilgi verdiler. 
     --Meclis Üyesi: ……………….. 
     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Kart satışı olabilir mi Başkan. Bu tek kullanımlıkların 
satışı yapılabilir mi?  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bu Galip abi bu konuda Fatih abi ile 
senden yardım isteyelim. Bir daha ki ikinci oturumda da bilgi getirin ama. Tamam.  
     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Konuşulabilir, görüşülebilir varsa yanlış bir 
uygulama yani düzeltilebilir. O yani,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ya oğlumdan almışlar ya,  
     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Yani,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Defalarca çarpılmış yani öyle haberim 
oldu…….. Gemliğe, Karacaali’ye gidiyor, Garsonluk yapıyor bu arada Karacaali Gazino’ da, 
oraya gidip gelirken nakit veremiyorum diyor, 100 lira haftalık veriyorsun diyor Onun da 100 
lirasını götürüp oraya mı yatırayım ne yicem ben sonra diyor. İki sefer inememiş üçüncü de 
beş lirayı çarpmışlar. Evet 7.ci madde. İki arkadaşımıza görev verdik. Şamil Başkan’la 
görüşecek.  
      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: 7.ci madde; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün,  
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kurulması ile ilgili yazısı.   
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar 4 ayrı karar alınması 
gerektiği bilgisi verildi arkadaşlarımızdan. Ana başlığı söyleyin. Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğümüz vardı. Bu halk market 365 gün aşevi faaliyetlerin devamı evde bakım 
hizmetlerinin daha arttırılması daha da iyileştirebilmesi adına biraz daha iş yükü çıkacak 
ortaya ve sosyal işler müdürlüğümüzün kültür müdürlüğümüzle ayrılması gibi bir şeyin doğru 
olduğu kanaatindeyim. Böyle daha rahat yapacağız, yürüteceğiz bu işleri. 4 ayrı karar 
almamız gerekiyor. İki tane ayrı yönetmeliği ortaya çıkartacak bu değişiklik hem kültür 
müdürlüğümüzün yönetmeliğine hem sosyal hizmetler müdürlüğümüzün yönetmeliğini. Bir 
müdürlük kurulması gerekecek bide kadro ihtiyacı var. Onun temini gibi bir durum var 
dolayısıyla, 
       --Meclis Üyesi: ………………….. 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Yok ilave iş yapacağız ilave iş 
yapacağız lazım yani ben tek müdürlük üzerinden yürütemem bu kadar iş.  
        --Meclis Üyesi: ………………….. 
        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Şeflik olur o olur bu olur diyorsun. 
Tamam biz müdürlük olarak ihdas edeceğiz bunu, önem veriyorum ben Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğüne.  
       --Meclis Üyesi: ………………….. 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ha ha,  
       --Meclis Üyesi: ………………….. 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet Yazı İşleri Müdürü not verdi 
bana. Başkanım bak bunları bunları şuraya bunları bunları buraya dedi. Dört tane olunca dört 
ayrı karar. Kadro ve kadroyu plan bütçeye kadro ve müdürlük kurulmasını plan bütçeye.  
        --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Evet Başkanım,  
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        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Öyle mi? 
         --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yönetmelikte de hukuk,  
         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İsimlerle ilgili konunun 
görüşülmesini iki müdürlükle de ile ilgili isimlerin görüşülmesi, kadro durumunun 
incelenmesi, 
        --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Plan Bütçe komisyonu,  
        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Plan Bütçe komisyonu tarafından  
yapılsın.  
        --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Evet Başkanım,  
        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bunları ayrı ayrı ibareler verilsin. İki 
ayrı yönetmelik içinde hukuk komisyonuna, 
        --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Evet Başkanım, 
        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Göndermemiz gerekiyor. Bu şekilde 
konunun, 
       --Meclis Üyesi: ………………….. 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tamam. Müdürlük kurulması isim 
değişiklikleri ve kadro düzenlemesi açısından plan bütçeye iki yönetmelik değişikliği içinde 
hukuk komisyonuna gündem maddemizin havalesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, 
etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.  
       --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım bir komisyonlarımızdan rica 
edelim. Bir sonra ki oturuma kadar kararlarını alırlarsa Sosyal İşler Müdürlüğümüzün 
kurulması diğer hali ile Eylül ayı oturumda kalacaktır. Mümkünse bir sonra ki oturuma kadar 
raporlarını sunabilirlerse çok iyi olur. 
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Güzel hatta şöyle diyelim; bütün 
bugün ki konularla alakalı kararları hızlıca alalım ama bu önemli. O az önce bahsettiğimiz 24 
tane konut önemli. Bunları ikinci oturuma kadar toparlarsak çok sevinirim. Komisyonlardan 
gelen evrakların görüşülmesini ikinci birleşimde görüşelim. 7.5 demiştik 8 e çeyrek var; 
burdan vakti olan arkadaşlarımızla birlikte şu Hasanağa Kampına hızlıca gidelim. İkinci 
birleşimi Pazartesi günü 8’ i mi oluyor, 8 Temmuz, Pazartesi, saat 17 de yapmayı oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. İyi günler diliyorum 
arkadaşlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Sedat AKKUŞ         
      Katip Üye 

       Sedat ÖZER         
         Katip Üye 
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