GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 02 ŞUBAT 2022 TARİHLİ
OLAĞAN TOPLANTISININ GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR.
TOPLANTIDA BULUNANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı
ÜYELER:
Emir
BİRGÜN,
Oğuz
HANÇER,
Ercan
BARUTÇUOĞLU, Galip GÜR, Osman DURDU, Arzu KARATAŞ, Aydın BAYRAKTAR,
Mehmet Şamil YİĞİT, Sedat AKKUŞ, Emrah KESKİNDEN, Şükran BEKAR, Songül ŞANLI,
Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI, Mustafa KAYNATMA, Elif ACAR YAŞAR, Fatih AYDIN,
Durmuş USLU, Bülent ÇİÇEK, Tekin RAMA, Dursun YAVUZ, Nihat ÇETİN, Mehmet
ÖKSÜZ, Mahir DAĞ, Ümit GÜLER, Sedat ÖZER, Bekir DÖĞER, Mehtap ÜNLÜ.
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Mert DİMİLİ, Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK,
Rıdvan ÇAKMAK, Alpaslan EKER,
--Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yaptı.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet gerekli çoğunluğumuz var. Gruplar
adına mazeret belirtmek isteyen var mı arkadaşlar ?
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Alpaslan EKER
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Rıdvan ÇAKMAK
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Rıdvan ÇAKMAK, Adalet ve Kalkınma
Partisi sadece Rıdvan ÇAKMAK mı?
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Rıdvan ÇAKMAK
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: diğer arkadaşlar geliyor.
--Sedat AKKUŞ Meclis üyesi: Oğuz HANÇER bir beş dakika geliyor.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: geliyor tamam sorun yok. Cumhuriyet
Halk Partisi
--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Mert DİMİLİ, Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim Sevgili arkadaşlar Zeynep
AKIŞ SERİNTÜRK, Bu gün eşi geçen hafta Covid sebebiyle teşhis konduğu için karantinaya
alınmıştı. Bu gün onunda pozitif olduğu bilgisi geldi. Geçmiş olsun dileklerimizi bütün
meclisimizin adına iletiyorum. Sevgili Mert DİMİLİ, sömestr tatili sebebiyle çocukları ile
birlikte yurtdışında olduğu için burda değil. Sevgili EKER’in Alpaslan EKER’in dün bir kaybı
vardı eniştesinin vefatı sebebiyle başsağlığı dileklerimizi bu vesileyle iletmek istiyoruz ve
Sevgili Rıdvan ÇAKMAK dört arkadaşımızın mazeretli olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum
kabul edenler, etmeyenler oybirliği ile kabul edilmiştir.
05.01.2022 10.01.2022 tarihli Olağan Meclis görüşme tutanaklarının okunmuş olarak kabulünü
oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oybirliği ile kabul edilmiştir. Var mı ikaza
muhayyer durum. Yok olmadığına göre okunduğu şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum
kabul edenler, etmeyenler oybirliği ile kabul edilmiştir
Arkadaşlar adet olduğu üzere yine açılış konuşması kısmında bir şey söylemeyeceğim.
Bir kere daha grup sözcüsü arkadaşlarımızın konuşmalarını mecliste büyüklüğünü göz önünde
bulundurup omicrondan bizi korumak adına kısa konuşmalarını rica edeceğim ama ondan önce
iki misafirimiz var. Gruplar adına arkadaşlarımıza konuşma yaptırmadan önce izninizle onları
takdim edeceğim.
Geçtiğimiz Büyükşehir Belediye Meclisimizde bir sunum yapmıştı Sağlık İşleri Daire
Başkanlığımız Büyükşehir Meclisimizde ve Gençlik Aile Destek Merkezi tarafından yürütülen
özelikle uyuşturucu madde mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları sunmuştu bizlere.
benimdeki oradaki önerimle bütün bu sunumları eğer mümkünse
bütün ilçelerimizin
meclislerinde yapmanızı ikazımız bütün meclis üyesi arkadaşlarımız tarafından kabul görünce bu
gün bizle beraber Sağlık İşleri Daire Başkanımız ve bu konuda size bir merhaba diyecek hemde
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size bir sunum yaptıracak ve gurur duyuyoruz kendisiyle ve bir hemşerimiz var burda. Hepimizin
hemşerisi var. Kurşunlu Köyünden çıkmış İstanbul’a gitmiş. Orda Başkan Yardımcılığına kadar
yükselmiş. Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcımız Ekrem Başkanın da geçen dönem
İMAMOĞLU’nun da yardımcısıydı. Bu dönem abilik yapıyordu yine Başkan Yardımcısı
sıfatıyla. Sevgili Mehmet Murat Çalık’ın Yardımcısı Mülayim DEMİRTAŞ abi ve eşi ile
birlikte misafirimiz. Ona da izniniz olursa bir minicik bir selamla konuşması yaptıracağım. Bir
itiraz yoksa elbette deyip benim açılış konuşmam olsun bu Sevgili Mülayim abim gel buradan
bir boyun posunu görsün arkadaşlar. Benden çok seviyor konuşmayı bu arada haberiniz olsun.
Kısa tutar kısa.
--Mülayim DEMİRTAŞ Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı: Başkanım kısa
tutar deyip Bizi hemen bir yere sıkıştırdın. Arkadaşlar müsaade ederse birkaç kelime konuşayım.
Ben Kurşunlu kökenli bir ailenin çocuğum. İstanbul Beylikdüzü’nde ikamet ediyoruz. Ara sıra
Belediyemizin müdürlükleri ile birlikte yapmış olduğumuz iş ve işlemlerde var. fayda sağlamaya
çalışıyoruz bölgemize. Ne yapıyoruz biz, biz birazdan büyük bir belediyeyiz. Yani
üçyüzseksenbin nüfusa ulaştık. Takip ediyor musunuz bilmiyorum. Vatandaşın tamamını hiç bir
ayrım
yapmadan
kapsayan çalışmalara imza atan bir belediye olma gayretindeyiz.
Arkadaşlarımızla uyumlu çalışıyoruz. Başkanın dediği gibi omicronun yayılmasına ben sebep
olmayım en azından. Bu Meclisin önce Gemlik’e sonra tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederiz. Mülayim Abicim.
Arkadaşlar Beylikdüzü Belediyesiyle ortaklaşa yapmak istediklerimiz işler var. Bu güne kadar
yaptıklarımız var. Mesela geçen yıl dağıtığımız 250 bin domates fidesinin ata tohumlarından
ürettikleri fidelerin menşei orda ilk oradan almıştık. Sevgili Mehmet Murat ÇALIK’tan Fen
İşlerimiz, Park ve Bahçelerimiz ben seçimlerden önce gidip ziyaret ettim pek çok konuda ilçe iyi
diye gidiyorlar bakıyorlar bilgi alışverişinde bulunuyorlar. İnşallah Bu gün Arzu istedi. İmar
Komisyonu ve İmar dairesinden bazı arkadaşlarla beraber bölgeye bir gidilecek. Çünkü aslında
tarihsel açıdan eski bir ilçe çok yine de değil ama çok ciddi bir yenileme sürecini de başarıyla
atlattı. Gidip görmekte fayda var diyeyim ve Sevgili Sağlık İşleri Daire Başkanımız Bursa
Büyükşehir Belediyemizden burada demiştik. Onu kürsüye davet edelim.
--Mehmet FİDAN Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı: Çok
kıymetli Başkanım, çok Kıymetli
Meclis üyelerimiz,
Başkan vekillerimiz, kıymetli
Muhtarlarımız. Öncelikli olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur AKTAŞ Beyin
Sevgi ve Saygı Selamlarını sizlere iletiyorum. Onun adına ve şahsım adına sizleri sevgi ve
saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım biraz önce arz ettiler. Daha önce bu GADEM’le ilgili
madde bağımlıları ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde Gençlik ve Aile Destek
Merkezinin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyemizde bir sunum yapıldı.
Başkanımız orada dile getirdi. Diğer Başkanlarımızda dile getirdi. Meclis üyelerimizin kararıyla
ve Alinur Başkanımızın da direktifleriyle Bursa bünyesinde 17 ilçemizde bu sunumun
meclislerinde yapılması kararlaştırıldı. Daha öncesinde Yıldırım Belediyesinde yaptık bu
sunumu. Bu gün Gemlik Belediyemizde yapacağız. Yarın nasip olursa İznik Belediyemizde
yapacağız. Kısaca ben size bu selamları ilettikten sonra çağımızın vebası olan ve artık
gençlerimizi bizden koparan, ailelerinden koparan, kırlarda açmış olan gençlerimizi, kır
çiçeklerimizi maddeye bağlayan bu illetten nasıl kurtarabiliriz. Bununla ilgili gençlerimize nasıl
bir hizmet verebiliriz. Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde nasıl bir çalışma yapıyoruz
bununla ilgili arkadaşlar sizlere uzman arkadaşlarım sunum yapacaklar. Ben sadece dünya Sağlık
Örgütünün vermiş olduğu verileri sizlere arz edeceğim.
Dünya genelinde 247 milyon insan bu maddeyle temas etmiş durumda. Avrupa Ülkelerinde
88 milyon insan ve ülkemizde maalesef 1 milyon 300 bin kişi bu maddeyle temas etmiş durumda.
Alinur Başkanımızın şöyle bir talimatı var. Üç kişi de olsa, beş kişi de olsa, dernekler olsa,
muhtarlar olsa, sivil toplum kuruluşları ve belediyeler, siyasi yer bunun adı her ne olursa
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Olsun. Bbu uzmanlara yani bize Sağlık İşleri Daire Başkanlığına talimat verdi. Bu sunumun ve
bu bilgilendirmenin yapılması talimatını verdi.
Ben Gemlik Belediye Başkanımıza bu gün bizi burada kabul ettiği için teşekkür
ediyorum. Sizlere, Belediye Başkanımıza ve tüm katılımcılara sevgi ve selamlarımı iletiyorum.
Regaip Kandilinizi kutlu olsun diyorum. Mesafeye lütfen dikkat edelim. Sağlıkla ilgili Sağlık
Daire Başkanı olduğum için maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim diyorum. Hepinizi sevgi ve
saygıyla selamlıyorum.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederiz. Sunumu yapacak
olan arkadaşımızı alalım sahneye Kürsüye.
--Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından madde
bağımlılığı ile mücadele hakkında sunum Yapıldı.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir
sunum oldu. Özelikle Sosyal İşler Müdürlüğümüz bu konu ile ilgili irtibat mutlaka kuracak sizin
ile Bukle Hanım ne yapabilirsiniz, ortak bir müzakere edin diye bir kez daha teşekkür ederim.
Evet gruplar adına söz almak isteyen arkadaşlarımıza söz verelim. Yine alışkanlık olduğu üzere
sevgili Ercan BARUTCUOĞLU ile başlayalım.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Değerli arkadaşlar belediyemizin çok değerli
çalışanları, bugün misafir etmekten çok onur duyduğumuz Kadem’imizin değerli uzmanları ve
ayrıca bu sunumu yaptıkları için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve bizi izleyen değerli
Gemlik’li hemşerilerimiz ve burada bulunan herkesi, izleyicilerimizi selamların en güzeli ile
selamlıyorum Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun.
Evet değerli arkadaşlar çok güzel bir sunum aldık Bursa Büyükşehir Belediyesi malum
halkın sorun olarak yaşadığı veya sorun olması muhtemel olan her konu da Belediyemizin
kanununda bize vermiş olduğu görevler olarak bu konulara eğilerek, bu konular ile ilgilenerek,
bunlar ile ilgili eğitici, öğretici, uyarıcı ve önleyici çalışmalar yapılmakta. Bence en önemlisi
burada önleyici çalışmalar çünkü bir insanın bu müskirat dediğimiz içki, alkol ve her türlü
uyuşturucu maddeye karşı yani aklı baştan götürüp, böyle insanı geçici süre aklen malul yapan
maddelere alışmadan önce ve bunlara bulaşmadan önce, daha doğrusu gereken tedbirlerin
alınması önemli. Çünkü bunlara alıştıktan sonra bunların tedavisi, bunların sağaltımı çok zor
oluyor, zaman alıyor. Hem aile açısından büyük üzüntüler, büyük sıkıntılar oluşuyor. Hem devlet
bu konu da bir sürü tedbirler almak zorunda kalıyor ve bu önleyici çalışmaları babında da
yaptıkları çalışmaları duyunca çok memnun oldum. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederim.
Eminim İlçemiz de de bu konuda gerekli çalışmaları yapacaklardır. Bu cevapları ve bu
yapacakları çalışmalar için şimdiden teşekkür ediyorum.
Yine bu ayki toplantılarımızı başlatıyoruz ve çok mübarek bir iklime girdik şuan da Recep
ayının ilk günündeyiz ve hepimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah Recep ve Şaban ayını
bizler için mübarek kılsın ve cümlemizi Ramazanı şerife kavuştursun. Ramazanı şerifi şimdiden
üzerimize gölgesi düştü. Rahmet iklimi mağfiret iklimi olan bir ay hepimize tüm halkımıza kutlu
olsun diyorum. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ve bunun ile ilgili eminim ki
belediyemizde Ramazanla ilgili bunun kutlanması, farkındalık oluşturulması insanlara manevi
atmosfere girmeleri konusunda, gerek görsel, gerek işitsel ve her türlü medyanın kullanılması ile
gereken karşılamanın konusunda hassasiyetini talep ediyorum ve eminim ki bu hassasiyeti
paylaşıyorlardır kendileri. Şimdiden hayırlı mübarek olsun diyorum.
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Evet arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Ocak ayı içerisinde çetin kış şartları geçirdik güzel kar
yağdı. Tabii kar yağması ile birlikte ulaşımda bazı sorunlar yaşandı bu sorunlara tabi ki
müdahale hızlı bir şekilde müdahale edilmesi önemliydi. Gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerek
Gemlik Belediyesi bu konu da gayret gösterdiler. Fakat ben şehir içinde özellikle bazı yollarda
vatandaşların arabalarını çıkaramama gibi bir tuzlama ile ilgili bir takım sıkıntılar vardı. Onlar
eminim ki bizim çalışanlarımız ellerinden gelen her gayreti gösteriyorlar ama özellik ile bu kar
uyarısından sonra bunun ile ilgili müdahale araçlarını artırmak gerekiyor herhalde. Biraz daha
yani tuzlamaya önem vermek gerekiyor. Çünkü kar yağdıktan sonra ulaşımda zorlaşıyor. Bu
sefer müdahale araçlarının oraya ulaşımı da zorlaşıyor. Yani kar yağmadan önce bazı tedbirlerin
alınmasında fayda var. Bana çünkü gelen yansıyan birkaç vatandaşımızın işte aracımızı
çıkartamıyoruz böyle şeklinde şeyleri oldu. Eminim ki bundan sonraki yine Şubat ayında da i bu
içine girmiş olduğumuz bu Şubat ayında da kar yağabilir tabi. Gemliğimizin kışı Şubat ayın da
geçiyor on beş tatil de eskiden beri kar yağardı ve kar çocukların bir eğlencesi bir coşkusu idi.
Kar bazı medya organlarının dediği gibi felaket değildir arkadaşlar. Kar berekettir ve kar bütün
hastalıkların sağaltımın da, yayılmasında ve önlenmesinde bir araçtır. Havayı temizler, yeraltı
sularını adeta fuller. Yani yağmur ile yeraltı sularına %10 fayda sağlamaz iken kar sularının
nerdeyse tamamına yakını yer altı sularına iner bu amaçla da bu konuda daha tedbirli olunması
konusunda da uyarımızı yapmak istiyoruz.
Evet gene geçtiğimiz ay içerisin de bir hizmeti devreye aldınız halk market.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Halk Büfe
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Halk büfe evet market değil büfe. Gerçekten
seçimden bu yana halka yönelik olarak en iyi hizmetlerinizden biri diyebilirim. Tabi burada gıda
maddelerine erişimde bu işin bir hassas noktası var hani özellik ile satılan maddelerin süt olması,
yumurta olması, süt mamullerinden peynir olması, ekmek olması, bunların tedariklerin de sürekli
bir kalite standardizasyonu gerektiriyor ve denetim gerektiriyor. Şimdi süt tabi temel bir ihtiyaç
maddesi fakat sütün kalite oranlarının çok iyi düzenlenmesi gerekiyor. Sütün geldiği çiftliğin
hayvan hastalıkları açısından denetiminden tutun da onun soğuk zincir içerisin de son tüketiciye
kadar ki teminin de aksaklık olmasını kabul etmez süt çok hassas bir gıdadır. Yani Besaş’ın
yapmış olduğu pastörize uygulama. Pastörize sütü o büfelerin de satıyor pastörize süt ile şeyin
farkı şöyle yani pastörize süt beli patojen bakterilerin imha ederek içme kıvamın da hazırlanmış
bir süttür. Direkt olarak kullanılabilir. Ama çiğ sütü mutlaka evde kaynatmak gerekir. Onu o
amaçla ve ürün olarak da pastörize sütün derecesine göre üç dört gün ömrü devam edebilir ama
çiğ sütün yirmi dört saatten fazla ömrü olmaz
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok özür diliyorum. Sevgili
BARUTÇUOĞLU sözünüzü kesmiş olmayı istemem ama hassasiyetini paylaşıyoruz. Ama galiba
biri çiğ süt sattığımıza dair bir bilgi mi verdi sattığımız ürün de pastörize tam pastörize uht kutuda
değil tam yağlı pastörize süt.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Buradan bunun açıklanması iyi oldu yani
pastörize olması çok önemli yani pastörize olması çok önemli çiğ süt çünkü yani çok tehlikeli bir
ürün şöyle eğer zamanında müdahale ederseniz evde pişirirseniz iyi ama durduğu zaman evimiz de
bozulacak bir madde
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: %100 arkadaşlar meclis üyelerimize
birer paket yaptıralım demiştim onlar geldi mi tamam güzel afiyetle bak mutlaka geri dönüş
bekliyorum kalite noktasında.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi O nokta da ben ayrıca sevinç duydum bundan
yani pastörize olması kullanım açısından rahatlık bu halkımız erişim açısından da kolaylık olur.
Kullanımın daha yoğun ve vatandaşımızın evin de direk kullanması açısın dan da onun için bir
kolaylık teşvik ediyor. Ben bu hizmetin yapılmasını çok olumlu buluyorum yani grup olarak da
çok olumlu buluyoruz dediğimiz gibi bunun kalite noktasın da standardize ve fiyat konusun da da
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şimdi mesela fiyat konusun da dediğin zaman fiyat ve kalite oranını çok iyi ayarlamak lazım. Yani
tabi şimdi her kalitenin bir artı fiyatı oluyor tabi kalitenin değişik kıstasları var ama burada
vatandaşa yönelik olarak gıda maddelerine yönelik olarak bu hizmetin verilmesini uygun
görüyoruz ve bunların izlenmesi gerekir duyduğuma göre bu şeyin başın da İlhan DEMİRÖZ
vekilimiz gelmiş kendisi de meslektaşımdır. Buda yerinde bir karar kendisini tebrik ediyorum.
Çalışmaların da başarılar diliyorum.
Dediğim gibi yani bu kar yağışı ile birlikte meydana gelen bu aksaklıkların meydana
gelmemesi önemli yani özellik ile yolların tuzlanması konusun da tuz önemli yani bir espiri olsun
diye söyleyeyim bu halk büfelere birer miktar tuz da koyalım gerektiğin de kullanılsın diye.
Yani dediğim gibi arkadaşlar Şubat ayı toplantılarımızın Gemliğimize halkımıza hayırlar
getirmesini diliyorum. Tekrardan üç aylarımızı şimdiden tebrik ediyorum. Hepinize saygılar
sunuyorum.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim sevgili
BARUTÇUOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Grup
--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi:….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: sözcülerinden sonra söz vereceğim
--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: ….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: öylemi arkadaşlar cenazesi varmış
sevgili Dursun kardeşimizin buyurun
--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: ….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Allah yerinde dinlendirsin be konuşma
yapmayı istediğini düşündüm. baş sağlığı dileklerimizi ilet lütfen bütün yakınlarına meclis
grubumuzun, Milliyetçi Hareket Partisi adına sevgili DURDU buyurun
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım
kıymetli hazirun hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi ve Şahsım adına en kalben duygularım ile
selamlıyorum. toplantıda alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu
arada hemşerimiz Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcımız Bülent DEMİRTAŞ Beye de hoş
geldiniz diyorum. Gemliğimize de pozitif katkı sağlamasını temenni ediyorum. Zaten kendileri de
öyle ifade ettiler.
Beraberin de GADEM temsilcisi arkadaşlarımızın da Bursa Sağlık Daire
Başkanımızın yapmış olduğu sunumlardan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum.
Özellikle be özellikle rahmet aylarına giriyoruz. Üç aylara. Recep ayının ve Şaban ayının
bütün insanlığa kutlu bereketli ve hayırlı olmasını temenni eder Ramazanı Şerefenin de bütün
insanlığın mutlu bir şekilde girmesini temenni ediyorum.
Sayın Başkanım Gemliğin de gündemin de olan belediyemizin de gündemin de olan
belediye arkadaşlarımızın çalışma arkadaşlarımızın sözleşme süreçleri var. geçtiğimiz ay
belediyemizde çalışan kadrolu memur ve sözleşmeli memur arkadaşlar ile alakalı hususları
paylaştık. Sizin adaylık sürecinizden ve bugüne kadar ki istikrarlı ve iddialı bir şekilde devam
ettiğiniz ve bizim de takdir ettiğimiz eşit işe eşit ücret yaklaşımınız çok saygı değer. Bu anlam
da adaylık süreciniz de de Gemlik Belediyesini Gemliğin bütün kırsalın da ve merkezin de hizmet
elemanları olan arkadaşlarımız yaklaşık 330 kadar GEMTAŞ çalışanımız GEMTAŞ %100 Gemlik
Belediyesi kuruluşudur ve orada çalışan bütün arkadaşlarımız da KHK kapsamın da sözleşme
hakkını elde etmiş ve belediyemizin %100 çalışanıdır ve dolayısıyla kadrolu çalışan olarak
değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu anlam da kar sürecin de yapılan katkılara ve
çalışmalarından dolayı bütün arkadaşlarımıza başta şahsınıza ve ekibinize teşekkür ediyorum.
Halk ekmek büfelerinin yaklaşık 8 bin vatandaş, 8 bin ekmek alındığı bende biraz takip ettim.
Süt yumurta ilgi alaka var. Vatandaşın ilgi alaka göstermesi yani istikrarlı olur sürdürülebilir
olursa yani bundan tabi mutlu oluruz bunun için tebrik ediyoruz.
GEMTAR’ın hayırlı hizmetler vermesini bekliyoruz başkanımızın tabi burada desteğini
bekliyoruz.
Başkanım belediye başka adaylık sürecin de vaatlerinizden en önemlisinin bir tanesi de
buydu GEMTAŞ çalışanlarımıza tabi ki kıdem farkı muteberdir. Kıdem farkının dışında bütün
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sosyal haklarda eşit işe eşit ücret yaklaşımını vaat etmiştiniz. Bu anlam da çalışan arkadaşlarımız
sizden çok umutlular, biz de umutluyuz. bu anlam da beklentileri çok yüksek. Bende var olan
kısa bir bilgi var. İsterseniz bunu paylaşayım. Eksiklerimiz varsa eksik bilgi varsa bunu da
düzeltmek istedim.
Toplam zannedersem 400 çalışan işçimiz var sahada çalışan işçimiz var. Bunların 350 si
GEMTAŞ çalışanı 330 kadarı.
Bayram ikramiyesi olarak 1600 alan arkadaşlarımız var iken burada şuan da yanlış
anlaşılmamalı bir mukayese içerisinde değil sadece eşit işe eşit ücret anlamında konuyu
muhakeme etmek açısından bunları söylüyorum. Tabii ki arkadaşlarımız her şeyin en iyisine, en
güzeline layıklar bayram ikramiyesi 1600 iken GEMTAŞ çalışanları 450 lira almaktalar.
Almaktalar mı bunları soru olarak alın lütfen. daha iyi olur.
Yıllık yakacak katkısı 1600 iken GEMTAŞ çalışanları 540
Sendika ikramiyesi 1000 lira iken GEMTAŞ çalışanları 10 yevmiye
100 lira kira yardımı var iken GEMTAŞ çalışanları kira yardımı alamamakta mı?
300 TL. aile yardımı var iken GEMTAŞ çalışanları 230 lira mı?
Çocuk yardımı 115 lira verilirken GEMTAŞ çalışanları alamamakta mıdır?
Yemek yardımı 500 lira iken GEMTAŞ çalışanları 250 lira mı almaktadır?
Kreş katkısı 400 lira iken kapatabilir miyiz onu
--Meclis Üyeleri:
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Konuşmacı ben olsaydım ve iktidar da
da bulunmasaydı yanmıştı Belediye Başkanı sabote ettin benim konuşmayı derdim.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Kreş yardımı 400 lira iken GEMTAŞ çalışanlarımız
alamamakta mıdır?
Yıllık izin artı olarak 168 lira verilirken GEMTAŞ çalışanları almamakta mıdır?
Çocuk yardımı 115 lira verilirken GEMTAŞ çalışanları bundan mahrum kalmakta mıdır?
2021 yılı ilk altı ayda 7500 lira ücret alınırken GEMTAŞ çalışanları 3500 lira ikinci altı ay
da 6500 lira alınırken GEMTAŞ çalışanları 3200 mü almaktadır? bunları lütfen soru olarak alır ve
teyit veya ilave olur ise seviniriz.
Burada GEMTAŞ çalışanı diye ifade ettiğimiz yaklaşık on yıllık on iki yıllık çalışan eşit işi yapan
hatta daha yoğun çalışan arkadaşlarımız var. Ben vicdanen mukayese ettiğim zaman belki çevre
ilçeler de daha iyi durumda
Gemlik Belediyemiz olabilir bunun da sizinle gayretinizle
samimiyetinizle olduğunu düşünüyorum. Ama Gemlik üzerinde baktığımız zaman eşit işe eşit
ücret kapsamın da yani vicdanen şuan itibari ile kabul edilebilir bir durum olmadığını
düşünüyorum. Başkanım arkadaşların sizden büyük bir beklentileri var ben de gereken hassasiyeti
ve takdiri göstereceğinizi düşünüyorum. Galip bey Teşekkür ederim sağolun
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz sevgili DURDU İYİ
Parti adına Sevgili Sedat AKKUŞ.
--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sevgili Başkan Sayın Meclis Üyeleri Değerli Katılımcılar
İYİ Parti Grubu ve Şahsım adına ben de hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.
Geçtiğimiz günlerde ilçemizde mübadelenin 99 uncu yılı anıldı. Aynı acılar tekrar
yaşanmasın diyerek mübadelenin 99 uncu yıl dönümünde rahmet ve saygı ile anıyoruz.
İslam alemi için Ramazanın habercisi olan üç ayların başlangıcı Recep ayı bugün başladı.
Allah’ın izni ile Rabbim hem Ramazana kavuşmayı hem de üç ayların ülkemize huzur getirmesini
nasip etsin İnşallah.
Geçtiğimiz günler de belediyemiz ülkemiz de bulunan yüksek enflasyon koşulların da
temel gıdaya erişim sıkıntılarına bir nebze çözüm sunabilmek adına ekmek, yumurta, süt ve süt
ürünlerin de maliyet fiyatı ile vatandaşı buluşturarak halk büfelerin açılışını yaptı. Bu hizmete
emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
bir husus da ziraat bankası arkasında bulunan eskiden ücretsiz olan ama Bursa Büyükşehir
Belediyesi sayesinde ücretli olan otopark hususu vatandaş yada müteahhit inşaat yaparken kendi
parseli içerisin de yasal mevzuat gereği yapması gereken sayı kadar otopark alanı yapamadığın da
bunun ücretini belediyelere otopark yapsın diye veriyor. Burda da yani vatandaşın otopark yapılsın
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diye ödediği paralar ile otopark alanı kamulaştırıp daha sonra burayı vatandaşa paralı otopark
olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi sunmuş durumda. Bu Gemliğimize Bursa Büyükşehir
Belediyesinin atmış olduğu bir kazık gibi duruyor. Burada bir postan bir koyundan iki pos
çıkarmaya çalışmış gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi daha önce de 2019 da burayı ücretliye
çevirmeye çalışıyorlardı. bir kamuoyu tepkisi ile o zaman geri adım atılmıştı.
Bir diğer hususta geçtiğimiz ay Meclis toplantısında gündeme getirmiştik Yarım bırakılan
Çukurbahçe köprülü geçiş inşaatında alınmayan güvenlik önlemleri ve aydınlatmayı o gün Şamil
Başkan aydınlatmanın kargoyla geleceğini ve önümüzdeki günler de yapılacağını uyarı
levhalarının da takılacağını söylemişti. Ama üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Ama en son iki gün
önce geçtiğim de hiçbir değişiklik yok. Artı nereyi gösterdiği belli olmayan yarım bir levha vardı.
Artık o da yok. İyice atıl durum da kalmış. Ak Parti Grubundan tabi Gemlik ile ilgili bu konuların
takipçisi olmalarını ama bunların da çözümlerini ilçemize ivedilik ile sunmalarını bekliyoruz
toplantımız da alacağımız kararlar Gemliğimize hayırlı olsun.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz sevgili AKKUŞ.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına sevgili Emir BİRGÜN
--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Sayın Başkan Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım Değerli
Gemlikliler Belediyemizin Değerli Çalışanları Bende Sizleri Kendi adıma Cumhuriyet Halk
Partisi Meclis Üyeleri adına ve Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik ilçe örgütü adına saygıyla
sevgiyle selamlıyorum aramız da bulunan Meral Mülayim Demirtaş Beylikdüzü Başkan
Yardımcımıza da hoş geldiniz diyorum. Kendisi Mülayim Bey deneyimli bir meclis üyesi ve
deneyimli bir Başkan Yardımcısı. Gemliğimize verdiği desteklerden dolayı da çok teşekkür
ediyoruz Gemlik olarak
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Emir abi bir yanlış anlaşılma olmasın
Meral Mülayim Demirtaş dediğin şimdi
--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Hayır Meral eşi olduğu için
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: He öyle de
--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Genelde eş oluyor ama ben ismini öğrenmiştim. Herkes
de bilsin istedim.
Şimdi büyükşehir belediyemizin GADEM konusun da yaptığı sunum çok önemli
arkadaşlar özellik ile Gemlik için de bir farklı önem arz ediyor. Ama tabi bu tür çalışmalar
yapılmış olmuş olmak için olmaması lazım ve devamlı takip edilip değerlendirmelerin sonuçların
da iletilmesi lazım, tartışılması lazım. Ne kadar başarı elde ediliyor ve ne sonuçlandırılıyor. Ben
orada emeği geçen arkadaşlarımıza emeği geçen yetkili arkadaşlarımıza ve teknik danışmanlarına
da çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir görev üstlenmiş durumdalar. Gençliğimiz için,
geleceğimiz için diye düşünüyorum.
Biz de üç ayların mübarek olmasını diliyoruz.
Kar yağışın da ki öz verili çalışmandan dolayı belediye çalışanlarımıza da grubumuz adına
çok teşekkür ediyoruz.
Tabi olmasa çok iyiydi ama halk büfeler bir ihtiyaçtı. Bunu kim düşündü ise içimiz den
kim uyguladı ise ve kim destekliyorsa ve başarılı olması için kimler katkı sağlıyorsa biz de çok
teşekkür ediyoruz. Çok ta başarılı bir çalışma tabi gerçekten ihtiyaç olmaması daha iyi olur ama
bana gelen duyumlar da en çok lor satılıyor imiş yok satıyormuş ama bu tabi lorun kalitesi ile
mutlaka ilgilidir ama lorun fiyatının da çok ucuz olmasından dolayı yani insanlarımızın peynir
alamayıp evlerine peynire eşdeğer olarak lor götürmesi anlamına geldi benim için. Bu konunun
da değerlendirilmesi lazım başkanım önemli bir ihtiyaç.
GEMTAR’ın da kurulması ile beraber böyle başarılı bir çalışmaya imza atmasından da
ayrıca memnuniyet duyduk. Hayırlı işler olsun GEMTAR’daki görevli arkadaşlara. Tabi İlhan
DEMİRÖZ abimizin de mutlaka katkısı vardır. Bundan sonra da olacaktır diye düşünüyorum.
Milliyetçi Hareket Partisindeki Grup Sözcüsü arkadaşımızın eşit işe eşit ücret tanımı
bizlerinde yıllardır dile getirdiği ama siyasi iktidarlar tarafından çok ta dikkate alınmayan bir
söylem ben Osman arkadaşımdan böyle bir sözü defalarca tekrarlamasında çok memnun
olduğumu ve bizim de sizin de daha doğrusu gerekeni yapacağını grubumuz adına talep ediyoruz
Sayfa 7 / 20

sizlerden. Ne kadar başarılı olunur tabi bilmiyorum ama özellik ile bu ekonomik gelişmelerden
dolayı bütçemiz ne şekilde gerçekleşir bilemiyorum ama mutlaka eşit işe eşit ücret politikasının
takipçisi olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Şubat ayında alacağımız kararlarımızın da Gemlik için insanlarımız için hayırlı olmasını
diliyorum.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim sevgili BİRGÜN
Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Cevap hakkını kullanacak sevgili BARUTÇUOĞLU
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İYİ Parti sözcüsü arkadaşımızın ordaki tabi
şeylerini ben kabul etmiyorum, reddediyorum. Şimdi orası Gemlik Belediyesi tarafından malum
kamulaştırılan bir alan Niçin yapıldı? Otopark yapılması amacı ile yapıldı. Şimdi hemen hemen
iki üç seneden beri orası başı boş bir şekilde, Otoparktı yine otopark ama traktörünün pulluğunu
koyan mı dersin, hurda aracını koyan mı dersin, hiçbir işe yaramıyordu doğru düzgün olarak
orası. Ne zaman gitseniz orada bir yer bulamıyordunuz en kötü ihtimalle. Şimdi bunu buraya bir
taban düzenlemesi yapılması, buranın bir kontrole alınması, buraya bir güvenlik görevlisinin
konması. Yani bunlar buranın işlevsel hale getirilmesi kazık atmak mı oluyor yani, hizmet almak
başka şey, o tabiri tabi reddediyorum. Böyle bir şey olmaz. Yani Büyükşehir Belediyesi hizmet
getirmek amacıyla buraya bir yatırım yapmış orayı bir düzenlemiş. yani altını tabanını düzenlemiş
etrafını çevirmiş kaldı ki bakın şu anda yüzün üzerinde orda abonman var. Çoğu da bizim
çevredeki esnaflar ve on lira bir ücreti var günlük yani zaten ordaki oturan vatandaşlar da memnun
kaldı ki geliyorsunuz bir yer bulamadığınız da cadde üzerinde oraya aracınızı bırakıyorsunuz
işinizi görüp çıkıyorsunuz yani. Yani bu hizmetin zaten olması gereken şeyi buydu yani otopark
dediğiniz alan sadece başı boş bırakılmış orda araçları çekin gidi öyle bir otopark yok yani dünya
da böyle bir otopark yok.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: sevgili BARUTÇUOĞLU çok özür
dilerim arkadaşlar sevgili daire müdürlerimiz farkında değilsiniz salon çok uzun zamandır
kullanmadığımız bir salon her konuştuğunuz uğultu yapıyor içeride konuşmayı da bozuyor bu
anlam da ikazını yapalım buyurun sevgili BARUTÇUOĞLU
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: yani bu yapılan düzenleme sonuçta oraya bir
personel kondu etraf düzenlendi yani şuan da işlevsel hale geldi. Beklenen hizmeti veriyor orası
yani beklenen fonksiyonu yapıyor orası. Bugüne kadar orada ben defalarca girdim bir araç, kendi
aracıma bir yer bulamadım orada. Çünkü öyle bir lalettayn bırakılmış ki hatta bir haftadır on
gündür on beş gündür bekleyen araçlar var orda, vardı yani. Ama şimdi ne oldu normal bir
sirkülasyon var ücreti de hiç kimseden özellikle ben orada çalışanlara soruyorum yani bu konuda
herhangi bir şey gelmedi yani çok şimdiye kadar bir yada iki kişiden gelmiş dedi vatandaş da
memnun esnaf ta memnun artı oraya gelen insanlar da aracını oraya bırakıp götürüyor he bunların
tabi yeterlimi değil ayrı mevzu daha fazla olması lazım ama Gemlik gibi bir yerde malum bu gibi
yerlerin değerlendirilmesi lazım.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ücretli ücretsiz olması konusun da
yoruma açık işler bunlar elbette ben de Sevgili BARUTÇUOĞLU’nu desteklerim bu anlam da
çünkü birinci alınan para arazinin kamulaştırılabilmesine olanak sağlamak için alınan bir para. O
amaçla tüketildi zaten yasa başka türlü de kullanmana da izin vermiyor. ama fiilen işlev yükleye
bilmek onun daha efektif kullanılmasını sağlamak alt yapısını buna ayarlamak noktasın da yapılan
işi elbette yurttaşı rahatsız etmeyecek bir boyutta elbette rahatsız etmeyecek bir boyutta bir bedel
ile tahsil etmesin de bana göre bir mahsur yok ama düşüncenize de saygı duyuyorum ücretsiz
olması çok daha iyi olur elbette Gemlik de yaşayan yurttaş olarak
--Meclis Üyesi: ….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: öyleydi ama işte o alt yapı hizmetini
vermiyordu işte falan asıl burda Belediye Başkanınız olarak şu konuda sizden bir rica da
bulunabilirim Sevgili BARUTÇUOĞLU o yer Büyükşehir’e devir olurken Büyükşehir Belediye
meclisinde biliyorsunuz parayı biz topluyoruz normalde Büyükşehir’e parayı verip kamulaştırmayı
onlara bırakmamız lazım biz kendi aramızda yaptığımız görüşme ile parayı biz belediye de
bıraktık bizim şeyimiz de uhdemiz de oradan o bölgeden yaptığımız kamulaştırmaların tapularını
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da mahsuplaşmak sureti ile büyükşehir belediyemize devrettik. Devir esnasında dedim ki
lokasyön trafik sorununun özellik ile otopark sorununun yoğun olduğu bir bölge burayı bulunduğu
metrajda kullanmak efektif kullanmak anlamına gelmez mutlaka burada bir katlı elektronik
otopark yapılması talebimiz var demiştim Büyükşehir Belediye Başkanımızda makul bulmuştu
böyle de talimat vermişti bu konuda takibat rica ediyorum
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım Müdürle de konuştuk yani buranın
Büyükşehir’e devrinden sonra buranın hemen hızlı bir şekilde kullanılması amacı ile düzenleme
yapılmasını öncelik ile rica ettik, onu yaptırdık dedim ki şimdi buradaki alan çok önemli bir alan
yani Gemlik de en fazla ihtiyaç duyulan bir bölge dediğim gibi bu alanda saysanız kaç tane araç
alınır. yüz, yüz elli tane neyse belki çok zorlanırsa belki ikiyüzü bulmaz bile belki ama bunu
katlı yapar isek elektronik yani dediğiniz gibi sök tak sistemli
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: beşe katlar
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: evet bunu çarpı beş olur
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: aynen öyle
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: bu konu da da çalışma yaptıracağını söyledi
bana dedim burada çok güzel çalışma olur. Çünkü ihtiyaç burada çok fazla. Tam çarşının göbeği
şimdi araç orada hem esnaf da bundan şikayetçi hem de esnaf gelen müşterisi aracını oraya park
edemez ise nereye şey yapacak kendi aracını nereye koyacak ayrı bir problem yani orada bir
memnuniyet oluştu şuanda geçici Ama bu katlı olursa bu memnuniyet daha da ileri gider
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: bu konudaki takip bizim için kıymetli.
Arkadaşlar mübarek ezan okunuyor. İkindi vakti. Bir on dakika mola verelim. Hem havalansın
içerisi hem ibadetini yapmak isteyenler yapsın. Sonra sevgili BİRGÜN ve Osman DURDU ya söz
vereceğim.

II. OTURUM

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili DURDU bir ilave yapacağım dedi
ve ondan sonra Emir BİRGÜN bir ilave yapacak. Buyurun,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi Başkanım; İstiklal Caddesi bilhassa yazın ve her
zaman Gemlik ‘in en yoğun ana arterlerinden bir tanesi, ticaret yoğunlukluğu. Orda vatandaştan
olsun esnaftan olsun ve hatta orda çalışan otopark görevlilerinden olsun aldığımız bilgiler
ortalama hakikaten Ziraat Bankasının arkasında belediyemiz çok bence ciddi bir kamulaştırma,
güzel bir çalışma oldu. Çok güzel bir çalışma oldu orası. Yani istiklal caddesini rahatlatmak
açısından vatandaşın hareketin esnafın ticaretin katkı sağlaması açısından, yani oranın takozlu
arabalar bekliyordu aylardır. Yani orası açık oto pazarı gibi oto mezarlığı gibi bir hal almış. İfade
buyurduğunuz gibi evet belediye kamulaştırma yapmışsa araziyi kamulaştırmıştır. Yani oraya bir
hizmet gelecekse bir alt yapı gelecekse vatandaş memnuniyeti oluşacaksa bunun bir maliyeti
vardır. Bu konuyu ben özelikle hususen kendime sorumluluk edindim. Sizlerle paylaştık. Ercan
Bey’le de paylaştık. Burulaş Genel Müdürü’yle paylaştık, Alinur Başkanla paylaştık. Nedir o;
şimdi yazın Gemlik dışında ikamet eden vatandaş Gemlik ‘e bir gireyim, bir bakayım bir alışveriş
yapayım derken istiklal caddesine giriyor. Yol güzergâhında park edecek yer bulamazsa en fazla
bir tur daha atıyor, park edemezse ne yapacak, dönüyor gidiyor. Esnaf park yeri yok, kendi
dükkânının önüne park ediyor. Şimdi böyle olduğu zaman özellikle şunun altını ben çizdim dedim
ki bakın fiyatı cazip yapın. Özellikle esnafa abonman yapın esnaf kendi dükkanının önüne araba
koymasın müşterisi gelsin. Yani bu anlamda daha dikkatli olmak lazım. Sedat ‘çım yani o kazık
ifadesi doğru değil onu iade edesim gelir ama söylemeyeyim onu, bunlar doğru şeyler değil. Bir
hizmettir, hizmetin maliyeti vardır. Orda evet fiyatla alakalı rahatsız edici bir şey olmadıktan
sonra hizmettir ve asansörlü olması da ihtiyaçtır. Burulaş Genel Müdürlüğünün bana söylediği her
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eve bakalım yoğun talep olursa evet asansörlü sisteme de geçeriz. Bunun neresi kazık, teşekkür
ederim.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. Sevgili BİRGÜN,
--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Sayın Başkan bugün üzüntülü bir kaybımız oldu. Genç yaşta
Can ERTAN arkadaşımızı bizim Bursa siyasetinin ve Bursa’nın adına güzel yazılar yazan ve
kimseyi kırmadan güzel mesajlar veren çok değerli bir arkadaşımızdı. İşte COVİD ve arkasından
düşmeye bağlı bir beyin kanamasıyla birlikte ne yazık ki iki üç gün içerisinde tüm müdahalelere
rağmen vefat etti. Allah ‘tan rahmet diliyoruz. Çok üzüldük, şu saatlerde defnediliyor kendisi,
mekanı cennet olsun. Bir kez daha saygıyla anıyoruz.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederiz sevgili Emir BİRGÜN.
Evet son olsun, karşılıklı atışmaya dönmesin konu. Buyurun,
--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Şimdi Ercan Abi’nin dediğine de sizin paralı olabilir
dediğinizi de Osman Abi ‘nin işte kazık değildir dediğini de katılmıyorum. Şu yüzden; şimdi
orası kamulaştırma yapılırken en başta da söylemiştim aslında vatandaşın müteahhittin kendi
parselinde otoparkını çözemeyince belediyenin ben sana otopark yapıcam diye aldığı paralarla
yapıldı. Yani ben sana otopark yapcam diye vatandaştan para aldın. Orayı kamulaştırdın o
bütçedeki paraylan sonra otoparkı da vatandaşa geri ücretle yaptın. Nasıl şimdi nasıl kazık değil
bu? Bu bir. İki;
--Aydın BAYRAKTAR Meclis Üyesi: ……….
--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Çok varsa daha kötü zaten Aydın Abi, çok varsa daha kötü
yani. Çok varsa daha kötü.
İki: Orda Ercan Abi dedi; yüz kadar abonman oluştu falan yani hemen yirmi metre ilerisinde
katlı otopark var. Orayı da tercih edebilirlerdi. Burası da ücretsiz kalabilirdi, orda takozlu arabalar
var, pulluklar var diye paralı olmak zorunda değil. Hizmeti takip etselerdi yani orda takozlu
arabalar ben orda esnaflık yaptım yıllarca iki tane, üç tane öyle araba gördüm ama gün içinde gün
içinde oraya belki binlerce vatandaşın arabası çıkıyor giriyor. Şimdi ne oluyor biliyor musun orda
Ercan Abi orda şimdi şu oluyor; vatandaş on lira veremiyor arabasını Sinemanın önüne koyuyor,
diğer dükkanın önüne koyuyor, Trafiği kitliyor orda. 10 TL ‘yı vermemek için veremiyor çünkü,
çok geliyor gir çık 10,00 TL. Orda diyorsunuz ki kazık değil. Bak yüz tane abonman var diyorsun
günlük 10,00 TL dan ne yapar ayda o zaman 300,00 TL. alıyor bir abonmandan kaç para yapıyor,
dünya para. Bir tane personel çalışıyor. Gir çık 10,00 TL. günlük de 10,00 TL. öyle yazıyor orda
eğer yanlış yazmamışlarsa neresinden bakarsanız bakın Gemlik’e atılmış bir kazık ya. Bir kere
para otopark yapıcan diye aldığın para. Bu paraylan vatandaşa gelip paralı gelip otopark
yapıyorsun.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederiz.
--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Teşekkür ederim.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Karşılıklı konuşmaya, anlaşıldı. Sevgili
Sedat AKKUŞ; Otopark bedelleri üzerinden,
--Meclis Üyesi: …………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İzin, izin verirsen ben sözümü
tamamlayayım. Otopark bedelleri hesabı üzerinden yaptığın satın almayla vatandaşa ücretli hizmet
vermemelisin diyor.
Sevgili DURDU; Makul olmak kaydıyla bir miktar işletmenin devamlılığı açısından bir
miktar para alınması kazık demek değildir diyor.
Siz orda yapılan faaliyetin ortaya bir maliyet çıkardığını ve bu maliyetin en azından tahsilinin
bir düzen ve intizam oluşturabileceğini söylüyorsunuz. Takdir yurttaşımızın bütün bu konuşmalar
dinlendi.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Uzatmaya gerek yok.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şimdi,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama,
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--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bizim daha evvel,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 100 tane, 100 tane özür dilerim,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 100 abonman varsa esnaf arkadaşlarımız
özellikle 10 TL. yerine 5 TL. alsınlar. Doğru söylüyor otuzbin lira yapar yani öyle bir,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır hayır şöyle,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İşçilik maliyeti de olmaz,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Abonman abonman fiyatları günlük fiyat şartı
30,00 TL değil. Aylık abonman yapılıyor,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha o farklı,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Tabi. Farklı bir şey,
--Meclis Üyesi: …………..
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani esnaf zaten şimdi orda bırakın esnafı sadece
esnaf değil, vatandaşta bundan aslında eski haliyle şikayetçiydi. Ben orda hiç arabamı
bırakamadım ki, çünkü giremedim oraya.
--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Niye giremedin,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Gayret tam şekilde duruyordu,
--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Kullanıyor vatandaş o yüzden,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır kardeşim bu şekilde kullanma değil,
--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sanki boş …………..
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Senin kullanmadan anladığın şey,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İdareten akşama kadar bırakılan araba,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dilimi ısırayım nazar değdirdim sevgili
Mülayim Abi’ye az önce dedim ki bak bizim meclisimiz böyle işte,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bakın arkadaşlar,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Her siyasi parti birbirine saygı çerçevesi
içerisinde fikrini aktarabiliyor.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Gene de aktarabiliyoruz,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gözüm renkli nazar değdi,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Gene de aktarıyoruz yani maşallah, maşallah de,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Karşılıklı konuşmaya dönmesin. Gerekte
yok çok uzatmaya bunu,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Uzatmaya gerek yok,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Anlaşıldı, bütün yurttaş anladı.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şunu unutmayın arkadaşlar, bedava olan bir
şeyin kıymeti harbiyesi yoktur. Bedava olan bir şey hiçbir zaman kıymetlendirilmez bir süre sonra
o yani tamamen virane hale gelir.
--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: ……………
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Nerde olursa olsun.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Karşılıklı,
--Meclis Üyesi: ……………
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Karşılıklı konuşmaya gerek yok. Bunlar
düşünce,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ya sen niye ordan alevleniyorsun ya,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar,
--Meclis Üyesi: …………..
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ne alakası var. Derdim tabi,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Derdim tabi. Daha evvel,
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--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Başkanım,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet arkadaşlar,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Arkadaşlar bak spora destek amacıyla,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz almadan konuşmayın lütfen, söz
almadın konuşmayın. Ya da gideyim ben burdan,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Konuşun,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım şimdi spora destek amacıyla daha önce
verilmiş olan şeyler var. Onlarda da gir çık 10 TL. Yani Cami’ye şey Cami ‘ye diyorum, spora
destek amacıyla verilmiş olan şeylerimiz var. Yani demek ki demek ki bir uygulama. Bir akşama
kadar bide üstelik yani,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili BARUTÇUOĞLU, Tekin kardeşim
de diyor ki ya arkadaş Kumla da bu yıl şezlonglar koyduk, onu yaptık bunu yaptık. Cüzi bir miktar
bedel alabilmek için yaptığımız kiralama müracaatı Milli Emlak tarafından red edildi. Bedavaya
yaptık. Biz yaparken bedavaya oluyor da kıymeti anlaşılıyor da,
--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Bedava,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Büyükşehir yapınca mı olmuyor diyor bu
orda,
--Meclis Üyesi: ……………
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kifayeti müzakere edilmiştir. Sevgili Emir
BİRGÜN bu konudaysa,
--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Bu konu bir cümle,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söyleme lütfen ya, Bursa ‘da da mı
benzerleri var.
--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Hayır Bursa da benzerleri şöyle var. İlk yarım saat ücretsiz
o, o bölgede o lokaysan da da biz eğer ilk yarım saat ücretsiz yaparsak oradaki bir çok
vatandaşında esnafında işine gelir.
--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Gir çık …..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Belki de öyledir ya,
--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Doğrusu budur yani,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, teşekkür ederim. Evet yeteri kadar
yeteri kadar müzakere ettik arkadaşlar izninizle gündeme dönüyorum. Konulara ilişkin görüşlerimi
bende aktarayım. Sevgili BARUTÇUOĞLU en çok sizden hassasiyet bekliyorum.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hassasiyet bekliyor…….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kazık olduğunu düşünebilir ya, bırak
düşünsün.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: …………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki.
--Meclis Üyesi: ………………
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama işte kazık kelimesiyle de edep çok
böyle bir araya olmadı,
--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: ………….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki. Dini Bayramlarla ilgili özellikle
önümüzdeki Ramazan Bayramıyla alakalı bir temennilerinize katılıyorum. Sevgili
BARUTÇUOĞLU konuşması esnasında Ramazan Ay’ına mübarek Ramazan Ay’ına hazırlık
yapmakla alakalı fikrini ve bu konuda üstümüze düşeni yapacağımızdan dolayı duyduğu, hatta
şöyle itimadı aktardı. Teşekkür ederim.
Çalışıyoruz, bir kere aşağıda sevgili Allah gani gani rahmet etsin Kamil BEKİ ‘nin
Başkanlığında bir grubun bir grup hayırsever yurttaşın gayretiyle yürüyen bir Zeytin Dalı Derneği
vardı biliyorsunuz, sabahları çorba çıkartıyorlardı vesaire. Yer bizimdi, biz onlara bir takım
destekler vermeye çalışıyorduk. O işbirliğini biraz büyüteceğiz. Allah nasip kısmet ederse
Ramazanda zaten bütün etkinlikleri birlikte biz yapacağız onlarla. Üzerine bundan sonra buda
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müjdesi olsun buradan söylemenin bir mahsuru yok. Eskiden cenazelerde cenaze akşamları
evimize cenazemiz varsa şayet konu komşumuz birer kap yemekle gelirdi. Yemeği
düşünememişsinizdir uğraşacak haliniz yoktur aklınıza bile gelmemiştir deyip kendine yaptığı
yemekten bir kapta bize getirirdi. Biz yurttaşımızın en yakın komşusu yerine gireceğiz. Böyle
yerlere de bu aş evimiz üzerinden sıcak yemekte göndereceğiz. Evde tek başına kalan yurttaşımız
için benzer çalışmalar yapacağız. Zorda olanın yanında olmaya devam edeceğiz hep birlikte.
Çok teşekkür ediyorum. Hem teşekkür ediyorum hem sitemimi de dile getireceğim
izninizle. Gıyabınızda söyledim çünkü yüzünüzü de söylemeliyim bunu. Çok teşekkür ediyorum.
Bu Halk büfelerini kurabilmek noktasında eğer destek vermeseydiniz o şirketin kurulmasına,
Gemtar’ın kurulmasına ben yapamazdım o işi. İşin bir tarafı para çünkü, o para alışverişin
ticaretini belediye iştiraki olmadan yapmak mümkün değil. Dolayısıyla muhalefet partileri iktidar
partileri bir araya geldiniz. Dediniz ki bu iş doğru iş yap kardeşim bunu al sana yetki, şirketi
kurduk çok şükür.
Ya o halk büfeler vallahi billahi tallahi Cumhuriyet Halk Partisinin büfeleri değil ya, bu
belediyenin sizin verdiğiniz destekle açılmış büfe bunlar. Açılışında sizi göremedim çok üzüldüm
ya. Yani hiç biriniz yoktunuz. Vallahi çok üzüldüm. Biz burda biz burda Türkiye’nin her yerinde
başka burda başka bir siyaset modeli yaşıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Ayrışmanın değil birlikte
olmanın yararlı olduğunu savunuyoruz. Bunu becerebildiğimizde önümüzde kimsede duramıyor.
Orda ben çok isterdim sizde olun, sizde benim meclis üyelerimin yaptığı gibi vatandaşla temas
edin, hala da yapın bak. Orası bide arkadalar bana bırakmayın orası beni üçbin sene falan
belediye başkanı yapar ha. Öyle yerler oralar, bırakmayın bak o alanı boş. Gelin vatandaşla kontak
kurma yeri orası, şikayetini, memnuniyetini dinleme yeri, çoluk çocuğa harçlık verme yeri, vallahi
billahi bak. Askıya para geldi. Yazdık 110 tane ekmek, benim adıma 100 tane dedi, biri 10 tane
dedi, biri 4 tane dedi, askıdan ekmek veriyoruz. O gün de özellikle çocuklara verdim ya gelen,
dedim ki parayı uzatıyor ihtiyaç sahibi değil, 10 TL ‘lık ekmek istiyorum amca diyor. Oğlum az
önce biri geldi, bir amca dedi ki burada karnesi başarılı olan öğrencilere benim adıma ekmek ver
dedi. Nasıl senin karnen, takdir aldım diyor. Peki o amcadan hediye 10 TL. sana, al 10 TL’ lık
ekmeği deyip gönderdim çocukları. Böyle bir yer vallahi bak, bana bırakırsanız orayı üçbin sene
belediye başkanıyım haberiniz olsun. O kadar yaptırtmayın bana bu işi, o kadar yaptırtmayın bana
bu işi.
Halk büfe ‘deki ürünleri sevgili BARUTÇUOĞLU hassasiyetin benim içinde geçerli çiğ
sütün bakteri üretme yeteneği pastörize süte göre çok daha yüksek. Aslında istiyordum ki ben
benim Bursa ‘da Gemlik’te önce Sedat ÖZER araştırdı. Önce Gemlik’teki üretici mümkünse bir
araya getirelim bir kooperatif kurduralım onların sütünü alayım falan ama yeterli şey yok
Gemlik’te, sonra Bursa ‘da araştırdım. Yenişehir de buldum bide Mustafakemalpaşa da buldum.
Neydi orda ki,
--Meclis Üyesi: …………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır hayır kooperatif. Damızlık evet, Et
Üreticileri Birliği ismi ama süt üretimi de var onların. Onlarla konuştum. Pastörizasyon yok
onlarda da. Çiğ satmam gerekiyor. Bir baktım işe, işte bilmem sütmatik koyacağız. Her seferinde
onu yıkamamız gerekiyor falan filan derken tehlikeli. Gıda bu. Kaş yapalım derken göz çıkarırız.
Eskişehir Mahmudiye’de bir kooperatif buldum. 180 ortaklı ama ihtiyaca göre ortakları dışında da
alım yapan, yapabilen. Günde de aşağı yukarı şuan 18 bin litre süt toplayan bir kooperatif bu.
Dolayısıyla bizim bu halk büfeler aslında Eskişehir Mahmudiye’de hayvan beslemekte, süt
üretmekte zorlanan köylüye de yardım oldu. %10 fazla para kazanıyor artık. Tabi. Yurttaşımızda
içinden hiçbir hile yapılmamış, özelliklerini sonuna kadar taşıyan. En son gelen partinin yağ oranı
3.8. Etiketlerinde 3 diyoruz mesela. Müthiş bir rakam 3.8. Tam yağlı, pastörize edilmiş, kokusu
alınmış, çocuklarımızın da hani “aa bu kokuyor” demeden içebileceği, tüketebileceği bir süt bu.
Çokta güzel yoğurdu oluyor. Denedik. Ben kendi yemediğimi, çocuklarıma yedirmediğimi orada
sattırmam zaten. Geçen hafta son kullanma tarihi, daha bilemiyoruz da ne kadar tüketilecek. İşte
1.800 litre civarında sütümüz son kullanma tarihine yaklaştı. Bugün bitiyordu mesela o tarih. Dün
satın alma yaptırtırdık Sosyal İşler Müdürlüğümüze. Halk market kullanıcılarına gittik dedik ki
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“Bunun son kullanma tarihi geldi. Bugün yoğurt yapacaksan al kardeşim” dedik. Hepsini dağıttık.
Ya fakir fukaraya faydası var. Yurttaşa sağlıklı ürün tüketme fırsatı veriyor ve emsallerinden
arkadaşlar en az %30 ucuz bak. Emsal yani elmayla elmayı mukayese etmek lazım ya. Süt
ürünlerimizde öyle, maalesef lor aslında niye öyle çok biliyor musun? Fiyatı ucuz olduğu için
değil. Az, az. Peynir yapabildiği kadar. Lor biliyorsunuz bir yan üründür. Peynir yaparsın. Peynir
altı suyundan evet, lor yaparsın. Kalan suyu çöp olur zaten.
Sadece su kalır. Dolayısıyla çocuklar topladığı 20 ton sütün 1 tonunu tereyağı, 1 tonunu
peynir yapabiliyor ancak. Satış kapasitesi bu olduğu için. O 1 ton karşılığında bir o kadar da şey
çıkıyor, lor. Az olunca da kıymetli. Bir de çokta güzel lor. Afiyetle tüketsin bütün çocuklarımız
inşallah. Hep beraber destekliyoruz o “hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” sözünü. Buradan da
memnuniyetle söylüyorum. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP’si, CHP’si, İYİ Partisi ayrı
ayrı değil. Hanginizin haberi olsa, hangi meclis üyesinin bu konuda “böyle bir sıkıntı var benim
memleketimde” diye bana gerek kalmaz müdahale edersiniz. Onun için Allah aşkına uzak
durmayın oralardan. Gidin, gidin orası sizin ya. Belediyenin. Oturun, yurttaşla sohbet edin.
Çalışan personele yardımcı olun.
Karla mücadele konusunda bende çok teşekkür ediyorum. Sadece Fen İşleri Müdürlüğümüz
de değil. Hem Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, hem Park Bahçeler Müdürlüğümüz var güçleriyle
çalıştılar. Bu yıl yeni bir ekipmanımız var. Daha önce elle atılıyordu. Yâda traktör arkasında
küçük, ufak tefek dağıtılıyordu tuz. Makinemiz var artık. Kamyonumuzun sırtında duruyor. O
dönerek tuzlamayı yapıyor. Ama mesela şunu da kararlaştırdık. Hemen bizim tuz taşıyan
kepçelerimize, arabalarımızın önüne aynı zamanda yolu küreyen o aparatlarda monte edilecek.
Tuzla alakalı bir tane daha makine almak istiyoruz. Hazırız aslında yani o gece benim Fen İşleri
Müdürlüğümde, ilgili bahsettiğim müdürlüklerimde bütün gece nöbetteydi. Bütün gece.
Tuzlamasını yaptı. Onu yaptı. Bunu yaptı ama arkadaşlar Karayollarına ait çalışma alanları var.
Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait çalışma alanları var ama Bursa’nın tamamında bir sorun
vardı ve biz Karayollarından da, Büyükşehirden de “hadi şu sorumluluk sahalarınızı tamamen siz
yapın. Biz kendi işimize bakalım” diyemedik. Aradık iki şeyi de, bölümü de irtibat içinde olduk.
Bize tuz getiren arabalar rötar yaptı getiremediler. Nilüfer Belediyemizden, Bursa Büyükşehir
Belediyemizden gittik tuz takviyesi yaptık. Dayanıştık bu anlamda. Bazı bölgelerde sorun yaşandı.
Ama ucuz atlatılan bir şeydi bizim için. Böyle, hani vatandaş istiyor ki her noktadan evime
gireyim çıkayım falan ama aynı zamanda yazlık lastikle yapayım bunu. Kara biraz belediyeler
alışıyor. Yurttaşımızda alışacak. Uygun hareket edecek gibi de bir yeri vardı bende.
Huzurlarınızda bütün çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum bu anlamda.
Gemtaş çalışanlarıyla ilgili Sevgili DURDU soruların oldu. Mutlaka rakam sorduğu için,
mutlaka Galip Abi cevap verelim Sevgili DURDU’ya. Hazırlık yap ikinci toplantıya getirir
verirsin rakamsal karşılıklarını ama “eşit işe, eşit ücret” hani günün sonu derler ya. Orada belli
olur. Hepsi benim personelim. Gemtaş’ın çalışanı personelim. Kadrolu dediğimiz 76 arkadaşta
benim ailemin parçası. Sözleşmeli personelde benim, devlet memuru da benim. Aralarında bir
denge kurmak, birbirlerine yaklaştırmak, mümkünse yukarıdakinin hakkını kesmeden bunu
yapmak gibi bir derdimiz var ama ya başladığımızda öyle bir uçurum vardı ki oraya almakta da,
hani bir seferde bunu yapmakta mümkün olmuyor. Belediyenin bütçesinin tamamını bırakmamız
lazım. Onun için bütün çalışan arkadaşlarımıza ve sizlere de şunu söylemek istiyorum. Bu konuda
artık kefaretinizi alabileceğime inanıyorum. Gemlik Belediyesi çalışanını mutlu etmeden
yurttaşını mutlu edemeyeceğine inanan bir anlayışla yönetiliyor. Elimizden geleni yapacağız.
Elimizden ne geliyorsa. Haklarını helal etsinler diyeceğiz. Masadan birbirimize sarılıp kalkacağız.
Yürütüyorlar şuan o çalışmaları. 330 personel Gemtaş üzerinden Sevgili Galip GÜR ’e bağlı
biliyorsun.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Galip Bey’den şikâyetçiler. ………….Galip Bey çok
dinlemiyor.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şöyle günün sonunda oda onlar için
yapabileceğimiz en iyi yapmak peşine şey yapıyor. Tavır koyuyor. Hiç sorun yok. Elimizden
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geleni en iyi şekilde yapacağız. Ama onlara da şöyle söylüyorum. “Çocuklar evet, sizi de en az
benim çocuklarım kadar rahat yaşatmak istiyorum.
Sizin çocuklarınızı da ve fakat ben belediye başkanıyım. Bir dahaki dönem aday olacağım.
Bir şeyler de yapmam lazım. Biraz para bana da ayırın” diyorum yani.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Döner, döner. Hiç tereddüdüm yok. Eğer
kendi personelim mutlu değilse, Gemlik’te yaşayan herhangi birini mutlu etmem mümkün değil.
Ben yani sadece bu işin başında sevk, idarede, işte projeksiyonu açıklamakla, oraya
yönlendirmekle falan ilgili çalışmaları yapabilirim ama hepsi benim sokaktaki yüzüm.
--Meclis Üyesi:
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aynen öyle. Dolayısıyla bu konudaki şeye
de, desteğe de teşekkür ediyorum.
--Galip GÜR Meclis Üyesi: Başkanım bir söz söyleyeyim bu arada
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam
--Galip GÜR Meclis Üyesi: Bununla ilgili özellikle. Rakamsal olarak değil ama şöyle bir
şey var yani bunu yadsımadan o arkadaşlarımın bunları da değerlendirmesi lazım. Biliyorsunuz
2018 yılında bütün kamuda taşeron olarak çalışanların hepsi kadroya geçti. Bunların içerisinde
yalnızca ve yalnızca belediyedeki çalışanlar kadro dışı bırakıldı. Gemtaş diye bir şirketin içine
koyuldu. Şimdi sonuçta biz ne kadar kamusal kurum olsak ta bizim bütçemiz belirli şeylere elveriş
verip vermediğini, sonuçta taahhütlerimiz var. Onların yerine getirilmesini. Tabi ki “eşit işe, eşit
ücret” ama oradaki açığı da çünkü biz 2020’nin Haziran’ına kadar 696 Sayılı KYK ’da ne
verdiyse devlet onu vermek mecburiyetinde kaldık.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Doğru,
--Galip GÜR Meclis Üyesi: Bunun dışına çıkamadık. O yüzden de açı çok var. Mümkünse
tabi ki ben Uğur Başkanımın da, bütün herkes te aynı şeyi düşünür. Herkese eşit ücret vermek.
Ama tek bir şeye bağlıydı ya. “Bu belediye çalışanları da kadroya alıyorum” deseydi bunlar
olmazdı
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Her şey bitmişti zaten.
--Galip GÜR Meclis Üyesi: Teşekkür ederim.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. Bütün hem
muhalefetin, hem iktidar partisi mensuplarının yani her partinin görüşü bu konuda alın teri
akıtanın hakkını en makul şekilde ve en hızlı şekilde vermek. Derdimiz bu. Bunu deneyeceğiz.
Sevgili BARUTÇUOĞLU söz vereceğim. Bununla ilgili mi konuşacağız?
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şeye ilaveten, demin ki sözlerime ilaveten merhum
Kamil Hocamızı bir kez daha rahmetle analım. Kendisi malum hem eğitimci, aynı zamanda bir
vakıf insandı. Yeni ben yakinen tanıdığım bir insandı. Gerçekten kaybıyla büyük üzüntü
duyduğumuz bir insan. Allah rahmet eylesin. Babasına da, tüm ölmüşlerimize de rahmet etsin.
Ben Kamil Hocamızın isminin yaşatılması için bir eğitim kurumu mu olur veya bir hayır
müessesesi mi olur, bir yere onun ismini vermeyi sözlü önerge olarak bunu kabul etmenizi rica
ediyorum.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gemlik Belediye Meclisinin kendi
yapmadığı sürece Gemlik Belediyesi, herhangi bir eğitim kurumuna isim bulması, vermesi
mümkün değil. Bunu daha önce konuştuk biliyorsunuz ama,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yapılacak olanda olabilir
--Meclis Üyesi: ………….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şöyle Gemlik’te bu yıl Allah’ın izniyle bir
ilkokul şeyde,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Çevre yolunun öbür tarafında,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Odun depoları bölgesinde,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Çevre yolunun ötesinde,
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aynen öyle. Çakaldere Mevkiinde. Bir
Endüstri Meslek Lisesi, eski endüstri Meslek Lisesinin bulunduğu alanda, TOGG tarafından bir
tane 16 derslikli okul Umurbey’de, TOKİ tarafından bir ortaokul Cihatlı bölgesinde yapılacak bu
yıl. Onlardan bir tanesine Sevgili Kamil BEKİ’nin isminin verilmesi bize de büyük kıvanç olanağı
sağlar.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dolayısıyla bu mevzuda da benden daha
mahir olmanız lazım. Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden bunu organize etmemiz gerekir ama söz
veriyorum okullardan birini, Cihatlı’da ki okullardan birini mutlaka biz devredeceğiz ya yarım
olan okulu. Bayram DEMİR ’in isminin verilmesini talep edeceğiz. Birine Bayram Abi’nin, birine
de Kamil Abimizin isminin verilmesini birlikte önerelim.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Önerelim ve bunu takip edelim.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ve bunu sağlayalım evet. Dini bayramlarla
alakalı hem milli, hem dini bayramların çocuklarımız tarafından bir sonraki yıl iple çekilecek
kadar, sevinecek bir argüman haline gelmesini biz sağlamaya çalışıyoruz. Covit sebebiyle
geçtiğimiz yıl yapamadık ama bu yıl yine o hani burada bir senede yaptık hani. Çok güzel oldu.
Çokta ciddi katılım aldık. Meddahlarımız gelsin. Hacıvat-Karagöz oynatalım. Yetenekli seslere
gelsinler. İlahiler okutalım falan durumuna getireceğiz onu bu yıl yine. Bu anlamda önerisi olan
arkadaşımın önerisini memnuniyetle bekliyorum.
Bu arada bir teşekkür de elbette Gemtar’da hiçbir belediye meclis üyemiz “biz buradayız. Biz
varken niye böyle yapıyorsun?” demedi. Bir kere hepsine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum
ama teşekkürün büyüğü İlhan Abiye. Sevgili İlhan DEMİRÖZ’e. Arkadaşlar memlekette üç beş
maaş alan bir sürü adam varken bir kuruş almadan yapıyor bunu. Hiçbir kuruş almadan ben
biriktirdiğim ne varsa İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle Gökhan GÜNAYDIN üzerinden.
Efendime söyleyeyim Bakanlıkla, Tarım Komisyonunda görev yapmış olma münasebetiyle, diğer
belediyelerle milletvekili olması münasebetiyle kontak kurmakta da çok mahir. Umuyorum çok
faydalı da olacak bize. Bir daha söylüyorum. Hiçbir tek kuruş almadan da yapıyor. Buda örnek
alınsın diye üst üste, her yerde söylediğim bir şey. Huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum bu
mevzuda da. Buda son sözlerimiz olsun ve izninizle misafirimizde var. Gündeme başlayalım.
Evet, teklifler başlığında birinci maddeyi okuyalım arkadaşlar.
--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Kültür İşleri Müdürlüğünün, Cemil MERİÇ ve Yunus EMRE
Kültür Merkezlerimizin diğer kültür merkezleri ücretleri baz alınarak, ücret tarifesi belirlenmesi
ile ilgili yazısı.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddesinin okunmuş olarak
kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Konunun Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler?
Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şimdi bu kültür merkezlerinin kullanımında
eğitim amaçlı ve bu amaçla talepler ile başka amaçlarla bunu bence bir ayırmak lazım.
--Meclis Üyesi: Eğitimse ücretsiz …….
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Eğitim amacıyla olanları mümkün mertebe, evet
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyon bu gözle de bakacak. Bende
şöyle bir katkı yapayım ona. Arkadaşlar bu sanatsal faaliyetler konusunda da bu işten para kazanıp
kazanmadığına da bakın gelenin. Yani bilet satan tiyatro grubuysa seans, seans ücretini alın ama
bilmem ne okulundan okul aile birliği çocuklar için bir tiyatro etkinliği düzenlemiş, bilet satmadan
oraya gelmişse buna benzer şeyi de Kültür Müdürlüğümüzün takibi noktasında hassasiyet gösterin
bunlara.
--Galip GÜR Meclis Üyesi: Başkanım şöyle de bir şey var o konuda. Normalde öğrenci
yetiştiriyor çocuk mesela ücretli. Buranın hazırlanmasıyla alakalı bir masrafları oluyor. Orada
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organizasyon yapıyor. O kadar masrafı alıyorsa ona da bu toleransı göstermek lazım. İlle bileti
mesela 10 lira maliyeti varsa, 10 lira alıyorsa bu adam 20 liraya satmıyorsa, kâr etmiyorsa bu işten
ondan da daha düşük bir ücret alalım derim. Çünkü var o yani.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Geliyor bunlar bana da ama onu da işte
dediği gibi ayırmak da onu çok kolay değil. Dolayısıyla karşılığında ücret alınan, biletle satılanla,
biletsiz yapılan arasında mutlaka bir fark olsun. Bütçe komisyonumuz konuya böyle baksın. 2.
Maddeyi okuyalım lütfen.
--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediye Mallarının ve
Gelirlerinin Mecburi Kamu Hizmetlerinde Kullanılması ile ilgili yazısı.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Galip GÜR konuyla alâkalı bir
bilgi alalım. Belediye Mallarının Gelirlerinin Mecburi
--Galip GÜR Meclis Üyesi: Büyükşehir Meclis Üyesi arkadaşlarım bilir bu konuyu.
Kamuya yararı kararı aldığımız zaman haciz yapılmıyor. O yüzden de Büyükşehirde aldık bunu.
Gemlik’te de almakta fayda var diye düşünüyorum. Daha önceki dönemlerde de alınıyordu bu.
Refik Başkan zamanında da alınıyordu. Bir rutin bir karar bence. Her yıl da alınmasında fayda var.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Direk oylayacağım. Ama bu konuda
grupların görüşlerini alalım. Bir mahsuru yok. İlgili gündem maddesinin okunmuş olarak
kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Dairemizden geldiği şekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum konunun. Kabul edenler, etmeyenler?
Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 3. Madde lütfen.
--Mahir
DAĞ
Meclis
Üyesi:
Kültür
İşleri
Müdürlüğünün
7.
Uluslararası Gemlik Zeytini Festivalinin 2022 yılında 9-10-11 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi
ile ilgili yazısı.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddesinin okunmuş olarak
kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Arkadaşlar bu yıl Zeytin Festivalimizi aynı zamanda geçtiğimiz meclis Sevgili Mahmut
SOLAKSUBAŞI da bu konuda hassasiyetini ve önerisini dile getirmişti. 11 Eylül Gemlik’in
Kurtuluşu’nun 100. Yıldönümü. Dolayısıyla ona yakışır bir şekilde kutlamak lâzım noktasından
hareketle önerdik. Gemlik’in kurtuluşunu da içine alan bir takvimle Zeytin Festivalini
birleştirelim. O dönemde yapalım diye bunu Milli Eğitim Kültür Spor Komisyonuna
yollayacağım. Komisyonumuz ve diğer meclis üyelerimiz de elbette komisyonumuz aracılığıyla
hem tarih takvim, ama aynı zamanda içerik konusunda da bütün talep ve tavsiyelerini iletsinler
lütfen. Sonra geç kalındı bu iş için eleştirisine muhatap olmayalım bir kez daha diyeyim. Bu
konuyla ilgili görüş belirtmek isteyen yoksa konunun Milli Eğitim Kültür Sanat Komisyonu’na
havalesini oylarınıza sunayım. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir
sonraki madde lütfen.
--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün İlçemiz Küçükkumla
Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli Revizyonlu Uygulama İmar Planı askı
itirazları kapsamında yapılan plan değişiklikleri Gemlik Belediye Meclisi’nin 11.10.2021 tarih ve
142 sayılı kararı ile 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye
Meclisi’nin 11.11.2021 tarih 1851 sayılı kararıyla onaylanmış olan plana askı süresine gelen
itirazlarla ilgili yazısı.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddesinin okunmuş olarak
kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,
etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Önerge var mı?
--Meclis Üyesi:…….
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aa özür dilerim. 5. Maddeyi son maddeyi
okuyalım.
--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün görev ve çalışma
yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar Gündem maddesinin okunmuş
olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Birtakım kalemlerde yurttaşa yardım yapmak noktasında yasal mevzuat gereği zorlanıyoruz.
Bunlardan bir tanesi yakacak yardımı, birisi öğrenci desteği, buna benzer işleri de yapabilmek
adına yönetmelikte bir takım değişiklikler yapılabileceğine dair örnek belediyeler bulduk.
Yönetmeliği değiştirmişler. İlgili yönetmeliği onaylattırıp, meclislerinde kabul ettikten sonra,
onaylattırıp uygulamaya geçmişler. Kuşadası Belediyesi’yle buna benzer bir şey gördük. Onlar
yolladılar bize. Onun üzerinde çalışmak üzere konuyu komisyona göndereceğim. Henüz ham,
değiştirilebilir, ilave edilebilir, konuşulabilir durumda bu. Derdimiz belli. Dolayısıyla konuyu eğer
sizin için de uygunsa Hukuk Komisyonuna göndereceğim. Orada değerlendirilmek üzere.
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Arkadaşlar 2
önergemiz var. Bunlardan bir tanesi bilirkişilerden kaybettiğimiz, vefat sebebiyle aramızdan
ayrılmış olan bir arkadaşımızın yerine 15 gün içinde bir kişinin bildirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla
2 gündem maddesini de, özür dilerim 2 önergeyi de gündem maddesi haline gelmesi noktasında
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kabul etmeyenlere bir şey
yok. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bunlardan biri dediğim gibi bir eksilmenin yerine tamamlamak
adına bir konu. İlgili komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy
birliğiyle kabul edilmiştir. Önergelerden bir tanesi de arkadaşlar bugün basında da, dün basında da
konu oldu. Basın bu anlamda ön alacağım derken parti grupları arasında sorun yaratıyor. Basın
mensubu arkadaşlarımızı da ikaz edelim. Bazı işler elbirliği olmadan işbirliği yapılmadan
yapılmaz. Bunlardan en başta olan doğalgaz yatırımları. Gemlik’te bir yerde doğalgaz yatırımı
yapılacaksa EPDK bu işin içinde olacak. Yani merkezi idare, yani Sevgili Zafer IŞIK Gemlik’li
bir çocuk olarak, Milletvekilimiz olduğu için. Bir tarafta idare olarak ben olmalıyım mutlaka
çünkü konuyu belediye meclisinin gündemine getirme işi bana ait, bir tarafta siz olmalısınız bunun
meclis kararına bağlanması gerekiyor. Dolayısıyla bütün bu unsurlar evet demeden hiçbir yere
doğalgaz gelmez Gemlik’te. Sevgili Zafer IŞIK’ın da haberi olmadan bir haber yapılmış,
Engürü’ye müjde verilmiş. Biz konuyu bugün görüşeceğiz daha mecliste. Ön alacağız diye basın
mensupları da dikkat etsinler. Zor tesis ettiğimiz bu birlikteliği bozmasınlar. Konu arkadaşlar bir;
daha önce Belediye Başkanı olarak benim imzamla izin verdiğim ve dolayısıyla doğalgaz
sorununu çözdüğümüz bir bölgemiz var hastane altı dediğimiz. Bir de Engürücük Köyünü yatırım
planına alabilecek durumda AKSA Doğalgaz Şirketi. EPDK’da bu konuda makul onay yazılarını
vermeye hazır. Zafer Vekilden biliyoruz. Ancak bir şey yapmamız lâzım. Bu iki yer içinde Gemlik
Belediye Meclisi eğer ilgili bu alanlarda imar planı bulunmayışı gerekçesiyle bu alanlarda
yapılacak herhangi bir doğalgaz boru hatlarında deplasmana konu olacak bir değişiklik Gemlik
Belediyesi bütçesinden karşılanacaktır. 10 yıl içinde olursa gibi bir durum. Bu yeni çıkan bir
yönetmelikle bu imkân verildi. Dolayısıyla da Engürü Köyümüze doğalgazın gelebilmesi
noktasında o bölgede eğer 10 yıl içinde şimdi verdiğimiz güzergâhlar dışında bir yere taşımasını
istersek bir bedeli olacak bunun AKSA Doğalgaza karşı. Bu sorumluluğu da Gemlik Belediye
Meclisine yüklüyorlar. Bende izninizle konuyu Hukuk Komisyonuna atacağım. Oradan gelecek
karara göre de kararı vereceğiz. Eklemleme eksiltme noktasında komisyon görüşmelerini
yapabilir. Hiçbir sorun yok diye de AKSA Doğalgazla yaptığımız görüşmeleri kesin bir çerçeveye
oturtmadığımı da bilmenizi isterim.
Dolayısıyla bu önergemizin de Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başka gündem maddemiz yok. Bir
sonraki toplantımızı da
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bir iki şey ilave etmek istiyorum. Vatandaştan
gelen talepler var. Bunları
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bir tanesi çevre yolunda devlet hastanesi
dönüşüne doğru orada bir toprak alan var. Asfaltlanmamış ya da şey elde edilmiş ama orada
araçlar oraya girip çıktığı zaman yola çok çamuru
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çamurunu taşıyor
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet
--Meclis Üyesi: Bölge parkın….
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bölge parkının alt tarafı evet orada acayip
derecede
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O bize ait olan yeri söylüyorsunuz. Oraya
otopark olarak kullanıyor büyük araçlar onlar taşıyor o çamuru oraya.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İşte oraya ya bir taban düzenlemesi yapmak lâzım.
Ya da yola direk olarak çıkışlarına engel olmak lazım.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet.
--Meclis Üyesi:…….
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Çok berbat bir şey
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ancak öyle bir şey yaparız. Yarın
sökeceğimiz bir şey yapmayalım. Fen İşleri Müdürümüz burada çamurun önüne geçecek bir
çalışma yapalım orada.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İkinci olarak da bu manastır bölgesinde TEDAŞ
UEDAŞ’ın çalışmaları var. Yer altına alma. Ondan sonra yollarda bazı bozuk yerler kalmış.
Bunların da eğer tespiti yapılırsa bizim tarafımızdan, bunların düzeltilmesi noktasında bir şey
yapalım. Nasıl bilmiyorum. Protokolle biz mi yapıyoruz veya onlar mı yapıyor.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok biz UEDAŞ’la protokolümüz yok.
Onlar kendi müteahhitleri üzerinden yaptırıyor. Ama elbette yer tespiti o bu gibi şeylerde biz
içinde olacağız. Orada henüz müteahhit firmadan teslimi almadılar.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İş bitti sayılmıyor. Dolayısıyla da oturma
sağlanmadan yapmayalım dedikleri alanlar bile var hala. Ama bu evet bu işle alâkalı görüşme
yapalım.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bana vatandaştan şikâyetler geliyor.
--Meclis Üyesi: AYKOME ……
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Belli noktalarda da artık bizim etme
takip etme gibi bir sorumluluk ve yetkimiz var.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Gerektiğinde cezai işlem yapıyor AYKOME ama
burada önemli olan bizim de Gemlik Belediyesi olarak bizim şeyimizde olduğu için şey
yapmamız. Bir de son olarak da bu merkez camisinin çevresinde parklanma oluyor ya çok
miktarda. Bazı araçların orada …… parklanması söz konusu olduğu söyleniyordu esnaf
tarafından. Bir çizgilendirme çalışmaları yapılırsa orada en azından oraya bırakan araçlar daha
düzgün daha muntazam araç bırakırlar. Böyle bir talep var.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dairemiz çalışır konuyla ilgili. Çok teşekkür
ediyorum. Aldığımız kararların önce ilçemiz sonra ülkemiz için Dünya için hayırlar getirmesini
diliyorum.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Huzur getirmesini diliyoruz bizde. Gemlik’in huzur
şehri olmasından dolayı.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Toplantı bir sonraki toplantı Pazartesi günü
saat 17:00’de olsun şeklinde oylarınıza sunacağım ama
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Pazartesi 17:00 mi?
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Geç mi olur?
--Meclis Üyesi: 17:00 iyi iyi
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--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani fark etmez.
--Meclis Üyesi: ….
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: 17:00 işten gelenler için daha uygun olabilir.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki. Deneriz, olmadı bir dahakinde başka
bir şey yaparız ama yerle alâkalı oylama yapmayacağım arkadaşlar çocuklarımızın şenlikleri var.
Sömestri şenlikleri. Pazartesi bitiyor mu o?
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım bitesiye kadar burada idare edelim ama
ondan sonra oraya geçelim.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bukle Hanım, Bukle Hanım. Pazartesi Cemil
Meriç müsait olacak mı?
--Bukle ERMAN Kültür İşleri Müdürü: …….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Bir sonraki toplantı Pazartesi saat
17:00’de Cemil Meriç Kültür Merkezimizde
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İyi olur, iyi olur.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olsun şeklindeki teklifimi oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler?
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Kabul ediyoruz Başkanım.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı
akşamlar diliyorum.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Huzurun şehri Gemlik’e hayırlı akşamlar
Başkanım.

Mahir DAĞ
Katip Üye

Sedat ÖZER
Katip Üye
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Mehmet Uğur SERTASLAN
Meclis Başkanı

