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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 03 ARALIK 2021 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTISININ GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 

 

      TOPLANTIDA BULUNANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı 

                                              ÜYELER: Emir BİRGÜN,  Mert DİMİLİ, Ercan BARUTÇUOĞLU, 

Galip GÜR, Osman DURDU,  Aydın BAYRAKTAR,  Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK, Mehmet Şamil 

YİĞİT, Sedat AKKUŞ, Emrah KESKİNDEN, Şükran BEKAR, Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI, 

Mustafa KAYNATMA, Elif ACAR, Fatih AYDIN, Rıdvan ÇAKMAK,  Durmuş USLU, Alpaslan 

EKER,  Bülent ÇİÇEK, Tekin RAMA,   Dursun YAVUZ, Nihat ÇETİN,  Mehmet ÖKSÜZ, Mahir 

DAĞ,  Ümit GÜLER, Sedat ÖZER,  Bekir DÖĞER,  Mehtap ÜNLÜ. 

 

TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Oğuz HANÇER, Arzu KARATAŞ, Songül ŞANLI,   

 

 Yoklama yapıldı. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Emir BİRGÜN ve Mert DİMİLİ de 

herhalde yolda geliyor. 2, 4, 6, 8, 9, 12, 20 yeterli çoğunluk var.  Evet. Gruplar adına mazeret 

dilekçelerini alalım. Buyurun. 

 --Meclis Üyesi:  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Oğuz HANÇER. Milliyetçi Hareket Partisi 

tam. Adalet ve Kalkınma Partisi tam.  Cumhuriyet Halk Partisinde Songül Hanım ve Arzu Hanım 

hastalıkları sebebi ile yoklar.  Bunun dışında biri var mı arkadaşlar?  Yok. Peki Belediye Meclis 

Üyelerimiz Songül ŞANLI, Arzu KARATAŞ ve Oğuz HANÇER’in mazeretli olarak kabulünü 

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

  Geçtiğimiz toplantı ile başladığımız bir uygulama vardı arkadaşlar.  Belediyemizin birimleri 

içerisinde emek veren personelimizin her ay başarı belgesiyle ödüllendirilmesi şeklinde başlamıştık.  

Bu ay da bu anlamda ödüle layık gördüğümüz, başarı belgesine layık gördüğümüz arkadaşlarımız var. 

Onların başarı belgelerini taktim ile başlayalım. Ahmet DAĞ burada mı? Burada. Gemlik Belediyesi 

özellikle bu geçen iki buçuk yıl içerisinde zor anlarda vatandaşımızın sorun yaşadığı, sıkıntıya düştüğü 

dönemlerde özellikle gayretle yurttaşın yaralarını sarmak adına çalışmalar yapmışlardı.  

Hatırlıyorsunuz dolu vurgunuyla bir ciddi sorun yaşamıştı.  Özellikle dört köyümüz. Orada zeytin 

alımı esnasında Kumladaki plajların düzenlenmesi ve en son da geçtiğimiz günlerde belki de hiç uzun 

zamandır hiç olmadığı kadar yüksek şiddette esen bir lodos rüzgârı sebebiyle ortaya çıkan felaket 

durumunda ki çok şükür herhangi bir can kaybı yaşamadık. Mal kaybı ile ilgili yanılıyorsam düzeltsin 

Sevgili Şamil Başkan Valiliğimiz aracılığı ile bir tebligat da geldi. Yurttaşın bu anlamda yaptığı 

müracaatlar kıymetli. Bir kısım destek olacak devletimiz yaraların sarılması adına.  Ama o akşam taze 

taze bu konu gündeme geldiğinde, Ahmet DAĞ kardeşimiz çok ciddi şekilde amirlerinin takdirini 

kazanacak bir şey ile gayretle vatandaşın yanında yer almış, bütün bu projeler de üstün gayret 

gösterdiği için de biz başarı belgesine layık gördük bu ay kendisini. Sevgili Ahmet DAĞ seni böyle 

alalım.  Soy ismi benzerliktir.  Akrabalık yok.  Plaketini de sevgili Mahir DAĞ’a verdirelim. Böyle de 

bir şeyi olsun. Evet doğru enstantane. Başarılarının devamını dileriz Sevgili Ahmet. Teşekkür ederiz.   

 Yeni bir projemizdi arkadaşlar biliyorsunuz bizim için çok kıymetli ama aynı nispette 

kullanıcıları içinde beğeniyi ortaya çıkarttı. Hasta nakil aracı. Çok ciddi bir ihtiyaçmış. 112 acil servis 

desteğine muhtaç olmayan, ancak bir noktadan başka bir noktaya gitmek konusunda sorun yaşayan, 

hatta hayatının en büyük problemi gibi bunu yaşamak zorunda kalan yurttaşımızın yanında olmak 

adına başlattığımız bir işti. Ama işte o işi yapmak bir tane donanımlı araç almakla olmuyoru ispat eden 

arkadaşlarımız var. Orada ATT uzmanı olarak çalışan Sevgili Furkan ÜNLÜ ve sürücü olarak çalışan 

Sevgili Hüseyin SOYUGÜZEL inanamazsınız aslında yapmamaları gereken, onlara görev tanımı 

içinde vermediğimiz şeyleri de yapıyor. Büyük bir memnuniyet ile söylüyorum tek olumsuz geri dönüş 

gelmedi.  Bir kere anneleriyle, babalarıyla, kardeşleriyle konuşur gibi şefkatle yapıyorlar işlerini. 

 Dolayısıyla takdir edilmenin o moral ve motivasyonunu ortaya çıkartsın diye Sevgili Furkan 

ÜNLÜ ve Hüseyin SOYUGÜZEL'i de başarı belgesine layık gördük.  İkisi de bugün aslında 
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izindelerdi.  İşlerini güçlerini izinlerini yarıda bırakıp geldiler. Ayrıca teşekkür ediyorum.  Buyurun 

arkadaşlar sevgili Furkan ÜNLÜ ve Hüseyin SOYUGÜZEL’e de başarı belgelerini taktim etmek üzere 

Meclis Üyemiz Ercan BARUTÇUOĞLU’nu Furkan ÜNLÜ ’ye, Mustafa KAYNATMA’yı da 

hemşerisi Hüseyin SOYUGÜZEL’e ödül versin diye buraya davet ediyorum.  

  Meclis Üyelerimize çok teşekkür ediyoruz.  İki arkadaşımızı da tekrar tebrik ediyoruz.  Çok 

kıymetli o zor anda güler yüzünüz ile yurttaşın yanında olduğunuz için bir kere daha teşekkür 

ediyorum arkadaşlar. 

Ve son belgemiz bu ay İmar Müdürlüğümüzde özellikle yılbaşı öncesinde çok yoğunluk oluyor. 

Ruhsat verme aşamasında ve eğer evrak üzerinde, evrakın hazırlanması aşamalarında, personelimiz 

mesai saatleri kavramıyla çalışırlarsa, birtakım mağduriyetler de ortaya çıkabiliyor. Geç kaldığı için 

ruhsat bedelini yüksek ödemek zorunda kalan yurttaşları hatırlıyorsunuz hepiniz. Bu anlamda hepsi 

çok kıymetli çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız ama sevgili Göksel Yiğit’i bize dediler ki; özellikle 

Göksel bu konu da çok çalışkan davrandı. Mesai menfuvu gözetmeksizin böyle bir sorun yaşanmasın 

diye, yurttaşın evrakının en hızlı şekilde cevaplandırılmasına olanak verdi. Süreyi kısalttı. Bizde bu 

başarı belgesine layık gördük kendisini. Gel bakalım Sevgili Göksel YİĞİT. Ona da teknik bir 

arkadaşımız ödül versin istedik. Sevgili Mehmet ÖKSÜZ senin içinde uygunsa Göksel Yiğit’in başarı 

belgesini de sen taktim et lütfen. Sevgili Mehmet teşekkür ederiz. Göksel başarılarının devamını 

dileriz. 

  Evet. Bunu yoklama ve açılış bölümü olarak kabul edin arkadaşlar. Ben yine çok uzun süre 

burada kalmamak adına açılış konuşmasında özel günlerle ilgili özellikle konuşmalarımı yapmama 

geleneğini devam ettiriyorum. Grup üyelerine söz vereceğim yine. Mümkün olduğu kadar kısa sürede 

konuşmalarını tamamlama ricasıyla birlikte ve oraya geçmeden de 03/11/2021 ve 8/11/2021 tarihli 

olağan meclis görüşme tutanaklarını okunmuş olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  Var mı düzeltmeye muhtaç bir durum. Yok. Olmadığına 

göre, okunduğu hali ile kabulünü oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiştir. Gruplar adına konuşma yapmak isteyen arkadaşlarımıza söz verelim. Buyurun Sevgili 

BARUTÇUOĞLU. 

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, 

Belediyemizin Çok Değerli Çalışanları, Emekçileri, Basın Mensupları ve bizi izleyen tüm Gemlik 

halkını şahsım ve Ak Parti Grubu adına selamların en güzeli ile selamlıyorum. Selam ün aleyküm. 

  Evet değerli arkadaşlar bu ay ki gündemimiz de gerek Türkiye gündemi gerek Gemlik 

Gündemine baktığımız zaman üzücü olaylar bir hayli fazla kayıplarımız var. Gemlik ‘te olsun yine 

Türkiye genelinde ve Azerbaycan da öncelikle iki meclis üyemiz rahatsızlıkları dolayısıyla 

gelememişler.  Arzu hanıma ve Songül hanıma geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Şahsım ve 

grubumuz adına ve ALLAH şifalar versin diyoruz ve hemen arkasından Azerbaycan’da meydana gelen 

o elim helikopter kazasında hayatını kaybeden 14 Azeri askerimize şehit olan 14 Azeri askerimize 

Allahtan rahmet diliyorum. Yaralı olanlara da Allahtan acil şifalar niyaz ediyorum. 

  Değerli arkadaşlar 10 Kasımı idrak ettik geçtiğimiz günler içerisinde, geçtiğimiz ayın 

gündeminde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefat yıl dönümün de saygı 

ile andık. Tam bağımsızlık ilkesini getiren özgürlük ve demokrasi benim karakterimdir diyen, istiklal 

ya ölüm seçeneğini millete gösterip, ya istiklal ya ölüm diyerek bir kurtuluş savaşının 

Başkumandanlığını yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygıyla anıyoruz ve 

Türkiye’nin bugün bağımsız hiç kimseden emir almayan dimdik duran eğer devletimiz varsa, bunun 

bahanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür ve onun attığı temellerle bugün Türkiye Cumhuriyeti emin 

adımlarla dünyada hak ettiği yeri adım adım almaktadır. Buna hiç kimse de engel olamayacaktır. 

  Evet Gemlik’imizin en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi de malum zeytinimiz. Kara elmas 

desek bile az, çünkü bu bölgeye çok adapte olmuş ve en kaliteli zeytini yetiştiren, zeytinin başkenti 

olan Gemlik ve yeni sezonumuzun üreticimize, çiftçimize ve Gemlik’imize hayırlı uğurlu olmasını 

yüce Allahtan temenni ediyorum. Evet. Bu sene yaz kurak geçti ama zeytin kalitesi ve zeytindeki yağ 

oranı konusunda memnuniyet verici değerler alınıyor.  İnşallah köylümüz, çiftçimiz selamet içerisinde 
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mahsulünü toplar ve hayırlısı ile gelirini en güzel yerlerde kullanır. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. 

Ve çalışan kardeşlerimize de kolaylıklar niyaz ediyorum. 

  Bugün dünya engelliler günü. Engelli dendiği zaman çok önceden ben şöyle bir şey hatırlıyorum. 

Yani evvelden bu engelli insanların evlerde ve ailelerde misafirlere bile gösterilmediği bir dönem 

vardı. Hatırlarsanız yani değişik sebepler ile artık hangi şey ile bilmiyorum ama. Şimdi ise engelli 

politikalarımız özellik ile bir bakanlığın sırf buna tahsisi edilmesi Aile ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı’nın. Engellileri toplumda hem rehabilite etti. Hem onlara iş imkânı ve onlara tahsil imkânı, 

hatta onlara siyasete girme imkânını verdi. Aynı zamanda da engellilerin yakınlarına da onlara 

bakmalarından dolayı herhangi bir mağduriyete yol açmadan, onların hayatlarını idame ettirmelerine 

sebep oldu. Ve bu nedenle de gerçekten hükümetimizin uygulamış olduğu politikalar Ak Parti 

İktidarının uygulamış olduğu politikalar, engelli politikaları, gerçekten engellilerin bütün sorunlarını 

kucaklayan ve bunları çözüm noktasına getiren politikalardır ve bu politikaların bu şekilde 

devamından da bu şekilde devamından da memnuniyet duyuyoruz ve bütün engelli kardeşlerimize ve 

ailelerine de sağlık sıhhat diliyoruz. Hayırlı uzun ömür cenabı haktan niyaz ediyoruz. 

  Yine bir üzücü olay da Gemlik yakınlarında dört tane gencimizin dört tane eğitilmiş ve 

hayatının baharın da fakat takdiri ilahi yapacak bir şey yok.  Elim bir kaza da dört kardeşimiz de vefat 

etti.  Allah cümlesine rahmet etsin. Ailelerine sabır ihsan eylesin. İçlerin de bir tane mühendisimiz bu 

sihaların dizaynında ve üretimin de çalışan Selçuk Bayraktar’ın yakın çalışma arkadaşıymış. Hepsine 

Allahtan rahmet diliyorum.  Tabi bu değerler kolay yetişmiyor. Bunların vefatlarındaki eğer bir sır 

perdesi var ise bunu da Cumhuriyet Savcılıklarımız Emniyetimiz istihbaratımız bunu da araştıracaktır.  

Herhangi bir soru işareti kalmaması açısından. 

  Değerli arkadaşlar evet üç dört gün önce Gemlik’i, Kumlayı ve bütün sahillerimizi kasıp kavuran 

bir lodos fırtınası ile karşı karşıya kaldık.  Öncelik ile tüm Gemlik halkına ve zarar gören bütün 

hemşerilerimize şahsım ve partim grubu adına geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden muhafaza 

etsin. Tabi bu felaketler, bu afet boyutundaki rüzgâr fırtınalar vs. bunların hepsi bazen de ufak ufak 

olan depremler bizim bu afet doğal afet ve kentsel dönüşüm komisyonumuzu akla getiriyor.  Bu 

konuda çalışmaların biran evvel hızlanmasını ve özellikle deprem konusu da sık sık gündeme geliyor. 

Yani gün geçmiyor ki Türkiye’nin bir yerinde deprem olmasın. Ama güney de, ama kuzey de ama 

doğu da bu demektir ki; bizim ülkemiz deprem ülkesi olduğundan dolayı, bu konuyu da 

gündemimizden düşürmeyelim ve komisyonumuz bu konu ile ilgili çalışmalarını hızlandırsın diye 

talep ediyoruz. Belediyemizden ve Riyasetiniz den. 

  Değerli arkadaşlar tabi burada bu lodos fırtınasından sonra sahillerimizde vatandaşlarımızda 

camlar çatılar uçtu. Kumla ‘da da çok zarar var.  Kayık sahiplerinin bir takım zararları söz konusu. 

hepsine geçmiş olsun temennisinde bulunuyoruz.  Akabinde temizlik faaliyetleri başladı Büyükşehir 

Belediyesi anında müdahale etti. Bizim belediyemiz anında müdahale etti.  Birlikte koordineli bir şekil 

de olması gerektiği gibi çalışma yapıldı. Dilerim Allahtan böyle felaketlerden muhafaza etsin. Tek 

tesellimiz can kaybı olmamasıdır.  Mala gelen tazmin edilir. bir şekilde yerine gelir ama Allah cana 

vermesin. Tekrar geçmiş olsun temennisinde bulunuyorum. 

 Evet ve bu arada da yine Tarım İlçe Müdürlüğümüz tarafından 800 parselde arkadaşlar tarım 

zararı ile ilgili Tarsim kapsamındaki bu zarar ile ilgili çalışmalar yapılmış. Ancak geçen sene o 

dökülen zeytin ile ilgili güzel bir uygulama vardı. Yani eğer böyle bir şey, talep olduğunda bence bu 

yıl da yapılabilir.  Bunu bir sözlü önerge olarak kabul edin.  Eğer böyle bir ihtiyaç olduğunda, yine o 

ürünler yerde kalmasın. O ürünler yine ekonomiye dönsün. Hem vatandaşın, köylümüzün değeri 

üretmiş olduğu değerli zeytin heba olmasın, hem de ekonomiye dönsün diye de bir önergemizi ben 

burada sözlü olarak ifade ediyorum. 

  Evet. Arkadaşlar 24 Kasım öğretmenler gününü idrak ettik. Başöğretmen Atatürk’ün ve bütün 

öğretmenlerimizi burada hayatta bu hayata veda eden ve vefat eden bütün öğretmenlerimize Allahtan 

rahmet niyazında anıyorum.  Hayatta olanlara da uzun ömür niyaz ediyorum ve bu arada Gemlik’ten 

de son günlerde Kamil Hocayı kaybettik. Kamil Beki’yi Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü. Değerli 

bir eğitimci, aynı zaman da eğitimcinin yanında bir vakıf insandı o.  Yani bütün fakir fukaranın işlerine 
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koşar, vakıf işlerine koşar,  aşevinin işlerine koşar. Yani gerçekten mesaisinden çok daha fazla çalışan, 

mesaisinden fazla gayreti olan, hiç boş zamanı olmayan bir insandı. Babası da vefat etti. Ondan bir üç 

beş gün sonra Allah rahmet eylesin diyorum. Gerek Recep hocamıza, gerek Kamil hocamıza Allah 

taksiratlarını affetsin.  Cenabı Hak onlara rahmeti ile muamele etsin. 

  Bugün de en son Ali KAHRAMAN hocamızı kaybettik. Gemlik’imizin en eski 

öğretmenlerinden Ali KAHRAMAN. 11 Eylül İlköğretim Okulunda yıllarca eğitimcilik yaptıktan 

sonra sevilen, sayılan bir kanaat önderi hüviyetinde olan Ali Kahramanı kaybettik ailesine,  

sevenlerine ve bütün Gemlik’e baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin diyorum.  

 Evet arkadaşlar büyük şehir belediyesi tarafından geçtiğimiz ayda 35,000 çilek fidesi dağıtıldı ve 

550 topta damlama sulama borusu dağıtıldı. Bunlar İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte yapılan bir 

koordinasyon sonucunda değişik köylerimize dağıtıldı ve bunlar gitti. Bu tarıma olan destek artarak 

devam edecek.  Çünkü tarım bizim için çok önemli bir sektör. Bunu da burada bir kez daha ifade 

ediyorum ki vallahi içinde Muratoba var Katırlı var Katırlı da çok sayı da var şey şimdi bunların İlçe 

Tarım Müdürlüğü önce proje halinde talep oluşturuluyor.  Bunlar ilana çıkıyor önce köylere ilan 

ediliyor. Yani bu istek olanları, daha sonra bunları değerlendiriyorlar. Parsel büyüklüğü alanın 

büyüklüğü sulama imkânına göre daha sonra bu proje kapsamında ne kadar metre ihtiyacı var ise ona 

göre dağıtılıyor. Yani tamamen teknik bir konu. 

  Yine arkadaşlar Cihatlı Şahinyurdu yolumuzda yer yer meydana gelen çökmeler vardı. O 

çökmeler ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından arkadaşlar orada bir ıslah çalışması 

yapılıyor.  Hem yolun çöken yerlerinde boşaltma yapılıyor,  arkasından üzerine tekrardan bir kaplama 

yapılacak. 

  Yine Umurbey’ de daha önce Vekilimiz tarafından, İlçe Başkanımız tarafından orada söz verilen, 

sulama havuzu ile ilgili sondaj çalışmalarında son noktaya gelindi. Sulama orada çok önemli bir konu.  

Bunun ile ilgili bir mevzuattan kaynaklanan bir şey oldu. Fakat o mevzuattan kaynaklanan o engelde 

aşıldı.  Şimdi bundan sonraki aşmada onun gerçekleşmesini inşallah göreceğiz ve en kısa zamanda 

inşallah önümüzdeki sezonda bu sulama havuzu ile ilgili hem pompaj sistemi, hem de havuz sistemini 

bitirmiş olacağız. 

  Şey yani zeytin kanunu ile ilgili. Yani şimdi oradaki yapılacak olan yerle ilgili, yani havuzun 

yapılacak olduğu yer ile ilgili zeytin ağacının mevcudiyetini tespit etmiş elemanlar. Bu mevcut kanuna 

göre yasaya göre herhangi bir şekilde oraya yapı yapılamıyor.  Ama şöyle bir olay var biz bunu 

tekrardan Bakanlığa görüş sorduk. Buradaki yani sulama amaçlı yapılar normal bir ruhsatlı yapı gibi 

değil. Yani bir bina bir tesis gibi olmadığından dolayı, bununla ilgili bir o mevzuata göre yeniden 

görüş soruldu inşallah bu olumlu geldikten sonra kısa zamanda bunun yapımına başlanacak.     

  Değerli arkadaşlar şimdi Gemlik’te bayağı irili ufaklı kayık var, tekne var. Vatandaşımızın hobi 

ve denizcilik merakı bir hayli fazla. Şimdi engelsiz kafenin oradaki o barınağı biliyorsunuz geçen 

dönemde Büyükşehir Belediyesi tarafından bizim dönemimizde orada ciddi bir ıslahat yapıldı ve orası 

bir tesis haline getirildi ve çok şükür ki orada herhangi bir zarar söz konusu olmadı. Yani bizim şu 

anda acilen, bu şeylerimiz için yani amatör balıkçılarımız ve şeylerimiz için, acilen bir barınağa, bir 

marinamsı bir yapıya ihtiyacımız var.  Bu konu ile ilgili tabi ki Belediye Başkanımızın seçim vaatleri 

de söz konusu. Bunun bir an evvel gerçekleştirilirse, inşallah böyle zararlardan bir daha vatandaşımız 

zarar görmez. bir daha da bu tekrarlanmaz diye ümit ediyoruz ve beklentimiz var. 

  Ayrıca son olarak ta arkadaşlar not almışım buraya vermiş olduğumuz bir tane de fındık 

ayıklama makinası vermişiz büyükşehir olarak Fındıcak köyüne.  Yine ceviz ile ilgili talepler var onu 

da karşılayacağız. Yine salça makinası var onları da karşılayacağız. Yeter ki köylerden talep gelsin. 

Her türlü şeyine Büyükşehir olarak elimizden gelen her şeyi vereceğiz zaten. Gemlik Belediyemiz de 

bu minvalde şeylerini, faaliyetlerini sürdürür diye düşünüyorum. 

  Son olarak arkadaşlar burada aldığım notta kadına şiddete yönelik olarak şimdi adalet 

bakanlığımız bu konu ile ilgili yasal düzenleme yapıyor. Değerli Avukatımız Mert Bey belki bunları 

şey yapmıştır.  Bakanlığımız bunun için çalışması var. Arkadaşlar biz parti olarak zihniyet olarak 

kadına şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadına şiddet uygulayan insan bana göre zavallı insandır ve 
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aklen maluldür. Ve o kadar zavallıdır ki; yani Allah’ın bir emaneti olarak bize emanet ettiği bayanların 

hanımların şiddet görmesi gerçekten hepimizin yüreğini yaralıyor.  Tabi bunda en önemli şey bence 

eğitimden başlıyor. İnsanımızın eğitimi. Yani ben hala dizilerde maalesef zaman zaman görüyorum ki; 

bir hanım efendinin saçını eline dolayıp çeken görüntüler var.  Filmlerde böyle sahneler var arkadaşlar.  

Yani biz hiçbir canlıya bizim zarar verme hakkımız yok ki. Bizim sadece zarar vereceği, yani bizim 

hayatımıza zarar vereceği kesin olan akrep gibi zehirli hayvanları belki bizim hayatımıza kastı varsa 

ancak bu şekilde engelleyebiliriz.  Onun haricinde hiçbir şekilde dokunma şansımız yok.  Avcılığın 

bile Müslümanlıkta şöyle bir kuralı vardır. Avcılık zevk için yapılmaz aslında. Bir zorunluluktan 

dolayı yani bir et ihtiyacı varsa avcılık mubahtır. Zevk için hayvan öldürmeye kesinlikle karşıyız.  Can 

yakmanın her türlüsüne karşıyız.  Kaldı ki bir insana, kadına şiddetin tabi burada basınımız bunu 

gündeme tabii ki getirecek ama ben diyorum ki; yasal düzenlemeler evet hatta ve hatta yani ben kendi 

şahsi kanaatimi söyleyeyim arkadaşlar idam cezasının gelmesinden yana bir arkadaşınızım.  Yani 

tecavüzcülere, çocuklara sarkıntılık edenlere, teröristlere idam gelmelidir.  Bu benim kendi şahsi 

kanaattim olarak söylüyorum ve Cumhurbaşkanımız zaten söylüyor ki; kanun çıkar ise bunu ben o gün 

onaylarım diyor kendisi. 

  Son olarak şunu ifade edeceğim kadına şiddetin her türlüsüne her türlü şiddete sonuna kadar 

karşıyız ve bu konu da yasal düzenleme yanında tabii ki yapılması gereken cezai yaptırımların çok 

şiddetli hale getirilmesi yanında, eğitimin de çok önemli olduğu kanaatindeyim.  İnsanımızı 

başkalarının hakkını ve canını yakmayacak şekilde yani etrafımızdan sorumlu bir canlı olduğumuzu, 

Allah’ın bir kulu olarak diğer canlı mahlûklara zarar verme şansımızın, hakkımızın, imkânımızın 

olmadığını bilmemiz lazım kaldı ki; bu bir insan olduktan sonra hiç ama hiç hakkımız yoktur.  Bunu 

bir kez daha ifade ediyorum.  Bu arada hayatını kaybeden, şiddet mağduru olan, bu şekilde hayatını 

kaybeden bütün hanımlara Allahtan rahmet diliyorum ve bir kez daha lanetliyorum. Değerli arkadaşlar 

toplantımızın hayırlara vesile olmasını yüce Allahtan niyaz ediyorum. Hepinizi saygı ile selamlıyorum  

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

BARUTÇUOĞLU Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sevgili DURDU buyurun. 

 --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, Değerli Divan, Kıymetli Meclis Üyesi 

Arkadaşlarım Hepinizi Partim ve şahsım adına saygı ile selamlıyorum. Aralık ayı olan meclis olağan 

toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum.  İlçemizi yakından etkileyen lodos, şiddetli lodos 

neticesinde zarar görmüş olan müstahsillerimize esnaf arkadaşlarımıza ve balıkçılarımıza geçmiş olsun 

diliyorum.  Bir daha bu gibi yaşanan veya yaşanması muhtemel afetlere karşı da balıkçı barınaklarında 

gerekli tedbirlerin, önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.  

 Mehmet Akif Kültür Merkezinde Başkanım sorun olduğu bize geldi.  Giriş katında bir tadilat 

olduğu söylendi.  Vatandaşlarımızın aynı güne rastlayan birkaç etkinlik olması halinde orada bir sorun 

yaşandığını ifade ettiler. Böyle bir durum var mıdır? Var ise ne gibi bir çalışmalar yapılmaktadır?   

 Birde Balıkpazarı tarafında kent müzesi olarak yapılan, sonra da geçici süre ile okula tahsis 

edilen o mekânın durumu ile alâkalı bilgi edinebilir miyiz?  

 Birde başkanım iskele meydanında bir TAK yapılmıştı. Yani orası oranın konseptine daha 

muntazam bir şey yapılırsa daha iyi olur diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim sağ olun.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim Sevgili DURDU tak 

dedik değil mi tak.  

 --Meclis Üyesi: ….. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: evet İYİ Parti adına Sedat AKKUŞ 

buyurun.  

 --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Sevgili Başkan, kıymetli meclis üyeleri, değerli katılımcılar 

bende İYİ Parti Grubu ve şahsım adına hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.   Fazla uzatmamak 

adına bende benden önce konuşan tüm grup sözcülerinin gündeme getirdiği tüm özel gün ve iyi dilek 

temennilerini en içten en samimi duygularımla katıldığımı belirtmek isterim.  

  Geçtiğimiz günlerde ilçemizde yaşanan afet sonrası maddi manevi zarar gelen tüm Gemlik’li 

vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbim daha beterinden sakınsın. Yaşanan 

afet sonrası yapılan hızlı müdahale için hem Gemlik Belediyesi’ne, hem de Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’ne teşekkürlerimizi iletiyoruz.  
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  Bir hususa dikkat çekeceğim orada. Kumla da mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtaran tahliye 

eden, bu afette de bizlere bir kere daha göstermiştir ki; ilçemizin medarı iftiharı MAGDER ekibi 

sadece depremde değil, imkânları geliştirilirse, her türlü afet anında Gemliğimizin can simidi 

konumunda olacaktır. Buradan MAGDER başkanı sevgili büyüğüm Yusuf YUMRU ve ekip 

arkadaşlarına şahsım ve Gemlik halkı adına teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz İzmir depreminde 

göstermiş oldukları başarıda da söylemiştim. Bir kere daha söyleyeceğim. Onları da burada 

belediyemizin Ay’ın elemanları gibi bir gün çağırıp gururlandırmamız onurlandırmamız gerektiğini 

düşüncesindeyim.  

 İki konuya dikkat çekmek istiyorum. Ve bu konular hakkında bilgi alabilirsek, almak 

istiyorum. Birincisi Bursa Büyükşehir Belediyesi yetki sınırında kalan afet sonrası 15 Temmuz 

Şehitler Meydanındaki İskelenin başlangıcında oluşan derin çukurun ya bir an önce tadilatının 

yapılmasını, ya da etrafının sabit demir korkuluk ile çevrilmesini talep ediyorum. Çünkü sadece bir 

emniyet bandıyla etrafı çevrilmiş. Ama çukuru incelediğimizde, çukur denizle birleşecek kıvama 

gelmiş dalgaların alttan devam edip orayı oyması ile beraber.  Allah muhafaza insanların bir düşme 

anında çıkmayabileceği bir girdaba sürüklenmesine sebebiyet verebilir. Çok ciddi ve önemli bir 

husustur. 

         Bir diğer husus, Gemlik’imiz geçtiğimiz mecliste ilçemizdeki okullarda bu sene güvenlik 

görevlisinin olmadığını, bununda çocuklarımızın güvenliğini özellikle okul ve giriş çıkışlarında riske 

attığını söylemiştik. Gündeme getirdiğimiz bu konu sonrasında takibini daha sıkı yapmamız adına 

birçok veliden olumlu telefonlar aldık.  Bu bağlamda geçtiğimiz ay içerisinde yerel bir gazete 

programına konuk olan Ak Parti Millet Vekili Sayın Zafer IŞIK’a da okullarımızın güvenlik 

sorununun olduğunu,  güvenlik görevlisinin olmadığını vatandaşlarımız birçok defa iletti.  Ama 

maalesef kendisinin bu konudan haberi olmadığını söyledi.  Herhalde haberi olmamış, iletişim 

kopukluğu olmuş.  Bu konu hakkında da yani bir çözüm bulundu mu ya da bir girişim yapıldı mı?  

Onu da Ak Parti Grubuna sormak istiyorum.  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim Sevgili AKKUŞ. Buyurun 

Sayın BİRGÜN ezan okunuyor. Dolayısı ile eğer sizin için de uygunsa Emir Beyin konuşasını bir 15 

dakika aradan sonra yapalım.  Namazını kılmak isteyen arkadaşlara da fırsat vermiş olalım.  Uygun 

mudur?  15 dakika sonra görüşmek üzere arkadaşlar. 

 II. OTURUM 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet buyurun, Sayın BİRGÜN.  

        --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Değerli Başkanım, Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım, Değerli 

Gemlikliler bende Parti Grubumuz adına sizleri sevgi ile saygı ile selamlıyorum.  Grup sözcüsü 

arkadaşlarımızın iyi dileklerini ve rahmet dileklerine biz de katılıyoruz.   

          Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engellilerin sorunlarını, taleplerini konuşabileceğimiz 

ortamlar yaratmalıyız diye düşünüyoruz. Bu konuda devletimize ve belediyemize büyük görevler 

düşüyor. Belediyemizin engelli vatandaşlarımız için yaptığı çalışmaların artırılması gerekiyor diye 

düşünüyoruz. Belediyemizin maddi değeri küçük fakat özellik ile o engelli taksi ve engelli 

gençlerimizin eğitilmesi ve iş öğrenebilmesi amacı ile açtığı kursları da eğitimleri de çok önemsiyoruz. 

Bunların da artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bir farkındalık yaratmamız gerekiyor. Gelecek yıl 

bugün görüşüp konuştuğumuz da bir yıl içerisinde engellilerimiz için neler yaptığımızı 

konuşabilmeliyiz. Şimdi sabah bir televizyon programında engelli gençlerimizin sporda dünyada elde 

ettiği başarıları gördük, duygulandım.  Hani istenirse, ortam yaratılırsa, engelli kardeşlerimizde hem 

eğitim alanında, hem spor alanında, hem de çalışma alanın da çok başarılı olabiliyorlar.  

          Bölgemizdeki sanayi ve ticari şirketlerde de engelli istihdamını artırmak yönünde projeler 

geliştirmeliyiz. Yasalarımızın getirdiği yüzde değerlerin üzerinde özel çabalarımızla bu kardeşlerimize 

iş imkânları yaratmalıyız şeklinde düşünüyoruz. 

            Geçtiğimiz günlerde Gemlik’te yaşadığımız lodos felaketinden dolayı da Gemlik’imize geçmiş 

olsun diliyoruz. Gerekli uyarıları yaparak, zamanında müdahale yaparak, birçok mağduriyeti ortadan 
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kaldıran belediyemiz çalışanlarımıza ve yöneticilerimize de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Böylesi bir 

felaketlerin bir daha yaşanmamasını da diliyoruz.  Ercan arkadaşımızın Büyükşehir Belediyesi’nin 

Gemlik’imize yaptığı çalışmalar ile ilgili bize bilgilendirmeler yaptı. Tabii ki büyükşehir 

Belediyemizin yaptığı her olumlu çalışmayı destekliyoruz ve memnuniyet duyuyoruz.  Ama bundan 

iki gün önce Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 2022 Yılı Bütçesi görüşüldü.  Bu bütçe de ne 

yazık ki; Gemlik ile ilgili çok ciddi yatırımlar yer almıyor. Ben orada bir soru sordum. Büyükşehir 

Belediye yazmıyorsa de yapılmasını takip edelim, gerçekleştirmesini sağlayalım. Örneğin daha önce 

iki kez temeli atılan ılıca termal otelimizin durumunu sorduğumda Başkan inşallah yapacağız dedi. 

Bizde inşallah olursa, memnun olacağız. Teşekkür ederim, saygılarımla.  

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

Üyelerimiz içerisinden söz almak isteyen? Buyurun Sevgili EKER.  

         --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Sayın başkanım, grup olarak bir sözlü önerge daha vermek 

istiyoruz. Bu sahilde Esnaf Ve Sanatkârlar Odası karşısında bulunan çocuk parkı var. O çocuk parkının 

bir bakıma ihtiyacı var. Şöyle ki; kaydırak alttan kopmuş, altına bir taş konulmuş. Yani çok derme 

çatma bir vaziyette. Yine zemininde sıkıntı var. Yine orada basketbol potası var. Hemen yanında onun 

tel örgüleri deforme olmuş. Onların bir elden geçirilmesi lazım ve yine orada bulunan ağaçlar palmiye 

ağaçları ve normal ağaçlar çok kaba bir şekilde onlarında budanmasını ve düzenlenmesini sözlü önerge 

olarak veriyoruz.  

            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Teşekkür ederim Sevgili EKER. Buyurun 

Sevgili Şamil YİĞİT.  

 --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın başkanım değerli meclis üyelerimiz bizim de 

sözlü önerge olarak malum Gemlik zeytinin başkenti diye nitelendirdiğimiz ve Gemlik’te 

köylerimizde, bölgelerimizde zeytin alımları gerçekleşiyor. Zeytin alımları gerçekleştirilen bölgelerde 

zeytin çadırları insanlar geldiğinde, gittiğinde üşümesin selelerini ve şeylerini kurduklarında zeytin 

çadırları oluşturulabilir mi? Bunun önergesini vermek istiyoruz. Yani atıyorum Umurbey‘ de bir 

bölgede, işte Haydariye ‘de bir bölgede, Haydariye’de değil ama Muratoba da bir bölgede, Katırlı’ya 

bir bölgede, belediyemizin imkanlarıyla birlikte çadır olarak hem soğuk yemeden, hem de gelip 

pazarını yapabilecekleri bir sözlü önerge olarak yer istiyoruz. Basit bir şekilde ….  müstahsili 

desteklemek için.   

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

Başka söz almak isteyen meclis üyemiz? Yok. Ben bildiğim kadarıyla konuşulanlar arasında cevapları 

vermeye çalışayım. Ama izniniz olur ise önce şunu bir konuşalım. Gemlik belediye meclisi toplantısı 

yapıyoruz. Büyük bir sabır ile birbirimizi dinliyoruz. Gemlik’le ilgili durumlar olduğunda özellikle 

gerekirse günlerce gelir burada da çalışırız. Fakat Sevgili BARUTÇUOĞLU her söz aldığında 

Büyükşehir Belediyesi takdimi yapma mecburiyeti niye var? Burası onun yeri değil. İlçe 

Başkanlığımız Büyükşehir Belediyesi Hizmetleri ile alâkalı bir şey söylemek istiyorsa yapar bir basın 

toplantısı anlatır. 21 dakika konuştuk Büyükşehir Belediye meclis toplantısın da zannettim kendimi  

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım bilgilendirme yaptım ben. Biraz 

evvel… 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bilgilendirme yapma yeri değil Gemlik 

Belediye meclisi. Sorarsa arkadaşlarımız zaten cevap veriyorsunuz.  Şu şu konularda çalışma yapılmış 

diye. Zamanı ekonomik kullanmak birbirimizin bu anlamda hakkını gasp etmemek adına bir rica 

olarak bunu değerlendirin ne olur.  Yoksa günün sonunda vatandaş kim neyi yaptı neyi yapmadıyı 

değerlendirebilecek yetenekte. Duyuru için de farklı alternatifler var. Burada şey yapmayalım. Ben 

üzülüyorum o zamanı ben sormadan cevap verildiği sürece ya da ben merak etmiyorsam harcadık diye 

düşünüyorum.  Bu anlamda biraz daha gayretkâr ve hassasiyet göstermeniz benim için kıymetli en 

azından. Meclis üyelerimiz de herhalde böyle düşünüyordur. 

             Kentsel dönüşüm konusunda biraz daha gayret dendi Sevgili BARUTÇUOĞLU tarafından. 

Evet bir kere daha söylüyorum yavaş yürüyor biraz. Bitirdik kentsel tasarım ihalesini çok şükür.  Yer 

teslimini yaptık.  Çok yakında hem afet komisyonumuza hem meclisimize bu konudaki gelişmelerle 

ilgili bir şeyde taslakta sunacağız. Hedefimiz 6 ay sonra Allah nasip kısmet ederse, ön uzlaşma 

safahatına getirmek işi. İnşallah başarılı oluruz bu konuda. 
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             Tekne yoğun şekilde özellik ile 4,5 metre dediğimiz, 5 metre altı teknelerde Gemlik’te 

Bursa’da çok ciddi bir talep var.  Gemlik’ten de Mudanya’dan da bu anlamda göz bebeği iki ilçe ve 

mevcut yapılarla,  mevcut barınaklarla bunu karşılamakta çok mümkün değil. Belli bir kotası var belli 

bir istiap haddi var. Ve üzerine çıkamıyoruz. Fakat unutmuş değiliz. Üniversitenin hemen girişinde bir 

alanda artık ihale aşamasına getirdiğimiz bir tekne park çalışması var. Ama o da yetmeyecek. O da 100 

kapasite civarında bir şey olacak. Şu an Mehmet TURGUT’un Belediye Başkanı olduğu dönem de 

planlara işlenmiş ki; nasıl işlenmiş olduğunu hala anlamaya çalışıyoruz. İki barınak yeri var arkadaşlar.  

Bu mevcut iki barınaktan başka iki tane daha planlara işli var. 

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Kalafatın oradaki değil mi?  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biri kalafatın önünde. Hatta şöyle diyelim 

şimdi biri amfinin bulunduğu yerin tam karşısına denk geliyor.  Bir tanesi biraz daha ileride. Mevcut 

kapasiteyi ikiye katlayabilecek büyüklükte de alanlar aslında. Büyük bir memnuniyetle bizde istiyoruz 

o alanlarda yapabiliyorsak, yapalım diye ama bir araştırma safahatındayız. Tesadüf öğrendik onları 

planda. Çünkü hani bugünkü yönetmelikler ve kanunlar üzerinden oraya koyman mümkün değil. 

Başarabilirsek o da Bursa için çok önemli olacak. Hatta Büyükşehir’den de destek istemek istiyorum 

onu yapabilir durumdaysak.  Ama tekne park düşük kapasiteli 100 civarı tekneyi muhafaza 

edebildiğimiz bir ilave tesisi inşallah kazandıracağız. 

              Sevgili DURDU gerekli tedbirlerin alınması konusunda gerekli hassasiyetini dile getirdi 

barınaklarda. Arkadaşlar çok uzun zamandır görülmemiş bir şiddette bir lodosla karşı karşıya kaldı. 

Özellikle Marmara bölgesi, sadece Gemlik’te değil, lodosa kapalı alanlar şanslıydı bir parça ki bizim 

Gemlik körfezinin güney yönü bu anlamda Kurşunlu da dâhil Kumla ’ya ve Manastır’a göre çok daha 

korunaklıdır. Biz de nasibimizi aldık. O şiddetli rüzgârdan. Çok şükür diyorum. Eğer bundan dört ay 

önce her iki barınakta da deniz altındaki tonoz sistemlerini elden geçirmeseymişiz, Allah muhafaza 

yanmışmışız. O bir tane tekne kalmazmış orada. Balıkçı arkadaşlarda aynı şeyi söylüyorlar. Bu 

hasarlar o şiddette bir rüzgâra göre çok ucuz atlattık diyebileceğimiz az hasarlar. Elbirliği ile o akşam 

huzurlarınızda bende teşekkür etmek istiyorum.  Her iki başkan yardımcıma da hem Zeynep’e, hem 

sevgili Mert Abiye ve büyük bir memnuniyet ile söylüyorum.  Kamunun neyi varsa, o gün ilk anda 

yara sarabilmek için sokaktaydı.  Tam bir afet durumu esnasına yakışır bir organize çalışma vardı.  O 

da çok güzel bu anlamda. İşte sivil toplumdan MAG’dan, Büyükşehir Belediyemize ki İtfaiye Daire 

Başkanlığımız, BUSKİ, Büyükşehir Park Bahçeler evet hatta Fen işleri  

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: ……………………………. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, evet herkes orada idi. Gemlik 

Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, hem Fen İşleri Müdürlüğü aracılığı ile alanda ve bir daha 

söylüyorum bir koordinasyon içinde sahadaydı.  UEDAŞ, evet UEDAŞ’da vardı herkes teyakkuza 

halinde idi. O akşam İlçe Kaymakamımız ile görüştük. Onlar da kontrolü sağlayabilmek sorun var 

mıyı denetleyebilmek adına hem Emniyet Müdürlüğü, hem Jandarma Komutanlığımız aracılığıyla 

çalışıyordu. Çok şükür herhalde daha ucuz atlatılmazdı bir günü yaşadık.  Bütün mağdurlarına geçmiş 

olsun diyoruz.  Elbette bütün ilçemize de bu anlam da dediğim gibi yaraların sarılması konusunda da 

yine el birliği ile bütün kurumlar Pazartesi günü bir araya gelinecek bildiğim kadarıyla Büyükşehir 

Belediyemizle. Ortak bir raporla raporlandırıp, bu konuda da neler yapılabileceğini birlikte 

konuşacağız.   

               Çöküntü alanları var.  Sadece iskelede de değil.  Kumla İskelede,  sahilde belli dolgu 

alanlarında.  Koca koca kayaları almış arkadaşlar. Öyle şiddet göstermiş ki belli bölümleri boşalttı. 

Kaya dolguyu bile aldı aşağıya. El birliği ile inşallah daha da iyiye evireceğiz lodosun kötü etkilerini.  

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım Valilik de bu konuda bayağı bir 

koordinasyonda  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, evet. 

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şey yaptı. Yani cidden görev üstlendi. Sürekli 

uyarılarla şey yaptılar.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hem uyarılar ikazlar ama her şeyden 

kıymetlisi büyük memnuniyet ile söylüyorum Valilik Makamı da devlet adına vatandaşımızın 

yaralarının sarılması noktasında buradayız. Herkes zarar ziyanı için bize müracaatta bulunabilir.  

Duyurusunu hatta duyuruya da yardımcı olmamız adına yardım istediklerinde haberimiz oldu.   
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--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Anons …… 

            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Büyük memnuniyetle yerel yönetimler bir 

yerde, devlet öbür yanda bütün kurul ve kuruluşlarıyla bu felaketin etkisini en aza indirmek adına 

elinden geleni yapıyor. Bir kere daha söylüyorum. Verilmiş sadakamız varmış çok şükür. Herhangi bir 

can kaybı yaşamadık. Arkadaşlar Kumla ’da çatı çökmesi esnasında hani kavga her şerde bir hayır 

derler ya, kavga bile işe yaradı. 2 kişi kavga ediyor bütün sokak oraya dökülmüş, aman kavga olmasın 

barıştıralım.  Öyle böyle falan derken tam o esnada çatı uçuyor. Tam 5 dakika önce can kaybı 

yaşayabilecek kadar yurttaş varmış. Böyle bir tesadüf olmuş. Çok şükür atlattık bu anlamda. Hiçbir 

yurttaşımızın burnu kanamadı. Bir kere daha hepimize geçmiş olsun. 

           Taziye binası ile alâkalı Kültür Müdürlüğümüz ’de bilgi verebilir. Bölgede Sevgili Sedat ÖZER 

sürekli bu konuyu da yakından takip ediyor. O da bilgi verebilir ama özetini geçeyim eksik kalırsa söz 

verelim arkadaşlara.  

           Su basmış içerideki çay ocağının patlaması sonucu. Personelimizin orada olmadığı bir dönemde 

su birikmiş içeride ve çok ciddi şekilde de o imalatı kaldırmış. Fen işleri müdürlüğümüz ile yazıştı 

arkadaşlarımız. Satın alma sürecinde. Ama mesela geçen gün oradaki orayı özellikle kullanan taziye 

evi olarak kullanan derneklerden birisi gelmiş demişler ki biz de el birliği ile bu süreyi kısaltmak adına 

ne yapabilirizi buradayızı size aktarmaya geldik. İnşallah çok kısa sürede zemin katta eskisi gibi 

kullanılmaya başlanacak. Bu hali ile bile Kültür Müdürlüğümüz üst katta yapılabilecek 

organizasyonlar için buyurun diyor. Değil mi müdürüm? O ilgili yerde. 

         İskele takı ile alâkalı onu oraya koyduğumuzda Cumhuriyet Bayramı için aslında sadece hazırlık 

yapılıp konulmuştu ama ya benim kendi telefonuma bile çok ciddi şekilde başkanım çok yakıştı bu 

buraya bu burada dursun şeklinde bir geri dönüş oldu. Çok dayanıklı bir malzeme de değil o.  Ben o 

lodosta o yıkılır diye endişe etmiştim mesela ama yıkılmamış. Bence de o alan da ille de bir şey 

yapılacak ise biraz daha böyle Gemlik’e yakışan biraz daha işe yarayan bir durum yaratmalıyız.  Aksi 

takdirde o günü birlik bir faaliyet gibi değerlendirilmeli.  Bu konuda bunu bir teklif olarak kabul 

edelim. Gerekli çalışmayı yapalım. Bir şey yapmayacaksa da doğru söylüyor yani. Hem bütün 

ülkemizin lideri hem onun Hatay da söylediği bir söz. Sanki biraz daha şey olmalı, gösterişli olmalı. 

Onu oradan kaldıralım.  Oraya harcayacağımız kaynakla da Ticaret Odamızla da şu şeyi halledelim.  

Atatürk Anıtı düzenlemesini diye de bir talimatımız olsun hem Kültür Müdürlüğümüze hem Fen İşleri 

Müdürlüğümüze.  Teşekkür ederiz Sevgili DURDU. 

              Okullardaki güvenlik ihtiyacı ile alâkalı. Orada da iki üç firma ile görüştük müzenin 

işletilmesine ilişkin özür dilerim. Müzenin formatına ilişkin nasıl bir durum yaratacağımıza ilişkin biz 

geciktikçe bir emniyet problemi var.  O orada da kendini gösterdi  

 -- Meclis Üyesi: Kapatıldı.   

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Şimdi kapatıldı ama yani kimsenin 

girmesine olanaklı bir durum yok artık inanamazsınız arkadaşlar yani üç personel koyup ta muhafaza 

altına almak gibi bir yer durumuna geldi o bölge yazık.  Cidden yazık içeride ne elektrik kablosu 

bırakmışlar, ne tesisat bırakmışlar her şeyi sökmüşler. Allah muhafaza nasıl hem kendini hem binayı 

yakmamış. Madde bağımlıları şaşırdım. Çözümü buradan gelen her eleştiriyi memnuniyet ile 

göğüslerim. Çözümü ya işte duvarlarını yükselteceğiz. Jiletli teller koyacağız ki bunu yaptık. Güzel 

işte üç tane personeli göndermen gerekiyor. Bravo bizde şimdi bunu deniyoruz. İkinci ihtimal oraya bir 

personel koymak ya da güvenliğin sağlanması adına en azından personel yerleştirmek. Biz dedik ki; 

artık kendi imkânlarımızla zaten İl Kültür Müdürlüğünden mi anıtlar kurulundan alınmış izinlerimizde 

tamamlandı. Artık içeride ne yapabileceğimizi biliyoruz. Nereye hangi şeyi koyabileceğiz noktasında 

bir durum ortaya çıktı. Gecikmiş de olsa sonuca ulaşmaya doğru bir adım da atılmış oldu.  

Mülklerimizi korumakta zorlanıyoruz. Öyle de bir durum var. Bu da özeleştirim olarak kabul ederseniz 

bilmiyorum ama Allah sonumuzu hayır etsin.  Böyle yerlerde böyle de bir durum var.  

 --Meclis Üyesi: … 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Değil doğru. Okullarda güvenlik işleri ile 

temizlikle de aynı zamanda bildiğim bu konu da bilgi alalım arkadaşlarımızdan. Adalet ve Kalkınma 

Partisi Grubundan.  Bu şikâyetler Milli Eğitim Müdürlüğümüze de sıkça gittiği için, çok yakında TYP 

personeli projesi üzerinden güvenlik ve hizmetli sorunun çözümüne ilişkin bir adım atılacak İŞKUR’la 

birlikte diye biliyorum. Doğru mudur Sevgili Şamil YİĞİT?  
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  --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım şöyle Gemlik’i 75 personel TYP 

kapsamında temizlik işçisi olarak çalışıyor. Geçen sene de 20 tane güvenlik çalışanımız vardı. Şöyle 

söyleyeyim geçen sene 20 güvenlik 55 çalışanımız vardı. 75 kişiydi. TYP kapsamında şu an 75 tane 

temizlik elemanımız var. Güvenlik kadrosu açılmadığı için güvenlikçiler için. Onun da altyapısının 

çalışmaları yapılıyor. TYP kapsamında o çalışmalar neticesi şu anda oluşmuş bir şey yok. Onun için 

oluştuktan sonra da açılacağını biz de öyle duyuyoruz. 

              --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Su mecrana girdi en azından diye 

biliyorum.  

 --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Evet.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama o eksiğin tespiti noktasında herkeste o 

bilgi var. 

   --Meclis Üyesi:  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Peki biraz  

 --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle yapmış olabilirler bilmiyorum. Sadece 

personel sayısına bakmış olduğumuzda geçen sene de 75 idi. Bu sene de 75. Belki temizlik işçisindeki 

çalışanların güvenlik olarak sadece orada güvenlik değil, bir nevi güvenliği sağlasınlar diye orada bir 

çözüm yapılmış olabilir. Ama şu an bizim temizlik ihtiyacımız pandemide hijyen noktasında özellikle 

de ortaokuldaki, ilkokuldaki çocukların bakımı birazcık daha ihtiyaçlı. Güvenlik tabi elzem bunu tabii 

ki şey demiyorum.  Ama şu an suyoluna girdi. İnşallah hızlı bir şekilde de biz takipteyiz Başkanım. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Teşekkür ederiz. Sevgili BİRGÜN bugün 

Engelliler Günü olması münasebeti ile engelliler için olan çalışmalara ilişkin birkaç bir şey söyledi. 

Teşekkür ederim. Burada yine toplantı vardı. İlk göreve geldiğim yıl.  Engelli çocuklarımız ve aileleri 

ile birlikteydik o akşam. Kürsüye çıkacak mısınız Başkanım? sorusuna ben henüz engelli kardeşlerim 

için bir şey yapamadım. Bunun mahcubiyeti benim üstümdeyken ben kürsüye çıkıp, onların yanında 

bir konuşma yapmam demiştim. Hala eksiğimiz var. Ama çok şükür bugün oradan çok daha ileride bir 

yerdeyiz.  Engelsiz taksi herkes duydu öğrendi, biliyor. Hem ilçemizde hem başka yerlerde geri 

dönüşleri müthiş. Çocukları, insanları, engelli yurttaşlarımızı sosyal hayatla, ihtiyaç duydukları 

noktalarla lokasyonla bir araya getirmek konusunda çok ciddi bir iş yapıyor. Bunun ile beraber 

Türkiye’nin ilk engelsiz plajını bu sene Kumla ’da onların denize girebilmelerine olanak sağlayacak 

çok basit bir iş aslında ama yaptık. Oradaki, orayı kullanan engellilerin memnuniyetini gören bir 

başkan olmanın gururunu yaşadım. 

           Yine çok bilinmiyor. Yani bunu biraz biz duyurmakta zorlandık. Ama asıl kaynak bulmakta bir 

sorun yaşamıştık.  Bu yüzden hani iş iyice faaliyet konusuna gelene kadar doğrusu çok da duyurmak 

da işimize gelmedi ama. Gidin görün arkadaşlar şu an halk marketin bulunduğu alanda iki sınıfımızda 

engelli kardeşlerimiz istihdama hazırlanıyor.  Engelsiz montaj atölyesi adı ile geçen yıl hizmete 

açtığımız ama parça birleştirme yaptığımız bu alanda parça bulmakta zorlandığımız için ara verdiğimiz 

bir iş vardı.  Bursa da bir holding sınırsız parça çocuklara uygun duymuşlar bizim bu sosyal projemizi. 

Vermeyi taahhüt etti.  Onlarla bir protokol hazırladık.  Çocuklarımızın parçaları oradan geliyor.  

Kültür Müdürlüğümüze Sosyal İşler Müdürlüğümüze. Orada bir eğitmen kardeşimiz var. Günün belli 

saatlerinde öyle 8 saatlik mesailer halinde değil. Çocuklarımız oraya geliyor. O holding tarafından 

gönderilen onların kolayca birleştirebileceği bir iki ürün var ve onları birleştiriyorlar. Bu 

müdürlüğümüz tarafından kayıt altına alınıyor. Bir gün bir çocuğumuz işte atıyorum Uğur kaç tane 

parça birleştirdi,  Sedat kaç parça birleştirdi, Emrah kaç parça birleştirdi.  Notları alınıyor. Biz onları 

birleştirilmiş haliyle geri gönderiyoruz o holdinge. İsmi geçen çocuklara yine kendi belirledikleri bir 

miktar üzerinden, o çocuğa orada bu işi yapan kardeşimize verilmek şartıyla bize bağışta bulunacaklar.  

Biz o paraları o çocuklara taktim edeceğiz. Bu şöyle de bir işe yarayacak bunu da umuyoruz. Düşünün 

ya yani o holding de insan kaynakları yöneticisisiniz ve Gemlik’te bu atölyede çalışan çocukların 

performanslarını zaten görüyorsunuz.  Bir engelli kadrosu açılsa kimi alırsınız? Orada bildiğini, en 

yüksek performansı olanı. Bunu Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nde görmüştüm. Ben Belediye Başkanı 

olmadan önce çok beğenmiştim inanamazsınız size. Gidin keyif alacaksınız o çocukların gözlerindeki 

ışıltıyı görünce.  Bu yıl bunu yapabilmiş olmanın gururunu yaşıyoruz Sevgili Emir abi. Çok yakında 

burada yüzme havuzu olarak kullandırdığımız alana da onları sağlıklı bir birey gibi havuza 

alabileceğimiz bir aparat satın alıyoruz.  Hiç zahmet etmeden o tekerlekli sandalyesinden direk alıp 
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oturup asansör yolu ile suyun içine bırakıldığı bir sistem ile havuza da kavuşabilir ulaşabilir duruma 

gelecek. Çok yakında onun müjdesini de veririz. Küçük işler bunlar ama çok ciddi bir kitleyi hayat ile 

buluşturmak noktasında da çok kıymetli işler. İnşallah engellerin hiç yaşanmadığı bir dünya hayal 

ediyoruz. Ama işte %12’si de engelli Türkiye’nin. Hangimizin de hangi an engelli statüsüne 

kavuşacağımızı bilmiyoruz. 

           Zeytin alım yerleriyle ilgili bir talep geldi Sevgili Şamil YİĞİT ’ten. Çadır kuralım o alanlara 

dedi. Ama arkadaşlar zeytin malum hepimiz iyi kötü biliyoruz konuyu. Zeytin alım yerlerine 

ihtiyaçları var normalde. Birtakım düzenlemeler yapıyoruz. Bir iki yerde yaptık. Marmarabirlik’le de 

görüşüyoruz. Biz yer veriyoruz. Bazen yeri inşaatı onlara yapın diyeceğiz. Bazen de onlar bize 

buyurun yer burada bizim için de uygundur diyecekler. Biz gerekli düzenlemeleri yapacağız. ama çadır 

değil ihtiyaç.  Zaten zeytin müstahsili oraya geliyor en çok 7-8 arabanın arkasından indiriyor ve 

gidiyor.  Doğru yerdeyse. Ama eğer zeytin alımı yeri sorunlu bir bölgeyse iş biraz ondan uzuyor ve 

orada bulunmak zorunda kalıyor gibi bir yer. İnşallah zeytin alım yerlerine her yerde daha kolay 

erişilebilecekleri işler yapıyoruz.  Özellikle de bu anlamda sevgili Mustafa KAYNATMA’ ya teşekkür 

etmek istiyorum.  Sürekli irtibat halinde hem Çiftçi Korumayla hem Marmarabirlik’le. Bu anlamda da 

bu bakış açısı ile devam edeceğiz. Söz vereceğim. Park Bahçeler Müdürlüğümüz burada mı Sevgili 

Alihan esnaf odasının karşısındaki çocuk parkı senin yetki sorumluluk alanında mı? 

               --Alihan KUZU Park Bahçeler Müdürü: Bursa Büyükşehir Belediyesinin 

                --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin basket 

sahası oda aynı şekilde kıyılar Bursa büyük şehir belediyesi hizmet alanında içindedir anlayışı ile hazır 

Pazartesi Günü Park Bahçeler Müdürümüz ve çalışma arkadaşları Gemlik’e gelecek ya bu ikazı 

mutlaka aktaralım. Yok. Biz bu ara bu düzenlemeyi yapamayız durumu alırsak, hiç beklemeyelim. Biz 

gerekli düzenlemeleri yapalım. Bak meclis üyemiz bile biz yapmıyoruz zannetmiş. Orada yürüyen 

vatandaş ne düşünüyordur benim hakkımda düşün yani.  

  --Alihan KUZU Park Bahçeler Müdürü: Anlaşıldı Başkanım. 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Evet. Sevgili ŞAMİL YİĞİT 

benim söyleyeceklerim bu kadar ama bir şey söyleyeceksin bildiğim kadarıyla. 

 --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Zeytin ile alâkalı ben temsil olarak çadır söyledim. 

Şimdi bazı bölgeler de fazla yoğunlaşma olduğu için, çadır günlük ihtiyacını kısa bir süre de olsa 

tedarik edebileceğimiz için, yoksa tabii ki Gemlik’e yakışan ve güzelliği biz yapmamız lazım. Yani bu 

insanların geldiği, pazarını kurabileceği, satış yerlerini gösterebileceği, rahat ürünlerini indirip, rahat 

ürünlerini alabileceği yerlerinin olması. Ama Umurbey ’de mesela bahsetmiş olduğumuz hali hazırda 

Katırlı’ya ve Güvenli ’ye işte Hamidiye’ye çıkarken sağ tarafta eski benzinliğin olmuş olduğu yerde 

üzerinde bir tane şey ile birlikte pazar şeyi ile birlikte sağdan soldan insanların oradaki yoğunluğu ve 

insanları gördükten sonraki görmüyorsanız, ben söyleyeyim Mustafa Abi de orada. En azından 

oralarda veya oradaki yapılan bizim belediyenin atıl bir şekilde virane şekilde kalan bir yeri düzeltip 

orada kullandırılabilir mi? Bunun çalışması yapılabilir mi? En azından bu dönemi sıcak atlatsınlar 

diye.   

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Teşekkür ederim. Bu bahsettiğimiz 

bölgede bazı yağhaneler için yağlık zeytin alan bir iki yurttaş var. Asıl Umurbey ‘de zeytin alım yeri 

Marmarabirlik tarafından büyük bir memnuniyetle de karşılanan oradaki stadyumun hemen yanındaki 

alan. Orada da gerekli düzenlemeleri yaptık. Yağmurdan rüzgârdan korumak adına. Geçici alanlarını 

dizayn ettik. Bir daha söylüyorum.  Aynı bakış açısı ile konuşuyoruz aslında. Biz de Marmarabirlik’le 

onların da çünkü işin içinde ellerinin altında olmasını istiyoruz. Birlikte yapalım istiyoruz.  Daha 

uygun zeytin alım yerleri yapmak gibi bir derdimiz var. Teşekkür ederim. Aynı yerden baktığımızı 

ifade eden cümleler için. Peki, çok teşekkür ederim herkese ve teklifler başlığına izninizle geçiyorum 

arkadaşlar. Birinci maddeden başlamak üzere buyurun. 

 --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Yazı İşleri Müdürlüğünün Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey 

Mahallesinde 3402 sayılı yasanın Geçici 8.nci maddesi uyarınca tescil dışı yerlerle ilgili yapılacak olan 

Kadastro çalışmalarında, Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişinin seçimi ile ilgili 

yazısı. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Gündem maddesinin okunmuş olarak 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Konunun 
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ikinci birleşimde tarih ile ilgili bir şey var arkadaşlar meclis toplantısından itibaren 15 gün içerisinde 

belirlenmesi gerekiyor ismin. Dolayısı ile ikinci birleşime yetişmesi talebimizle Tarım Komisyonuna 

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

madde lütfen.  

 -- Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa ili, Gemlik ilçesi, 

Hamidiye köy Mahallesi, Köy içi Mevkii, 130 ada 152 nolu parsele ait; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Gündem maddesinin okunmuş olarak 

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

İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul 

edilmiştir. Üçüncü madde lütfen.  

 

 --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi, 

H22A09D1B pafta, 185 ada 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 78 ve 

89 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi 

ile ilgili yazısı. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Gündem maddesinin okunmuş olarak 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Konunun 

İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul 

edilmiştir. Dördüncü madde lütfen.  

 -- Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Engürücük ve 

Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamındaki, 

Gemlik Belediye Encümeninin 25.09.2018 tarih ve 1185 sayılı kararı ile kabul edilen 18. Madde 

Uygulaması içerisinde yer alan planlama alanındaki, taban alanı kat sayılarının (TAKS) yeniden 

değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddesini okunmuş olarak 

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

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

edilmiştir. Bir sonraki madde lütfen.  

 --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün,  Mülkiyeti Gemlik 

Belediyesi’ne  ait, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mah. 1094 ada 23  parsel numaralı 112,43 m² 

yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazların satışının  yapılması ile ilgili yazısı. 

 --Meclis Üyesi: …………. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 23 parsel  

 --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: 23 parsel   

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddesini okunmuş olarak 

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

               Kendi grup toplantımızda da söyledim. Plan Bütçe Komisyonuna yollayacağım konuyu. 

Diğer gruplardan arkadaşlarım için de bu ikazı yapmalıyım. Bu alan odun depolarının bulunduğu 

bölgede. Oradaki kantara yakın bir yerde. Kantarı işleten yurttaşımızla orada başka bir parsel sahibi 

yurttaşımız arasında da haklı bir şey var. Müdahaleye muhtaç bir durum var.  Biri işine devam etmek 

istiyor. Öbürü sırf bu iş burada yapılıyor diye kendi arsasını kullanamaz hale gelmiş. Plan Bütçe 

Komisyonu bunu görüşürken bu iki yurttaşımızı mutlaka davet etsin. Ben de orada bulunayım. 

Aralarında bir uzlaşma sağlamaya çalışalım. Sorunu ortadan kaldırmayı deneyelim bu anlamda diye de 

bütün arkadaşlarımı ikaz etmiş olayım. Konunun Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy buyurun mikrofon verelim.  

 --Meclis Üyesi:………………. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok o bu yer değil. 

              --Meclis Üyesi: ……………….. 
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 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır, hayır encümende satışı yapılan 9 

numaraydı ben de öyle biliyorum. Tamam komisyon bakar zaten öyle bir şey varsa bu doğrultuda 

hazırlar raporunu Plan Bütçeye Komisyonuna havalesinde bir sorun yok değil mi? Oy birliği ile kabul 

edilmiştir son madde  

 -- Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa İli, Gemlik İlçesi, 

Hisar Mahallesi, yaklaşık 50 hektar alanda 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı’nın 

değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Konuyu İmar Komisyonuna havale 

edeceğim arkadaşlar.  Yine bir ikaz da bulunmak istiyorum.  Bu alan Gemportla Harmankaya villaları 

arasında olan boşluğu kapsıyor.  Oradan da küçük sanayi sitesinin yanından serbest bölge yoluna kadar 

nerdeyse bütün o alanı içine alıyor.  Bugüne kadar hiç plan yapılmamış bu bölgede. Bir taslak 

çalıştırıyoruz bir taraftan. Fakat bütün arkadaşlarımdan sadece İmar Komisyonu üyeleri değil, o 

bölgede depolama sanayi, konut, günü birlik o bu şeklinde İmar komisyonu üyesi arkadaşlarıma 

fikirlerini vermelerini rica ediyorum. Kullanım açısı bakımından ne olması gerektiği sorusunun cevabı 

olarak elbette 5000’e bağlı kalmak zorundayız. Değilse de 5000’liği değiştirmeyi önererek devam 

etmeliyiz. İkazı ile birlikte konunun İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.  

 --Meclis Üyesi: … 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Direk oylamamızı gerektirecek bir şey var 

mı Zeynep burada?  

 --Meclis Üyesi: …  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki o zaman şöyle ikaz edelim. Arkadaşlar 

toplam 6 önergemiz var. Bu 6 yazılı önergenin gündem maddesi haline getirilerek, ilgili müdürlükler 

ya da ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunalım. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile 

kabul edilmiştir. Sözlü önerge  

 --Meclis Üyesi: … 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir mi iki mi? 

 --Meclis Üyesi: … 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Zeytin alım yerleriyle ilgili zaten biz 

çalışma yapıyoruz. Onu önerge haline getirmeye gerek yok. Kayıtlara düşsün Ak Partinin de bir talebi 

olduğu. İkinci sözlü önerge yoktu herhalde değil mi arkadaşlar?  

 --Meclis Üyesi: … 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar yağlık zeytin fiyatları çok şükür 

geçen yıl yaptığımız o girişimden sonra bu yıl dip zeytininde bile beş buçuk liralarda ve lodos zararı 

ortaya çıkalı üç günde geçti. Bu saatten sonra bunu alalım destek verelim noktasında attığımız her 

adım belediyeyi zarara uğratacak bir duruma evirilebilir.  

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım buradaki şey şu. Geçen seneki bu 

hassasiyet gerçekten yerinde idi. Ve biz bunun yani bu hassasiyetin devamından yana olduğumuzu 

göstermek için bunu söyledik. Yani şimdi burada bundan sonra toplama devam ediyor. Bakın yine bir 

fırtına uyarısı geldi. Yani bundan sonra bu tip şey olduğu zaman daha fleksibıl davranalım diye. 

Belediye olarak o konu da bir şey verdik.  Bir de ilave etmem gereken bir şey var.  Bu arkadaşımızın 

söylediği sahildeki o çocuk parkı ve şey ile ilgili ben siz konuşurken bunu Büyükşehir ile yazı olarak 

paylaştım. Bana bilgi geldi. Yarın Daire Başkanlarımız bütün bu sahillerdeki zarar ve ziyanı tespit için 

geliyorlarmış. İlgili Daire Başkanları. Daha sonra da Daire Müdürleri gelecek. Buradaki şeyi özellikle 

not aldılar. Buradaki yere de bakacaklar. Hepsi de bütün sahili kontrol edecekler. Bilgilendirmiş 

olayım.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederiz  

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Bilgi vermiş olalım. … 

    --Meclis Üyesi: ………………… 

   --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Onu da özellik ile ben zaten komple bakacaklar 

ama yine hatırlatırım kendilerine.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kayıkhane bölgesindeki problem bize daha 

önce bir vatandaşımız tarafından intikal de ettirilince, müdahale ettik oraya çözdük onu değil mi? 
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 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Şimdi böyle ufak şeylere 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Alihan Müdüre mikrofon gönderir misin? O 

giderken Ercan Bey buyurun.  

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Başkanım şimdi bu ufak şeylere bu koordinasyon 

ne için önemli.  Şöyle ufak bir müdahale ile çözülecek olan sorunu bunu hemen Büyükşehir’e evet 

tabii ki de iletilmesi gerekir. Ama küçük müdahale ile eğer çözülecek bir şeyse burada yani sonuçta bu 

Gemlik’in şeyidir. Gemlik halkına hizmet vermektedir. Evet yani özellik ile onu da şey yapalım 

söyleyelim maksat bura yani hizmetlerin devamını sağlamak ve eskiyen yıpranan şeylerin ki bunlar 

kullanılan şeyler. Hele hele geçen toplantıda ben çok üzülerek ifade ettim. O yaya köprüsü üzerindeki 

lambaların kökünden kırmışlar yani ve arkadaşlara rica ettim. Oraya şimdi iki tane lamba takıldı. 

UEDAŞ’dan herhalde koordineli şekilde takıldı. Yani artık oraya lamba takmayalım. Çünkü onların o 

affedersiniz söylemek istemiyorum. Ama o zevklerini tatmin etmek için orada o lambaları kırmalarına 

hiç kimsenin göz yumacağını zannetmiyorum yani benim vicdanım sızlıyor.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Teşekkür ederim.  

 --Alihan KUZU Park ve Bahçeler Müdürü: Başkanım kayıkhane bölgesindeki zıpzıplara 

müdahale ettik biz müteahhit firmamızla fakat orada size de bahsettiğim gibi bir şey oluyor. Kilo 

fazlası olan çocukların sürekli oynaması ile ilgili bir problem yaşıyoruz orada. Tekrar bir gerileme 

olmuş. Deforme olmuş aynı bölgede. Önümüzdeki hafta ona müdahale edeceğiz.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam söylenmek istenen Bursa Büyükşehir 

Belediyesi yetki alanı içinde de olsa minik dokunuşlarla çözebileceğimiz şeyi zaten görüşüyorsunuz 

oradaki arkadaşlarınızla burada hiç kimseyi bekletmede çözelim geçelim gitsin. 

  --Alihan KUZU Park ve Bahçeler Müdürü: Tamam. 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Teşekkür ederim.  

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım gördüğünüz gibi Büyükşehir hiç 

gündemden düşmüyor. Ben ne yapayım.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sorulunca cevap verince bak teşekkür 

ediyoruz. Öbür türlü eziyet oluyor.  

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ama ben sizi sormak zahmetinden kurtarmak için 

söylüyorum. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Öbür türlü eziyet oluyor yani. Sonra 

arkadaşlar bir daha söylüyorum. Burası İlçe Belediye Meclisi. İlçe Belediye Meclisi konuları ile 

alâkalı sabaha kadar çalışalım desem hiç biriniz itiraz etmezsiniz.  Ama burayı ilan yeri gibi 

değerlendirmek de doğru değil. Sonra karşılıklı tartışmaya da giriyor. İş olan bizim zamanımıza 

oluyor.  Yazık boş ver yani. Adalet Ve Kalkınma Partisi yaptığı hizmeti aktarmayı yeteneği olan bir 

parti benim bildiğim kadarıyla ya.  Halledersiniz buradan anlatmadan da.   

               Arkadaşlar 

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: ….. Başkanım.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Toplantıyı kapıyorum. Önümüzdeki hafta 

Çarşamba günü yine saat 17:00 de bu salonda toplanmak üzere konusunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

         Aldığımız kararların tekrar hayırlara olmasını diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum 

arkadaşlar. 

  

 

 

     Mahir DAĞ 

       Katip Üye 

     Sedat ÖZER         

       Katip Üye 
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