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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 03 KASIM 2021 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTI GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 

 
      TOPLANTIDA BULUNANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı 

 

                                           ÜYELER: Emir BİRGÜN,  Mert DİMİLİ,  Oğuz HANÇER, 

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

BAYRAKTAR, Mehmet Şamil YİĞİT,  Sedat AKKUŞ, Şükran BEKAR,  Songül ŞANLI, 

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: Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK, Emrah 

KESKİNDEN,  

  

          Yoklama yapıldı.   

 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gerekli çoğunluk var, gruplar adına 

mazeret belirtmek isteyen var mı?  Evet  

 --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Emrah KESKİNDEN 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK, 

Emrah KESKİNDEN, anladığım kadarıyla. İYİ Parti tamam. Adalet ve Kalkınma Partisi? 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Tamamız. 

          --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şükran Hanım gelecek. Peki, 

belediyemiz meclis üyelerimiz Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK, Emrah KESKİNDEN’in 

mazeretli olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile 

kabul edilmiştir.       

         Arkadaşlar, personelimizin motivasyonun artırılması ve onların Gemlik’i istediğimiz 

hedefe götürme noktasında biraz daha gayretli davranabilmesine olanak sağlamak adına, 

inşallah bundan sonra da müdürlüklerimize de yazıları yazdık. Her ay ayın personeli 

noktasında bazı arkadaşlarımıza, bazı hediyeler vereceğiz. Başarı plaketleri vereceğiz. Bütün 

müdürlüklerimiz de bu konu da hassasiyet ile normal işi dışında üstün performansla,  sıra dışı 

bir durum ortaya çıkartan personeli olduğunda mutlaka notlarını alsın. Yaklaşım şu olmasın 

görüyorum. “Ben bütün personelim benim için çok kıymetlidir. Hepsi birbirinden daha üstün 

başarılı ve kahramandır.” Her ay 500 tane personele ödül veremeyeceğimize göre biraz daha 

onları hem onure etmek ama aynı zamanda da gerçekten hakkı olana hakkı teslim etmek adına 

biraz daha gayretkâr olsunlar. Yoksa biz kendi el yordamımız ile bizim gözümüzün gördüğü 

kadarı ile ödül vereceğiz. Bunu bu kurum da geleneksel hale getirelim ve süreklilik sağlayan 

da bir iş olsun istiyoruz. İşe yarayacağını da düşünüyoruz. Bu anlamda bu toplantı öncesinde 

üç arkadaşımıza bu anlamda bir buyurun  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Başkanım ….. bu isimleri kim veriyor? Müdürlükler 

mi? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Müdürlükler  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Daha farklı bir şekilde olamaz mı? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ne gibi  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Yani örneğin meclis üyelerimizden öneri gelebilir. 

Şimdi müdürlüklerde bu biraz hani az önce dediğiniz gibi birçok müdürlüğümüz kendi 
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personeli içerisinde o bu dediği zaman hani belki farklı algılanabilir. O yüzden ne bileyim 

daha düşünüp,  işte meclis üyelerinden bir şekilde sahada gördükleri arkadaşlarını 

önerebilirler  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Meclis üyelerimizin bu konuda 

olumlu işler yaptıklarına şahit oldukları arkadaşlarını bize iletmeleri, önermeleri bizim için 

memnuniyet verici olur ama bu işi meclis üyelerimiz belirlesin tayin etsin de  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Şey tayin etmek değil 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sürekli çalışan müdürleri açısından 

da doğru iş olmaz ama şöyle bir katkı olarak alalım bunu Emir ağabeyciğim. Bütün 

arkadaşlarım için geçerli, saha da gerçekten öz veriyle, aldığı maaşın hakkını fazlası ile 

verdiği düşündüğünüz bir durum ortaya çıkmışsa, “bravo ya bak bu arkadaşımız bunu hak 

ediyor” durumuna tesadüf etmişlerse, mutlaka bizimle paylaşsınlar. Memnuniyetle 

değerlendirmeye alalım deyip, malumunuz bu yıl üniversiteye çocuklarımızın gelmesi 

sürecinde hani belki bu yıla mahsus da olsa bir problem ile karşılaştık. Onların barınma 

problemlerini aşmak adına. Buna idare olarak biz 21 konutumuzu öğrencilerimizin 

kullanımına açmak gibi bir konu ile destek verdik. Ama bizim o kararı almış olmamız tek 

başına yeterli değildi. Bu çocukların o evlerde konuşlanırken ikinci el desteğine, eşya 

desteğine ihtiyaçlarının karşılanması adına çalışanlarımızın bir efor sarf etmesi gerekiyordu. 

Ben huzurlarınızda hepsini ayrı ayrı eşyalarını alıp getiren, kayıtlarını tutan bütün 

arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum ama içlerinden bir tanesi bu ay başarı belgesi almaya 

bizim gözümüzde hak kazandı. Hepsi çok kıymetli müdürlerimizin de dediği gibi ama sevgili 

Sevinç DERİNCE’yi bu anlamda ödülünü almak üzere şöyle bir davet edelim buraya. 

Kocaman bir alkış ile elbette. İlk başarı belgesi bir kadına gitti. Ödülü de bir kadın versin. 

Cumhuriyet Halk Partisi grubun da şuan üç kadın üyemiz var ama Adalet Ve Kalkınma 

Partisinde bir tane. Sevgili Elif gel Sevinç’in ödülünü sen ver hadi  

--Meclis Üyesi:  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sahneyi ışıklandıralım arkadaşlar  

--Meclis Üyesi:  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı Tebrik ediyoruz Sevinç tabi. Elif çok 

teşekkür ederiz kardeşim.  

Evet, yine malum geçtiğimiz dönem içerisin de esnafımızın faturalarının ödenmesi 

noktasında bütün siyasi partilerimiz ile bir araya gelip bir dizi kampanya düzenlemiştik. O 

kampanya da bazı yurttaşlarımız çok büyük bir memnuniyet ile bunu bir kere daha ifade 

etmek istiyorum ki hani o adeta hızır gibi, zor zamanda o yetişme özelliğini bir kere daha 

gösterdi ve dedi ki bazı esnaflarımıza yine “senin faturan bende, ben ödeyeceğim”. Böyle 

insanların yaşadığı bir ilçenin belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum elbette.  Ama 

onun da alt yapısında ciddi bir emek vardı. Son derece iyi organize edildi. Çok küçük 

diyebileceğim sorunlar dışında bir sorun ile karşılaşmadık. Bunu da yine bir çalışanımız 

sağladı bizim için. Ben emek veren bütün herkese o anlam da bir kere daha teşekkür ediyorum 

ama başarı belgesini de Sevgili Dilek AYDIN hak etti diye düşünüyoruz.  Onu da böyle 

alalım. Dilek Aydın’ın başarı belgesini sunmak üzere de İmar Komisyonu Başkanımız Sevgili 

Arzu KARATAŞ’ı böyle davet edelim. Çok teşekkür ediyoruz Sevgili Dilek, Sevgili Arzu 

sana da.  

Evet, üçüncü ve bu ay için son başarı belgemiz de geçen yıl başladığımız Ata 

Tohumları ile alakalı konuda hem bilgi ve tecrübesini ama aynı zamanda iyi niyetini ve alın 

terini eksik etmeyen Park Bahçeler Müdürlüğümüz vardı. Ama onun da içinde bir 

personelimiz vardı ki o işi başında olarak, sürekli takip ederek, hem tohumların uygulama 

alanların da yetiştirilmesi, hem tohuma döndürülmesi, hem elde edilen geriye kalan bölümün 

kadın girişimcilere ulaştırılması noktasında üstün gayreti ile bizi gururlandırdı. Çok teşekkür 

ederim huzurlarınızda ve Sevgili Oğuz BATMAZ’ı buraya davet etmek istiyorum. Park 

Bahçeler Müdürlüğü personeli Sevgili Oğuz BATMAZ geliyor. Onun ödülünü de Cumhuriyet 
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Halk Partisi Grup Sözcüsü Sevgili Emir BİRGÜN’den rica edelim. O versin. Oğuz’a şimdi de 

Muratoba göletindeki, Kurtul göleti diye bildiğimiz alandaki seralarımızı teslim ettik. Yakın 

zaman da inşallah dar gelirliye gıda kaynağını da sağlayacak. Huzurlarınız da teşekkür 

ediyorum hem Sevgili Oğuz BATMAZ’a ve hem Park Bahçeler Müdürlüğümüze, hem ödül 

veren Sevgili Emir BİRGÜN’e 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ödül verdin ya Emir ağabeyciğim. 

Bir de bilgi vermemiz gerekiyor. Geçtiğimiz toplantıda konuşması mümkün de değildi. 

Birinci birleşim dışında gündem dışı konuşulmuyordu. Bekir DÖĞER, Belediye Meclis Üyesi 

Cumhuriyet Halk partisinden seçilen Bekir DÖĞER, istifa dilekçesini, istifa metnini Seçim 

Kuruluna yollamış. Bize de bilgi amaçlı getirip taktim etmiş burada. Grup konuşmalarına da 

birazdan söz vereceğim. Orada bir açıklama yapmak isterse Bekir DÖĞER’e de bu anlamda 

geçen sefer verdiğimiz sözü yerine getirmek adına söz vereceğiz.  

Bunu yoklama ve açılış konuşması olarak kabul edin arkadaşlar ve 06/10/2021 ve 

11/10/2021 tarihli ve 22/10/2021 tarihli olağan meclis görüşme tutanaklarının okunmuş olarak 

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

Bir düzeltmeye ihtiyaç bir durum var mı tespit ettiği grupların? Yok, olduğu gibi kabulünü 

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

ediyorum ve gruplar adına konuşmak isteyen var mı diye dönüp size bakıyorum. Buyurun 

Sevgili Şamil YİĞİT  

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

daire müdürlerimiz ve Gemlikli çok değerli hemşerilerimiz. Grup sözcümüz Ercan ağabey 

adına Ak Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Ercan ağabeyimizin annesinin 

rahatsızlığından dolayı öncelik ile Ercan ağabeyimize geçmiş olsun. Allah Şifalar versin. 

Bugün de duyduk Uğur Başkanım sizin bir talihsizliğinizi yaşamışsınız. Kaburgalarınızda 

çatlak varmış. Öncelik ile sizlere de geçmiş olsun. Rabbim şifalar versin diyerek başlıyayım. 

 Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 98. yılını hep birlikte coşku ile kutladık. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah 

arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ile kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla 

anıyoruz. Tüm hemşerilerimizin ve milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutlarız. 

 Yine geçen haftalarda birkaç bilgi vermek istiyorum. Geçen hafta Ankara 

ziyaretlerimiz ile alakalı. Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Sadri ŞENSOY Bakanımızı 

ziyaret ettik. Gemlik ile alakalı bir dizi programlar ile alakalı bilgilendirmeler aldık. Eğitim 

üzerine Gemlik’te neler yapabileceklerimizi ve mevcut durumu konuşma fırsatı bulduk. 

Buradan sizlere de, Başkanım huzurunuz da Gemlik ile alakalı ihtiyaç analizi raporu var. 

Başkanımıza taktim edersek sizler de değerlendirirseniz, bakarsanız, çünkü Gemlik’in 

menfaatleri ortak menfaatimiz olduğundan, icramızı hep birlikte yaptığımız için, bu mecliste 

ortak kararlarımızı aldığımız için sizlerin de bilgilenmeniz gerekiyor. 

  Yine siyasetin nezaketini kullandığınız için, geçmiş dönemde Mecliste Bursa 

Büyükşehir meclisinde de Alinur Başkanın çalışanlara vermiş olduğu teşekkür plaketlerinin 

bir tanesini sizler vermiştiniz. O meclisi de bizler izlemiştik. Bugün de yine bizim Elif 

kardeşimizi çıkartıp siyasette de nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ederim.  

           Şimdi özellik ile okul ihtiyaçlarımızdan bizim dile getirdiğimiz Gemlik’imizin doğu 

bölgesi ile alakalı bir tane Çınar İlköğretim Okulu İlk ve Ortaokulun olmuş olduğu ve nüfus 

yoğunluğunun da daha fazla olduğu. Bizim burada “nasıl bir ihtiyacı karşılarız? Bölgeye nasıl 

bir okul yaptırırız?” diye konuşmuş olduğumuz da, sağ olsun ilk planlamalarını aldıklarını ve 

bu planlama ile birlikte doğu bölgesinde Hamidiye Mahallesi ile Eşref Dinçer Mahallesini bir 

araya katıp, daha önceden de Borusan’ın iyileştirmesini yapmış olduğu yerin müjdesini aldık. 

İnşallah da yakın zamanda da bize oluşup önümüze getireceklerdir.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 2022 yılında yapımı  

--Mehmet Şamil YİĞİT: Meclis Üyesi:  Şöyle  
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Büyük ölçüde olacak değil mi 

Başkanım? 

--Mehmet Şamil YİĞİT: Meclis Üyesi:  Büyük ölçüde şimdi icra makamında 

olduğumuz için müjdelemeyi daha çok arzuluyoruz. Bakan Beyin önüne koymuş olduğumuz 

sağ olsun bizlere çok güzel yaklaştı. Bakanımızın da geçmişte Gemlik’te Kumla’da 

bulunduğunu Gemlik’le de özel ilgilendiğini söyledi. Çok çok selamlarını da ilettiler yani 

çocukluğunun bir kısmının Kumla’da geçtiğini, buraların bu bölgeye birazcık daha özel 

baktığını ve sınav merkezinin Gemlik’e kazandırılması ile alakalı 13 bin tane kaydın sınav 

merkezinden yararlandığını gördükçe de mutlu olduğunu yani Gemlik’e  birazcık daha yatırım 

noktasında  özel baktığını da söylediler  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başkanım çok özür dileyerek çok 

kıymetli ve önemli bir nokta  

--Mehmet Şamil YİĞİT: Meclis Üyesi:  Evet  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sözünüzü kesmek adına 

söylemiyorum. 

--Mehmet Şamil YİĞİT: Meclis Üyesi:  Estağfurullah 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Meclis Üyelerimiz hem 

sizler hem kamuoyu da bilgilensin. TOKİ aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığımızın Gemlik’te 

bir okul yapma protokolü vardı 

 --Mehmet Şamil YİĞİT: Meclis Üyesi:  Evet  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok yakın zaman da imzalanmıştı. 

Eski Endüstri Meslek lisemizin bulunduğu alana yine bir Endüstri Meslek Lisesi 

yapacaklardı. Ama Yıldırım Holding daha önce vermiş olduğu söz gereği “orada okulu ben 

yaparım” deyip bir kez daha protokole imza atınca,  TOKİ ye bir okul rahatlıkla yapabilme 

imkânı doğdu ve inşallah bu Doğu Planlama Bölgesi içerisinde gerçekten bütün Gemliklilerin 

ortak aklı, “buraya her yerden önce okul lazım” dediğimiz o bölgeye bir okul yapılacak diye 

düşünüyoruz.   

--Mehmet Şamil YİĞİT: Meclis Üyesi:  Evet 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu bizim için çok büyük bir 

müjdedir. Takip edebilmek noktasında gayretlendirmek için Sevgili Şamil YİĞİT’e şöyle 

kocaman bir alkış alalım hadi.  

--Mehmet Şamil YİĞİT: Meclis Üyesi:  Estağfurullah çok teşekkür ediyorum 

Başkanım. Biz buradaki müjdelerimizi alırken yine o bölgede ihtiyaç olan anaokulu da biz 

dedik ki “8 derslikte olan bir anaokulumuzu da eklersek Avrupa birliği fonundan yapılacak bir 

fonla hatta bizden çıkmayacak. Gemlik’imize kazandırılacak bir müjdemizi de veririz 

inşallah” dedik. Bununla alakalı detaylı çalışmalarını aldılar. Ben geniş kapsamlı sizlere bilgi 

verdim. Çok fazla zamanı da uzatmadan verimli kullanmak için söylüyorum. 

Yine konuşmalarımızın büyük bölümden bir tanesi Gemlik’imize Fen Lisesini 

kazandırmakla alakalı bir çalışmalarımız oldu. Biliyorsunuz, Gemlik’te sınavla giren bir tane 

okulumuz bu yılbaşında gerçekleştirdi Gemport Gemlik lisemiz.  Gemport Gemlik Lisemiz 

ilk defa bu sene sınavla öğrencileri almaya başladı.  Sizde daha önce böyle bir okul var 

mıydı? Bizim bu sene okulumuz oldu. “Fen lisemize ihtiyacımız var” dedik.  Onları da 

inşallah meslek lisesi yapıldıktan sonra, takdimlerinden sonra Fen Lisesini de elzem olarak 

ihtiyaçlarından bir tanesini bunlarında notunu aldılar.  

Büyüyen gelişen Gemlik ile alakalı otomobil fabrikasının geldiğinde nüfus 

yoğunluğunun da artığını düşündüğümüz de Kumla ve Kurşunluyla alakalı doğalgaz 

geldiğinde sadece kışları insanları nüfusunun azaldığını değil kışın da kalan insanların arttığın 

da bu bölgelere de yapılacak bir okul ihtiyaçlarımızı dile getirdik. Yani verimli bir toplantı 

oldu. Geniş şeylerimizi Başkanımıza da sunduk yine orada dosyanız da bulunuyor. 

 Yine çevre yolunun doğu kısmın da Endüstri Meslek Lisesi vardı. İşte Endüstri 

Meslek Lisesi ile alakalı geçen mecliste de söyledik.  2022’nin içerisinde değerlendirip 
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alınmış olduğu üst geçit ihalesinin başlama çalışmaları. Sizlerle de zaten ortak çalışmaları 

yaptıklarını, buradaki çalışmalar ile birlikte hızlı bir şekilde gittiklerini dile getirdik. Orada da 

doğu bölgesine geçişler ile alakalı trafik ve evlatlarımızın vatandaşlarımızın geçiş sıkıntılarını 

inşallah en kısa zamanda da çözeceklerini dile getirdiler. 

 Yine bugün malumunuz dereler temizlik çalışması yapıldı. BUSKİ’nin bir kısmı 

Karsak ve Çarşı Deresine bakan kısmında geçmiş dönemde savcılık kararı ile böyle bir arama 

çalışmaları yapılmıştı. Bir arama çalışmalarından dolayı birazcık pislenme olmuştu. Bugün 

BUSKİ Müdürümüzle, belediye çalışanları ile birlikte dere temizleme çalışmaları başladı. 

 Yine geçen haftalar da bizim icraat konusun da eleştirisel yaklaştığımızın ve haklı 

gururumuzu da yaşıyoruz. Yani muhalefet olarak eleştirirken de güzelliğini de yaşıyoruz.  Bu 

güzelliklerinden bir tanesi Katırlı ve Muratoba arasında yapılan yeni yol çalışmaları. Yine 

Büyükkumla mezarlık yollarının tekrar yapılması. Belki diyebiliriz ki şimdi bizden sonra hani 

“sizinle ne alakası vardı. Biz zaten planladık” diyebilirsiniz. Ama bizde bunları takip ettiğimiz 

için Gemlik’imize kazandırdığınız için, yani Gemlik’e hizmet konusunda nasıl olursa olsun 

hizmet gelsin noktasında olduğumuz için, tekrardan çalışmalarınız için, muhalefet konusunda 

eleştirilerimizin neticelerini gördüğümüz için sizlere teşekkür ediyoruz.  

Yapılmayan hizmetler ile alakalı birkaç konuyu dile almak istiyorum. Kentsel 

Dönüşüm Müdürlüğümüzün çalışmalarını biz özellikle ve özellikle bundan sonra birazcık 

daha fazla takipteyiz.  Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzün sadece sunumda değil.  İcraat ta 

da görmek istiyoruz.  İcraatın da çalışmalarında yapılan işlemlerde bizleri de bilgilendirmesi 

Gemlik’in, kentimizin 2023, 2053, 2071 vizyonlarını hazırlarken nasıl bir vizyon, 50 yıllık 

plan, 100 yıllık plan yapılmasını bunların da katkılarının biran önce olmasını istiyoruz. 

 Yine malum okullardan bahsettik. Talebelerimiz, öğrencilerimiz geldi. Aynı zaman da 

üniversite sınavına giren öğrencilerimiz var. Daha önce yapılan Belgem hizmetinin, 

çalışmalarının buradan biran önce başlaması ile alakalı daire müdürlerimizden, Kıymetli 

Başkanımızdan, çalışanlarımızdan biran önce hızlandırılması ile alakalı taleplerimiz var.  

Yine şunu söylemek istiyorum. Betonlaşmaya karşıyız.  Ama yapılanı da tamamlamak 

da zorundayız. Umurbey’de, her sefer Umurbey’e çıktığımız da eski benzinliğin o 

köşesindeki, o binayı atıl bir şekilde görmek bizlerin zoruna gidiyor.  Yani kaderine terk 

edilmiş bir şehir gibi algı olmasını istemiyorum.  Biz kaderimizi hep birlikte yazacaksak, 

çalışmayı da hep birlikte yapacağız. Ben bunları söyleyerekten konuşmamı son olarak ta 3 

Kasım 2002 de milletimizin iktidara gelişinin 19 uncu yılı da kutlu olsun diyorum.  Bölge de 

ve dünya da söz hakkı olan duruma getiren güçlü irade için nice yıllara deyip teşekkür 

ediyorum.  Sayın meclisimize saygılar sunuyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim Sevgili Şamil 

YİĞİT.  Söylediklerinin tamamına elbette cevaplar vereceğim bilgilendirmek açısından ama 

son söylediğin cümleyi hemen cevaplamasam olmaz. Öyle kast etmemişsindir ama milletin 

iradesi 1923 yılında hatta 1920 de meclisin kurulması ile  

--Mehmet Şamil YİĞİT: Meclis Üyesi:  …. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha millet iradesi o tarihten beri var 

çok şükür Türkiye’de notunu da düşelim.  Evet, Sevgili Osman DURDU buyurun. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, Değerli Meclis hepinizi Milliyetçi 

Hareket Partisi ve şahsım adına saygı ile selamlıyorum. Kasım ayı birinci olağan 

toplantımızın ve burada alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 

 Millet hayatı için çok büyük önem ifade eden Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü 

yüzbinlerce şehidimizin ve gazimizin kanları üzerine kurulmuş olan Cumhuriyetimizin yıl 

dönümünü kutluyorum. Cumhuriyetimizin de ilelebet payidar kalmasını temenni ediyoruz. Bu 

anlamda vatandaşlardan çok samimi gelen kanaat ve yorumları paylaşmak istiyorum kısmen. 

Geçtiğimiz dönemlerde milli ve dini bayramlarımız da belli bir siyasi anlayışa göre bir takım 

etkinlikler yapıldı. Bu dönemde biraz daha katılımcı, biraz daha,  daha böyle farklı kapsamlı 

etkinlikler yapılma gayreti var. Bunları biraz daha hassasiyet, seçici davranmakta fayda 
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olduğunu düşünüyorum.  Büyükşehir Belediyesinin de sponsorluğunda, Bursa da 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu gibi 

etkinliklere siyasi, ideolojik bakmıyoruz.  Mesela Bursa’da, Nilüfer’de yapılan bu kutlamalara 

da katılan arkadaşlar oldu. Haluk LEVENT’in bir anlamda solistliğinde Rus Kızıl Ordusunun 

orkestrasında yüzlerce, onlarca insanın katılımı ile gerçekten Cumhuriyetin ruhuna, milli ruha 

yakışır çok şahane bir etkinlik yapıldı. Biz de buradan heyecan ile ailemiz ile beraber 

Bursa’ya gittik oraya katıldık Başkanım.  Arzu ederiz ki Gemlik’te de yapılan, şimdiye 

kadarda yapılanlarda ekstra güzel etkinlikler oldu. Seçici davranmakta çok fayda olduğunu 

düşünüyorum. Sadece bunu ifade etmek isterim. 

 Birde Büyükşehir Belediyesinde üçüncü dönem Kentsel Dönüşüm Komisyonunda 

görev alıyoruz. İlk günden itibaren her toplantı da, her partinin orada temsilcisi var. Gemlik’in 

deprem riski ve bu ehemmiyeti üzerine mümkün oldukça orada katkı sağlama istedik. Sizlerin 

de uygun olduğu bir tarihte o Cumhuriyet Halk Partisinin üyesi de var komisyonda. Bursa 

Büyükşehir Kentsel Dönüşüm Komisyonuyla beraber Gemlik’i bir ziyaret etmek, Gemlik’le 

alakalı neler yapılabiliri istişare etmek adına bir randevu talep edeceğiz. Müsait olduklarında. 

Ben sözlerime burada son vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun.  

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

DURDU. Arkadaşlar, Pınar Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz ile birlikte İmar 

Müdürlüğümüz Sevgili DURDU üzerinden, bizim orada bir üyemiz var ama Gemlik üyesi 

değil.  Gemlikli meclis üyesi değil. Dolayısı ile ev sahipliğini Osman Beye yaptırmak sureti 

ile bir organizasyon yapacaksınız.  Bizim de onların da uygun olduğu bir dönemde mutlaka bu 

toplantıyı yapalım.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Hatta biz o rezerv alanlarını arazide gezebiliriz. 

Hatta birkaç günde gelebiliriz yani. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ev sahipliği görevini sana verdik 

Sevgili DURDU. Organizasyon konusunda Pınar Hanım ile irtibatta olacaksınız. O arayacak 

seni.   

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Burada ne yapmamızın bize en çok 

yararı olduğuna inanıyorsan onu yapalım.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: …  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hay, hay, hay. Aldık bunun notunu 

değil mi? Evet, Sevgili Sedat AKKUŞ buyurun  

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

katılımcılar. Bende hepinizi İYİ Parti Grubu ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

 Geçtiğimiz hafta Cumhuriyetimizin 98’inci yılını kutlamamıza vesile olan Belediye 

Başkanımız ve beraberinde belediye personelimize teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile de bir kere 

daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmet ile yâd ediyoruz.  

Son günlerde yine şehit haberleri yüreklerimizi dağlamaya devam ediyor. Yine iki gün 

önce Irak’ın kuzeyin de hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen İslam ÇİFTÇİ 

kardeşimize ve tüm şehitlerimize de Allahtan rahmet diliyoruz. 

 Diğer bir hususta eğitim yatırımları ile ilgili Şamil Başkan güzel müjdeler verdi ama 

bu işler ne zaman yapılacak?  İlçemizin doğu bölgesindeki okul ihtiyacı 10 seneden beri var. 

Bu günün değil. Geçtiğimiz günlerin konusu. Her bölgedeki anaokulu ihtiyacı keza aynı 

şekildeki anaokulları, özel anaokulları ilçemizde o kadar çoğaldı ki bu ihtiyaçta geçtiğimiz 

zamanların ihtiyacıydı. Okulların birçoğunun spor salonlarının yetersiz olduğunu hepimiz 

biliyoruz. Doğu bölgesinin tek okulu olan Çınar Okulunun bir spor salonu dahi yok. Bu da on 

yıldır zaten böyle. 

 Fen lisesi de üçte bir kapasiteli öğrenim veren bu kadar İmam Hatip Lisesi yaparken 

neden birini Fen Lisesi yapmadık? Buda ayrı bir konu.  
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 Yine daha acı bir şey söyleyeyim okullarımızın güvenlik görevlileri yok. Okulların 

güvenlik görevlileri İŞKUR tarafından geri çekilmiş. Okullar kendi bütçelerini oluşturabilirse 

güvenlik görevlileri tutuyorlar. Yoksa okulların giriş ve çıkışlarında birçoğunda şuan öyle 

güvenlik görevlileri yok. Temizlik personelleri de keza aynı şekilde.  Koca okulda iki, üç, dört 

personelle temizlik yapılmaya çalışılıyor. Özellikle bu iki hususu da dile getirmek istedim. 

Bunlar ile ilgili de ciddi şikâyetler var. Eminim kendilerine de iletiliyordur. Bunlarla ilgili de 

bir katkı sunar, bir yaptırım olursa da seviniriz. Kasım ayın da alacağımız kararların 

Gemlik’imize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.  

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

AKKUŞ  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ……..… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Cevaba muayyer bir durum  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Cevaben değil. …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mikrofon alalım. Arkadaşlar 

mikrofonu verelim. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sedat arkadaşımıza cevap vermek niteliğinde 

değil. Başkanımızın hani “çalışmaları nedir?” diye sorduğu için ben söyledim. Şimdi bizim 

size vermiş olduğumuz dosyayı ben detaylı açmadım anlatmadım. Çünkü çok vaktimizi 

almasın diye. Ama doğu bölgesine yapılmasını planladığımız Roda İmam Hatip Lisesi’nin 

önüne kapalı spor salonunun planlaması biz yani genç, orada ki Çınar İlköğretim okuluna 

hitap edecek, o halkada açık bir kapalı spor salonu, tam teşekküllü yapabilirsek sizin 

önünüzdeki dosyamızda var. Uygun olduğu bir vakitte de ben kendisine bu konuda 

bilgilendirme ve sunumlarla alakalı şeylerimizi verebilirim. 

  Son dönem de temizlik ve güvenlik noktasında TYP’e kadrosunun açılmasını 

bekliyoruz güvenlikle alakalı. Temizlik noktasında geçen sene hizmet verirken 60 temizlik 

personelimiz hizmet veriyor iken, bu sene 75 tane temizlik personeli ile birlikte hizmet 

veriyoruz.  

Yani elbette ki ihtiyaçlarımız büyüyor, elbette ki Gemlik büyüyor. Bunlarla alakalı 

derdimiz var. Hani bu sıralarda da hep birlikte demiştik. Bizim için en önemli nokta doğu 

bölgesine bir okul yaptırılması, hepimizin dert ettiği bir nokta.  Fen Lisesine gelince. Şimdi 

biz şuna karşı çıkıyorum. “Niye İmam Hatip?” sorusu sormasını kendisine yakıştırmıyorum. 

Çünkü bütün okullarımız bize ihtiyaç. Meslek liselerimiz de bize ihtiyaç.  İmam Hatipler de 

bize bir ihtiyaç. Proje Anadolu liselerimiz de bize bir ihtiyaç ve fen liselerimizde bize bir 

ihtiyaç. Elmayla armudu, üzümüyle çöpü karıştırmamak gerekiyor. Hani daha fazla detaylı laf 

kavgası gibi anlaşılmasın. Yapacağımız bizim vizyonumuz gençliğimize, Gemlik’imize 

faydasıysa bu eksikleri hep birlikte bir masada oturalım, değerlendirelim. Bizde bunun için bir 

karınca kararınca yola revan oluruz birlikte. Teşekkür ediyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. Gruplara önce 

söz verelim. Buyurun Sevgili BİRGÜN  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Değerli Gemlikliler, Belediyemizin Değerli 

çalışanları, Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım, Sayın Başkanım. Bende Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubu adına sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.  

Geçtiğimiz hafta Cumhuriyetimizin 98’inci yılını gururla, onurla hep birlikte kutladık. 

98 yıl önce bu mücadelede yer alan başta Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz, o dönem gazi 

olmuş tüm büyüklerimizi saygıyla, rahmetle bir kez daha anıyoruz. Cumhuriyetimizin 98’inci 

yıl kutlamalarını Gemlik’te de coşku ile kutladık. Bende grubumuz adına belediyemize ve 

sizlere çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.   

Özellik ile gerçekleşen yürüyüş büyük bir katılım ile oldu. 30 Ağustos’ta dile 

getirdiğim gibi dilerdim ki diğer siyasi parti gruplarımızdan da arkadaşlarımız orada temsilen 

katılsalardı o yürüyüşümüze,  destek olmuş olsalardı. Gemlik’e mesaj verilmiş olurdu. 
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Konserimizin de gençlerimize yönelik coşku ile düzenlendi.  Bu konuda da teşekkürlerimi 

sunuyorum. 

 Şimdi belediyemiz çalışanlarımıza bugün ilk defa bir ödül başlattı. Başarılı görülen, 

ön görülen üç arkadaşımıza sembolik fakat anlamlı birer başarı ödülü verdik. Ben kendilerine 

de teşekkür etmek ile birlik te belediye de çalışan tüm emekçi arkadaşlarımıza çok teşekkür 

ediyorum. Çalışmalarının da devamın da başarılar diliyorum.  

Şimdi sosyal medyada Başkanım bir haber dolaşıyor son iki üç gün içerisinde. 

Gemlik’te tarım alanında belediyemizin halkımıza daha ucuz sebze konusunda bir çalışması 

var. Bu konuda bize biraz daha ayrıntılı bilgi verirseniz memnun oluruz.  Başarılı olmasını 

diliyoruz bu çalışmanın ve faydalı da olacağına inanıyoruz. Sizleri de kutluyorum bu konuda. 

Tabi devamını ve sürecini bekliyoruz. Ne şekilde olacağını bilgilendirirseniz memnun oluruz. 

 Şamil arkadaşımızın yaptığı temasları anlattı bize. Tabi ki memnun olduk. Mutlu 

olduk. Bunun bir siyasi karşılığı olmadan yaptıklarını düşünüyorum. Okullar çok ciddi 

ihtiyaç. Doğu bölgesinde okulumuz, fen lisemiz Gemlik için biran önce olması gerekiyor. 

Üst geçidimiz de o şekilde. Ama ben şunu diliyorum ki bunların bitirilmesi konusunda 

ihalelerinin yapılması konusunda da takipçi olsun arkadaşlarımız siyasi iktidar olarak. Yani 

bu şu şeye benzemesin. Bizim bir ılıcamız var. Üç kez ılıca termal otelimiz var. Üç kez temeli 

atıldı sanırım.  Ama temel hala aynı şekilde duruyor. Bunun da sonucu ne oldu? Onu da 

büyükşehirden, biz Büyükşehir Meclisine sorduğumuz da karşı cevaplarını alamadık. Eğer 

öğrenebilirsek, bu devam etmeyecek bir projeyse, böyle atıl kalacaksa bu konuda da bir bilgi 

verilmesini istiyoruz sizlerden. Teşekkür ederim. Kasım ayı kararlarımızın hayırlı olmasını 

diliyorum.  

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

BİRGÜN. Sevgili Alparslan EKER  

--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri hepinizi 

saygıyla selamlıyorum.  

Şimdi hep doğu bölgesini konuştuk bugün. Tabi okul ihtiyacı var. Üst geçit ihtiyacı 

var. Orada bir ihtiyaç daha söz konusu hatta orada yaşayan vatandaşlardan da böyle bir talep 

var.  Tabi orada şuanda Gemlik’ teki 1/1.000’lik planlara göre şuanda inşaat yoğunluğunun en 

yoğun olduğu bölge ve her gün geçtikçe de konut sayıları artıyor.  Orada Roda Okulunun 

yanında, Zeytinciler Caddesi var veya onun karşısında Şehit Muammer BIÇAKCI Sokak 

üzerine pazar günleri, özellikle pazar günleri açık bir Pazar yeri talepleri de var. Bence faydalı 

da olur Başkanım. Biz grup olarak buraya ilgili komisyonca bir çalışma yapılmasını talep 

ediyoruz. Saygılarımı sunarım  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. Yazılı önerge 

olarak ta vermişiz zaten. Buyurun Sevgili SOLAKSUBAŞI  

--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis 

üyeleri.  

Eğitim ile alakalı bir gözden geçirme yapmamız lazım. Gemlik’te mesela 1.000 kişiye 

yakın öğrencisi olan bizim endüstri meşhur Endüstri Meslek Lisemiz bugün 147 talebesi var. 

Böyle bir durum var Gemlik’te.  Bizim mutlaka Gemlik eğitimini bir yatırıp incelememiz 

lazım. Yani okul müdürleriyle, Milli Eğitim Müdürüyle, Siyasi Partilerle, Odalarla, Borsalarla 

bir gözden geçirilmesi lazım. Yani “karakuşi bir okul yapalım” döneminde değiliz gibi. 

İhtiyaçlara dönük yani 147’ye düşmüş. Talebelerin böyle bir talebi yok demek ki. Nedir 

talebelerden bilgi alıp, onların ailelerinden de bilgi alıp ne ihtiyaç varsa ona göre organize 

olmak lazım. Özellikle bunu sizlerden rica ediyorum. Doğu bölgesinde dediğimiz yani bizim 

Gemlik’in doğusunda, çevre yolunun haricin de okul yerimiz var mı planlarımız da bizim 

gözüken?     

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Var.  
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--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Var. Tamam, mesele yok. Yoksa 

önerilen bir yer var. Çok ortaklı bir yer varmış. Onlar da derler ki “bizim yerimizi acaba okul 

yeri olarak gösterirler mi? Daha sonra kamulaştırılır mı?” falan gibi şeyler.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Doğu planlama bölgesi içerisinde 

belediye adına tescillenmiş bir alan var. 

--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Tamam Başkanım  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir bölümü ayrıldı. Çok yakında 

İmar Komisyonu aracılığı ile o ayrıldı değil mi Arzu? Parsel ikiye bölündü.  Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzün böyle bir talebi vardı.  Orada hem bir anaokulu yapılacak ki parası Avrupa 

Birliği fonu üzerinden, bu göçmenler için bir verilen fon üzerinden karşılanacak. Bir anaokulu 

ve işte inşallah bugün müjdesini aldığımız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TOKİ’ye 

yaptırılacak bir ilköğretim okulu olacak. Bu sayede inşallah hem Çınar İlköğretimdeki, hem 

Lale Kemal Kılıç İlköğretim okulundaki yoğunluğu da bir parça atlatmış olacağız. 

Çocuklarımızı da tehlike altından kurtarmış olacağız buyurun  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Şimdi Başkanım, Çınar İlköğretim Okulunun spor 

salonunu söyledik. Şamil Başkanın dediği gibi tabi oradan kalkıp öğrenciler Roda İmam 

Hatip’e spora gidemezler. Hemen yanı başında bulunan, herhalde mülkiyeti de belediyemize 

ait bir halı saha var. Bu sözlü önerge olarak alınsın. Bu halı sahanın Çınar İlkokuluna bir spor 

salonu da olabilecek şekilde ve çalışma yapılarak entegre edilmesini sözlü önerge olarak 

vermiş olalım Başkanım.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu konu ile ilgili benden önceki 

dönemde de sanki bir şey oldu değil mi?  Ben yanlış mı hatırlıyorum? Bir okula götürüldü bu 

teklif “size tahsis edelim burayı. Sizin kullanımınıza verelim” falan gibi ama.  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir sıkıntı oldu sanki orada 

bakalım, araştıralım. Tamam 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Tam tersi şeklinde olmuş. Okul talep etmiş. Yönetim 

vermemiş bana söylenen o şekil de   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bakalım. Tamam, sözlü önerge 

olarak alalım bunu ve bir kontrol edelim. Evet, başka söz almak isteyen arkadaşlar Sevgili 

BAYRAKTAR buyurun  

--Aydın BAYRAKTAR Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, 

Kıymetli Hazirun hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

Benim birkaç merak ettiğim konu var. Öncelikle bu Sosyal Yaşamda ki düğün 

salonunda, daha doğrusu Belediye Spor Kulübünün çalıştırdığı düğün salonu fiyatlarıyla ilgili 

vatandaşlardan gelen şikâyetler var. Biliyorsunuz ki bende burada bir dört, beş sene görev 

yaptım.  Fiyatları ve orantıları aşağı yukarı biliyorum. Durmuş ağabeyimden onunla alakalı 

bilgi almak istiyorum. Kişi başı 28 lira gibi bir rakamdan bahsettiler.  Buda 1.000 kişide 

28.000 lira gibi bir rakam ama yemekli değil.  Onunla alakalı bir Durmuş ağabeyden bilgi 

alalım mümkünse ve onda bir iyileştirme yapabilir miyiz? Vatandaş lehine onu soralım. 

  Bir teşekkür edeyim. Balıkpazarında çalışmaya başlamışsınız bildiğim kadarıyla. 

Toplantıya biz katılamadık ama çokta herhalde yoğunda katılım olamamış anladığım 

kadarıyla.  Tam orada ne yapılmak isteniyor veya belediyenin takdiri nedir? Onu da sizden 

bilgi alabilirsek sevinirim. Teşekkür ediyorum.  

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

BAYRAKTAR. Başka söz almak isteyen? Buyurun Bekir DÖĞER. Mikrofonu ulaştıralım.  

--Bekir DÖĞER Meclis Üyesi: Sevgili Divan, Sevgili Meclis, Sevgili Müdürlerim 

Sevgili katılımcılarım, Sevgili Basın. 

 Gemlik Belediyesi 2019-2024 seçilmiş meclis üyesiyim. Gördüğüm lüzum üzerine 

16/10/2021 tarihinde e-devlet üzerinden Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettim. Bundan 
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sonra ki görevime de bağımsız meclis üyesi olarak devam etmek istiyorum. Basın aracılığı ile 

Gemlik kamuoyuna da duyurmak istedim. Saygılarımla.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz. Buyurun Sevgili 

Galip GÜR  

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Bekir ağabey, Cumhuriyet Halk Partisi bünyesi altında 

seçimlere girdin. Aynı duruşu meclis üyeliği sırasında da bekleriz. Sadece parti olarak değil.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz almadan bir daha 

konuşmayalım lütfen. 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Tamam Başkanım. Özür dilerim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun Sevgili GÜR  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.  

Şimdi Ak Parti İlçe Başkanı, hem meclis üyemiz çok güzel müjdeler verdi.  

Biliyorsunuz ben geçen dönemde meclis üyeliği yaptığım için bu bizim Manşet Gazetesi 

sahibi Kazım’ın bir haberi var. Aklıma geldi. O haberi gördükten sonra. Ona da bu arada 

teşekkür ediyorum. Şimdi o dönemde 2013 senesinde başlayan Büyükkumla Su Baraj 

İnşaatıyla alakalı Veysel Eroğlu’nun, hatta haberinde de var. “2016’da bitmezse müteahhit 

arkadaş okul yapar” demişti bununla ilgili.  Bunu da takip ederseniz. Çünkü Gemlik’in Fen 

Lisesi olarak da birçok ihtiyacı var. Okul olarak da birçok ihtiyacı var. Bu söz verilmişti. 

Ogün ki medya ve telekonferansla yapılan görüşmeler içerisinde, o müteahhit firmanın 

taahhüttü var. Okeyi var bu konuyla ilgili. 2016’da bitmedi. 2021’de de bitmedi.  Halende 

devam ediyor. Birde bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim. 

 Bir diğer konuda şimdi arkadaşlar, insanlar bir şekilde bir partiye üye olur ve ondan 

sonra da seçim neticesinde de o partinin üyesi olarak meclise girer.  Şimdi her halükarda bazı 

sorunlar problemler yaşanmış olabilir ama normalde adaletli, vicdanlı, her ne şekilde olursa 

olsun ki bunun çok örneklerini gördük biz. Geçen dönemde Osman DOĞAN, MHP’li 

arkadaşımız partiden de istifa etti bu manada. Yani özü ve doğrusu budur.  Kimse kendi 

kendine, ben şunu derim bu şekil de olan arkadaşlara “o zaman bağımsız olarak girecektin. 

Bakalım bu mecliste oturabiliyor muydun?” O yüzden de bu konu bence çok önemli.  Ben 

arkadaşımızı istifaya davet ediyorum. Teşekkür ederim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. Peki, buyurun 

Şamil  Bey  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım, şöyle kumla barajı ile alakalı 

bahsederken biliyorsunuz sit alanıyla alakalı başlarken sıkıntılar çekti. Bu zamana kadar geldi. 

Burada mimar ablamız var. Teknik arkadaşlarımız var. Kendisi de iki dönem meclis üyeliği 

yapıyor. Sit alanlarının kazandırılması ve yapılması ile alakalı, o zorluk ile süre gelen 

zamanın uzamasıyla alakalı bir durumumuz var.  Oranında barajının da şuan da %95 

seviyesinde bitmiş. En son tahlillerin ve pompalarının hali hazırda bitti. Son %5’lik bir 

seviyesinin kaldığı. “Okul meselesi ne?” derseniz. Okul meselesini ben bilmiyorum. Onun da 

takipçisi oluruz. %95 seviyede. 

 Terme noktasında da şeyimizi söylemiştik. Emir ağabeyimiz bahsetti. Termal 

kaplıcalarla alakalı sizin de huzurunuzda olmuş olduğunda tahsisi bekliyorlar. Tahsis 

gerçekleştirdikten sonra  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben aldım notları  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Tamam  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aktaracağım. Tahsis beklemiyorlar. 

Devir bekliyorlar. Biz de tahsis edelim diyoruz.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Evet devir devir bekliyorlar  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söyleyeceğim ona da ben Emir 

beyin sorduğu soruya da cevap o anlamda vereceğim. Buyurun Bekir DÖĞER 



  Sayfa 11 / 24 
   

--Bekir DÖĞER Meclis Üyesi: Meclis üyesi arkadaşlarım, neden Başkanım cevap 

vermiyor da siz eleştiriyorsunuz? Benim istifa edip etmeyeceğime Galip Bey sen mi karar 

vereceksin?  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Karşılıklı konuşmaya çevirmeyelim.  

--Bekir DÖĞER Meclis Üyesi: Başkanım ya 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben cevap vermem gerektiğinde 

vereceğim zaten    

--Bekir DÖĞER Meclis Üyesi: Şimdi ne demek oluyor bu? Ben bunu anlamadım. 

Arkadaşlara ne demek düştü? Ben onu anlamadım  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Düşüncesini söyledi. Siz kendi 

düşüncenizi söylediniz. Galip GÜR kendi düşüncesini  

--Bekir DÖĞER Meclis Üyesi: Hepsinden mi istifa etmesini istiyor  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Birazdan bende kendi düşüncemi 

söyleyeceğim  

--Bekir DÖĞER Meclis Üyesi: Onu da yaparız GALİP Bey, sizin güzel hatırınız için  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bekir bey   

--Bekir DÖĞER Meclis Üyesi: Onu da yaparız 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bekir bey   

--Bekir DÖĞER Meclis Üyesi: Sen önce selam vermesini bil  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bekir bey köy kahvesi değil burası 

ya  

--Bekir DÖĞER Meclis Üyesi: Kusura bakmayın Başkanım  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Estağfurullah  

--Bekir DÖĞER Meclis Üyesi: O zaman onlara da aynı şekilde müdahale edin.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Görüşünü ifade etti. Cevap vermek 

isterseniz verirsiniz cevabı ama Galip Beye değil divana  

--Aydın BAYRAKTAR Meclis Üyesi: Başkanım  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Sevgili DURMUŞ USLU, başka 

var mı arkadaşlar söz isteyen?  

--Aydın BAYRAKTAR Meclis Üyesi: Bir hatırlatma yapacaktım ama  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Peki, buyurun mikrofon elinizde  

--Aydın BAYRAKTAR Meclis Üyesi: Cennet mekânı rahmetli Necmettin 

RAMA’nın bir parkı var biliyorsunuz. Onun ismini taşıyan. O isim silinmiş. Arkadaşlardan 

rica etsek ilgilenirlerse sevinirim  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Deniz duyduk mu? Tabela ile ilgili 

bir şey  

--Deniz Engin ÇELİK Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürü: Evet, evet  

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

BAYRAKTAR.  Aradan sonra alalım Sevgili BARUTÇUOĞLU     

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bugün beni mazur görün ya bugün benim  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun, buyurun geçmiş olsun  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Değerli Başkanım Allah razı olsun  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Allah acil şekilde şifa versin 

inşallah.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Annemi yoğun bakıma yatırdık 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Burada duydum ben şimdi. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Allah cümle hastalarımıza, anneciğime 

acil şifalar nasip etsin  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Âmin 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şimdi bu Karsak Deresi üzerinde iki tane 

yaya köprüsü var sonradan yapılan denize yakın. Bir tanesi üniversite kampüsüne yakın yani 
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denize yakın, bir tanesi de biraz daha geride. Sağ olsun arkadaşlarımız Fen İşleri elektrik 

şeylerini zaman zaman bunlar tahrip oluyor yani birileri var. Yani her halde bunlara sadist mi 

diyeyim mazoşazik ne diyorlar yani bir ismi var işte. Kısacası, Türkçesi şerefsizliktir başka 

bir şey değildir. Yani devletin, milletin malını kırmakla ne elde ediyorlar ben anlayabilmiş 

değilim. Bunlar hasta ruhludur. Vatan hainliğidir bu yani. En son elektrik lambalarını o yaya 

köprüsünden geçen insanlar tabi karanlıkta değil, aydınlıktan geçsin diye sağ olsun 

arkadaşlarımız lambaları yenilemişler en son. Hepsi böyle aynı. Çok güzeldi. Yapıldığı gün 

geçtim oradan. Hatta eşim ile beraber geçtik ve güzel de bir ambiyans oldu. İnanın bir hafta, 

on gün geçmeden baktım hiç biri yanmıyor. Sordum arkadaşlara dedim “ne oldu elektrik 

arızası falan mı var?” dediler ki “Başkanım hepsini kırmışlar”. Bu nasıl bir şeydir ya yani 

burada benim şu önerim var. Lütfen artık oraya lamba takmayalım. Çünkü bu sapıklar biz 

taktıkça onlar kırıyorlar. Yukarıya bir şeye, direğin üzerine o köprüyü komple aydınlatacak ve 

insanların güven ile geçmesini sağlayacak bir projektör veya iki projektör takalım. Allah 

aşkına yani şu vatan, millet parasını böyle şey yapmasınlar ya. Yani emniyetimizden de biraz 

bu konu da yani şu lambaları MOBESE kameralarından, şu sapıkları ortaya çıkartıp 

yakalanmasını istiyorum ben ayrıca.        

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Rabbim ne büyük ya. Sevgili Şamil 

YİĞİT, Sevgili BARUTÇUOĞLU konuşurken “eyvah ne yaptın Ercan ağabey” modunda 

gülümsüyor. Şeyi hatırlattı bana. Bir kere Sevgili BARUTÇUOĞLU,  %100 haklısın. Onu 

oraya taktıktan bir hafta sonra tamamını kıran adama şerefsiz demeyeyim de kime diyeyim. 

Vatan haini. %100 haklısın. “Çoluk çocuk işidir” yok ya değildir. Çöp kovalarını aynı şekilde 

kullanan birileri vardı. Bende sosyal medya üzerinden “bunu nasıl yaparsınız” deyip şöyle bir 

esip gürlemiştim. Mecliste de konu olmuştu o. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu “ya bir 

Belediye Başkanı kendi vatandaşlarına bunu söyler mi?” diye eleştirmişti beni. Hikmetinden 

sual olunmaz. Bekleyince oluyor diyelim. Cevapları vermeyeceğim. Son söz Sevgili Durmuş 

USLU’ya söz vereceğim. Sonra sizin için de uygunsa bir 15 dakikalık mola. Ondan sonra 

ikinci bölüme devam ederiz. Buyurun Sevgili USLU  

--Durmuş USLU Meclis Üyesi: Değerli Başkanım, Sayın meclis üyesi 

arkadaşlarımız. Öncelikle deminki değinen konu ile ilgili, hele hele kadın girişimcilerimizin 

olduğu camları da kırmışlar bölge parkın da. Orada bizim kadınlarımız, bizim çocuklarımız 

eğitim görüyor. Dolayısıyla onlarda bu vesileyle oraya gelmekten korkuyorlar. Onun için bu 

konu da herkesin dikkat etmesi gerektiğini, bu mülklerin devletin ve hepimizin bireysel olarak  

sorumluluğuda olduğu mülkler olduğunu belirteyim. 

 Değerli meclis üyelerimiz, Aydın BAYRAKTAR’ın Sosyal Yaşam Merkeziyle ilgili 

bahsetmiş olduğu konu da, biz geldiğimiz de iki sene önce 25 lira idi kişi başı. Biz bu kadar 

maliyetlerin yükselmesine rağmen inanın yönetim kurulu arkadaşlarımız ile birlikte çok 

dikkat ederekten, ilk yıl 3 lira, ikinci yılda 2 lira toplamda 2 yılda 5 lira gibi bir artışta 

bulunduk.  Ama her zamanda söylüyoruz. Tabi ki Gemlik Belediyemizin sosyal tesisleri, 11 

Eylül düğün salonlarımız var. İnanın imkânı olmayanlar ile ilgili orada çok büyük yardımlar 

da bulunuyoruz. İmkânlar sağlıyoruz ve dolayısıyla Gemlik Belediyesi Spor Kulübümüzün de 

sadece geliri burada ki düğün salonumuz. Onun için bu konu da arkadaşlarımızdan destek ve 

yardım bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim. Dönüşte bir 

daha söz vereceğim çünkü sizden şimdi, hemen arada yapmanızı rica edeceğimiz bir şey 

gösterdi Sevgili Sedat ÖZER  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Çok kısa çok kısa başkanım  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi benim oradaki söylemem de ki kasıt 

devletin malına zarar verme yoktu. Devletin malına zarar verdiği takdir de bizlerin de sizler 

gibi aynı şekilde bakış açımız aynı. Bizim oradaki tenkitimiz bir mülki amirimiz insanları 

güzel yöne teşvik etme noktasında, belki dedik ki “okul bölgesinde” benim düşüncemi 
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söyleyeyim. Sizde o zaman ister takdir edersiniz, ister anlarsınız, ister anlamazsınız. Şöyleydi, 

okul bölgesi olduğu için iki okul var. Sabah çocuklar oraya ayakla basamayıp, atamadığı 

çöpleri, koyduğunu düşündüğüm için söyledim bunları. Biz insanları doğru yola teşvik 

etmekle ama devletin malına zarar veren noktasın da ben de sizinle aynı bakış açısındayım. 

Ercan ağabeyin de söylediği gibi ben de katılmaktayım. Onu da söyleyeyim  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Meclis grubuna 

atıyor arkadaşımız ilanı. Orhangazi Belediyesi TOOG da çalıştırılmak üzere vasıfsız işçi talep 

ediyormuş. Bir araştırın onu. Eğer böyle bir şey varsa ben yarın oradayım, TOGG’un 

önündeyim. Bütün Gemliklileri de çağıracağım oraya. Ulusal bir meseledir ama bu kadar 

böyle bu kadar bu görmezden gelinmez bu iş. 34 plakayı çakarlar arabanın önüne işte öyle. 

--Meclis Üyesi:  
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Böyle bir şey olur mu ya? 

Orhangazi Belediyesi resmi sayfasında ilan ediyor. 

--Meclis Üyesi:  
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sahip çıkmak için giderken davet 

edeceksiniz. Geldiklerine “buyur” diyeceksiniz Sevgili BAYRAKTAR       

 

 

II. OTURUM 

 

 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu akşam ki organizasyonla ilgili 

en geniş sayıda katılım rica ediyoruz. Orada karma bir müsabaka gerçekleştirilecek. Kurayla 

belirleyeceğiz takımları. Ne kadar sayı çok olursa final yapılır vesaire. O kadar bir araya 

gelmiş oluruz. Daha de keyifli olur. Bilmiyorum ben deyip te gelmeyen arkadaşlarım için 

söylüyorum. Kimse çok iddialı değil zaten bu anlamda. Dolayısıyla biraz daha sayıyı 

yükseltebilirsek daha iyi olur diye düşünüyorum.  

Sırayla aldığım notlar üzerinden devam edeceğim. Dere temizleme çalışmaları 

başlamış. Bizim artık dereyi, derenin biriktirdiği teresubatı değil, dereyi temizlememiz lazım 

Sevgili Şamil YİĞİT. İki yıldır bütçeye koyuyoruz Büyükşehir Belediye Meclisinde. 

Orhangazi’nin arıtması, bütün Orhangazi’de yaşayan yurttaşın evsel atığını temizler duruma 

gelmeden o dereyle uğraşmaya devam edeceğiz. İki yıldır da bütçeye giriyor. Hele bu yıl 

müsilaj sebebiyle ortaya çıkan durum, Bakanlık nezdinde de hani bu işin finansmanı 

noktasında çok daha rahatlattı bizi diye düşünüyorum. Biz takip ediyoruz Büyükşehir 

Belediye Meclisinde. Lütfen sizde parti grubunda takip edin. En hızlı şekilde Orhangazi’de ki 

arıtmayı inşasını, ihalesini yapıp, inşasına başlayıp tamamlamamız lazım. O saatten sonra 

emin olun Karsak Deresi bu kötü görüntüsünden kurtulacaktır.  

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün çalışmalarını bizde takip ediyoruz. Gecikme var. 

Bunu her fırsatta söylüyorum. Özür dileyerek söylüyorum. Bizde takip ediyoruz ve doğru 

dediğimiz istikamette ağırda olsa yürüyoruz.  

50 yıllık, 100 yıllık planlarını yapalım Gemlik’in dedik ama ya Bursa’nın İl Çevre 

Düzeni Planı 2021 yılını bitiriyoruz, 2020 İl Çevre Düzeni Planı. Bursa’da bir sıkıntı var. 

Bursa’da bu problemi çözmeden de Gemlik’in 50 yıllık, 100 yıllık vizyonunu ortaya koymak 

falan mümkün değil. Buna uygun çalışmaları bütün parti gruplarından talep etmiştik. Bizim 

ne beklediğimize dair ortak görüşü Büyükşehir Belediyesine verdik zaten. O yeni yüz binlik 

çalışmayı bir yapsalar Allah’ın izniyle. Bizim de sınırlarımız, ne yapmak istediğimiz bu kenti, 

nereye taşımak istediğimizi orada gösterdik.  

Belgem yeniden açılsın çok istiyorum. Bak kimsesizlerin kimi olmaya gayret 

ediyoruz. Kim dardaysa, zordaysa yanında olmak birinci önceliğimiz. Üniversiteye hazırlanan 

çocuklarda bu anlamda dezavantajlılar. Sıkıntı yok ama yerle alakalı sorunu biliyorsunuz. 

Bunu sürekli dile getirmenizde beni memnun ediyor. Ama bak açamadık hâlâ, devam 
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edemedim hâlâ inşaatına. Orada işte Belgem orada olacak. Kapalı otoparkın, katlı otoparkın 

üzerinde yaptığımız tesisin içerisinde 5 tanede sınıf var. Ana fonksiyonu da Belgem. Yani 

üniversiteye hazırlanan çocuklarımıza kurs imkânı sağlamak. Desteğinizi bekliyoruz. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Açılmamasının sebebi nedir Başkanım?  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mühürlendi, ruhsatsız yaptık imara 

uygun olmadığı için. İmar planlarını değiştirin öyle çıkartın ruhsatı durumu ortaya çıktı. 

Çevre İl Müdürlüğü geldi, mühürledi Sevgili Başkan 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Kaçak mı yapmış olduk o imalatı yani? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, evet 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, devletin bütün kurumlarının 

yaptığını yaptık. Ruhsatı belediye veriyor. Projeli. Ruhsat verebilecek durumda değildik imar 

durumu uygun olmadığı için.  İmar durumunu değiştirmek 8-9 ay sürüyor diye başladık. 

Haklıymışız bak 8-9 aydır imar planlarını yeni bitirdik.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: … o meclis kararlarını beraber aldık. 

Oybirliğiyle geçti Başkanım. …. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ee tamam ama işte yani aha bak 8-9 

ayda geçti.  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Acaba neden Başkanım …..  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani inşaatı bitirseydik te sonra 

birlikte alsaydık o kararları da olurdu yani 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Orada yorum yapamaz mısınız? Neden acaba Çevre 

Bakanlığı şeyde, tutanağıyla bu kadar inşaat yapılıyor. Hiç birinde doğru düzgün ruhsat yok 

kamu kurumlarının. Onlara hiçbir şey olmuyor da buna nasıl gelir gelmez. Ben bu zamana 

kadar görmedim İl Çevre Müdürlüğünün mühürlemesini 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya eğer mümkünse ruhsata 

bağlayıp, ruhsatı belediye veriyor zaten. Ruhsata bağlayıp yapmak lazım ama proje belli. 

Ruhsatlanabilir bir proje ama sırf imar planı yüzünden ruhsatlandıramıyorsun. Beklemeyelim 

dedik yani. Çocuklarımız bekliyor yani o kadar  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Hangi mescit ruhsatlı, bir önceki dönem yapılan? 

Geçmişi söylemiyorum. Hangi tuvalet ruhsatlı? Hangi bilmem ne ruhsatlı? İşte bu kadar 

yaptık, yaptık diyorlar ya hangisi ruhsatlı 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Onların ruhsat kesimlerine bakılabilir. İmar .. 

.. problem yok. Biz sadece Gemlik ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Var, var. Ruhsatsızları ortaya 

dökmeye başlarsak vatandaşı uğraştırırız. Bırakın bunları konuşmayı, bırakın. Devlet yapar. 

Ruhsatı verende devlet.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Eksik ruhsatı olanları belirteyim. Kendi 

yapmış olduğu yeri, bir metrekaresi bile kaçak yapıya giriyorsa, buda şikayete konu olmuşsa 

buda …. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yav devlet hastanesini yaptık 

ruhsatsız, yapıldı. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: …..  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili DURDU toplantıdan sonra 

anlatın lütfen Sevgili Şamil YİĞİT’e 

--Aydın BAYRAKTAR Meclis Üyesi: Ben anlatırım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet 

--Aydın BAYRAKTAR Meclis Üyesi: Ama ruhsatsız değil yani… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İstinat duvarları 

--Aydın BAYRAKTAR Meclis Üyesi: Sağlık Bakanlığı ….. 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki, neyse bak bir daha 

söylüyorum. Çıkartırız yani pek çok yerimiz var.  

Sevgili DURDU, milli bayramlarda seçici olmak lazım dedi. Seçici derken işte o 

kriter, neye göre seçeceksin kriteri var ya o bazen anlaşmazlığa konu oluyor. Biz soruyoruz ya 

“kimi getirirsek bu memleketteki, özellikle gençleri,” Cumhuriyeti en çok sevdirmek 

istediklerimiz onlar. Yaşını, başını almış bizim gibi arkadaşlar, insanlar, bizim büyüklerimiz 

seviyorsa seviyor. Sevmiyorsa sevmiyor zaten. Ama gençler sevsin diye bir şey yapacaksak, 

gençleri oraya çekecek birileri olsun istiyoruz. Soruyoruz. Kiminin beğendiğini kimi 

beğenmiyor. Kimi tartışmaya konu oluyor. Bir şey gördüm orada ağzına kadar doluydu, hınca 

hınç.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: En az kalabalık bu konserde vardı. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hınca hınç doluydu. Bütün şey 

oradaydı.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Eski konserlerle mukayese ederseniz o anlamda 

söyledim daha doğrusu. Mesela bir Cengiz KURTOĞLU olsa farklı olur 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama başka bir şeydi o, segmentti. 

Gençler olsun dediğimizde, gençler “bunu olsun” diyorlarsa onu getiriyoruz. Birde onların 

dedikleri içinden o gün getirebileceğimizi getiriyoruz. Dolu olmayanı bulmaya çalışıyoruz. 

Parası makul olsun diye uğraşıyoruz. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:Türk aile yapısına. Cumhuriyet değerlerine, kendi 

tercihidir, Başkanım LGBT’nin bayraktarı ya. …. ama 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İşin bu tarafını tartışma konusu 

yapmamak lazım da. Buna bakmıyoruz ama birini çağırırken 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Onu tartışma değil ama Cumhuriyet Bayramında 

değil. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: “281 milyon izlenmiş videosu var, 

gelsin.” Bu kadar. Böyle baktık yani. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Cumhuriyet Bayramında …... 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nilüfer Belediyesinde 29 Ekim’de 

Athena vardı. Büyükşehir Belediyesi de Zara’yı getirmişti. Rus korosuyla Levent, Haluk 

LEVENT’in geldiği iş başka bir şeydi. Özel bir işti. Belediyelerde parayla bilet aldılar oradan.  

--Meclis Üyesi: 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani, tamam. Daha dikkatli oluruz 

bahsettiğiniz anlamda. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sizin için diyorum Başkanım. Benlik bir şey yok. 

Ben de gelmek isterim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şeye çok üzüldüm mesela 

arkadaşlar, ya akşam yapılan yürüyüş Belediye Başkanlığı Makamının yürüyüşü değildi. 

Özellikle böyle hissedilmesin diye Kaymakamlığın hazırlamış olduğu bayram törenlerinin 

içine koyduk onu. Kaymakamlık tarafından organize edilen, paydaşları Spor Müdürlüğünün, 

Milli Eğitim Müdürlüğünün, Emniyet Müdürlüğünün, Jandarma Komutanlığının, Belediyenin 

bulunduğu bir takım paydaşları olan bir etkinlikti o. Bir komple etkinlikti ve çok şükür 

Atamızın huzurunda beraberdik. Sabah yapılan, binlerce kere teşekkür ediyorum. Öyle olması 

lazım. Çocuk yoksa veli yok. Bak 9 okul katkı sağlayınca ne kadar gösterişli, daha da iyisi 

olabilir. 9 okuldan 10’ar kişi yerine, 9 okuldan 100’er öğrenci deseydik bir o kadar daha fazla 

olurdu. Gayet güzel bir kutlama programı, akşamına yürüyüş. Yürüyüşte, Millet İttifakının 

yürüyüşü değildi o ya. İyi Partiyle, CHP orada başka kimse yok. Valla çok üzüldüm. O 

tartışmalar olmasın, o tartışmalara kurban gitmesin diye konserle, yürüyüş finali arasına iki 

program koyduk. İsteyen istediği an ayrılabilsin diye. Kimseyi görmedik. Üzüldüm bilmenizi 

isterim.  
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İmam Hatip Liseleri üzerinden bir yorum getirdi Sedat AKKUŞ. Ya bu memlekette 

dini değerler ve milli değerler hem korunması gereken ama aynı zamanda çok kolay istismar 

edilebilen iki çok kıymetli olgu. Cümle kurarken hep tedirgin oluşumuz, dikkat edişimiz bu 

yüzden. Yüzde yüz katılıyorum. İmam Hatip’i tartıştırmak adına söylemiyorum bunu ama 

arkadaşlar bir brifing aldık geçen. İşte ilk defa Sevgili Mahmut Ağabeye de bu anlamda hem 

katkı vermiş olalım, destek vermiş olalım. İlk defa Ticaret Sanayi Odasının toplantı 

salonunda, Ticaret ve Sanayi Odamız, biz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz bir araya geldik ve 

dedik ki “ya biz bu Endüstri Meslek Lisesini özellikle hani teknik, Mesleki Teknik Anadolu 

Lisesi adıyla artık dört okulumuz var ama hani gerçek manada bir tane Endüstri Meslek 

Lisemiz var. 147 öğrenci var. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Değil  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle öyle Sevgili Başkanım. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: 692 kişi . Şimdi Müdürle konuştum ……… 

--Meclis Üyesi: 147 olması imkansız …. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar,  

--Meclis Üyesi:  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar, 147 öğrenci almışlar bu 

sene. Tamam. Öyle herhalde değil mi Mahmut Ağabey? 

-- Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım… yanlış bilgi olmasın. 692 tane 

sadece meslek lisemizde var. Koza Meslek Lisemiz, toplam olarak söylüyorum meslek 

liselerini. Koza Meslek Lisesi ayrı, Sağlık Meslek Lisesi ayrı …..katmıyorum. Orada….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şu kaldı aklımda o toplantıdan aynı 

zamanda. Bugüne kadar iş adamlarına “senin istediğin özellik nedir?” çalışması yapılmamış. 

Yapmaya çalışıyoruz. Başladık şimdi Ticaret Odamızla birlikte. Önce iş adamlarımız bize 

diyecek ki “ben torna tesviye mezunu her yıl 200 kişi istihdam ederim.” Dönüp Milli Eğitime 

diyeceğiz ki “ya bak böyle bir talep var. Buna uygun sınıflar açalım okullarımızda.” Ama aynı 

zamanda şu da kaldı aklımda. 3 tane Gemport Anadolu Lisesi, Hisar Anadolu Lisesi ve Celal 

Bayar Anadolu Lisesinde okuyan öğrenci sayısının İmam Hatip Liselerinde yarısı var. 3 İmam 

Hatip, 3 Anadolu Lisesi buradaki nüfus bunun yarısı arkadaşlar. Bak bunu tartışma konusu 

yapmak adına söylemiyorum ama efektif kullanabiliriz kaynaklarımızı noktasında buna bir 

bakın. Sevgili Sedat AKKUŞ’un da eleştirisini, söylediğini böyle anlayın.    

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım özür dilerim. Sadece şekil için 

söylüyorum. Yine bizim … alakalı planlarımıza almış olduğumuz ….düşündüğümüz Meslek 

liselerimizin oraya eklenmiş bir bölümü var. Yine TOGG fabrikasının planlarında almış 

olduğumuz, yapılması nedeniyle otomobil bölümüyle alakalı, meslek liselerinin açılmasıyla 

alakalı çalışmalarımız var. Detaylandırırız ama yine söyleyeyim. Hani dedik ya … Gemlik 

Gübreyle imzalanan kimya bölümünden çıkacak öğrencilerin 30 tanesinin kendi yerinde 

çalıştırılmasıyla alakalı böyle bir çalışmamız var. Bizde meslek lisesinin alttan gelebilecek ara 

eleman olmamasından kaynaklı sıkıntıları, meslekten gelecek sıkıntıları bizlerde görüyoruz. 

…………..Nasıl turizm, otelcilik  Gemlik’te hani diyoruz ya ticari, tarihi, turizmi her şeyiyle 

birlikte 4T ….. Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, bak burada bir kitapçık var. 

Bunu götürdük Milli Eğitim Bakanlığımıza verdik. Bunların yapılmasını talep ediyoruz.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: … 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Talep ediyoruz. İnşallah bir gün 

açılacak bunlar diye de umuyoruz. Hazır orada hazır. Verilere bak Sevgili Şamil YİĞİT.  

Toplam 19.500 öğrencimiz var Milli Eğitime kayıtlı Gemlik’te. 35 tane okulumuz var. 

Bunların 10 tanesi ki 7.500 öğrenciden bahsediyoruz. Lise dengi okulda okuyor. Tamam? 10 

okulda 7.500 öğrenci. 10 okulumuzun 4 tanesi Mesleki, Teknik Anadolu Lisesi adıyla anılan, 

işte biri sağlık, biri eski Kız Meslek Lisesi diyebildiğimiz, biri şey Endüstri Meslek Lisesi 

yine eski adıyla. 4 okulumuz var. Bu okullarda 2.440 öğrenci okuyor.  
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--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: … çıraklık ve sanat … 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir de Çıraklık Eğitim Merkezimiz 

var. Toplam 2.440 öğrenci. 7.500’ün, 2.440’ı. 3 tane Anadolu Lisemiz var. 2.560 öğrencisi 

var. 3 tane İmam Hatip Lisemiz var. 750 öğrencisi var. Bak 750 öğrencisi var. Yarısı dedim 

bak. Burası dörtte biri. Onun için yarısı dedim. Bu lise dengi. Aynı okullarda ortaokul olarak 

öğrenim gören çocukta var. Hadi bir o kadar daha olsun. 3 Anadolu Lisesinde 2.560, 3 İmam 

Hatip Lisesinde taş çatlasın 1.500. Bunun tersi olsaydı da ben aynı şeyi söylerdim. Eğer  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: …  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Oradan aldığımız sayılar bunlar. Bu 

sayılar eğer böyleyse, doğruysa şunu hemen yapabiliriz mesela. Anadolu Liselerinde sınıf 

ortalaması atıyorum 25. İmam Hatip Lisemizde eğer 12 ise bir okul çıkartırız oradan ya. 

Hazır. “Fen Lisesini hemen yap. Turizm, Otelcilik okulunu hemen yap.” durumu ortaya 

çıkartabiliriz. Lütfen bunu biz söyleyince, ben söyleyince Cumhuriyet Halk Partisinin bir ferdi 

olarak eleştiriye konu olabilir. “Zaten İmam Hatiplere karşı bunlar.” deyip, hani kaş yapalım 

derken göz çıkardık durumu ortaya çıkabilir. Ama bunu siz düşünürseniz eğer bu mantıklı 

görünürse ve yaparsanız bak bir okul kazandırmış oluruz ya. Yarın lazım olmazsa yine başka 

bir şey yaparsın durumu var. Ne olur sayıları kontrol edin verdiğim sayıları. Böyleyse de bu 

bakışla bakmak lazım. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Dediğim gibi yani aklımızda kalan meslek 

lisesine 147 talebe ……..sayıları tekrardan hatırlatmak istemiyorum. Eğitime kazandırılması 

yönünde 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O kadar  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O kadar 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bunun da takipçisi olacağımızı söylemek 

isterim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz.  

Seralarla ilgili bilgi dedi Sevgili BİRGÜN ve Terme Projesiyle alakalı. Termeden 

başlayayım. Terme Projesi, bundan önceki dönem turizm otelcilik alanı olarak zaten imar 

planlarında olması hasebiyle Büyükşehir Belediyesine devir kararıyla meclisten bir karar 

alınmış. O dönem hem Büyükşehir hem Gemlik Belediyesi aynı partiden diye de muhtemelen, 

devirleri yapılmadan ihaleye çıkartılıp bir proje başlatılmış orada. Ama Büyükşehirdeki 

belediye başkanının değişiminden sonra Büyükşehirde hani metal yorgunluğuyla olan, ortaya 

çıkan değişiklikten sonra yeni gelen başkan, Büyükşehir Belediye Başkanı konuyu rafa 

kaldırmış. Buraya geldiğinde yaptığı bir televizyon konuşmasında da çok net şekilde ki ben de 

onun gibi düşünüyorum. Bu alanda eğer bir kaplıca yapılacak ise, mümkünse bunu denemek 

lazım. Bunu bir özel müteşebbise yaptırmak lazım.  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onu söylüyorum. Sevgili Alinur 

AKTAŞ seçimden önce bir kere daha taahhüt etti bunu ama sonra açık yüreklilikle ifade de 

etti “ben yapmayacağım bunu” diye. Bizimde bakışımız şu. Büyükşehir Belediyemiz bunu 

yapacaksa bak konuyu getirdik Belediye Meclisi gündemimize bir kez daha, bunu biz tahsise 

çevirmeliyiz. Gemlik’in çok kıymetli bir lokasyonu orası. 10 dönüm araziyi, o ebatta bir iş 

için Büyükşehir’e niye devredelim arkadaşlar. Tahsis edelim. Süresini belirleyelim hep 

birlikte, tahsisini yapalım. Eğer yapacaklarsa ama. Yapmayacaklarsa da “özel müteşebbisle 

yapacağız” iddiası devam ediyorsa ki ben öyle biliyorum. Ki benim içinde doğru olan budur. 

Açık yüreklilikle söylüyorum. Buna uygun formülü bulup inşallah bir gün ya Büyükşehir 

Belediyemiz, ya biz bunun üzerinden bir şey yaparız diye düşünüyoruz. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım özür dilerim. Oradaki o termal suyunun .. 

bellimi?  
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O temeli atan müteahhitle konuştuk 

Sevgili DURDU. Sevgili Emir BİRGÜN’ün de tanıdığı biridir. O vesileyle tesadüf ettik ve 

konuştuk. Suyu toplamışlar bir boruyla. Ciddi de para harcanmış. Üzeri de civalanmış. Su 

orada. Bende korkuyordum “kaybettik mi acaba suyu temel çalışmaları esnasında” diye. Su 

orada civanın altında bilgisi geldi.  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Ne zamandır sahipsiz   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sahipsiz tabi canım duruyor işte 

atılan temel.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: .. termal su eğer orada yoksa… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Su var, su var. Seraları sordu Sayın 

BİRGÜN. Bir taraftan belediye meclisimizde oybirliğiyle aldığımız bir tarımsal amaçlı 

işletme kararı Çevre Şehircilik bakanlığına, çocuklar ilgili yerlere gönderildi mi o evraklar? 

Ses yok.  

--Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: …… bu hafta göndereceğiz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Geç kalmayın gönderin onu. O 

oradan gelmeden, bu ürettiğimizi parayla satmak için başka bir yol bulmamız lazım. 1.440 

metrekare, toplam 4 sera içerisinde üretim yapacağız. Aklımızda ki şu arkadaşlar. Orada 

ürettiğimiz ürünü hani tanzim satış mantığıyla yurttaşımızın, özellikle dar gelirli yurttaşımızın 

daha ucuza, tezgâhlardaki fiyattan çok daha ucuza satın alabilmelerine olanak sağlamak. 

Deneyeceğiz bu 4 serayla bunu. Başarılı olursak yüzde yüz devam edeceğiz. Bugün çarşı 

pazardan daha kıymetli bir şey yok hiçbir seçmen için. Hiçbir yurttaş için. Orada destek 

verebilirsek kendimi, sizler adına da söylüyorum memnuniyetle. Çok şanslı hissedeceğim. 

Seralarda durum; şuan fideleri satın alınıyor. Ekim yapılacak orada. Ekim zamanı davet 

edeceğim hepinizi.  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır, hayır, hayır. Biraz keşke 

araştırsaydın Emir ağabey bu soruları sormadan önce.  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Sizden duymak istedim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yılda üç, dört ürün ekimi 

gerçekleştirilecek mevsimlere göre. İlk ürünü Sevgili Oğuz ne kadar zaman içinde alacağız 

Allah nasip ederse? Oğuz’u gönderdik Alihan 

--Alihan KUZU Park ve Bahçeler Müdürü: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 40 gün içinde ürüne yattığı, ürün 

vermeye başladığı gibi bir durum var arkadaşlar seralarda. Çok yakında da ekimlerini 

yapacağız. Davet edeceğiz sizleri.  

Alpaslan EKER’in bir sözlü ama aynı zamanda da yazılı olarak vermiş olduğu Doğu 

Planlama Bölgesi içerisinde uygun bir alandaki bir yer önerisi de var. Açık pazar yeri 

kurulmasıyla ilgili. Yapalım çalışmayı, bakalım mümkünse. Diğer pazar yerlerinin üzerine 

nasıl bir etki göstereceğini de hesaplamak suretiyle elbette. Çalışıp bir bakalım.  

Balıkpazarında dün itibariyle söküm başladı. Birinci etabı Atatürk İlkokulunun orası 

kabul ettik arkadaşlar. O trafiğin akabilmesine olanak sağlamak adına. En azından orada bir 

neresinden bakarsanız bir aylık bir çalışma olacak. Bir ay, bir ay tabi. Bir aylık bir çalışma 

olacak orada. O bir aylık süreyi hani 15 güne düşürebilir miyiz trafiği kapatmak 

noktasındanın peşinde bir şey yaptık. Bir karar verdik. Atatürk İlkokulunun oradan sağa 

dönecek trafik ve yine Kumla yoluna bağlanacak arkadan. İkinci etapta büyük arabalarla ilgili 

sorunu çözebilirsek aynı şeyi Balıkpazarı kahveleri arasından alıp devam ettireceğiz. Olmazsa 

o saatten itibaren Özgür Aksoy Caddesi ve sahili kullanacağız. Benzer bir çalışma yapılacak 

alt yolda. Özgür Aksoy Caddesinde yapılan çalışma. Ama şunu bilin gecikme olmasın diye 

bunu belediyenin rutin parke kaldırım işlerinden bağımsız ihale ettik. Ayrı bir ihalesi var. 

Sadece bu işi aldı arkadaşımız. İhaleyi kazanan firma. Hızlıca girecek oraya. Betonu biz 

döküp teslim edeceğiz. 
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--Meclis Üyesi: 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok, yol aynı şekilde. Yol aynı 

şekilde. Alt yolun aynısı orada da uygulanacak. Doğru keşke bütün arkadaşlarımız gelseydi. 

Davet ettik. Bütün esnafımızı önce Zabıta marifetiyle, sonra Özel Kalem Müdürlüğümüz 

aracılığıyla toplantı günü. Ama malum biliyorsunuz. Esnaf arkadaşlarımız genelde kendi 

işyerlerinde ve tek başınalar. Gelenlerle konuştuk. Onlardan memnuniyetle geri dönüşleri de 

aldık. Bilgilendirme sebebiyle. Çalışmaya da başladık. İnşallah hava şartları da müsaade 

ederse en hızlı şekilde bitirip çıkmak istiyoruz oradan. Alt yapıyla ilgili bir sorun yok. Alt 

cadde de Telekom’unda, Buski’nin de, Uedaş’ında işleri vardı. Burada yok. Dolayısıyla biraz 

daha hızlı hareket edebiliriz diye umuyorum.  

Bekir DÖĞER Belediye Başkanı cevap vermedi diye kızdı. Burada mı Bekir DÖĞER? 

Çıktı. Peki, onun burada olduğu bir toplantıda cevap veririm.  

Kumla Barajıyla alakalı Sevgili Galip GÜR’ün, Kazım BULUT’un yazdığı bir yazıyı 

aktarması vardı biliyorsunuz. Gerekçenin ne olduğunu biliyorum. Oranın yapı itibariyle çok 

eski bir camiye neresinden bakarsanız sahip olduğunu biliyorum. Onların transferi vesaire 

gibi konular ama bunlar vardı zaten Sevgili Şamil YİĞİT. Hazır böyle bir söz verilmişken 

basına karşı, sizin tutumunuzda Kazım BULUT’un yazdığı yazı üzerinde paralel olsun ki, 

“paralelde tehlikeli kelime tabi de” öyle olsun ki bir okul fazladan başka birine yaptırmış 

oluruz durumunu ortaya çıkartabiliriz. Söz sözdür. Sadece o dönem Sayın Bakanın sözü değil 

o. Kafa sallayan müteahhitti de bağlar o söz ve herhalde sadece Sayın Bakanın sözü değil. 

Müteahhit firmada, alan firmada sözü vermiş açılış esnasında. Temel atma esnasında diye de 

bitireyim. Saati de yedi yaptık bu arada. Bir şey söyleyeceksek alayım. Yoksa hemen 

gündeme geçelim.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım şöyle, Gemlik İmam Hatip 

Liseleriyle alakalı söylemiş olduğumuz söz alıyorum. Hani şey için söyleyeceğim.  

Şimdi İmam Hatip Liseleri normal statüsünde işlem gördüğü kadar ek dersleri sadece 

Arapça ve dini eğitimlerin haricinde ek olarak alıyorlar. Tam zamanlı eğitim verdiklerinden 

dolayı. Onun haricinde almış olduğu eğitim, öğretim bütün liselilerle aynı ve başarı 

oranlarıyla da aynı şekilde indeksli. Sadece saat bazında bakmış olduğumuzda biraz yüksek. 

Aynı saati İngilizce, aynı İngilizceyi veriyorlar. Aynı matematiği, aynı Türkçeyi, aynı şeyleri 

veriyorlar. Hani buradaki İmam Hatip Lisesi kazandırmak zaten lise kazandırmak maksadıyla 

alakalı söylüyorum. Burada 750 öğrenci dedik. 2.250 tane öğrencimiz liseler olarak Gemlik’te 

mevcut. Aynı üçte bir oranına sahip olarak söylüyorum. Sizin elinizdeki bilgiler belki 

farklıdır. Tekrardan ben teyit ederek sizlere öğrenci sayılarıyla alakalı söyleyeceğim. Şunu 

söylüyorum gelecek nesillerde akıllarımızda farklı bir şeyler kalmasın diye söylüyorum. Ama, 

ancak, lakinlerle hani şeyimiz değil. Şunu söylüyorum. İmam Hatipli olmak, İmam Hatipli 

duruş bir sevdasıyla birlikte insanların sadece akıllarında şey kalmasın. Hani eskilerde 

cenazeleri yıkayacak gibi değil. Bizim oradan savcılarımız, bizim oradan avukatlarımız, bizim 

oradan hâkimlerimiz, bizim oradan doktorlarımız çıkıyor. Hani şunu söyleyeyim. Ben sizin 

demek istediklerinizi çok 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Şamil YİĞİT, evet ama yani 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Çok, çok iyi anladım. Çok iyi anladım. Şunu 

söyleyeyim.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ona uygun cevap gelmiyor ama biz 

İmam Hatip Liselerini tartıştırmıyoruz. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bizim  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elbette akademik eğitim veriliyor 

orada  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ben ortalamalarla alakalı söylüyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bendeki bilgi 750 lise öğrencisi 
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--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Aynı eğitimlerle bahsediyorum. 2.000 tane 

talebeden bahsediyoruz. 2.000 tane yine meslek lisesinden bahsediyoruz. 2.000 tane de biz 

düz liseye giden insanlardan bahsediyoruz. Yani bunların hepsinin dökümleriyle, hepsinin 

bilgilendirmesini de veririm sizlere de. Teşekkür ediyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bakın bir daha söylüyorum. Toplam 

10 lisede 7.500 öğrenci var Gemlik’te. Bunun dördü Tekniki Meslek Anadolu Lisesi, üçü 

Anadolu Lisesi  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım geçen haftalarda ki şey gibi 

olmasın. Hani %58 başarı oranı siz bizi şey yapıyorsunuz gibi 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır, hayır  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Öyle diyorum. Niye diyorum? 147 tane 

talebemiz var dedik ya, 692 tane talebemiz olduğunu söyledim Meslek Lisesi. Çıraklık 

eğitimimiz var. Sağlık Meslek Lisemiz var. Kız Meslek Lisemiz var. Koza Meslek Lisesi var. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başkanım onu düzelttik bak.   

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bir sınıftaki ortalama şuan  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başkanım  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: En fazla sınıf ortalaması olarak Çınar 

İlköğretim okulunda. Özür diliyorum. Oda 44 kişilik, 45 kişilik sınıflarımız en fazla. 1.300 

tane Çınar İlköğretim Okulunda öğrencimiz var. Onun için söyledim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Siz bakın eğer bir okulda öğrenci 

sınıf başına öğrenci sayısı, diğer okullara göre çok düşükse ya değerlendirin diyoruz. Başka 

bir şey demiyoruz yani. Bakın onu siz kendiniz yapabilir, görebilirsiniz  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Tabi ki tabi ki 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bakın hepsi için geçerli bu 

söylediğim 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: İhtiyaca göre hepsinin değerlendirmesini 

yapıyoruz Sayın Başkanım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İşte bu kadar  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Teşekkür ederim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki, teşekkür ediyorum. İki saati 

tamamladık. Artık gündeme geçelim. Teklifler başlığı altında toplam  

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Açıklama yapabilir miyim? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şu şeyle ilgili  

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Aynen 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: TOGG için personel  

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Aynen Sayın başkanım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Talebi yapıyor Orhangazi 

Belediyesi. Buyurun Şükran Hanım  

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Öncelikle toplantımız hayırlara vesile olsun 

inşallah. Orhangazi Belediyesinin yaptığı paylaşımla alakalı bir bilgilendirme yapayım.  

Gemlik’te bizim İş Kur noktamız var. Hizmet noktamız var biliyoruz. Gemlik 

Belediyesinin veri tabanıyla, size başvuran iş arayanla Gemlik İş Kur’da ki iş arayanlar kişiler 

zaten aynı. Orhangazi Belediyesinde bu İş Kur hizmet noktası yok. Bu belediyenin içinde bir 

hizmet noktası var. Oradaki arkadaşlar sağ olsunlar ilgilenmişler. Onlar böyle bir paylaşım 

yapmışlar. Güzel de bir şey oldu. Oradaki aktifte oldu. Bugün oldu o mülakat. Gemlik’te de 

yine Gemlik Belediyesi bu ilanlarla aynı şekilde ilgilenirse, bu ilanlar her zaman var. Sadece 

TOGG için değil, tüm işverenlerle alakalı bir ilan var. Aynı şekilde ilgilenip bizim beyaz 

masamız mı ilgileniyor? Kim ilgileniyor bu konuyla? Bu paylaşımları belediye sayfasından 

aynı şekilde paylaşabilir. Bu Orhangazi Belediyesinin yaptığı bir marifettir aslında. Güzelde 

oldu. Bu bize bir örnek olsun. Gemlik Belediyesi de aynı şekilde paylaşımına devam ederse 

güzel olur. 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak Sevgili kardeşim.  

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Tabi veriler ortak ve 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Şükran BEKAR bu bakış 

açısı Gemlik’e öyle çok şeyi ıskalattı ki. Bak işi döndürdün, dolaştırdın Orhangazi Belediyesi 

yetenekli, Gemlik Belediyesi yeteneksize getirdin.    

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Öyle bir şey değil o. Kesinlikle demedim ama  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle dedin, öyle dedin. Şimdi 

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Bunu bu yorumu bundan kendiniz çıkardıysanız 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Iskalatıyorsunuz, ıskalıyorsunuz, 

memlekete de ıskalatıyorsunuz. Bak ne oldu, çok yakın zamanda söyleyeyim. Türkiye’nin 

otomobili. Elektrikli, yüksek teknoloji ürünü. Gemlik’te üretilecek dendiği anda, 

Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından “bu fabrikayı Gemlik’e kuruyoruz.” 

dendiği anda, açıklamayı yaptım. Desteklediğimi söyledim. 1/1.000’lik, 1/5.000’lik, 

1/25.000’lik ve 1/100.000’lik planların, planların tekliflerini biz götürdük buradan Bursa’ya, 

Büyükşehir’e. Kabulü esnasında da bütün siyasi partiler ortak, oy birliğiyle “evet” dedik. 

Sonra bir gün temel atıldı orada Sayın Cumhurbaşkanı’nın tasarrufu mudur, Sayın Teknoloji 

Bakanının tasarrufu mudur, bakışı mıdır, TOGG’un Gemlik’e bakışı mıdır bilmem. Gemlik’i 

kapının önüne koydular. “Siz burada oturun bakalım” dediler. Önümüzde …. Mühendisleri 

oturdu. İlçenin Belediye Başkanı, Kaymakamı, Adalet ve Kalkınma Partisinin İlçe Başkanı 

kapının en yakınında oturdu. Hiç biriniz ses çıkarmadınız. Niye? Şey ya Gemlik Belediye 

Başkanı CHP’li ya varsın olsun. Sonra Bakan geldi. Vali Bey’in yanına. Ticaret Sanayi 

Odasının Başkanının haberi oldu da, Gemlik Belediye Başkanının haberi olmadı.  

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Konunun çok dışına çıkıyoruz aslında 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Değil, değil  

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Çok, çok dışına çıkıyoruz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben böyle hikâye gibi anlatmayı 

severim. Gidildi orada resimler çektirildi bölgenin Milletvekilleri, İlçe Başkanları. İlçe 

Belediye Başkanının yine haberi olmadı. Sonra TOGG Yönetim Kurulu toplantıları yapmaya 

başladı Gemlik’te. Yine Gemlik Belediyesinin haberi olmadı. Kimse de gık demedi ama. Öyle 

ya Cumhuriyet Halk Partili Belediye. Bak bugün ne oldu biliyor musun taze taze? Arabanın 

prototipini üretti  

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Evet 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: TOGG 34 plakayı da çaktı kardeşim 

oraya  

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Çünkü araba  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gemlik değil şimdi 

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Nerede üretildi? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi Gemlik değil  

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Nerede üretildi şuanda?  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak şimdi bu saatten sonra 

Bursa’nın da problemi haline geldi.   

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Şuanda araba nerede üretildi? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Orada çalışmaya başlamışsın.  

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Şimdi 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hangi yetenekle, hangi meziyetle  

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Sayın Başkan 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bunu tartışmıyorum bile 

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Bununla alakalı bir önerge daha vermiştik. 

Biliyorsunuz 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Orhangazi Belediyesi mahir  

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Gemlik’in otomobili  
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: “Gemlik Belediyesi bu konuda 

üstüne düşeni yapmaktan aciz” duruşu  

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Yapmıyor 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Orada onu yaptırır 

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Çok açık, yapmıyor. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya bırak lütfen ya.   

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Yapmıyor. 

--Meclis Üyesi:  
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bırakın böyle şeyleri ya 

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Yani en basit önergeyi bile siz yerine getiremediniz. 

Farkında mısınız? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İstihdam bürosu var bizde. İstihdam 

bürosu. Gemlik’te İş Kur var. 

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: En basit önergeyi yerine getirmediniz 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bizde istihdam bürosu var. Bırak 

siyaset üreteceğim gayretinde olmayın ya.   

--Meclis Üyesi: Gerek yok … 

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Burada siyaset değil zaten. Derdimiz  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gemlik Meclis Üyesisin 

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Evet 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Senin şeyleri yaptığın, karşılıklı 

görüşmeleri yaptığın   

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Evet 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Firma personel alıyor. Gemlik 

Belediyesine tenezzül edip haber bile vermiyorsun. “Öğrenseydiniz sizde” diyorsun.  

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Bunu Gemlik Belediyesi’ne haber vermeye zaten 

gerek yok. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gerek yok tabi canım  

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Gemlik’te bir iş kur hizmet noktası var. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gemlik Belediye meclis üyesi 

“Gemlik Belediyesine bu konuyu haber vermeye gerek yok” dedi mi? 

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Ben burada hiç kimseye, ben burada kendi 

teşkilatıma haber vermiyorum bakın. Kendi teşkilatıma da aynı şekilde haber vermiyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ediyorum. Anlayan anladı 

herkes   

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Çünkü İş Kur noktası var. Bizim iş arayanla, 

işvereni buluşturduğumuz bir nokta var değil mi burada? Bizim derdimiz bu. Yani burada 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şükran Hanım  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Şükran Hanım  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İznik, Orhangazi  

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Ne olamaz mı? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar dinler misiniz beni? 

arkadaşlar 

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Ya orada kurulmuş. Orada yapılmış bu. Oraya 

verilmiş. Yani  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar üç tane ilçeye 

--Meclis Üyesi:  
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Galip Bey, Galip Bey. Dursun Bey  

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Gerçekten, hani olaylar başka taraflara gidiyor. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar, başka bir yere gitmiyor. 

Bak bir şey söylüyorum  
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--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Gidiyor, gidiyor. 

--Meclis Üyesi:  
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar bak sonunda sizi de 

sokmazlar o fabrikadan içeriye. Bak Gemlik Belediyesine gelmedi oradan daha bir tane 

yönetici. Bir tane yönetici gelmedi. Şükran Hanım’ı bulmuşlar. Bulmuşlar.   

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi: Yani gerçekten bir şey diyemiyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, teşekkür ederim. Arkadaşlar 

teklifler başlığı altında toplam yedi madde var. Yedi maddenin de okunmuş olarak kabulünü 

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

1. madde Emlak İstimlak Müdürlüğümüzden geliyor. Daha önce aslında meclisimize 

gelen ve yetkide verdiğiniz bir konu. Atıcılık Kulübüyle, Umurbey Atıcılık Avcılık Kulübüyle 

alakalı bir konu. Onların kendi genel kurullarında yaptığı bir değişiklikle, isim değişikliğiyle 

karşı karşıya kaldık. İş Kaymakam Beyin imzasına gittiğinde dernekler masasından geri geldi. 

Dendi ki “önce isim değişikliğini dernekler masasına da bildirin. Sonra protokol yapın.” Konu 

odur. Dolayısıyla gruplar adına da uygunsa hemen oylayacağım direkt. Zaten daha önce kararı 

alınan bir konu. Derseniz ki “önümüzdeki birleşime gelsin. Komisyon bir baksın.” Hukuk 

Komisyonuna bir kez daha atacağım konuyu. Direkt oylayalım mı? Peki, ortak hizmet 

yapılması protokolü. Daha önce yetki vermiştiniz, protokol metni vardı. Sadece Avcılık, 

Atıcılık Kulübünün adı doğru yazıldı. O şekilde götüreceğiz. Direkt olarak oylarınıza 

sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

2. maddeyi hatta 2 ve 3. maddeleri Plan Bütçe Komisyonuna havale etmeyi oylarınıza 

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

Yazı İşleri Müdürlüğümüzün Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu için bir adet üye 

seçimiyle ilgili yazısı var. Bir açıklama yapayım. Malum komisyonlarda “siyasi partiler yâda 

bağımsız üye grupları, meclis üye tam sayısına partisinin yâda grubun sayısının nispetinde yer 

alır” ibaresi var. Bekir DÖĞER Cumhuriyet Halk Partisinden istifa edince komisyonlardan da 

düşmüş oldu böylece. Yerine seçim yapmamız gerekiyor. Onun bulunduğu bir komisyon 

Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu için bir adet üye seçimiyle ilgili yazı. Cumhuriyet 

Halk Partisinin önerisini alalım. Üye oradan ayrıldı çünkü. 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Mehtap ÜNLÜ 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sayısal anlamda o nispeti 

yakalayabilmek için yapıyoruz. Dolayısıyla diğer gruplara üye sormuyorum. Açık oylamayla 

oylayacağız. Mehtap ÜNLÜ’nün Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonuna kabulünü 

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

Yine aynı konuyla alakalı Bursa İli Belediyeler Birliğine bir adet yedek üye seçimi 

ihtiyacı var. Burada bütün gruplardan alabiliriz. Orada bir parti şeyi yok. Cumhuriyet Halk 

Partisinin bir üyesiydi Bekir DÖĞER. O istifa edince Cumhuriyet Halk Partisinin önerisini 

alalım önce. 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Sedat ÖZER 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sedat ÖZER, diğer gruplardan var 

mı arkadaşlar aday önermek isteyen? Yok, olmadığına göre Sedat ÖZER’in Bursa İli 

Belediyeler Birliğine yedek üye olarak seçimi konusunda konuyu oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

6. ve 7. Maddeleri de yine sizler içinde uygunsa İmar Komisyonuna havalesi şeklinde 

oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Raporlara yine geçmiyoruz arkadaşlar. Bir ikazda bulunalım evet. Şimdi İmar 

Komisyonumuzun Engürücük, Gençali, Yeniköy, Haydariye, Küçükkumla, Büyükkumla,  

Karacaali, Narlı ve Güvenli Mahallelerinin “kırsal alan yâda kırsal mahalle” statüsüne 

kavuşmakla ilgili taleplerinin değerlendirmesi söz konusu. Bunlardan 4 tanesi komisyon 

tarafından sonuca bağlanmış. Ama 5 tanesiyle alakalı yerinde inceleme kararı almış 

komisyon. Yarın saat, özür dilerim. Cuma günü saat 
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--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: 10’da hareketimiz var.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Saat 10’da üç komisyondu galiba 

ortak. Bütün komisyon üyelerimizi saat 10’da Başkanlık Makamına bekliyoruz. 

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: 10’dan önce gelsinler de, 10’da hareket edelim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 10’da hareket edeceğiz ki ekleri de 

gruplara yetiştirmekte zorlanırız. Ogün komisyon raporlarını da yazamayız muhtemelen. 

Gruplardan da anlayış bekliyoruz. Zaten ikinci mecliste, birleşimde eğer uygunsa görüşelim 

gibi bir yerdeyiz.  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Karar verelim. Eğer Muhtarlarımızı da beklerseniz 

Başkanım …. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam 

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: …… başlayacağız Başkanım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onu siz kendiniz programlarsınız. 

Kemal 

--Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: Efendim Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Destek Hizmetlerine geçti mi 

araçlar? Sende mi hâlâ? 

--Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, araç organizasyonu da 

yapın. Uzun bir gezi olacak. Komisyon üyelerimize kumanya tedariki de yapın. Bütün gün 

onlar köylerde gezecekler diye de bitirelim. Başka bir  

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Başkanım 3 tane yazılı önerge var. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 3 tane yazılı önerge var arkadaşlar. 

Bir de sözlü önerge geldi. Sedat AKKUŞ’tan mı geldi sözlü önerge? 3 yazılı, 1 sözlü 

önergenin gündem maddesi haline getirilerek, ilgili komisyonlara yâda müdürlüklere 

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

Bir sonraki toplantı pazartesi günü, yine saat 17:00 diyelim mi arkadaşlar? Yine saat 

17’de bu salonda yapılacaktır şeklindeki görüşümüzü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

Teşekkür ediyoruz. Toplantıyı kapatıyorum.  
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