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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 03 MART 2021 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTI GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 
 

TOPLANTIDA BULUNANLAR : Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı 

ÜYELER : Mert DİMİLİ, Oğuz HANÇER Ercan BARUTÇUOĞLU, Galip GÜR, 

Osman DURDU, Arzu KARATAŞ,  Aydın BAYRAKTAR,  Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK,  

Mehmet Şamil YİĞİT, Sedat AKKUŞ, Emrah KESKİNDEN, Şükran ERSÖZ, 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,  Ümit GÜLER, Sedat ÖZER, 

Bekir DÖĞER. 

             TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Emir BİRGÜN,  Tefik KALDIRIM, Mahir 

DAĞ. 

                 

            --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yapıldı.  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Yeterli çoğunluğumuz var 

herhalde. Gruplar adına mazeret belirtmek isteyen var mı arkadaşlar?  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Var,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Buyurun. Emir BİRGÜN,  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Tefik KALDIRIM, Mahir DAĞ,  Arzu ‘da yok ama 

herhangi bir şey iletmedi.   

--Meclis Üyesi: Arıyorum,   

--Meclis Üyesi: Bizimkiler yolda geliyor,  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Arzu’yu da,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Adalet ve Kalkınma Partisi 

tamam, Milliyetçi Hareket Partisi, 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tam,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Tamam. İyi Parti, tamam. Peki. 

Meclis üyelerimiz Mahir DAĞ, Tevfik KALDIRIM ve Emir BİRGÜN ’ün mazeretli olarak 

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

            Arkadaşlar adet olduğu üzere yine açılışa ilişkin süreyi ekonomik kullanmak adına bir 

şey söylemeyeceğim. Ancak, sevgili Tekin RAMA ’nın 2 Mart doğum günüymüş, telefonla 

konuşuyor ama sizin adınıza doğum gününü tebrik ediyorum. Bugün mazeretli ama 3 Mart 

sevgili Mahir DAĞ’ın doğum günüymüş, onu da şimdiden kutlayalım doğum gününü. Bir 

arada olmayacağız, Şükran ERSÖZ hanımın Şükran ERSÖZ ’ün 11 Mart ve sevgili Oğuz 

HANÇER ’in de 25 Mart ‘mış doğum günleri, şimdiden tebrik ediyoruz. O tarihte birlikte 

olamama ihtimaline karşı, Allah sağlık, sıhhat ve huzur içinde bir, 

        --Meclis Üyesi: Amin,  

       --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Ömür versin.  Arkadaşlar bide yine 

bir arada olamayacağız, ikinci birleşimde en azından sonuca vardırmış oluruz. 18 Mart, eski 

adıyla Çanakkale Şehitlerini şimdiki adıyla Şehitler Gününü ifa diyeceğiz. 18 Mart günü, 17 

Martta oraya gitmek ve 18 Martta törenlere katılmak, bu Pandemi koşullarında nasıl bir sonuç 

doğurur bilmiyorum ama böyle bir teklifim var meclis üyelerimize. Geri dönüşünüzü 
bekliyoruz, özel kalem sayfasından yazarsanız bu konu ile ilgili görüşlerinizi, eşlide olabilir 

eşsizde gidebiliriz. 17 Mart gecesi orda kalmak, konaklamak ve 18 Mart günüde şehitlikte 

olmak üzere sizin içinde uygunsa böyle bir organizasyon yapabiliriz. Geri dönüşlerinizi 

bekliyoruz, bununda duyurusunu yapmış olayım.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Başkanım ……… sorum olacak,  
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--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Vaktimiz var ikinci birleşime 

kadar, ikinci birleşimde kararı vermiş oluruz, o zaman da konuşabilirsiniz. Şimdi de buyurun 

isterseniz. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi……… Eşli ve eşsizde dediniz ya Başkanım. 

Anladım, tamam.  Biz Milliyetçi Harekat Partisi grubundan arkadaşlarımız muhtemelen 

katılacağız inşallah, çok teşekkür ederiz bu hassasiyet için, mutlu olduk bunun için. Eşsiz…. 

Çünkü orası çok eşsiz geleceğiz biz neden, çok yoğun ve yorucu, çocuklarımızda vs. bizim 

gerekçemiz bu, teşekkür ederiz ama katılacağız inşallah, sağ ol.  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Eyvallah,  bütün gruplardan geri 

dönüş bekliyoruz arkadaşlar.  

Evet bunu yoklama ve açılış olarak kabul edelim. 3 Şubat 2021 ve 8 Şubat 2021 tarihli 

olağan meclis görüşme tutanaklarının okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bir düzeltmeye muhtaç bir durum var mı 

arkadaşlar? Yok, olmadığına göre,  başka oylamaya da gerek yok herhalde değil mi? Tamam.  

Evet, yine mümkünse 5 dakikayı geçmemek üzere gruplar adına konuşmak isteyen 

arkadaşlarımıza söz verebiliriz. Ercan Bey var mı? Grup konuşması yapacak mısınız? 

Buyurun, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, 

belediyemizin değerli bürokratları, çalışanları, emekçileri, değerli basın mensupları ve bizleri 

izleyen değerli Gemlik halkını en derin sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz, şahsım ve Ak 

Parti grubu adına. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi cümlemizin üzerinde olsun diye 

sözlerime başlıyorum Bismillah diyerek.  

Değerli arkadaşlar, Şubat ayının bir takım özellikleri ve özel günleri dolayısıyla birkaç 

konuyu burada arz etmek istiyorum. Öncelikle 28 Şubat diye bir tarih var Türkiye tarihinde,  

bir kara lekedir. Maalesef milli iradeye yapılan haksız, saygısız, alçakça bir saldırının yıl 

dönümüdür. Orada devletin imkanlarıyla, devletin üniformasını giyen bir takım bedbahtların 

ve buna çanak tutan bazı siyasetçilerin bazı sözde sivil toplum örgütlerinin, bazı işte 

sendikalar vs. şunlar bunlar, hepsinin içinde olduğu ama sonuçta Türkiye’ye 291 milyar 

dolarlık bir yara açtıkları, Türkiye’nin seçilmiş hükümetini baş aşağı ederek,  al aşağı ederek 

Türkiye’yi bir kaosa sürüklediklerini ve yüzlerce şirket ve onlarca bankanın içi boşaltılarak 

Türkiye’de bir şimdiye kadar görülmemiş bir vurgun yapıldığı bir dönemdi. Bunu anmadan 

geçemeyeceğim ve o dönemde maalesef halkımızın içine, o kadar içine işlemiş ki bu o 

dönemde ki buna karşı duramayışlığı, 15 Temmuzda bu 28 Şubatta ki üzüntüsünü ve o zaman 

ki dışa vuramayışlığını ortaya koydu halkımız ve bu darbe teşebbüsünü işin başındayken 

püskürttü. Bunu bir anmak istiyorum, tabi ki 28 Şubat mağdurlarının acılarını, üzüntülerini 

paylaşıyoruz ve 28 Şubatlar artık tarihin tozlu sayfalarına kalmaya mahkumdur. Bin yıl 

sürecek dedikleri o 28 Şubatlar on yıl bile sürmemiştir. Artık bundan sonra Türkiye’ye milli 

iradenin hakim olduğu seçimlerle serbest seçimlerle iktidarların değiştirdiği bir demokratik 

ülke haline gelmiştir ve bundan sonra da böyle olacaktır. 

 Ve bu arada Necmettin ERBAKAN hocamızı da rahmetle anmak istiyorum. Onun da 

Ölüm tarihi 27 Şubat. Yine Suriye’de, Irak’da, terörle mücadele de şehitlerimiz var, o 

şehitlerimizin cümlesine Allah’tan rahmet, Ailelerine ve milletimize baş sağlığı temennisinde 

bulunuyorum. 

 Ve hemen haftanın başında Bakanlar Kurulumuzun almış olduğu kararlarla          

Covid 19’da normalleşmeye başladık. Bu büyük bir memnuniyet verici bir haber oldu, 

hükümetimizin sağlık alanında ki doğru ve yerinde yapmış olduğu politikalar ve izlediği 

siyaset sayesinde dünya da örnek olan bu Covid mücadelesi semerelerini vermeye başladı ve 

çok şükür normalleşme sürecine başladık. Temennimiz bunun bir an evvel son bularak 

tamamen normalleşmemizdir.  
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İnşallah o da olacak ve bu arada sağlık alanında yitirdiğimiz doktorlarımız, 

hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımızı, yani sağlık şehitlerimizi de burada rahmetle anmak 

istiyorum ve bu başarılı mücadele de en büyük pay sahibi olan Sağlık ordumuzu buradan 

kutlamak istiyorum, saygıyla selamlıyorum hepsini. Bütün doktorlarımızı, hemşirelerimizi, 

hasta bakıcılarımızı ve bütün sağlık çalışanlarımızı. 

 Ve değerli arkadaşlar, yerele baktığımızda Gemlik’te son olarak Büyükşehir 

Belediyemizin Mezarlıklar Müdürlük tarafından eski mezarlığımızın yanın da bir şev 

düzenlemesi ve çit düzenlemesi var, bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şehrimize hayırlı 

olsun diyorum. 

          Bir dilek ve temenni var, onu da burada ifade etmek istiyorum. Özellikle merkezde ki 

zeytincilerimiz, yani zeytin müstahsillerimiz bu ilaçlama suyu alma konusunda bazı biraz daha 

yardım istiyorlar bizden, daha önce  kullandıkları su alma yerlerinin şuanda belki tadilatla 

belki başka bir şeyden kullanamadıklarını ifade ettiler. Bu konuda bunu da sözle ifade etmiş 

olayım. Onların, 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı Şimdi peyzaj çalışması yaptığımız 

dereden mi bahsediyoruz? Nerde bu, 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Mezarlık,   

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Mezarlık duvarında ki yani eski 

mezarlığımızın çevresinde, 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Su alamayan üreticilerimiz, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Evet evet,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  O bölgede mi? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Genelde o bölge de ki insanlar yani, 

civarda zeytinliği olan ve ilaçlama da su ihtiyacı olan çiftçilerimizdir.  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı Tamam bakalım, orada bir suyun 

birikmesine olanak sağlayacak bir düzenleme istemiştik aslında ama atlanmış olabilir,  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Evet,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı Kontrol edelim.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bu ay ki toplantılarımızın, alacağımız 

kararların ilçemize, halkımıza hayırlar getirmesini yüce Allah’tan temenni ediyorum. Hepinizi 

saygı ve sevgiyle selamlıyorum, Allah’a emanet olun. 

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

BARUTÇUOĞLU, evet buyurun sayın DURDU, 

--Osman Durdu Meclis Üyesi: Teşekkür ederim.  Sayın Başkan, Değerli Hazirun,  

açık mı? Açık mı?   Sayın Başkan, Değerli  Hazirun,  hepinizi  Milliyetçi Hareket Partisi İlçe 

Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına en kalbi duygularımla selamlıyorum.  

Toplantımızın, toplantımızda konuşulanların, alınan kararların, verilen  önergelerin hayırlara 

vesile olmasını temenni ediyorum. 

Kabahat samur kürk olsa kimse üstüne almaz demiş atalarımız. Çok değerli Ercan 

BARUTÇUOĞLU Cumhur İttifakı 'nın paydaşı olan Adalet ve Kalkınma Partisi Grup 

sözcüsü olarak genel konularla alakalı ifade etmiş olduğu bütün samimi ifadelerine kalben 

katılıyoruz. Milletimizin  iradesine  yapılan her türlü menfur müdahaleleri de şiddet 

kınıyoruz.  

          Sayın Başkan 2. Birleşimde 2 sorumuz olmuştu bu soru ile alakalı Bu ayki 

oturumumuzda, değerli meclisimizi  ve meclisimizi  izleyen vatandaşlarımızı 

bilgilendirmenizi lütfen rica ederim ve beraberinde bir soru daha sormak istiyorum.   

Hepimizi  çok ilgilendiren ve kutsal kabul etmiş olduğumuz ekmek hususuyla  alakalı Gemlik 

ilçemizde iki ayrı odanın iki ayrı tarifesi oldu, bu iki ayrı odanın iki tarife komisyonu ile 

alakalı belediye başkanlığımızın  bu komisyondaki iradesini kararını varsa şehrinin olup 

olmadığını şerhi de  varsa bunu da lütfen paylaşmanızı istirham edeceğim. 
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             Değerli Başkanım geçen mecliste tekrar gündeme getirmiştik ondan önceki mecliste 

sizin uyarmanız neticesinde çok halisane niyetlerle yapılan yaşlı konukevim ziyaret ettik.  

Oradaki dostlarla hasbihal ettik, kahvaltı yaptık, oradaki izlenimlerimizi  belediye meclisinde 

paylaştık başkanım, siz de arkadaşlarla alakalı gerekli samimi duygularınızı talimatlarını 

verdiniz, oradaki geri dönüşü mümkünse rica edeceğim.  

             Gemlik Vefa Spor, bir vesileyle  Gemliğimizde bir amatör spor kulübümüz bir üst 

lige  yani bal ligine çıktı. Basından aldığımız bilgi ve haberlere göre Gemlik Vefa Spor 

başında Gemlik olan bir amatör Spor Kulübü’nün başka bir ilçeye yasal olarak zannedersem 

devri olduğunu üzülerek müşahede etmiş olduk, bununla alakalı üzüntülerimizi paylaşmak 

istiyorum. Tabii ki burada şunu da söylemeden edemeyeceğim arkadaşlar,  maksat  şu 

olmamalı belediye meclis toplantılarında maksat  cevap vermek olmamalı bu hepimiz için 

geçerli.  Tabii ki cevap önemli  niçin bilgi kanaat için cevap önemli ama laf değil iş 

üretmeliyiz hepimiz, her meclis üyemiz Başkanımız başta olmak üzere. Belediye Başkanlığı 

sorumluluğunu ve riyasetini almış olan herkes mazeretini sessiz yapmalı varsa mazereti. 

Maksat muhatabı susturmak onu izole etmek kamuoyuna bir algı yaratmak olmamalı, bunu  

her birimiz her kim yapıyorsa yanlış yapar mahcup olur.  

              Evet, Yaşlı Konukevine Sayın Başkanım,   değerli meclis üyesi arkadaşlarım bir  

sözlü önergemiz olacak.  Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığımız sabah olabilir öğlen 

olabilir akşam olabilir bir yemek tertiplemek ister yaşlı konukevinde. Bunu önerge olarak 

vermiş olayım lütfen alın Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Biraz daha açarsan bu  tarafını 

tam anlayabileyim diye,   

--Osman Durdu Meclis Üyesi:  Tamam Başkanım,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Yemek oradaki yaşlılarımıza 

yemek mi vermek istiyorsunuz.  

--Osman Durdu Meclis Üyesi:  Hem sizi ve Belediye Meclisimizi davet ediyor  İlçe 

Başkanımız,  orda bir mümkünse  müsaitse  ikramlar  ve hizmette   nasıl uygun görürseniz 

ama ikram bize ait.  Birlikte bir yemek yiyelim istiyoruz. Bu bir önergedir. Sizde 

değerlendirirseniz sevinirim. 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Aldım notumu, 

--Osman Durdu Meclis Üyesi:  Sağ olun,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Teşekkür ederim.  

--Osman Durdu Meclis Üyesi: Ben teşekkür ederim. Evet,  Büyükşehir Belediye 

Meclisinde almış olduğumuz görev Kentsel Dönüşüm Ve Doğal Afetler Komisyonu, ilk yılda 

vermiş olduğumuz bir  önergemiz  var. Neyse konuyu uzatmayayım.  Mehmet Bey de onunla 

alakalı  söz  alacak, teşekkür ederim.  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. İYİ Parti, 

buyurun sevgili Sadet AKKUŞ.  

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

katılımcılar, hepinizi İyi Parti grubu ve şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.  

  Gara ’da PKK terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen 16 Türk vatandaşımıza ve 

Pençe kartal 2 operasyonun da şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, her 

türlü terörü, teröristi ve  destekçilerini lanetliyoruz. Aynı şekilde yıl dönümünü geçirdiğimiz 

28 Şubat darbesini de şiddetle kınıyor ve bu darbenin en büyük mağdurlarından biri olan 

profesör doktor Necmettin Er Bakan hocamızı da vefatından 10.ncu yılında saygıyla anıyoruz. 

 Mart ayının ilk haftası 2 önemli özel günü de içinde barındırıyor. 1.ncsi deprem 

haftası, dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan ülkemizde 

vatandaşımızın depreme karşı hazırlıklı olmasının sağlanması, depremden korunma yollarının 

anlatılması ve toplumda afete hazırlık birinciliğin yaygınlaştırılmasını amaçlayan bu özel 
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hafta da, belediyemizin de eğitici, öğretici ve bilinçlendirici çalışmalar içerisinde olmasını 

temenni ediyoruz.  

Mart ayının ilk haftasının 2.nci özel günü de Yeşilay haftası. Deprem haftası gibi 

Yeşilay haftası da ilçemiz özelinde önemli yer bulmalıdır. Alkol, kumar, madde 

bağımlılığının yanı sıra genç kuşağı tehdit eden teknoloji bağımlılığı konuları başta olmak 

üzere bir çok konuda bu özel haftaları basın ve kültür müdürlüklerimiz iyi değerlendirmelidir. 

Bu özel günleri iyi değerlendirip, toplumu bilinçlendirici faaliyetler içinde olmamızın faydalı 

olacağı düşüncesindeyiz.  

Geçtiğimiz ay gerçekleşen yoğun kar yağışlarında bizler bu beyaz örtünün tadını 

çıkarırken, gece gündüz demeden bu süreci sıkıntısız yaşamamız için çalışan Belediye 

Personellerimize özellikle sabaha kadar çalışan temizlik işleri, park bahçeler ve fen işleri 

çalışanlarımıza Gemlik halkı adına teşekkürlerimizi iletiyoruz.  

Son olarak da bir konuya değinmek istiyorum. Yaz ayları gelmek üzere, inşallah bu 

Pandemi sürecinin bitimiyle yine o güzel yaz aylarına kavuşacağız. Denizlerimize, 

sahillerimizle buluşacağız, bu doğrultuda hem Büyükşehir Belediyemiz hem de Gemlik 

Belediyemiz muhakkak hazırlıklar içerisindedirler ama özellikle belirtmek istediğim iki husus 

var. 

Birincisini; Ak Partili arkadaşlarımın dikkate almasını istiyorum. Yeni sahil 

bölgesinde ki yürüme yolları maalesef bazı alt yapı çalışmaları ve zamanla oluşan 

deformasyonlar sonucu Gemlik’imize yakışmayan bir görüntüye bürünmüş vaziyette. 

Büyükşehir Belediyemizden yetki alanında ki bu alan için bir çalışma başlatmasını talep 

ediyoruz. 

 İkinci husus; Gemlik Belediyemizi ilgilendiriyor. 1 buçuk yıl önce kadar bir önerge 

vermiştik, bir yer belirterek Gemlik halkının yürüme mesafesinde denize girmesine 

sağlanacak bir alan oluşturulmasını talep etmiştik. Yeni sahilin sonu 3.kordonun bitimiyle 

sınır taş sitesi arasındaki bölümün biran önce düzenlenerek bu yaz halk plajı olarak hizmet 

vermesini istiyor. Toplantımız da alacağımız kararların da Gemlik’imize hayırlar gelmesini 

temenni ediyoruz. 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim sevgili 

AKKUŞ. Evet Cumhuriyet Halk Partisi, buyurun sevgili GÜR. 

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

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bütün verilen, 

anlatılan temennilere katılıyoruz.  Bu toplantıda alınacak kararların Gemlik’imize hayırlı 

olması dileğiyle, herkesi selamlıyorum. 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim. Buyurun 

sevgili Şamil YİĞİT,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, daire 

müdürlerimiz, kıymetli Gemlik’liler, herkesi bende saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle 

yine Tefik Abimize buradan geçmiş olsun diliyorum.  

           Önümüzde ki yapılacak olan 18 Mart Çanakkale ve şehitleri anma günüyle alakalı bir 

programda bir şeyimiz olmazsa bizde buradan katılacağımızı ama genel bir programa bir 

bakıp size dönüş yapacağımızı söyleyeyim.  

           Sedat arkadaşımızın da bize vermiş olduğunu daha önceden de Osman DURDU 

Başkanın bizzat bir fiil Alinur Başkana  da düzenlemeler ile alakalı görüşme yaptığımızı, bu 

görüşmenin neticesinde Pandemi ile alakalı ufak tefek aksamalar ileri atılmalar oldu. Onun 

takibini biz tekrar buradan söyleyelim. Hem Belediye Başkanımız Uğur Başkanın da takipleri 

ile birlikte bizlerin de destekleri ile birlikte bunu takibini yapalım öncelikle, onu söyleyeyim.  
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            Yine Bursa Büyükşehirde gündeme gelen imar komisyonunda da Kumla planları ile 

alakalı, daha öncede burada Kumla planları ile alakalı konuşmuştuk. 3 tane ruhsat vardı, hani 

bu revizyon sırasında alının ruhsatları ve akıbetini sormuştuk, sizler de bizde bilmiyoruz, 

bizde araştıralım sizlere dönüşleri sağlayalım dedik. Kumla planları geçeli bayağı bir zaman 

oldu ve bu araştırıp bize dönmeleri hala biz bekliyoruz. Bunu tekrar hatırlatalım. Plan, 

ruhsatlarımız yine burada, bize dönüş olunmadı onu söylüyorum bir o. 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Sanki buna cevap verdik diye 

biliyorum Zeynep?  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Meclis ….. cevabı verilmemiş 

olabilir…   

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Tamam,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ondan sonra yine etrafımızda bizim 

esnaflarımızla alakalı bize gelen taleplerimiz var.  

 Yani özellikle kiracı olan esnaflarımız fahiş bir şekilde kiralık yerlerin artırımı söz 

konusu olduğunu bizlere ilettiler. Bizde 2020’nin 124.ncü maddesi 10.ncu ayın 26’sında almış 

olduğumuz karar, belediyenin mülkünde olan kiralarla birlikte hatta %15, %12, % 15 hani 

pazarlık ne diyoruz, yıllık bizim zararımız nedir olduğumuzda dediğimiz de %12 ile birlikte 

oy birliği ile geçmiş bir kararımız var. Burada diyor ki %12 artırarak kiracıların %12 artırıp 

mülkiyetin de kalabilir diye, biz gördüğümüz kadarıyla belediye ait mülklerin 2021 kira 

bedelleri %12 oranında artıracaktır diye meclis kararımız burada ama bizim kiracı 

mülkiyetimiz de kiracı olan ve kiracılarımıza gönderilen atıyorum geçmişte 500 lira ödüyorsa 

yanında işte emsal gösterdik 1.000,00 lira biz  talep ediyoruz diye, biz o zaman artış 

kararlarımızı niye alıyoruz, eski devam eden kiracılarımızın artış oranları bize almış 

olduğumuz bedele doğru alınmıyor mu?  Sayıştay Raporu  var,  filan falan diyorlar, Sayışta 

geçmişte de vardı. Geçmişte olan bizim devamlı olan kiracılarımız kendi kiralarını ödediği 

müddetçe kira artırım oranında yapılır diye ben biliyorum. Yanlışım varsa buradan 

esnaflarımızın sözcüsü olayım, bu Küçük Kumladan gelen bize şikayetlerimiz Büyük 

Kumla’dan gelen şikayetlerimiz, kapalı otoparkın altında gelen bizim mülkiyeti bize olan 

kiracılardan gelen genel şikayetlerimiz, bununla alakalı bilgilendirme gerekirse öneri kabul 

edebilirsiniz. Bunları söyleyeyim, burada almış olduğumuz karar da bizde mevcut.  

Yine en son açılımını gerçekleştirmiş olduğumuz Pandemiden sonra da okullar açıldı, 

ben birkaç fotoğraf çektik, Endüstri Meslek Lisesi, Yeni Endüstri Meslek Lisesinin Park 

Bahçeler Müdürlüğümüze bir ricamız olursa, etrafında ki düzenleme, etrafında ki 

yapılabilecek şeylerimiz varsa bunu buradan çalışmamızı yaptık, bir fotoğrafa bakansanız size 

bırakacağım. Bir çalışma yapılmasıyla alakalı bir isteğimiz var. Yine şöyle yine bizim 

mezarlık altı kısmında açılmış olan imar alanları ile alakalı sokakların düzenlemesi ve asfalt 

çalışmalarıyla alakalı yine birkaç fotoğraflarımız var. Biz yine sizlere bırakacağız, bunların 

takipçisi olacağımız hem temizlik olarak hem de asfaltlanma talepleri var vatandaşlarımızın, 

bunları da sizlere bırakacağım inşallah Başkanım. Söyleyeceklerim bunlar, 

 Pardon özür diliyorum. Bide yine fotoğraflardan bir tanesi eğer şunu da kaldırabiliyor 

muyuz bilmiyorum özel mülke aittir ama Syrus Otelin yanında bir yanık bir geminin olmuş 

olduğu görüntüyle alakalı kaldırma ihtimalimiz nedir, var mıdır bilmiyorum, böyle bir 

sonradan yanmış şeyimiz var. Yerinde yanmış herhalde burada,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Baktıralım, 

--Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi: Bir sıkıntı varsa,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Sahiplerini bulur kaldırttırırız 

gerekirse, olmadı biz yaparız.  

--Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi: Biz bunları bildirtilelim dedim. 
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--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim. Buyurun 

Şükran Hanım.  

--Şükran ERSÖZ Meclis Üyesi: Evet Sayın Başkan, çok değerli Meclis Üyelerimiz 

öncelikle toplantımızın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. 

            28 Şubat toplumun tüm kesimlerini etkileyen bir darbe dönemidir. Biz sadece el ele 

tutuştuk ve mücadelemizi verdik. 28 Şubat’ı unutmadık, unutmayacağız. 

           Başörtülü diye ablalarımı polis, doktor yapmadılar. Öğrenciyken “başörtünle 

okuyamazsın” dediler. Elhamdülillah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ’ın 

bizlere verdiği özgürlükle, okulumu bitirdim ve mezun oldum. Bu vesileyle 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ’a dava arkadaşlarım adına tekrar minnetlerimi 

sunuyorum.  

Bir de sözlü önergemiz var Sayın Başkan; Gemlik’imizi, sorumlu olduğumuz 

bölgemizi bugünden çok daha iyi bir noktaya getirmek için, başta belediye olmak üzere 

hepimizin görevi.  İlçemizde ki kadınlarımızı istihdam ile buluşturmak, sosyal hayatta ki 

görevlerinin sadece evi süpüren, temizlik yapan bir rol içerisinde olmadığını vurgulamak 

adına bazı talep ve önerilerimiz var. Gemlik’te ki kadın girişimcilerin ve üretici 

kadınlarımızın el emeği gıda veya benzeri ürünleri belediyenin e-ticaret sitesinde satış 

yapmalarını sağlamak çağa uygun olacaktır. Artık tek bir tık ile Türkiye’nin hatta dünyanın 

her yerinden alış veriş yapılabildiğini ve salgın döneminde ise bu sektörün çok büyüme sarf 

ettiğini göz önüne alırsak, Gemlikli kadınlarımızın da bu pastadan pay alması en büyük 

mutluluğumuz olacaktır. Ayrıca belediye marifetiyle faaliyete geçen Halk Markette kadın 

kooperatiflerimizin ürünlerinin alınarak, ihtiyaç sahiplerine dağıtım yapılması, yine ilçemizde 

ki kadınlarımızın gelir elde etmesi noktasında önemli rol oynayacaktır. Sayın 

Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Ticaret Bakanlığımızın girişimleriyle kadın 

kooperatiflerimizin sayısını artırmaya devam ediyoruz. Yerel yönetimler olarak bizlerde 

özellikle salgın sürecinde kendi imkânlarıyla, evlerinin gelirine katkı sağlamak isteyen 

kadınlarımıza destek olmamız gerekiyor vurgusunu yaparak, teşekkür ediyorum.  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Bende çok teşekkür ederim  

Şükran Hanım.  Evet Mehmet sen herhalde buyurun, 

--Mehmet ÖKSÜZ Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri,  

saygıdeğer katılımcılar hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum. 

 Ben iki konuya değinmek  istiyorum.  Birincisi; Belediyemizin yakın zamanda geçmiş 

olduğu e belediye e imar uygulaması ile alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Bizim de bu 

dönem çalışmaya başladığımızda Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak verdiğimiz ilk 

önergelerden biri buydu, şu an Belediyemiz bu uygulamaya geçmiş durumda bu konuda 

emeği geçen tüm belediye çalışanlarına siz yönetiminize teşekkür etmek istiyorum. 

Vatandaşımız da zaman içerisinde başlanılan bu uygulamanın faydalarını daha iyi anlayıp 

görecekler hem belediye çalışanlarına en vatandaşımıza bizlere bu işin ne kadar yararlı 

olduğunu zaman için daha iyi göreceğiz, bu konuda teşekkür etmek istiyorum. 

 İkinci konu olarak da; Gemliğimizin en  önemli problemlerinden biri Kentsel 

Dönüşüm  ve bunun en önemli ayağı olan rezerv alan ile alakalı hatta bu ay bir önergemiz  var 

bununla alakalı belediye meclisine, onunla alakalı bir şeyler söylemek  istiyorum. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19.02.2016 tarihinde onaylanan; 6306 sayılı  Afet 

Riski altındaki alanların   dönüştürülmesi kapsamında Riskli Alan Belirleme Çalışmalarına 

Yönelik  yaptığı Bursa İli, Gemlik İlçesi, Muhtelif Paftalarda Sınırları Verilen 1209 Hektar 

Alanın İmar Plana Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporunda, Etüt Raporunda,  ilçe nüfusunun 

%75' inin Gemlik’in İlçe nüfusunun %75' inin ikamet etmekte olduğu Gemlik Merkez ile 

Kumla, Kumla Mahallesi Gemlik Merkezi  350 hektar, Kumla merkez 200 hektar alanın  

alüvyon zemin olarak tespit edilmiştir. 
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Bu Alüvyon  alanlardaki yapı stoğu deniz kumundan yapılmış, ekonomik ömrünü 

tamamlamış olduğu,  ayrıca Gemlik ilçe merkezinden Kuzey Doğu Anadolu Fay hattının 

güney kolu geçmekte olduğu, yine 19.02.2016 tarihinde Bakanlıkça onaylanan 

Mikrobölgeleme Etüt Raporunda yüzey kırığı oluşturabilecek Uygun Olmayan Alanlar tespit 

edilmiş olup, Gemlik'te yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, zemin 

emniyet değeri yüksek yeni yerleşim alanlarında "Kentsel Dönüşüm Projeleri" nin 

uygulanmasıyla gerçekleşebilmesi için 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi hakkındaki Kanun ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 

Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında çalışmalar yapılmıştır. 

Özetle; Gemliğin en önemli problemlerinden biri de Kentsel Dönüşüm bunu daha önce 

de konuştuk, Bakanlık da bunla alakalı gerekli çalışmaları yapıp belli şeyleri tespit etmiş,  bu 

çalışmalar sonucunda da kentsel dönüşüm en önemli ayağı olan rezerv alanı Gemlik'te rezerv 

alanları belirlenmiş, bunlar Merkez, Gemlik Merkez, Cihatlı, Umurbey Mahalleleri; bununla 

alakalı işte 7269 sayılı kanunun geçici 25. Maddesine göre Bakanlar Kurulunca 04.06.2018 

tarihinde 2018/11871 sayılı karar ile belirlenen "Yeni Yerleşim Yeri" ve bunu istinaden  6306 

sayılı Kanun kapsamında, 17.05.2018 tarihli, işte 87526 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Makam Olur'ları  ile bu rezerv alanlarını makam olurları  alınmış, bizim burada talebimiz;  bu 

Makam Olur'ları alınan bu   rezerv alanlarının  bir an önce hayata geçirilmesi planlara 

işlenmesi ve bunların kentsel dönüşümde kullanılması, bununla alakalı bir önergemiz var. Bu 

konunun İvedilikle değerlendirilmesini, gereken çalışmaların yapılmasını önemle rica 

ediyoruz. Çünkü rezerv alanı elde etmeden kentsel  dönüşümü yapmak başlamak çok zor. 

Çünkü bu en önemli sac ayağı bu işin Başkanım, teşekkür ederim. 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Sevgili ÖKSÜZ ben çok teşekkür 

ederim.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Bende söz alabilir miyim? 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Tabi, tabi.    

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Gerek yok. Sayın Başkan, değerli meclis 

üyeleri, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Öncelikle Başkanım bu az önce bahsetmiş 

olduğunuz Çanakkale gezisi ile alakalı bir ekleme yapmak istiyorum. Gemliğimizdeki yerel 

basınımız da bu programa dahil edersek davet edersek bence hoş, isabetli bir davranış olur  

noktasında onu ilave edeyim.  

 Başkanım ikinci konuyla alakalı birkaç tane sorum olacak bu hepimizin malumu 

Doğu planları. Evet,  Doğu Planlarında  2012 yılında alınan  belediye encümen kararlarına 1 

parsel sahibinin mahkemeye başvuru sonucunda yapılan 18 uygulamanın iptali konusunda 

mahkemenin bir kararı vardı ve bununla alakalı Doğu Planlarında planlarda bir durma söz 

konusuydu, daha sonra Ekim 2020 yılı Ekim ayında torba yasayla bir yönetmelikte bir 

güncelleme yapıldı. Bu neydi ?  Davalı parsel  sahibi ile anlaşma yoluna gidebilirsen git. Eğer 

anlaşamazsan da  ilgili yönetmeliğin 37. maddesinin ç bendine göre kamulaştırma yaparak 

uygulama ve planları işlemesine devam ettiği yönetmelik  bir kolaylık  getirmişti. Bizde bu 

Encümen kararında Milliyetçi Hareket Partisi grubu temsilen ben de şahsım olarak bu karara 

memnuniyetle imza  attım ve çok şükür  Doğu  Planları açıldı,  ruhsatlar verilmeye başlandı 

ama burda şunları sormak istiyorum.  

Bizim bu Doğu planları ile mahkemelik olduğumuz parsel sahibi ile resmi olarak bir 

anlaşma davetinde bulunduk mu?  

Eğer bu daveti  yapmadıysak bir usul hatası yapmış olduk mu? 

           Bununla beraber parsel sahibi tekrar bizi  mahkemeye verdiği zaman yürütmeyi 

durdurma kararı alırsa  tekrar Doğu planlarının kilitlenmesi söz konusu mudur?  

         Eğer böyle olacaksa bu işi sorumlu Sayın Başkanım sizde midir? 

         Bunu Gemlik   kamuoyu adına  size sormak istiyorum Teşekkür ederim. 
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--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Ben teşekkür ederim. Buyurun 

sevgili SOLAKSUBAŞI, 

--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Sayın Başkan,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:   Mikrofon arkadaşlar.  

--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Sayın Başkan, kıymetli Hazirun,   

seçildiğimizden bu tarafa  3 yaz geliyor, 2 yaz İlkyaz çok hazırlıksız yakalanmıştık. Geçen 

yaz, yaz daha iyi yaparız diye bazı şeylerle alakalı çalışmalar yaptık. Ama bazı da sözler 

verildi zatıaliniz tarafından, özellikle de denizde teknelerin bağlanması ile alakalı bu işi ben 

bende gibi söylemiştiniz. Şimdi geliyor zaman Mart geldi. Mart, Nisan,  Mayıs‘ın ortasından 

itibaren herkes özellikle Pandemi sonrasında rahatlayıp biraz denize, sahile, yazlıklarımıza 

ulaşalım  deyince özellikle Kumla ve çevresinde çok ciddi   tekrar bu tekneyle alakalı denize 

ulaşmakla alakalı  sorunlar başlayacak, bununla alakalı lütfen gereken sözlerin ya da 

yapılması gerekenlerin ya da bununla alakalı Kanuni bazı imkanlar varsa bunların kişiler 

tarafından faydalanılmasını sağlamak amacıyla toplantılar mı yapılır insanlara bir önerilerde 

bulunulur nasıl bir yol çizeriz. Ama mutlaka bunu başlatmak, bugünden başlatmamız lazım. 

Sonra çok çabuk geliyor önümüzde iki buçuk ay gibi bir zaman var. Teşekkür ederim  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Ben teşekkür ederim sevgili 

SOLAKSUBAŞI. 

             Evet bazılarına benim cevap vermem  gerekiyor ama    bazılarına da teknik konularda 

özellikle sevgili Zeynep cevap, şimdi mi vermek isteriz sonra mı? Mesela; Kumla  planları 

içerisindeki 3 ruhsat, 

           --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Ha,  ha,   

            --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Gerçi ruhsatların fotokopilerini 

bıraktı sevgilisi Şamil Yiğit, 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Ha, ha, cevap vereyim Başkanım  ben 

buna. 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:   Sevinirim. 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım Kumla revizyon sırasında 

bazı vatandaşlar  imar durum belgesi talebinde bulundular, bunları daire tabi  bize sundu. Biz 

kimisini olumlu  plancısı ile görüşüp, kimisine olumsuz cevap verdik ama bazıları ön olurdan 

geçmiş veya önceden imar durum belgesi almış imar durum belgesini süresi geçmiş veya 

inşaat sözleşmesi yapmış gibi hassas konular vardı. Bunları da biz plancısı ile görüştük. 

Görüşerek bilgi hepimizin bilgisi dahilinde imar durum belgesi ve ruhsat düzenlenebilir 

dendi. Her hangi  bir müsemma  gösterilmedi, kazanılmış hakkı ile değerlendirilmişti. Bu 

ruhsatlarla ilgili daha önce Mehmet ÖKSÜZ 'ünde işte Kumla Planlarına atılmış bir hançerdir 

söylemi var. Ben bunu hani taşıyorum sürekli aklımda bir hançer olarak değil vatandaşın 

hakkı olarak görelim, özellikle hançer olarak tabir edilen parsel 2018-2019 yıllarında imar 

durum belgesi almış, bütün etütlerini çalışmalarını bitirmiş bir türlü ruhsata bağlayamamış 

durumdaydı. Ona uygun görüş verdik,  plan o ruhsata uyamadı maalesef, vereceğimiz bilgi bu 

şekilde.   

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle,  

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Sayın Başkan,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Söz alabilir miyim?   

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:   Çok özür dilerim, biriktirin geri 

kalan konularla da  ilgili,    

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Konuyla alakalı konuşmam gerekir. Çünkü 

imar tarihleri ruhsatların arkasında yazıyor, revizyon aşamasında  imar durum alınmış, 

revizyon aşamasında planda işlenirken  o zaman Başkanım Mehmet arkadaşımla birlikte biz 

bu  konuşurken de plancıyla birlikte ufak bir değişiklik yapmak durumunda kaldım.       

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Tabi.  
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--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bu ufak bir değişiklik yapılırken de yani plan 

şey demiyorum. Revizyon …..…….. hazırlandıktan sonra Dursun abi geldi bizim yerimize  

imar komisyonuna, onun karşısına  çıkmış oldu böyle bir durum var.    

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Revizyondayken Başkanlık Oluruyla 

verilir.  Başkanlık Oluru var,  imar durum belgesi düzenlenebilir hususunda o şekilde 

düzenler.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Revizyonla alakalı yazı var mı? Bir evrak var 

mı onun için soruyorum ben bunu sorarken de,  Başkanlık Oluru dediğiniz, onu isteyip de 

talep eden diğer arkadaşlarımız var. Benim kendim dilekçemde var,  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Hı, hı,   

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ondan başka bir parsellerle alakalı …… 

revizyonda değerlendireceğiz denilen,    

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Hı, hı.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şeylerde, revizyonu değerlendirmeyi halen 

beklerken,    

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Bu parsellerin, 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bunun aşamasını soruyorum,  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Bu parseller ya inşaat sözleşmesi 

yapmış  ya ön olur  projesinden geçmiş veya etütlerini tamamlanmış  veya daha  önce imar 

durum belgesi almış 1 yıl geçerlidir imar durum belgeleri süresi dolmuş olanlara verilen 

belgelerdir.  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Ben buradayım sevgili Şamil 

YİĞİT.  Bu inşaatların sahipleri ile  bu inşaatın içerisinde  avantaj sağladığını inandığınız  

kişilerle  benim yada ekibimin  içinde herhangi  birinin  bir akçeli ilişkisi olduğuna dair en 

küçük bir tereddüttünüz ve şüpheniz varsa  açıkça söyleyin bunu,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi söylüyorum, tereddüt ettiğimden değil 

bakın oradaki imarlarla alakalı yapmış olduğunuz  ruhsatlarda bize dönüş yapacağınızı, 

bilgilendirme vereceğinizi söylediğiniz için söylüyorum.    

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Tamam, ben bu açıklamanın 

burda  yapıldığını hatırlıyorum.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bu bilgilendirmeyi bu şekilde değil, ruhsatlar 

verildiyse, imar durumu verildiyse bende bilmiyorum dediniz, sizi tekrardan bilgilendireceğiz, 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Hı,  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Tamam Başkanım yazılı bilgi veririz, 
--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Hayır hayır o gün ben değil 

Zeynep Hanım da bu aynı bilgiyi verdi, 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:   Verdim.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ben bilmiyorum dediğiniz için söylüyorum. 

Bugün,     

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:   Başkanım bilmiyorum dedikten sonra 

ben söz alıp hatırlattım, açıklamasını yaptım yeterli değilse yazılı, beyanlı açıklamayı 

istiyorlarsa zaten önerge şeklinde geldi kabul ederiz,  daireden  cevap veririz Şamil Bey,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yazılı o zaman kabul ederseniz yazılı önerge 

olarak siz alın,   

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Tamam, aldık kabul ettik,  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:   Tamam,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Cevaplarını versinler. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Tamam,  
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--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Bir daha söylüyorum, en küçük 

bir şey varsa aklınızda buyurun ben buradayım. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Olsa zaten söyleriz Başkanım çekinecek bir 

noktamız yok. Sadece,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Kamuoyu bunu böyle konuşur.   

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Biz sadece bu yapmış olduğumuz talepleri 

yaparken biz oybirliğiyle geçirdik.  Eğer çekineceğimiz olsaydı bugün işte derdik ki biz AK 

Parti grubu adına söylüyoruz, çekincelerimiz var. Red veriyoruz derdik. Biz dedik ki bu 

çekinceleri göz önünde alın,  bu göz önünde olan çekincelerle birlikte de biz Evet diyoruz 

kimseyi de mağdur etmiyoruz dedik. Bu mağduriyetin şeyi değil, bunların arkasındaki biz 

açıklamayı da bekliyoruz dedik. Niyetinde de şimdi yine söylüyoruz verirseniz talep biz de 

etrafımızdaki gelen insanlara,  vatandaşlara bizde söyleriz bu taleplerin bu şekilde yaptığını, 

biz dedik,    

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Tamam,  teşekkür ederim, Fen 

İşleri Müdürümüz burada, özür dilerim. Sevgili Mustafa YUŞAN neredesin?   

         --Mustafa YUŞAN Fen İşleri Müdürü: Buradayım Başkanım,  

         --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Şeyde toplantı sonrasında buradan 

hemen alıyorsun, Endüstri Meslek Lisesi başta Alihan’la birlikte bakın Alihan Müdürle, yol 

ve asfalt ihtiyacı olan, Sakallı Düğün Salonunun bulunduğu alana yakın lokasyonlarda  şeyler  

varmış talepler,  

--Mustafa YUŞAN  Fen İşleri Müdürü: Evet, 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Hazır programı da yapıyorsun 

şimdi,  o program içerisinde de değerlendirin, bunları da alın.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım söz aldı Mehmet Bey’de,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Tamam ben bitireyim sonra öyle 

devam edelim olmaz mı?  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Hayır,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar 6 konuşmacı 66 tane 

şey söyledi, ben hepsini bekledim biriktirdim, 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Başkanım lütfen bekleyiniz,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Hepsine beraber cevap veriyorum.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Yok,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Bitirdikten sonra sevgili Mehmet 

Bey ÖKSÜZ çıkar, şu konuda şöyle bir açık kaldı deyip aktarır, karşılıklıya çevirmeyelim 

lütfen.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Başkanım öyle değil, özür dilerim.  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Nasıl sevgili DURDU?  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Mikrofon alayım,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Nasıl yani,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Mikrofon verir misin?  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Nasıl konuşma yapacağımızı da 

sen tayin edeceksin anlaşılan ama,    

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Ben söz rica ediyorum,  

           --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: O, ben bitirdikten sonra verir.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Konuyla alakalı konuşulurken ben bağırarak mı 

konuşayım,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Sevgili DURDU, vermeyin 

arkadaşlar mikrofon. Ben mi yönetiyorum bu toplantıyı ya? Ben, siz konuşurken herkesi 

dinledim notlar aldım.  

          --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Başkan konuyla alakalı, 
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--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Unutur musunuz?  Alın notunu 

günü, saati gelince konuşuruz.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  ……..   

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Ya size mi soracağım nasıl 

yöneteceğimi toplantıyı?  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Yanlış yönetiyorsun,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Size göre,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Konuyu dağıtıyorsun,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Size göre öyle.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Tamam konuyu dağıtıyorsun konuyu,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Ben bir şey dağıtmıyorum sen 

dağıtıyorsun şuan konuyu,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Dağıtıyorsun,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Soruyorsun cevabını bekle, 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Nereye bekliyorsun,   

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Soruyorsun cevabını bekle sevgili 

DURDU. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Ben sormadım,  

            --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Ayar çekme sen burda meclise,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Ayar çekmiyorum,  

            --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Ayar çekiyorsun.  

--Meclis Üyesi:  …… 

           --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Bütün kamuoyu da izliyor seni, 

ver mikrofonu geç kenara, yakışıyor mu ya? Meclis üyesiyiz biz.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Konu dağılıyor konu,  

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Hayır konu dağılmıyor,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Yok, Mehmet ÖKSÜZ bir el 

kaldırdı, ben böyle yaptım ben bir daha ses yok.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Şamil Başkan ………………….…idare yanlış 

yaptın de……………..filan falan diyorsun kardeşim,  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Hayır ……. ben şeyi söylemiyorum zaten ben 

talebi alayım diyorum…… 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Aynı konu,  

           --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Sevgili DURDU, 

           --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Cevap hakkı,  

           --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Kendinize gelin lütfen,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Ben kendimdeyim,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Herkese ayar çekiyorsunuz ya bu 

nasıl bir üslup bu? Ak Partinin İlçe Başkanına ayar çek, Belediye Başkanına ayar çek,   

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Mikrofon vermezsen bağırırım,  ver mikrofonu.   

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Vermiyorum!  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Bağırıyorum o zaman,   

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Vermiyorum!  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: O milleti yanıltıyorsun,   

 --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Vermiyorum! Ben bitireceğim 

ondan sonra konuşacaksın. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Aynı konu olacak,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Ben konuşacağım. Ben 

bitireceğim öyle  konuşacaksın. 
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--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Konuyu dağıtma o zaman,   

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Böyle bir şey olur mu ya. 

           --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Olur tabi.  Orda siyaset yapıyorsun,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Konuşmayı bilmiyorsan terk et  

sevgili DURDU toplantıyı.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Peki çıkacağım dışarı,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Terk et,  ne münasebetle.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Çıkmıyorum o zaman,  

 --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Niye kovayım. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Aynı konuda cevap vereceksin konuyu 

dağıtmayacaksın,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Vermicem, vermiyorum,  söz  

vermiyorum,  ben bitireceğim  kim ne söylemek isterse o zaman söyler.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Beni dışarı atabilirsin, aynı konu bitmeden başka 

konuya geçme.  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Aynı konu bitmedi.  Bak bu kadar 

not aldırdın bana. 6 kişi konuştunuz 6 kişi.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Onlar başka konu,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Ben cevap verirken söz 

kesiyorsunuz. Böyle bir şey olur mu?  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Şamil Başkan başka birisi o zaman konuyla alakalı.  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Onu da beğenmedin. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Efendim,  

 --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Onu da beğenmedin onun verdiği 

cevabı da,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Beğenmedim tabi.  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Tabi.  Biz senin istediğin gibi 

cevap verecek meclis.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Senin işine geldi çünkü,   

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Sevgili DURDU. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Özür dilerim. Mikrofon vermezsen bağırarak 

konuşacağım,   

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Mikrofon vermicem, vermicem 

mikrofonu. Ben konuşmamı bitirene kadar tahammül etmeyi beceremezsen  vermicem.  

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Böyle yapmazsan belki hep veriyor,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Buyur Başkanım, senin…….  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Böyle bir şey olur mu ya.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Tamam bidakika,   

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Buyur Başkansın buyur. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Devam edin Başkanım devam edin,   

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Ne gerek var bu kadar germeye  

meclisi,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Germedim, özür dilerim. Buyurun devam edin.   

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Nasıl edelim şimdi devam? 10 

dakika ara veriyorum arkadaşlar.  
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II. OTURUM 

 

 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Meclis Üyelerini yerlerine alalım 

mı arkadaşlar. Evet sevgili meclis üyelerimiz, bütün samimiyetimle Allah bir gün gecinden 

versin uzunca bir süre niyetim yok ama bir gün Belediye Başkanlığı makamından 

ayrıldığımda barışın ve huzurun kenti Gemlik vurgusunu, vurgusunun altını doldurmuş bir 

belediye başkanı olarak o koltuğu bırakmayı devretmeyi nasip etsin. Toplantının ilk 

bölümünde yaşadıklarımız ve Gemlik kamuoyuna yaşattığımız, izlettiğimiz durum için 

şahsım ve Gemlik Belediye Meclisinin bütün üyeleri adına, bütün Gemlik Halkından özür 

diliyorum. Sükut içinde 2.nci toplantıyı yapabilmek adına da yüksek müsaadelerinizle 

meclisin birinci birleşimini kapatıyorum arkadaşlar. 

 İkinci birleşimin yine uygun görürseniz, Pandemiyle ilgili yaşanan süreçte gelmiş 

olduğumuz durum artık açık alanda toplantı yapma mecburiyetini ortadan kaldırmıştır. Yine 

Cemil Meriç Kültür Merkezimizin içindeki kapalı salonda, Pazartesi günü, saat 15.00’da 

toplanalım şeklinde bir önerimiz olacak ama ikinci meclisi de gerçekleştirirken görüşebilmesi 

adına önergelerin gündem maddesi haline getirilip, 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Olur olur,  

--Meclis Üyesi: Etkinlik varmış burada o gün,   

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Öyle mi? 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Kara Lahana yemeğe gidiyoruz Kara Lahana,  

(Milliyetçi Hareket Partisi Grubu ile Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Meclisi 

terk etti.)   
--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Bana da ayırın bana da, güle güle 

gidin. 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Önergelerin gündem maddesi 

haline gelip,  ilgili daireler ve komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.  (Toplantıya katılan Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu ile İyi Parti Grubunun oylarıyla)  Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet,  Pazartesi 

toplantı mı var dediniz burada?  

--Çağrı SELÇUK Personel: ……. 

 --Songül ŞANLI Meclis Üyesi: Ama saat, 

           --Çağrı SELÇUK Personel: ………. 

            --Songül ŞANLI Meclis Üyesi: Beşe kadar biterse,  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Tamam. Saat 15.00’da, Pazartesi 

günü 15:00 de Cemil Meriç Salonunda kapalı mekanda görüşmek üzere, toplantıyı 

kapatıyorum arkadaşlar. 

 --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Başkanım Daire tekliflerini oylamadınız?  

 --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Yazı İşleri Müdürümüzün ikazı 

var, doğru bir ikaz. Gündem maddesi, daire teklifleri var biliyorsunuz gündem içerisinde. 

Birinci maddenin Çevre Sağlık, ikinci maddenin Plan Ve Bütçe, üçüncü ve dördüncü 

maddelerin ve beşinci maddelerin İmar Komisyonuna havalelerini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler? (Toplantıya katılan Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ile İyi 

Parti Grubunun oylarıyla)  Oy birliği ile kabul edilmiştir. Görüşmek üzere, teşekkür ederim.  

 

 

     Fatih AYDIN 

      Katip Üye 

       Sedat ÖZER         

         Katip Üye 

Mehmet Uğur SERTASLAN 

            Meclis Başkanı 

 


