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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 04 AĞUSTOS 2021 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTISININ 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,  Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK, Mehmet Şamil YİĞİT,  Sedat AKKUŞ, Emrah 

KESKİNDEN, Şükran BEKAR, Songül ŞANLI, Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI, Mustafa 

KAYNATMA, Elif ACAR, Rıdvan ÇAKMAK, Durmuş USLU, Alpaslan EKER,  Bülent 

ÇİÇEK, Tekin RAMA,  Dursun YAVUZ, Nihat  ÇETİN,  Mehmet ÖKSÜZ, Mahir DAĞ,  

Ümit GÜLER,  Sedat ÖZER,  Mehtap ÜNLÜ. 

        TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Fatih AYDIN, Bekir DÖĞER.    

 

 

      --Yazı İşleri Müdürü Faruk BİLGİLİ: Yoklama yapıldı. 

      --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Yeterli çoğunluğumuz var, toplantıyı 

açacağız arkadaşlar. Mazeret beyan etmek isteyen, 

      --Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU:  Mehmet Şamil YİĞİT, Şükran BEKAR,   

      --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Emir Bey,  

      --Meclis Üyesi Emir  BİRGÜN: Fatih AYDIN, Bekir DÖĞER,  

      --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Milliyetçi Hareket Partisi tam, İyi Parti 

tamam. Evet belediye meclis üyelerimiz Mehmet Şamil YİĞİT, Şükran BEKAR, Fatih 

AYDIN ve Bekir DÖĞER ‘in mazeretli olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

       Adet olduğu üzere yine çok uzun bir konuşma yapmıcam tercihen açılışta ama elbette 

geçmiş mübarek bayramınızı, kurban bayramınızı kutluyorum. Ülkemize ve insanlığa bütün 

İslamlık alemine hayırlar getirmesini diliyorum.  

       Geçtiğimiz hafta kardeş belediye Navodari ‘yle bir ziyaretimiz oldu, belediye meclis 

üyelerimiz ve daire müdürlerimizle birlikte gittik. Hepsinin selamları var, hepinize selamları 

var, üstümüze kalmasın. Gelemeyenler niye gelemedi diye üzüldüler bilmenizi isterim. Onları 

da davet ettik. Eylül ayında yapacağımız zeytin festivaline, ki eğer yapabilirsek bizle birlikte 

olmaktan da mutluluk duyacaklar. Umarız pandemiyle alakalı koşullar her gün biraz daha 

kötüleşiyor. Aşı konusunda vatandaşlarımız biraz daha fazla duyarlılık gösterir ve umuyoruz 

ki yukarıya doğru o artış var, şuan o eğilimi yine terse çeviririz.  

        Ciğerimiz yanıyor. Bir kere neresinden bakarsanız tam bir felaket, ülkemizin değişik 

vilayetlerinde çok ciddi orman yangınları var. Bir şekilde sorgulanması lazım durumun bizim 

işimiz değil belki ama mutlaka devletimizin bu konuda üstüne düşeni yapması, eksik 

olduğunu gördüğü konuları tamamlaması ve benzer durumlarda çok daha acil müdahalelerle 

bu kadar büyümeden durum çözmesi gibi de bir temennimiz var, burdan iletmiş olalım. Açılış 

konuşması olarak kabul edin arkadaşlar bunu. 

        Ve 02.06.2021 – 07.06.2021 tarihli olağan meclis görüşme tutanakları hakkında bir şey 

söylemek isteyen var mı?  

     --Meclis Üyesi Mert DİMİLİ: Başkanım ………….. 

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Oylamayı yapayım ondan sonra ama o 

açık değil Mert Abi. Evet ilgili olağan meclis görüşme tutanaklarının olduğu şekliyle 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler.  Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Buyurun sevgili DİMİLİ,  
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      --Meclis Üyesi Mert DİMİLİ: Evet, sayın Başkanım meclisin tatilde olmasından da 

istifadeyle Türkiye Ukrayna arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında Lviv Kenti Türk 

İş Adamları Derneğinin bir daveti vardı belediyemize. Burada Lviv kentinin özellikle tatil 

destinasyonu olarak görülen Antalya ve Bursa Uludağ destinasyonlarına yakın belediyelerle 

Kardeş şehir ilişkisi tesis etmesi anlamında bir davet yapıldı belediyemize, bir Acente 

aracılığıyla bir gezi düzenledik dar kapsamlı, meclis başkanı Lviv kentinin kabul etti bizi.  

Aynı zamanda belediye başkan yardımcısı mevkiidaşım ile görüştük. Kendisi aynı zamanda  

milletvekili, orda ikili bir sitem var. Merkezi yönetim de milletvekili olan birisi aynı zamanda 

belediye de iş ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısıydı. Onunla da bir görüşmemiz oldu, 

kendisi tatilde olmasına rağmen görüşme ortamına geldi. Burada Gemlik’ i  gitmeden önce 

tüm bileşenleriyle temsil etmek anlamında ilçemizde bulunan büyük sanayi kuruluşlarının 

tamamından otobüs ihracatı yapan bir firmamızdan ve yine tüm limanlarımızın genel 

müdürleriyle görüşmek suretiyle Gemlik ‘in sanayi kuruluşlarının tamamından gerek ürün 

portföyleri gerekse uluslararası ihracat ve ilişkiler bütününü bir portföy olarak toparladık. 

Ticaret Odası Başkanımıza da talepte bulunduk. Onlarda Gemlik ‘te mevcut ticaret şirketleri 

ve  kuruluşları anlamında bir yazı hazırladılar. Bunun tamamını Lviv ‘e götürdük ve  

mevkiidaşlarımıza sunduk. İş ilişkilerinin kurulması anlamında özellikle TOGG ‘la 

ilgilendiklerini belirttiler. TOGG ‘dan ben gitmeden önce müsaade istemiştim. TOGG da 

fabrikamızın tanıtımı anlamında her ne kadar bu broşürler şuan mevcut olmadıysa da İnternet 

ortamındaki tüm broşürlerimizi ve tanıtım filmlerimizi kullanabilirsiniz diye bana yetki verdi. 

Ve TOGG ‘la da ilgili bir tanıtım yaptık orda, bir broşür bastırdık İngilizce o dar sürede         

4 günde. Böylece bir ön görüşme tesis ettik belediyede bir saat süren, selamlarını ilettiler. 

Ticaret Odasından ve belediyeden ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde bir mektup bekliyorlar. 

Ağustos ayı sonunda da bu mektup gittikten sürede Eylül ayı içerisinde veya Ekim ‘de sizi ve 

Ticaret Odası Başkanımızı talep eden temsillerimizi davet edecekler. Bu noktada ilişkilerin 

geliştirilmesi noktasında da iyi niyet dileklerini ilettiler hepinize, selamlarını ilettiler. Bunu da 

arz etmiş olayım meclisimize. Teşekkür ederim.  

    --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Biz teşekkür ederiz sevgili DİMİLİ. Evet 

gruplar adına söz almak isteyen arkadaşlarıma yine süre konusundaki ikazımızı yaparak söz 

vermek isterim. Buyurun sevgili BARUTÇUOĞLU,  

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

belediye çalışanlarımız, değerli belediyemizin emekçileri, değerli basın mensuplarımız ve aziz 

Gemlik halkı, bu vesileyle hepinizi Allah’ın selamıyla selamlıyorum. Allah’ın selamı ve 

rahmeti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Evet selam getirdiniz bizde Aleykum Selam 

diyerek karşılık veriyoruz. Dost ve kardeş ülke Romanya ‘nın oradaki kardeşlerimizin 

selamını aldık, kabul ettik. Tabii ki gönül isterdi ki bizde gidelim ama hepimizin belli bir şeyi 

var. Bizi temsilen Aydın kardeşimiz gitti, o bizim selamlarımızı götürdü. İnşallah bu ilişkiler 

devam eder. Dostane bir şekilde kardeşane bir şekilde devam eder diye temenni ederek 

sözlerime başlıyorum.  

       Evet geçmişe dönük olarak şöyle hızlıca 4 yıl oldu dimi Özgür ‘ün yitirdiğimiz, 4 yıl önce 

kaybettiğimiz Özgür kardeşimizin vefat yıl dönümünde onu saygıyla andık, dualarla andık. 

Allah rahmet eylesin diyorum bir kez daha, yakınlarına Allah’tan sabır ve uzun ömür 

diliyorum. Kolay yetişmiyor bu insanlar yani bir Özgür AKSOY kolay yetişmiyor. Ama 

maalesef kaderi ilahi bir cilve-i rabbani öyle bir tecelli oldu ki hepimizin içini yaktı ama Allah 

gani gani rahmet eylesin. Orda bir kez daha o hüznü yaşadık. Yani o kabri başında Allah’tan 

rahmet diliyoruz.    

       Evet Kabotaj Bayramını kutladık. Kabotaj Bayramı Türkiye’nin milli kara sularında 

kendi bayrağıyla taşımacılık yapma hakkı elde edişinin yıl dönümüdür. Türkiye bağımsız, 

güçlü egemen, bölgesinde söz sahibi bir ülkedir. Türkiye çok güçlü bir ülkedir arkadaşlar.  
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      Yedi düvelle savaşan hem sınır ötesinde hem içerde hem dışarda bu kadar hainin olduğu 

başka bir ülkeyi ben tanımıyorum, bilmiyorum yani. O yüzden Kabotaj Bayramı da bizim için 

önemli, kutlandı. Gemlik ‘te de kutlandı. Bizde bir kez daha buradan kutluyoruz. 

      Arkasından Kurban Bayramını idrak ettik. Dini bayramımız Hz. İbrahim ‘den gelen bir 

teslimiyetin Hz. İsmail ‘le Kurban edilişinin Allah’ın rahmeti gereği bir kurbanla noktalanışı 

olan bir bayramı bir kez daha idrak ettik. Cümle ümmeti Muhammed’e hayırlı olsun ve tebrik 

ediyoruz.  

     Akabinde Kıbrıs Barış Harekâtının yıl dönümü oldu. Kıbrıs’ ta yapılmak istenen alçakça 

Yunanistan ‘a bağlama girişimini yok eden Kıbrıs ‘ı Kıbrıs’taki Türkleri kardeşlerimizi hayat 

hakkını yeniden onlara geri veren Kıbrıs Barış Harekâtını bir kez daha kutladık. Ve Türkiye 

bu Harekâtla dosta düşmana gösterdi ki en zor anlarda işte o yılları hatırlayın. Yani 

yoklukların, kıtlıkların işte enflasyonun üç rakamlı olduğu günlerdi o yıllar ama buna rağmen 

hiç ummadıkları bir anda bekledik de gelmedin dediniz ama biz bir ne yaptık bir akşam asrın 

geri verdik. Yine gelebiliriz arkadaşlar, her yere gelebiliriz evvel Allah ‘ın izniyle.  

     Evet gerek yurt içinde geçtiğimiz aydaki toplantı olmadığımız aydan bahsediyorum. Gerek 

yurt dışında gerek sınırlarımızın ötesinde gerek sınırlarımızın içinde terör ve onun 

yandaşlarıyla yapılan amansız mücadelede kaybettiğimiz asker, polis, özel harekâtçı, güvenlik 

görevlisi, koruyucu bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah cümlesinden rahmet eylesin. 

Yaralı gazilerimize de acil şifalar versin. Cenabı hak bütün şehitlerimize, cümlesine rahmet 

eylesin. Şehitlerimiz bizim varoluş sebebimizdir, şuan da biz burda varsak şehitlerimizin 

sayesinde varız. Onlar hayatlarını hiçe saydılar. Allah yolunda canlarını seve seve verdiler. 

Bizde burada onların hatırasını hiç unutmadan yine onların gayesiyle Allah yolunda 

mücadeleye, çalışmaya devam etmek durumundayız.  

      Evet yine Ayasofya Camiinin açılışının yıl dönümünü idrak ettik. Ülkemize gayet güzel 

bir hayırlı bir hizmet olarak da tarihe geçti. Şuanda da doluyor, taşıyor. Yani bin kusur yıllık 

bir mabedin yeniden Allah, Allah ‘a ibadette kullanılması gerçekten büyük bir mutluluk bizim 

için. Hepimize kutlu olsun tekrardan.  

      Yine geçtiğimiz ayda arkadaşlar hepimizin ülke olarak üzüntüye sokan ve tarihimize kara 

leke olarak geçen Sivas olayları ve arkasından Başbağlar olayları iki katliam, bunların 

gerisindeki karanlık ve bir takım hain güçlerin, hainlerin oyunuyla meydana gelen bu can 

kayıplarına bir kez daha burda onları rahmetle anıyoruz. Fakat ne hikmetse orada faillerin 

doğru düzgün ortaya çıkarılmaması, hele Başbağlar katliamının yani yapanlarının hiç birisinin 

yakalanmaması o da ayrı bir üzüntü verici bir özellik, özel bir tarihi nottur. Bu yapan bu 

katliamı yapanların hepsine Allah’tan lanetliyorum, onlara Allah’ın laneti bütüün insanlığın 

laneti onların üzerinde olsun.  

       İnsan katleden, hayvan katleden, can katleden, ormanı yakan  kim varsa hepsini Allah 

lanet etsin onlara. Bütün mahlukatın laneti onun üzerine olsun. Elleri kurusun onların. Cenabı 

hak Kuran-ı Kerim de  Ebu Leheb ’e diyor ki “Tebbet yedâ ebi lehebin ve tebb”  ebi lehebin 

elleri kurusun ve kurudu da. İnşallah o ateşleri yakanların o canlara kıyanların elleri kurusun 

ve inşallah kuruyacak da.  

       Karadeniz doğalgazımızın bir adım daha atarak yakma törenini icraat ettik. Bu da 

ülkemize hayırlı olsun.  

       Yine dost ve kardeş ülkemiz Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanının vefat yıl dönümü, 

şahadet yıl dönümü Muhammed Muhsin’in onu da rahmetle anıyoruz.  

        Rize ve Artvin başta olmak üzere ülkemizin Karadeniz bölgesinde ve Van’da meydana 

gelen taşkın ve sellerde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Geri kalanlara geçmiş olsun diyoruz. Allah bir daha böyle felaketler göstermesin diye de 

niyaz ediyoruz.  

        Ve yine hepimizin yüreğini yakan bu 150 ‘ye yakın yerde çıkarılmış bana göre hepsi 

birer terör faaliyeti arkadaşlar, hiçbir yangın kendi kendine çıkmaz arkadaşlar.  
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      Hiçbir yangın bir müsebbip olmadan bir kundakçı olmadan bir hain olmadan çıkmaz. 

Hepsi bana göre birer terör saldırısıdır. Ülkemiz topyekûn olarak askeriyle, polisiyle, bakın 

şuan orda TOMA ‘lar yangın söndürmede kullanılıyor. Askeriye uçaklarını, Helikopterlerini 

gönderiyor, Orman teşkilatı bütün gücüyle orda savaşıyor. Belediyelerimiz, Büyükşehir 

Belediyelerimiz oraya yardımlar, ekipler gidiyor, sivil toplum örgütlerimiz bu topyekûn bir 

savaşım arkadaşlar, mücadele ve şuanda olması gereken şey birlik ve beraberliktir. Burada 

üzülerek Sosyal medyada bazı sanatçı geçinen bazı yani şarlatanların çıkıp ta işte orda şu niye 

yok bu niye yok, ya utanır insan ya. Biraz utanır insan, orada yitirdiğimiz canlar var o 

mücadele esnasında, o insanlar niçin vefat ettiler, niçin hayatlarını hiçe saydılar. Yani içimiz 

yanıyor. O hayvanların  o mahlukatın o insanların can kayıplarını yani içimizi kanattı ya 

hepimizin, hepimizin yani ne moralimiz kaldı ne, üzülüyoruz ama tabi ki devlete düşen görev 

milli birlik ve beraberlik içerisinde bunlarla mücadele etmek, şuanda bu mücadeleyi biz 

vatandaş olarak desteklememiz gerekir. Böyle sanatçı geçinen bazı kişilerinde bu yapmış 

olduğu bu tezviratları da kınıyorum doğrusu.  

       Yine Pandemi de geldiğimiz bir iyi nokta vardı. 1 Temmuz itibariyle bazı şeyler kaldırıldı 

ama görüyorum ki maalesef yine mesafe, maske ve hijyen konusunda demek ki ve aşı 

konusunda özellikle aşı da Başkanım aşı konusunda halkımızın çok duyarlı olması lazım. 

Gerçekten Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu bilgilere göre hastanede yatan  ve durumu 

ağır olan ve fakat vefat edenlerin çoğu aşı olmamış veya aşısını tamamlamamış insanlar, o 

yüzden aşıya dikkat edelim. Vatandaşlarımızın aşı olmasını ben burda özellikle rica ediyorum. 

Derhal aşılarını olsunlar. Bide birkaç madde olarak Gemlik ‘in gündemiyle ilgili birkaç 

notlarımı arz edip huzurlarınızdan ayrılacağım.  

        Adliye Mahallesinde daha evvel başlanan bir piknik yeri mesire alanı vardı. Buranın 

ordan gelip geçtikçe natamam haline görüyoruz, oranın tamamlanması konusunda özellikle 

biz bunu gündeme getirmek istiyoruz. Çünkü orda alan da var. Yakınında bir su kaynağı da 

var. Yani orası güzelleştirilerek bir mesire alanı olarak kazandırılabilir.    

       Yine Kumla da tekne sahipleri ve amatör balıkçıların bu özellikle tekne bağlama 

konusunda hani tonoz yapılması konusunda bazı girişimler ve şeyler olmuştu. Bunlan ilgili bir 

beklenti ve talep devam ediyor.  

        Ayrıca tüm siyasi partilerimizin olduğu gibi sizin de bir marina projeniz var. Bunlan 

ilgili çalışmalar var mıdır?  Bunlan ilgili bir bilgi sizden ayrıca rica ediyoruz.  

        Evet Gemlik‘imize daha evvel kazandırılan mesire alanlarının genel olarak bir bakımının 

yapılarak gerekli eksiklerinin giderilerek ve mümkünse hafta sonları bunlara ulaşım için bir 

servis konarak belli saatlerde, vatandaşın buraya ulaşımını sağlar, eğer kolaylaştırırsak daha 

güzel olur diye düşünüyoruz. Ve bunu bu konudaki talebimizi iletiyoruz.  

         Yine ayrıca medyada bir haber gördük, bir Gemlik’te yayınlanan bir medya kanalında, 

işte çöp şeyleri birikmiş ya ben biliyorum ki bizim Temizlik İşleri Müdürümüz ve ekibi 

gerçekten çalışıyorlar can siper anla çalışıyorlar. Ancak bu haberlerin tabi ki bizi de üzdü. Ya 

bu haberler bizi de üzdü. Şuanda atık toplama merkezine veriyoruz deme Başkanım, yani 

şuanda faaliyette. Hani daha öncesinden her dolan araba Bursa ‘ya gidiyordu,  Hamitlere 

gidiyordu ama artık şuanda öyle bir şey de yok. Sanırım bundan sonra bir daha bu tip 

haberleri görmeyiz. Gerçekten bu haberler bizi de üzmüştür.  

          Arkadaşlar son olarak TOGG Gemlik ‘in bir marka ismi oldu. Yani Türkiye’nin 

otomobili Gemlik ‘ten geliyor demi,  TOGG ‘un açılımını biz öyle düşündük yani. Türkiye 

Otomobil Girişim Grubunu,  Türkiye’nin Otomobili Gemlik ‘ten gelecek yada Gemlik ‘ten 

geliyor diye şey yaptık.  

          Şimdi biraz evvel sayın Başkan Yardımcımız onu dışarıya tanıtımını yaptı ama bunu 

içeride tanıtalım arkadaşlar. Yani bu konuda hala bir tanıtıcı totem, tanıtıcı billboard, tanıtıcı 

bir şeyimiz yok. Yani burdan gelip geçen yollardan gelip geçen otoyoldan olsun, burdan 

olsun.  
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       Bu Gemlik Yalova yolundan olsun, gelip geçen vatandaşlarımızı TOGG konusunda bu 

fabrikanın Gemlik ‘te olduğu  ve Gemlik ‘in artık çok ciddi dünya çapında sanayi bir merkez 

olduğu,  teknolojik merkez olduğunu herkese gösteren bir totem mi veya bir artık ne 

düşünülürse daha önce bizim bir meclis üyemizin Dursun Bey ‘in yaptığı çalışmada vardı 

zaten, buna benzer bir çalışma yapılarak bu yapılırsa çok iyi olur diye düşünüyorum.  

        Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. İnşallah memleketimiz birlik ve beraberlik 

içerisinde bu yangınlarında üstesinden gelecektir. Her zorluğun üzerinden geldiği gibi 

Allahüteala Kuran da buyuruyor ki “Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır”. İşte biz buna 

inanıyoruz inşallah bu sıkıntılarda geçecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.   

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Teşekkür ederiz sevgili 

BARUTÇUOĞLU. Söz almak isteyen, buyurun sevgili DURDU.  

      --Meclis Üyesi Osman DURDU: Sayın Başkan, değerli meclis, kıymetli Hazirun, 

hepinizi şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın, 

alacağımız kararların da hayırlara vesile olmasını diliyorum.  

       Dünyamız ve ülkemiz olağanüstü haller yaşamakta, sel felaketleri, taşkınlar, yangınlar, 

özellikle son günlerde yaşadığımız yangın felaketleri yaklaşık 164 alanda, 34 ilimizde 

milletimizin ciğerini yakmıştır. En acınası da savunmasız Candaşlarımızın, Hayvanların 

bağıra bağıra âcizane bir şekilde hayatlarını kaybetmelerini bizleri derinden üzmüştür. Bu 

konuda kendimizi vebal hissediyoruz. Ümit ediyoruz ki bu yangının sebep ve sonuçları çok 

iyi değerlendirilir. Varsa terör unsuru bunların tespiti bir an önce yapılıp gerekli cezaların 

verilmesini bekliyoruz. Gemlik’imiz de de bu anlamda gerekli tedbirlerin ve hassasiyetlerin 

ifa edilmesini diliyoruz.  

        Gemlik gündemimizi yakından ilgilendiren bütün esnafımız için de can suyu olan 

Gemlik Esnaf Kefalet Ve Kredi Kooperatifinin olağan kongresini hayırlı olsun diyorum. Bu 

kongrede yaklaşık 1200 esnaf arkadaşımızın katılımıyla göreve gelmiş olan Sedat GÜRLE ve 

çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum. Burda diğer aday arkadaşlarımda vermiş oldukları 

emekten dolayı da teşekkür ediyorum. 

        Gemlik’imize tabi yapılan güzel şeyler de var. İşte Balıkpazarı bölgesinde yapılan yol 

çalışmaları, dere boyunda yapılan çalışmalar, Kumla sahilindeki düzenlemeler bunlar 

memnuniyet verici. Bununla beraber bilhassa Pandemi sürecinde ve yaz aylarında 

vatandaşımızın ciddi mesire alanlarında nefes almaya ve ekonomik durumu da kısıtlı olan 

insanların piknik yapmaya ihtiyaçları var. Burlarda Başkanım ufak dokunuşlarla insanların 

mutlu olması çok mümkün, yani sadece sahillere daha fazla odaklanmak tabi o da ihtiyaç, 

ama ciddi bir şekilde mesire alanları da vatandaşımız için son derece önemli.  

        Yeniköy bölgesinde geçtiğimiz zamanlarda yangın çıkmıştı mesire alanında,  bu mesire 

alanların da mümkünse Güvenlik kameralarının da oluşturulmasını bekliyoruz.   

         Yeni Mahalle ve Topçular bölgesi, ya o bölgenin insanısınız. Yani orda sokak aralarında 

gezdiğimiz zaman yani hiç yakışmayan insanca yaşamın sosyal anlamda olamayacağı bir 

bölgeler var Başkanım. Lütfen burlara en azından kaldırım dahi olsa gerçekten çok üzücü, 

lütfen oraya ordaki insanlar üzgün. Yani ordaki bizim roman vatandaşlarımız ve Gemlik ‘in 

en eski yerleşim orası, lütfen orlarda bir dokunuşlar yaparsak, insanımızda mutlu olacaktır.  

         Birde yarım kalan ibadethaneler var. Yani Çukurbahçe de, Hisartepe de ve Gemlik ‘in 

muhtelif yerlerinde bunlar korunaksız, güvensiz, olumsuz şeylere müsait, bu yarım kalan 

ibadethanelerle alakalı düşüncelerinizi de paylaşırsanız sevinirim. Bu anlamda gündem dışı 

konuşacaklarım bu kadar. 

         Birde yürüme mesafesi denize girilebilir alanların oluşmasını istiyoruz,  özellikle 

Gemlik ‘te eski Manastır dediğimiz bölgede, siz Kumla ‘yı bitirmeden burlara  yoğunlaşmıcaz 

anlamında geçmişte şeyler söylediniz. Ümit ediyoruz ki orlarda da inşallah en azından seneye 

Sınırtaş ‘a kadar güzel alanlar var. Oralarda bir düzenleme yapılabilirse, ya yürüme 

mesafesinde bir denize girmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.   
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      --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Biz teşekkür ederiz sevgili DURDU. 

Buyurun sevgili AKKUŞ.  

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

basın mensupları, değerli katılımcılar hepinizi İyi Parti Grubu ve şahsım adına sevgi ve 

saygıyla selamlıyorum. Uzunca bir aradan sonra bugün burada sağlıklı ve tam bir şekilde 

buluşmuş olmamız mutluluk verici. Herkesi kalben ve sevgiyle tekrardan selamlamak 

istiyorum. Tabi bu geçen zaman içinde birçok olumlu ve olumsuz olaylarla karşılaştık. 

Pandemiden ötürü zamanı kısıtlı tutmak için tek tek dile getirmicem bir çoğunu, ama beraber 

olamadığımız sürede şehit olan Türk Silahlı Kuvveti personellerine Allah’tan rahmet, kederli 

ailelerine sabırlar diliyorum.  

       Bir diğer önemli olay olarak da ülkemizin bir çok bölgesinde nedeni tam olarak tespit 

edilemeyen doğal olarak çıkmış olma ihtimalinin yanı sıra yer yer kuvvetli şekilde sabotaj 

iddiaları olan yer yer rant uğruna yakıldığını söylenen ülkemizin en kıymetli hazinesi olan 

ormanlarımızın cayır cayır yanmasına üzüntüyle şahit olduk. Rant, ihmal, sabotaj, her ne 

uğruna yandıysa ormanlar yazıktır, günahtır. O ormanlarla beraber vicdanlarımızda yandı. 

Suçu veya ihmali olanların en kısa sürede en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz. Bu 

yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine 

başsağlığı diliyoruz. 

       Bu hususta birde bir Sözlü önerge vermek istiyorum. Gerek yanan bölgelerle olan benzer 

coğrafi koşullarımız, gerek havaların mevsim normallerinden sıcak ve kurak olmasından ötürü 

ilçemizin de bu orman yangınları riski ile karşı karşıya kalabilme olasılığının Bursa’nın bir 

çok ilçesine göre daha yüksek olduğu kanaatindeyiz. Hatta en riskli bölge olduğunu 

düşünüyoruz. “Bu doğrultuda Bursa Büyükşehir Belediyesince, Bursa Büyükşehir 

Belediyesine bağlı olan İtfaiye Biriminin Gemlik özelinde yaz sonuna kadar araç ve personel 

sayısının arttırması yönünde belediyemizin bir talepte bulunmasını istiyoruz. Bildiğiniz üzere 

çıkan yangına ilk müdahale çok önemli hızlı ve güçlü bir ilk müdahale yangının büyümeden 

kontrolör altına alınmasını sağlıyor. Biraz geç kalındığında ise gerek havaların sıcaklığı gerek 

rüzgarın etkisiyle bu yıl sıkça tecrübe ettiğimiz üzere günlerce sürebilen yangınlarda 

oluşabiliyor. Bu konuda bir diğer hususta Gemlik Belediyesi böyle bir durumda elindeki 

imkan ve personelini nasıl kullanacak. Bunun içinde belediyemiz personelinden bir Acil 

Müdahale Ekibi kurulmasını, bu müdahale ekibinin böyle bir olayla karşılaştıklarında nasıl bir 

organizasyon içinde olmaları gerektiğini ve aynı zamanda belediyemizin iş makinalarına ekip 

ve ekipmanlarını daha doğru nasıl kullanabileceklerini bugünden çalışarak bu doğrultuda da 

bir gayret içinde olmanızı öneriyoruz.”   Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.   

    --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  Çok teşekkür ederim sevgili AKKUŞ. 

Buyurun sevgili BİRGÜN.  

    --Meclis Üyesi Emir BİRGÜN:  Değerli Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, 

Gemlik’imiz de yaşayanlarımız, basınımızın değerli temsilleri bende sizlere Cumhuriyet Halk 

Partisi Gemlik İlçe örgütü adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Benden önce görüşen 

arkadaşlarımızın iyi dileklerine bende katılıyorum.  

       Belediyemizin yaptığı çalışmalardan dolayı da belediye çalışanlarımıza da ayrıca  

teşekkür etmek istiyorum. Gözle görülen bu güne kadar olmayan bir çok çalışmayı başarıyla 

sonuçlandırdılar. Tabi bu bir aylık aradanla beraber ülkemizin yıllardır sorunu olan ve bir çok 

zaman şehitle,  gazilerimizin olduğu, bu şehit ailelerimize bir kez daha burdan başsağlığı 

diliyorum.  Dilerim bir daha yaşamayız.  

       Pandemi çok büyük bir sorun, artış sürüyor. Aşılama kampanyası veya aşıda karşı 

duruşlar var. Bununla ilgili bizlerde organize çalışma yaparaktan karşıt olan insanlara ikna 

etmemiz gerekiyor. Çünkü bu karşıt olanlar sadecene kendine değil bir başka insanlara da 

etkileyebilecekleri bilmeleri gerekir.  
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       Sel felaketini yaşarken hemen arkasından ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen 

yangınlar hepimizi çok ciddi etkiledi. Canımız yandı, yanmaya devam ediyor. Sonuçta da ne 

olacağı şuanda bilinmiyor. Herkes kendi tarafından açıklamalar yapıyor. Az önce Ercan 

arkadaşımız sanatçılarla ilgili yorum yaptı. Bir başka karşıt görüş yaptığı açıklamalarda 

yapabiliyor. İşte uçaklarda helikopter vardı Türk Hava Kurumu, bunun hepisini gerçeğini biz 

bilimsel olarak biliyoruz, hepimiz biliyoruz aslında ne olduğunu, ne yapılması gerektiğini 

biliyoruz. Ben sizlere Üstün DÖKMEN hocamızın altı dakikalık bir YouTube videosu var. 

Onu izlemenizi öneriyorum iki taraflı olaraktan, yani nasıl olması gerektiğini orda açıklıyor. 

Kim ne dedi, ne yapılması gerekiyordu, ne yapılmadı. Onlarca canımızı kaybettik. Ama bir 

çok yaşayan candaşlarımıza, arkadaşlarım deyimince candaşlarımızı belki milyonlarca 

canlının yaşamına son verildi. O mevsime yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor arkadaşlar, 

2019 yılının bu aylarında Başkanımızın olmadığı dönemde ben Başkan Vekiliydim gene 

ülkemizde böyle yangınlar başlamıştı aynı bu tarihlerde, o zaman bizim Gemlik’in dağlarında 

bir gözetleme kulemiz var. Merak etmiştim orda ki çalışanlarına da bir moral olsun diye orayı 

bir ziyarette bulunmuştuk. Görünce biraz üzüldüm, bütün Yalova dağları dahil olmak üzere 

bizim dağları da gözetleyen bir kule eğitimli bir aile yaşıyordu. Ve yirmi saat gözetleme bu 

tek aile tek kişi, yani eşi ve iki çocuğuyla da o arkadaşımız ve sanırım onbeşlik  sürelerde 

birde dönüşüm veriyorlardı.  Şimdi bütün bu bölgeyi yirmidört saat bir kişi gözetleyebilir mi? 

Bununla ilgili az önce Sedat bazı önerilerde bulundu. Belki belediyemizin değil ama bizde 

bölgemizdeki böylesi bir olayı engelleyebilmek adına Orman Bölge Müdürlüğüne oradaki 

gözetleme sayısına arttırmamız konusunda görüşmeler yapabiliriz. Birde görmenizi isterim. 

Ordaki yaşam nasıl ve bütün ormanlarımızı bir kişi nasıl kontrol edebilir. Oluşabilecek bir 

yangını nasıl fark edebilir yirmidört saat boyunca. 

       Ben bugün alacağımız kararların Gemlik ve ülkemiz adına faydalı olmasını diliyorum ve 

hepinizi selamlıyorum. Teşekkür ederim.      

    --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  Çok teşekkür ederim sevgili BİRGÜN. 

Bütün konuşmacı arkadaşlarımın sözleri çok kıymetli, notlarını aldım. Evet buyurun sevgili 

Alpaslan kardeşim, yol arkadaşım.  

    --Meclis Üyesi Alpaslan EKER:  Teşekkür ederim Başkanım, sağ olun. Sayın Başkanım, 

değerli meclis üyesi arkadaşlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hemen konu yerel 

bir konu; Gemlik’imizin, ilçemizin zeytin üretiminin yanında kiraz, incir, şeftali, incir gibi 

meyvelerin de üretildiği bir önemli mahallemiz var, Muratoba Mahallesi. Zaten söyleyince 

herkesin aklına gelir.  Şimdi Muratoba Mahallesinde biz geçen, geçen günlerde bir ziyaret 

yaptık. Hem ilçe başkanımız hem meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber, şimdi burda sayın 

Başkanım zaten hepimizde görmüşüzdür daha öncede, hatta ordan aldığımız bilgiye göre de 

ilgili daire müdürlükleri daha önce herhalde bir çalışma yapmış gibi bir ifade de öğrendik 

orda, bir ifade de aldık.  

       Şimdi orda köy meydanında ciddi bir şekilde işte traktör, kamyonet orda bir kalabalık var 

ciddi bir kalabalık var. Yani burda köy halkı hem de müstahsillerin aslında küçük bütçelerle 

bir isteği var. Orda bir mülkiyeti belediyemize ait 1692 ada 1 parsel, yani mevcut halı 

sahanında olduğu yer. Bunun yanında uygun bir yerde biz hatta orda bir çalışmada yaptık.    

100 metrekarelik beş tane dükkan, 100 ‘er metrekarelik böyle üstü kapalı işte yerden de bir 

metre yerden bir metre su basmanın yüksek olduğu, üstünde çatısı olan müstahsillerimizin 

orda ürünlerini incirini, şeftalisini, kirazını satabileceği bir alan isterler. Bununda önergesini 

de veriyoruz Başkanım. Beş ‘er adet 100 metrekarelik onlara uygun bir kapalı alan, Bir.   

      İkincisi; Yine Muratoba Camii var. Mevcut Caminin arkasında bir kod var sayın 

Başkanım. Hatta onu arkadaşlar resmi açarsa daha iyi olur. Orda bir,  bir resmi açar mısınız?  
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         Yani ne demek istediğimi resimde daha iyi anlıcanız da, bu halı sahanın olduğu yer 

resimdeki,  yani bu hani işyerleri hani kapalı bir alan onlara müstahsillerini ürünlerin  

satabileceği bir alan, buranın içerisini değerlendirilebilir.  

         Diğer resimleri açabilir miyiz? Şimdi Başkanım dursun burası, şimdi bu Caminin alt 

tarafında ciddi bir kod var. Yani 3 metre falan bir kod farkı var. Temelde nerdeyse o istinat 

yani şu taş duvar yapılan yerin üzerinde yani sıfır nerdeyse, şimdi bu taş duvar çok eski 

yapıldığı için dağılmış yani ciddi şekilde Camii ye doğru gelmeye başlamış. Allah korusun 

yani  orası devam ederse Caminin temel  altı üç metrelik mesafe olduğu için açılır  ve ciddi 

bir sıkıntıya sebep olabilir. Orası da yaklaşık ölçtük biz onbeş metrelik oraya bir istinat duvarı 

koyulursa oranın çözümünü bulunmuş olur bu şekilde bunun önerisini veriyoruz,  teşekkür 

ederim.  

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Ben teşekkür ederim. Tersten 

başlayalım o halde. Herkes söz alacak mı bugün?  

     --Meclis Üyesi: …………. 

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Öyle mi?  Buyurun sevgili Mahmut 

SOLAKSUBAŞI. Ben bundan sonraki toplantılarda Pandemi sebebiyle konuşmama hakkımı 

kullanıyorum şeyini kaldıracam. 

     --Meclis Üyesi Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI:   Çok Başkanım kısa önemli olduğu 

için söz aldım. Zeytin Festivali; Bir programınız var mı? Onla alakalı bir çalışmamız var mı? 

Yapacak mıyız hakketten, yapmak için yola çıktık mı? Bir çalışmamız eğer, eğer bir çalışma 

varsa paylaşılırsa bilsek onla alakalı tarihi hiç değilse bunla alakalı bu, bu önemli.  

       Birde Gemlik ‘te Pandemiyle alakalı örnek belediye ne yapıyor? Mesela; kendi 

çalışanlarının içinde aşılanmamış kimse var mı? Bunun takibini yapıyor mu? Girişte kontrol 

bütün belediyenin birimlerine girerken bunların kontrolü, hiç değilse belediyenin bunu 

kontrolünü yapsın. Öğrenelim biz de yapalım, hepimiz bunla alakalı bir teşvik yapalım. 

Kurumlarla beraber çalışalım bu işi. Bu çok önemli. Teşekkür ederim.   

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

BAYRAKTAR,  

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

selamlıyorum. Aslında bir önerge gibi değil de bir temenni gibi de Fen İşleri de bunu alabilir. 

Balıkpazarında yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz.  Bir nolu ve iki 

nolu Özgür AKSOY Caddesindeki, bizim ordaki vatandaşların bir talebi bu aslında, oralar 

yapılırken ara caddelere malzemeler yığılmış, o malzemeler biliyorsunuz ince malzeme, 

rüzgar da falan muazzam bir toz kaldırıyor. Artı parke taşlar var orada yığınlar halinde 

onlarında alınmasını talep ediyorum.  

   --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Arkadaşlar bu mikrofonun nasıl bir 

problemi var. Ben hiçbir şey anlayamıyorum.   

   --Meclis Üyesi Aydın BAYRAKTAR: Gidip geliyor galiba. 

   --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Başka bir mikrofon verin,  

   --Meclis Üyesi Aydın BAYRAKTAR: Gelip gidiyor galiba. Ses geliyor mu?  

   --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Bu daha iyi evet,  

   --Meclis Üyesi Aydın BAYRAKTAR: Ha tamam. Balıkpazarındaki yapılan çalışmaların 

arkasında kalan malzemelerin toplanması talebi var. Birde ara caddelerde oluşan 

malzemelerin birikmesinden dolayı oluşan bir kirlilik ve toz kalkma olayı var. Aralar 

yapılırken aralara itilmiş, benimde gözlemlediğim orda çökmeler var. Bir onla alakalı 

merakım var neden oluştu bu kadar erken ve çökmeler, teşekkür ederim. 

   --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  Ben teşekkür ederim. Elif Hanım’a 

verelim mikrofonu.   

   --Meclis Üyesi Elif ACAR: Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri, değerli Gemlik Halkı, 

hepinizi saygıyla selamlıyorum bende. Benimde kısa bir sözlü önergem var.  
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      Cumhuriyet Mahallesinde geçmiş dönem Ak Parti Belediyesi tarafından yapılmış bir 

binada bulunan millet kıraathanesinin tabelası değiştirilip, gençlerin sağlıklı bir ortamdan 

normalleşmesi, sosyalleşmesi için Gençlik Ofisi açıldı Haziran ayında. Biz Gemlik gençliği 

için göstermiş olduğunuz bu hassasiyete Gemlik Merkez de ve Ova bölgesinde de 

göstermenizi ancak binaların tabelalarının ismini değiştirerek değil de yine bu tarz projeler 

üretip bu tarz,  

   --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  Temel… 

   --Meclis Üyesi Elif ACAR: Temelden,   

   --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  Tamam,  

   --Meclis Üyesi Elif ACAR: Temelden böyle binalar yapılıp, projeler üretilmesi hakkında 

çalışmalar yapılmasını öneriyoruz. Teşekkür ederim. 

    --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Çok teşekkür ederim.  Evet başka var mı 

söz almak isteyen arkadaşlar? Peki.  Evet sevgili Elif çok teşekkür ederim. Gençlik Ofisiyle 

alakalı güzel sözlerinin için onları artırıcaz. Varsa belediyenin atıl kullanılmayan yerleri 

elbette öncelik orlarda onları değerlendirmek şeklinde olacak ama bir yatırımcı var 

beklediğimiz, Gemlik ‘te anahtar teslim sıfırdan başlayıp anahtar teslim bir  büyük kütüphane 

yapmak istiyor şehir kütüphanesi. İmam Hatip te bir kütüphane olacak. Onu bir bekleyelim. 

Merkezde öyle bir şeye niyetimiz var. İnşallah çok da gençler için bütün Gemlikliler için çok 

kullanışlı da bir iş olacak. Ama aynı yerdeyiz gençlerin istifade edeceği çalışma alanlarının 

sayılarının arttırılması, lokal noktalar oluşturulması gerçekten kıymetli.  

      Balıkpazarında çökmeler var dedi sevgili BAYRAKTAR ama yok yani belki şeylerde o  

kapakların logar kapaklarının bulunduğu noktalardadır. Beraber kontrol edelim, teslimi ya 

alınmadı henüz bakarız, altında beton var biliyorsun. Beton hasırlı beton döküldü. Kum ‘un 

bol olduğu yerlerde belki sıkıştırmadan dolayı bir şey olmuştur. Ama bu sabah yine ordan 

geçtim. Beni rahatsız eden bir çökme görmedim Özgür AKSOY Caddesinde. Bakarız kontrol 

ederiz.  

    --Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU: ...................……..var yani, özellikle çukur 

yerlerin….……..  normal herhangi mazgal şeyi olmayan yerlerde de,  yerler  çökmeler olmuş 

yani. Ben bunu tespit ettim.  

    --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Bakarız birlikte. Zeynep notunu 

alıyorsun.  

       Sevgili Mahmut Abicim; Festivalle alakalı eğer koşullar elverişli olursa Eylül ‘ün             

10-11-12 ‘sini, 11 Eylül, 11 Eylül Gemlik ‘in kurtuluşu aynı zamanda biliyorsun. Festival 

olarak kutlayalım. Festivalimizi yapalım istiyoruz. Bununla ilgili zaten 2020 yılında 2020 

yılında Festival yapılsın mı yapılmasın mı hangi tarihte yapılsın noktasında komisyonumuza 

yollamıştık konuyu.  Bu yıl da yine Mayıs ayı meclisinde. Temmuz da tatil olacağı için laf 

arasında söylemiştik, komisyonumuz da zaten konu. Bir görüşsünler diye komisyon başkan 

arkadaşımız gündemine alsın konuyu tartışsın, Pandeminin elvermesi durumunda da biz 

istiyoruz Eylül, 10 Eylül, 11 Eylül ve 12 Eylül tarihlerini. 11 Eylül’ü de birleştirebilmek 

adına. 

       Muratoba da 10 gün kadar önce Kurban Bayramının hemen Arifesinde Muratoba 

Köyündeydim bende muhtemelen peşimden gittiniz bir iki gün sonra, şöyle dedim 

arkadaşlara; herkes başka bir şey söylüyor. Muhtarınızla bir araya geliyorsunuz doğru noktayı 

belirliyorsunuz bize Başkanım büyüklükleri bu, şu adette tüccar yerine satış yerine 

ihtiyacımız var. Bizde memnuniyetle yardımcı oluruz size dedik. Onlardan haber bekliyoruz 

biz hala. Bilginiz olsun. Bir isimde telaffuz ettiler. Köyün üst tarafında Seç Köye doğru 

çıkarken bir bölge, aynı zamanda belediyeye de ait bir yer orası çok uygun olur Başkanım 

dediler. Takibindeyiz, teşekkür ederim ikazınız için.  
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      Gözetleme kuleleriyle alakalı personelin 24 saat görev yapıp yapamadığını, eğer 

yapamıyor ise sayı arttırılması konusunda gereğinin yapılmasını Orman Bölge Müdürlüğüne 

Bursa ‘ya Zeynep alalım notunu, yazalım. Doğru evet yani biri gece biri gündüz durmuyor 

belli ki aile gündüz ordalar gece yatıyorlar uyuyorlar gibi. Bir baktıralım.  

       Acil müdahale ekibi kurulmasına ilişkin bir talebi oldu. Yine sözlü önerge şeklinde ve 

itfaiyenin araç sayısının arttırılmasına ilişkin gerekli girişimlerde bulunalım. Acil müdahale 

ekibi Gemlik Belediye personeli içerisinde gönüllülük esası üzerinden bir şey       

oluşturulabilir mi ye bakalım. Ve MAGDAR ‘le de Mahalle Afet Gönüllüğü Derneğiyle de bu 

konuda işbirliği yapabiliriz.  

    --Meclis Üyesi Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK: ……… herhangi bir afet durumunda zaten 

hangi aracı isteyecekler, hangi şoför gidecek, hangi beden işçisi gidecek belli şuanda.  

   --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Tamam. 

   --Meclis Üyesi Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK:  Ama gene gözden geçirelim, güncelleyelim.  

   --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Ama en azından gittiklerinde ne 

yapacaklarını biliyor olmaları lazım.  

   --Meclis Üyesi Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK:  Evet tamam Başkanım.  

   --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Mesire alanlarıyla ilgili benim 

şikâyetlerim var arkadaşlar. Hiç yakışmıyor ama bunu söylemek. Ben çok üzülüyorum ya, 

bankın üzerine ateş yakıyor arkadaşlar bizim yurttaşlarımız ve onu ikaz eden bir yurttaşımız 

da çıkmıyor bizim. Ben şu mesire alanlarındaki çeşmeleri değiştirmekten yoruldum. Özür 

dilerim, sökülüp kırılanların yerine yenisini takmaktan yoruldum. Ya bütün mesire alanlarına 

günde üç tane, üçer tane güvenlik görevlisi koyucaz, ki yok öyle bir şeyimiz bizim ya biz 

beşbin kişi çalıştıramayız burda yani.  Ya vatandaşımız biraz hassasiyet göstericek. Bir parça 

birbirini dürtücek arkadaşlar, çok özür dileyerek söylüyorum daha dün koyduk, soyunma 

giyinme kabininin içine büyük abdestini yapmış adam ya Kumla da sahilde, ya yazık. Jüt 

yaptık gölgelensin altında diye sigara izmaritlerini altmışlar yanar durumda ya delmişler. Ne 

yapalım yani. Her birinin başına bir adam mı koyalım biz. Ya ücretli yapıcaz en sonunda 

hepsini, ayağa kalkacak ondan sonra, yav sen yani ya bunu birine vericez baktırıcaz. Hiç 

sorun olmayacak. Ya biraz sen malına sahip çıkacaksın. Devlet, belediye geçmiş dönem bu 

dönem neyse uğraşmış emek vermiş, paranı harcamış. Senin paranı senin adına harcamış, 

teslim etmiş sana inanamazsınız ya, vallahi inanamazsınız. Duysunlar yani bu konuda benim 

sitemlerimi de bilsinler istiyorum. Ya evvelsi gün koyduğumuz soyunma giyinme kabininin 

içine büyük abdestini yapmak nedir ya, mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz. Bir elimiz 

üzerimizde özellikle hafta sonları çok kalabalık oluyor. Bütün mesire alanlarımız kalabalık 

oluyor. Ama yani ya her gittiğimde canım sıkılıyor, geri dönüyorum. Gidesim gelmiyor 

mesire alanlarına artık ya en son şey gibi söylücem yani, şu muhalifi ne güzel idari ederdik 

durumu ortaya çıkacak ya. Bunu kesinlikle söylüyorum, hadi bu senede bitti ama önümüzdeki 

yıl mesire alanlarıyla alakalı özel bir şey yapmamız lazım arkadaşlar, komisyona getirip özel 

bir çalışma yaptırmamız lazım. Bedava olsun vatandaş istifade etsin ya kıymetini bilmiyorsun, 

üç kuruş para öde o ödediğinin karşılığında senin adına senin yerine orayı koruyacak birini 

dursun o zaman, ya müstahak mı, vallahi müstahak ya, ya bankın üzerine mübarek oturasın 

diye koymuşuz. Hani alıştık banka ayağını basıp sırtına oturana da ya ateş yakmış ya üstünde, 

bankı yakmış demiyorum ya üzerinde ateş yakmış, inanamazsınız biraz daha dikkat edelim ve 

ne olur bütün siyasi partilerde bu konuda bu düşüncededir diye düşünüyorum. Bu mesire 

alanlarının durumuyla alakalı özel bir çalışma yapalım.  

       Topçularla alakalı benim Mahallem Topçular, ben orlarda büyüdüm. Roman çocuklarıyla 

birlikte büyüdüm, bilmezdik hoş o zaman o roman, bu gürcü, bu bilmem ne falan öyle bir 

derdimiz yoktu ama evet orda büyüdüm, o mahallelerde büyüdüm. Şu kentsel tasarımlarla 

alakalı ihale süreci yürüyor, başladı.  
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       Çok yakında ihalesi var, ondan sonra da uzlaşmaya çıkacaz Allah nasip ederse, olmadı 

gidip orayı hani umudumuz kesersek adamakıllı elden geçirmemiz lazım. Kentsel dönüşüm 

alanı ilan edildi diye o bölge Yeni Mahalle özellikle aşağı yukarı 2004 den beri bakımsız 

arkadaşlar yani bugünün işi değil. Toparlamak çok zor, yollar temizlik arabalarımıza dahi 

müsait değil, oraya özel bir yatırım yapmak gerekecek bu anlamda düşündüğümüzde ama 

toplantıya girmeden önce yine bir yurttaşımız burdaydı. Bir parça daha hassasiyet istedik 

sevgili Cengiz GÜNEŞ takip ediyor.  

        Çöplerle ilgili fotoğrafı ben görmedim belki yurt dışında olduğum için takip edemedim 

sevgili BARUTÇUOĞLU ama ben belediye whatsapp hattı, belediye telefonu üzerinden        

e-mail üzerinden bize bütün bölümlerle yol, kaldırım, asfalt, trafik, sinek her neyse gelen 

bütün şikayetleri listeliyoruz. Öncesi, sonrası, hangi yıl, kaç tane şikayet almış Temizlik İşleri 

Müdürlüğümüz biliyoruz, çok şükür sayı her zamankinin üstünde bir sayı değil. Ama çöp 

konusunda da yurttaşı yüzde yüz mutlu memnun etmek de mümkün değil. Fotoğrafı çekiyor, 

beş dakika sonra araba orda olacak belki,  beş dakika gecikti gibi bir durum oluyor. Sosyal 

medyada var bunlar kullanılabilir, paylaşılabilir şeyler oluyor. Ama üst üste aynı çöp kovasını 

iki kere ben dolu görmedim. Sokaklardayım, bilmiyorum. Bu anlamda Temizlik İşleri 

Müdürlüğü ekiplerimizin hakkının yenmesine izin veremem, sağ olsunlar canla başla çalışıyor 

çocuklar. Araçlarımız artık aktarma istasyonuna gidiyorlar doğru ama bunu biz ekonomik 

anlamda rahatlayalım diye yaptık. Eksik araba kiralıyoruz artık eskisine göre, eskiden onaltı 

araba kiralanıyordu yazları, o sayı şimdi onüç herhalde öyle biliyorum. Dolayısıyla hani araba 

sayısı artmış gibi bir şey bir durum anlaşılmasın.  

      --Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU: Başkanım ring biraz daha zaman aralığıyla 

kısaltılabilir manasında söyledim,   

      --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Yok işte araba sayısını eksilttiğimiz 

için tam tersine ring sayılarında dakikalarında yeni düzenlemeler yapmamız gerekti. Bazı 

lokaysanlara artık alışıldığı saatlerde gitmiyor. O fotoğrafların temelinde o var aslında o 

birazdan gidiyor yani ama yıllardır beşte geliyordu. Bak bugün beş olduğu halde gelmedi 

durumu biraz o arabaların saatlerinin güzergah saatlerinin değişmesiyle alakalı,  

     --Meclis Üyesi Mert DİMİLİ: Başkanım bide o fotoğraf konusunda bilgi vereyim 

isterseniz?  

      --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Bitireyim Mert Abi, 

      --Meclis Üyesi Mert DİMİLİ: Tamam,  

      --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  Sen notunu al. Amatör Balıkçılarla 

ilgili tonoz geçtiğimiz yıl Küçük Kumla da o derneğin de bulunduğu bir ortamda liman 

başkanımız, ben, sahil güvenlik komutanımız birlikte bir toplantı yaptık ve dedik ki yüzmeye 

kapalı yüzmenin yasak olduğu alanlarda belediye marifetiyle deniz üzerine tonoz bağlıcaz. 

Aşağıda bir iki tane beton attıktan sonra aralarına kalın halat bağlayıp üstüne şamandıralar 

çekicez. Dolayısıyla de  sizden cüzi miktarlarda ücretini almak suretiyle bu alanlarda denizin 

üzerine bağlamanızı izin vericez dedik, hep birlikte söyledik bunu. İlk adımını attık, 

yazılarımızı yazdık. İzin almamız lazım, izin vermediler sevgili BARUTÇUOĞLU bize, sen 

yapma kardeşim buna, böyle işlere müdahale etme dediler.  

         Resmi cevap geldi, döndük Kaymakamımıza, Sahil Güvenlik Komutanımıza,  balıkçı 

arkadaşlarımıza, Şamil Başkanımıza dedik ki bakın bu önemli, bunu bizim yapmamız 

istenmiyorsa birisinin yapması lazım, lütfen siz müdahale edin. Dernek üzerinden yürüme 

kararı alındı. Dernek yaptı şimdi o işleri, yapamadığı yerler var hala onlar da uğraşıyor 

çocuklar ama böyle bir hikayesi var.  
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        Niyeyse biz böyle konularda izin almakta herhalde hani şey yapayım de kimseye 

suçlamış olmayayım. Beceriksiziz galiba, bir türlü izin alırken önümüz açılmıyor biraz   

zorlanıyoruz.  

         Marinayla alakalı, bizim bir marina projemiz yok. Bizim bir Balıkçı Barınağının 

bulunduğu alanda balık pişiricilerinin bulunduğu bir çalışmamız var. Sunum yaptığımız bu, 

marina hepimizin ortak talebi.  

       Büyük Kumla deresinin ağzı planlarda marina olarak görünen bir yer. Burda bir marina 

yapılmasını bende istiyorum, sizlerde istiyorsunuz ve büyükşehir belediye başkanımızda 

istiyor. En son yakında da buraya gelecek bir yatırımcıyla görüştük İstanbul ‘dan,  Büyükşehir 

Belediye Başkanımıza bilgisini verdik. Yatırımcıyla onu bir araya getiricez.  Orda o alanda bir 

marina yapılabilmesi için inşallah bir sonuç elde edebiliriz. Yakışır Gemlik ‘e bir marina. 

Bende aynı fikirdeyim ama marina yapma konusunda hani bilinen marinayı gerçek bir 

marinayı yapma konusunda bizim etimiz budumuz yetmez o işe diye düşünüyorum. Bütün 

sorulara cevap vermeye çalıştım.  

        TOGG alakalı da ya bak bir daha söylüyorum. Fotoğrafını asmaktansa kolay iş o yaparız 

ya şu arabayı alalım koyalım dedim defalarca, isteyelim otomobilin kendini alalım koyalım 

dörtyola,  

      --Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU: Camekânın,     

      --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Camekânın içerisinde, yardımcı olun bu 

konuda bize. Geldi mi TOGG yetkilileri belediyeyi pas geçiyorlar. Ticaret Odamızla bir 

telefon hop doğru fabrikaya durumu yaratıyorlar. Yardımcı olun sizde bize. Evet mümkün 

olduğu kadar cevap vermeye kimseyi üzmeden cevap vermeye çalıştım. Son sevgili Mert 

DİMİLİ ‘ye söz verelim. Ondan sonra bir mola verelim,  

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

      --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Moladan sonra devam.  

      --Meclis Üyesi Mert DİMİLİ: Evet sayın Başkanım o görüntü kamuoyunu yansıdığı 

zaman hemen Temizlik İşleriyle diyaloğa geçtim ben, hatalı bir parklanma dolayısıyla 

müdahale edilemeyen bir konteynır, bir, iki saat sonra da toplandı ama kamuoyunda işte 

Uludağ seviyesini geçti Gemlik ‘teki çöp dağları falan gibi aksetmiş, böyle bir genel bir pislik 

yok. Hem bu sene yine bir ek araç temin ederek konteynırların yıkanması çalışması da başladı 

Kumla dan itibaren, Temizlik İşleri Müdürlüğünün  çalışmaları noktada  gayet yerinde. 

         Personelin aşılanmasıyla ilgili de İl Sağlık Müdürlüğüyle, Sağlık Müdürlüğümüz 

diyaloğa geçerek talep eden tüm personelinin aşıları belediye de iki gün tatbik edildi. Bu 

noktada da Mahmut SOLAKSUBAŞI ‘na cevap vermiş olayım. Teşekkür ederim.   

      --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Güzel orda aşı konusunda ben eksik 

bıraktım söylemedim unuttum belki notunu almadım. Ben ortopedik engelim sebebiyle 

bundan yedi ay önce aşı hakkı almış bir kardeşinizim. Sağlık Bakanlığına yazı yazdım. Benim 

Temizlik İşleri personelimin, Sağlık İşleri personelimin aşıları yapılmadan Zabıtanın aşıları 

yapılmadan ben olamam aşı, öncelik hakkı istiyoruz dedim. Sağ olsunlar,  bizim 

yazılarımızdan bir hafta kadar on gün kadar sonra yaş,  bütün çalışanlara bu serbest denildi. 

Ve biz Sağlık Müdürlüğümüzü Gemlik Belediyesine davet edip bütün personelimiz burda 

aşılattırdım. Ama son derece haklı sevgili BARUTÇUOĞLU eğer bizim personelimiz 

içerisinde bu hakka biz onu kavuşturmak için bu kadar gayret göstermişken ben aşı olmak 

istemiyorum diyen varsa onları da notlayalım. Bulalım da ben ikna edeyim, etmeye çalışayım. 

Aşı olmamak ne demek, çiçek aşısı vuruldun, kızamık aşısı vuruldun, doğdun büyüdün otuz 

tane aşı vuruldu koluna, ya aşı ne yapar bilmem ama aşısı vurulmayanlar ölüyor, bulaş riskini 

artırıyor üstelik, en sevdiklerimizi kaybetmekle karşı karşıya bırakır duruma gelmeye 

hangimiz isteriz. Yaptırmak lazım, bakalım. 
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        Mert Abi, Cengiz Abi, personel içerisinde böyle bir durum var mı yok mu ya bakalım. 

Hukuken Sözlü önerge olsun bu, hukuken durum incelensin Hukuk Komisyonuna yollayalım 

konuyu. Gemlik Belediyesine aşı yaptırmayanı almayalım. İş için de almayalım yani. 

Yapabiliyorsak bunu, yakında devlet getirecek inşallah şöyle yaparlar.  Sokağa çıkma 

kısıtlaması getiriyoruz. Hem de süresiz, kime? Aşı yaptırmayana, valla inşallah çıkar. Valla 

ne diyeyim ben ya sevgili DURDU, bildiğim bir şey var. Şuan Covid hastası olanların yüzde 

doksansekizi,  doksansekiz nokta dokuzu aşısız ya da aşısını tamamlamamış olanlar, aşı oldu 

da öldü kaç kişi var bilmiyorum valla. Ya da ben iki tane BioNTech vurdurdum da sonunda 

ne olur bu bana nasıl bir sonuç doğurur bilmiyorum ama şunu biliyorum ben bu zamana kadar 

otuz tane aşı vuruldum yani. On dakika mola veriyoruz arkadaşlar.   

 

 

II.OTURUM 

 

      --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: ……. tek başına imzasıyla çözülmüş 

ikimilyon lira belediye zarara uğratılmışken ben o vatandaşla oturup protokol imzalayıp o işi 

öbürlerinden ayırmak gibi bir şeyin içine girmem, girmek istemiyorum.  

     --Meclis Üyesi: ……………. 

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  İkimilyon lira devletin zarara uğrattığı 

girmem öyle bir işin içerisine. 

     --Meclis Üyesi: ……………. 

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Başka işleri de var ben onun feragati 

falanı filanı uğraşamam yani, o firmaya güvenim yok. Çukurbahçedekiyle alakalı da en son 

Zafer Vekille konuştuk. Orda karayolları tarafından bir çalışma yapılıyor. Vekilim bir ricada 

bulun bir omuz versinler o Camiye, olmazsa biz müdahale edicez, giricez işin içine dedik. 

Allah nasip ederse ordan bir şey gelmezse de biz kendi imkanlarımızla belediyemizin 

imkanlarıyla tamamlıcaz o Camiyi,  o bölgenin gerçekten ihtiyacı var çünkü o ibadethaneye,  

     --Meclis Üyesi: ……………. 

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  Ben teşekkür ederim. Ama işte talihsiz, 

kamulaştırmada yapılmadan el atmayla ibadethane yapar durumdayız. Onu da bütün 

meclisimiz bilsin yani,  evet maalesef. Nasıl?  

     --Meclis Üyesi: ……………. 

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  Var tabi ya vatandaşın orası,  

     --Meclis Üyesi: …………….  

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Yani işte altıbin metrekare aşağı yukarı 

alan binsekizyüz metrekare bizim dörtbinikiyüz metrekare vatandaşın, ya dörtbucuk 

beşmilyon lira para lazım en az,  

     --Meclis Üyesi: ……………. 

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Yani işte yani  yersek durumu olur o  

vatandaşın rızası olmaz öyle bir şeye gerekirse öyle yapçaz.  

     --Meclis Üyesi: ……………. 

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Gerekirse öyle yapçaz.  

     --Meclis Üyesi: ……………. 
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     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Orası Sağlık Ocağı binası diye yapılmış, 

Mahalle Konağı diye. Yani sevgili Refik Başkan giderken bir iş yapmış ama kendi de 

bilmiyor ne iş yaptığını. Oraya Allah nasip kısmet ederse bitirdiğimizde Gemlik’in Ziraat 

merkezi olacak orası bir nevi. Şimdi sevgili Ertuğrul AKSOY ‘la görüşme halindeyiz Uludağ 

Üniversitesiyle birlikte Gemlik’in toprak haritasını çıkartıcaz yapılmamış bugüne kadar bu, 

ilk işimiz bu olacak. Akabinde de orda konuşlandıracağımız bir ekibe bir yöntem varmış onu 

birlikte de oturup tartışabiliriz. Parsel bazlı toprak analizi çıkartıcaz o işi yaptıktan sonra, 

Gürsu Belediyesi, Gürsu İlçe Ziraat Odasının da sevgili Kamil Abiyi bilirsin sevgili 

BARUTÇUOĞLU sekiz yıldır Gürsu da Ziraat Odası don ‘u ile mücadele konusunda bir 

ekipman satın almış, top don ’u topu. Gemlik’e en Kumla tarafına bir tane hem bu bölgeye bir 

tane merkezini de orası yapıcaz. Böyle bir amaçta kullanmak niyetindeyiz orayı. Sevgili 

RAMA bir şey söyleyecek misin?  

      --Meclis Üyesi Tekin RAMA:  Evet sevgili Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, 

değerli Hazirun, bir sözlü önergem var. Mehmet Akif ERSOY Kültür evini Muş ve Hınıslara 

taziye ve kültür evi olarak tahsis edilmesini talep ediyorum. Bir komisyona mı atarsınız artık 

bir değerlendirme mi yapar sınız?  

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Önce bunu getirirsin Cumhuriyet Halk 

Partisinin Grubunda tartıştırırsın sevgili Tekin RAMA, sonra komisyona mı?  

    --Meclis Üyesi Tekin RAMA: Bugün yetişemedim.  

    --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Yani, 

    --Meclis Üyesi Tekin RAMA: Evet,  

    --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  Taziye evi orası,  

    --Meclis Üyesi Tekin RAMA: Taziye evi ama,  

    --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Zaten o bölgede yoğun yaşayan 

yurttaşlarımız kimse onlar birlikte kullanıyorlar. Erzurumlar Derneğinin bir yer talebi var, 

efendime söyleyeyim, Ağrılılar Derneğinin bir yer talebi var. Bütün bunlar konuşulurken,  

    --Meclis Üyesi Tekin RAMA: Ağrılılara verildi, 

    --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  Kimseye bir şey veremeyiz.  

    --Meclis Üyesi Tekin RAMA: Verildi, 

    --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  Ya da hepsine verecez.  

    --Meclis Üyesi Tekin RAMA: Ama Muşlara,  Hınıslara yok.  

    --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  Yöntem bu değil, yöntem bu değil yani.  

    --Meclis Üyesi Tekin RAMA: Ben sözlü önerge olarak talep ediyorum. Siz bilirsiniz, 

gereğini siz düşünün,  

    --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  Teşekkür ederiz.  

    --Meclis Üyesi Tekin RAMA: Sağ olun,  

    --Meclis Üyesi Sedat AKKUŞ: Başkanım geçmeden bir,  

    --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  Çok özür dilerim. Cahide Hanım 

oyladık ama sevgili Şamil YİĞİT toplantısı erken bittiği için aramıza katıldı, mazeretli olarak 

kabulünü oylamıştık.  Hazirun da artık yer aldı,  

   --Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU: Şükran Hanım da geldi,   

   --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Şükran Hanım da gelmiş, ikisini de var 

kabul edelim, o mazeret oylaması için gereğini yapalım. Buyurun,  

     --Meclis Üyesi Sedat AKKUŞ: Şimdi Başkanım Çukurbahçedeki o vatandaşın arsası 

alınmadan yapılan yeri konuştunuz. Onunla ilgili bir şey söyleyecektim. 

    --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  Vatandaşların,  
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    --Meclis Üyesi Sedat AKKUŞ: Tamam vatandaşların, oraya bir önerge vermiştik. 

Cumartesi pazarının kapatılıp yani yerinden kaldırılıp yarı kapalı bir alana yapılması, ben o 

zaman o bölgedeki belediye arsasına çalışmıştım, dörtbin metrekareye kadar belediyenin o 

cami ve arkasındaki alanda kamulaştırdığı, parasını verip vatandaştan tapusunu aldığı arsası 

vardı. Yani bir 18 uygulaması yapılarak o vatandaşın arsası bir arkadan verilebilir, yandan 

verilebilir. Yani belediyenin dörtbinmetresi bir alana toplanabilir. O caminin adası kaç 

metrekaredir bilmiyorum ama kapladığı yer tahminen 500 metrekare kadar, geri kalan 3500 

metrekare kadar yeri de o bölgede Cumartesi pazarını mahalleden kaldırıp oraya alabilirsek, 

onun için kullanabilirsek ki böyle hazırda bir arsamız varken güzelde olur. İyi bir çalışma 

olur. Bunu hatırlatmak istedim bir. 

       İki; mesire alanları ilgili de evet temizliği ciddi sıkıntı,  adam koysak maliyetli ama orda 

şöyle bir eksik var. Mesire alanlarında vatandaşların yoğun gittiği özellikle Yeni Mahallenin 

üstü Kumlanın girişi Kurtul göleti gibi yoğun vatandaşların gittiği yerde bir market ihtiyacı da 

doğuyor. Bunun talebi bunu karşılayacak bir yerde yok. Böyle bir tuvaletlerin genelde 

yanında olur. Böyle bir ihtiyacı karşılayacak bir yer yapar, bunu kiraya verirsek oranın bakım 

ve masraflarını karşılama noktasında katkısı olur diye de düşünüyorum. Teşekkür ederim.   

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: İşte onu getirelim meclise, 

komisyonlara gönderelim ilgili komisyonlara, çalışsın komisyonlar. Bir daha söylüyorum, 

ücret koymadığımız sürece bu durum böyle devam edecek arkadaşlar. Sayısı da yetmiyor 

farkındaysanız. Ya bu Pandeminin de getirdiği bir sonuç. Artık insanlara açık alana daha çok 

ihtiyaç duyuyorlar ve alışkanlıklarda bu yönde  oturuyor ufak ufak. Yani pandemi bittiğinde 

de kolayca vazgeçmeyecek devam edecek bu alışkanlıklar ama sorun sıkıntı, para almadığın 

sürece üç tane temizlik görevlisi koy, üç tane güvenlik görevlisi koy. Ya 6 tane adamın 

maliyeti ayda 60.000,00 TL. belediyeye, ne oldu şimdi gibi de bir durum. Onu getirelim ve 

özel bu konuyla ilgili bir çalışsın meclisimiz.  

         Ha bu arada çok özür dilerim. Geçtiğimiz günlerde bu orman yangınları sonrası Bursa 

Valiliğinin bir genelgesi var. Piknik alanları ve mesire yerlerinde sabah saat 07:00 ile akşam 

saat 19:00 arasında piknik yapmak serbest sadece mesire alanları ve piknik yerlerinde.  Bunun 

dışında orman kenarında, ağaçlık alanda, makilik bölgede görürseniz bütün vatandaşlarımızı 

da ikaz ediyorum. İhbar edin, piknik yapmak çay demlemek nargile içmek yani ateş kaynağı 

yaratabilecek her işi yasakladı Valilik, 1 Eylül tarihine kadar şimdilik, böyle bir genelgemiz 

var. Bütün yurttaşlarımızın haberi olsun. Sizde meclis üyeleri olarak benzer bir durumla karşı 

karşıya kaldığınızda ihbar edin arkadaşlar, orman yangınları evet terör faaliyeti de olabilir. 

Ama insan eliyle yakıyoruz. Biz yapıyoruz ya. Bir anlık keyif için işte iki cızbız yapıcaz diye 

yakıveriyoruz ormanları büyük çoğunluğu böyle çıkıyor haberiniz olsun büyük çoğunluğu, bir 

tane sigara izmaritiyle çıkıyor camdan attığımız piknikten dönerken camdan attığımız sigara 

izmariti yangın çıkartıyor. Bu kadar basit. Eylül ayındayız, kurak bu yıl çok daha fazla çınar 

ağaçları yaprak dökmeye başladı. Yapar mıydı Mahmut abi bu dönemde. Daha erken, kurudu 

ve yaprak dökmeye başladı. Böylede bir gelişme var. Bilginiz olsun. Son söz sevgili DURDU 

buyurun. 

       --Meclis Üyesi Osman DURDU: Başkanım mesire alanlarıyla alakalı, mesire alanlarıyla 

alakalı yani biz Türkiye de bunu ilk yapçak değiliz. Zaten bu kadimden gelen bir gelenek, 

bununla alakalı örneklerde var. Vatandaşa hizmet karşılığında makul bir ücret talep edilmesi 

karşılığında bence problem çözülür, hizmette alır insanlar,  

      --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Süper,   

      --Meclis Üyesi Osman DURDU: Bunu bir an önce yapmakta fayda var yani. Sağ olun,  

      --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Bunu o zaman seneye falan da 

bırakmayalım. Sözlü önerge diyelim. Çevre Komisyonuna gönderelim, komisyonumuz 

çalışsın.  
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        Çevre Komisyonuyla birlikte elbette Plan ve Bütçeye de bir rakamda belirlensin. Ve 

mümkünse ikinci birleşime kadar yapılsın bu. Bizde Zeynep, Mert Abi, Cengiz Abi, bu işi 

meclisimiz bize yetki verip şu kadar para toplayın derse nasıl yapacağımız konusuna kafa 

yoralım. Karar çıkarsa da anında uygulamaya başlayalım.   

      --Meclis Üyesi: ……….. 

      --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Olabilir. İşte yani çözün şeyde bir 

konuşulsun, tartışılsın. 

     --Meclis Üyesi Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI: ……….. 

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Bize ait alanların hepsi çevrili zaten 

Mahmut Abi ya.  

     --Meclis Üyesi Osman DURDU: Gelse bu komisyonda tartışılır ama mesela mangal 

hizmeti de veriliyor bir çok yerler. Mangalı da kendisi yapıyor. Ufak bir salata tabağı veriyor. 

Ne bileyim semaverde çay yapıyor,   

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  İşletmeciye veriyor o zaman, işte bunu 

bunları tartışsın.  

     --Meclis Üyesi Osman DURDU: Ya ücret alıyor karşılığında, 

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  Gemtaş eliyle mi yapalım, bir 

işletmeciye mi verelim,  dediğin gibi bir usulle giriş ücreti almasın. Buna benzer şeylerden 

alsın mı diyelim,   

    --Meclis Üyesi Osman DURDU: Herkes, 

    --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Bütün bunları çalışsın,   

    --Meclis Üyesi Osman DURDU: Bence herkes mutlu olur,  

    --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Hatta yani çok sevinirim arkadaşlar 

emeğinizi eksik etmeyin. Ben araba vereyim size gidin benzer yerlerde piknik alanları yakın 

yerlerde dolaşın, bir ne yapıyorlar nasıl yapıyorlar. Bir görün. İkinci birleşime de eğer 

mümkünse bir sonuca bağlayalım. Evet teklifler başlığına geçebiliriz artık. Birinci madde 

arkadaşlar,  

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

Belediyesi’ne  ait, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi  1095 ada 9  parsel numaralı  (136,23 

m² yüzölçümlü) Arsa vasıflı  taşınmazın satışının  yapılması ile ilgili yazısı.  

   --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Komisyon, gündem maddesinin okunmuş 

olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. İkinci madde lütfen,  

   --Meclis Üyesi Mahir DAĞ: Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mah. 

706 ada 132 parsel  (111,00 m²) ve 706 ada 133 parsel (111,00 m²) taşınmazlar imar planında 

fay hattında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili yazısı.  

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

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini ve komisyonunda öncelikle satın alma, olmazsa 

kamulaştırma şeklinde kararını ya bu şekilde de değerlendirmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü madde lütfen,  

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

Umurbey Mah. 1969 ada 165 parsel Tarla Vasıflı 112.903,51 m² taşınmazın Umurbey Avcılar 

Derneği’nce  Atıcılık müsabakaları v.s. faaliyetlerde kullanılmak üzere, 5393 sayılı yasanın 

75. maddesi c bendi uyarınca Belediyemiz ile Ortak Hizmet Protokolü imzalanması ve 

taşınmazın ücretsiz tahsisinin yapılması ile ilgili yazısı. 
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   --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Gündem maddesinin okunmuş olarak 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bu 

konu hem Hukuk Komisyonuna göndericez, zaten aramızda bir protokol varmış. Süresi 

dolmuş arkadaşlar ama aynı zamanda bir sorun var orda poligon bu. Umurbey ‘in üzerinde 

Umurbey atıcılık, Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından kullanılan bir yer, gitmişsinizdir. 

Orda bir sundurma var yola kenar, o sundurma Milli Emlak ‘ın Maliye Hazinesinin sınırları 

içinde kalıyor. Dolayısıyla yerinde de bir bakmak lazım Dernek ‘le birlikte oraya, çözümü 

noktasında ne yapabilirizi de Hukuk Komisyonu protokolle ilgili tarafına bakarken, Milli 

Eğitim Kültür Spor  Komisyonu da yerinde bu anlamda bir değerlendirme yapsın şeklinde iki 

ayrı komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle 

kabul edilmiştir. Sonraki madde,  

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

Hisar Mah. 185 ada 121 parsel Bahçeli Kargir Otel, Hamam ve Arsası  vasıflı 8980,29 m² 

yüzölçümlü taşınmazın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına  devri ile ilgili yazısı. 

   --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Terme Otelinin olduğu yer arkadaşlar 

burası. Bizden önce bir önceki dönem Gemlik Belediye Meclisi burda bir otel termal otel 

yapılması karşılığında, şartıyla Büyükşehir Belediyesine devri kararını almış. Dolayısıyla bizden 

de Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Başkanlığı sürekli yazıyla talep ediyor bu yeri. 

Devredin, devredin diye. Şifahen ben hep şunu söylüyorum kendilerine; üzerine on 

onbeşmilyonluk bir yatırım yapacaksınız diye ben size ellimilyonluk belediyenin mülkünü 

veremem diyorum. Alınan karar toptan yanlış bir karar bana göre önceki dönemde alınan 

karar.  Kaldı ki o dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet etmiş bu işe, tahsis olması 

yönünde görüş belirtmiş ve Belediye Başkanımızda Büyükşehir Belediye Başkanımızda ilgili 

yerle alakalı ısrarla diyor ki arkadaşlar belediye onbeş, yirmimilyon lira para harcayıp otel 

işletmeciliği yapmaz. Ben buraya bir müteşebbis bulacam, flört ettiğim isimlerde var ve 

onlara yaptırtıracam şeklinde yaklaşımını da ortaya koyuyor. En son Gemlik ‘te katıldığı 

televizyon programında da söyledi bunu açıkça. Dolayısıyla ben meclisimizden hem Plan ve 

Bütçe Komisyonu hem de Hukuk Komisyonu aracılığıyla konunun devirden çıkartılıp, eski 

kararının iptal edilip, süreli tahsisi şeklinde bir karara dönüştürülmesini talep ediyorum. 

Komisyon görüşsün, komisyonlar görüşsün. Akabinde mecliste yine bunu tartışırız diye de 

meclise getirdim. En azından şimdilik gelen yazıya konu Gemlik Belediye Meclisinin 

gündemindedir şeklinde bir cevap verebilir duruma gelelim istiyorum. Konunun Plan ve 

Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına ortak olarak havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun sevgili DURDU.  

    --Meclis Üyesi Osman DURDU:  Gemlik ‘in mülkiyetinde olan bizim içinde anlam ifade eder 

terma kaplıcasının bulunduğu alanın Büyükşehir’in yapmayı düşündüğü ve yapmadığı veya 

yapacam dediği şeyi biz Gemlik Belediyesi olarak yapamaz mıyız? Biz yapalım?   

   --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  O da mümkün.    

   --Meclis Üyesi Osman DURDU:  Yani,  

   --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: O da mümkün ama yani üzerinde şuan 

belediye tarafından büyükşehir belediye tarafından yapılan bir imalatta var.  

    --Meclis Üyesi Osman DURDU: Tamam, 

    --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Tazminata da konu olur bu en 

nihayetinde. Bunu müzakere etmek lazım ama diyorum ya yazı yazıyor sürekli Emlak ve 

İstimlak,  
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    --Meclis Üyesi Osman DURDU: Anladım,  

    --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Yeri ver bize, yeri ver bize diyor,  bari 

bunu belediye meclisi aracılığıyla bir görüşelim tartışalım. Ortak bir tavır ortaya çıkartalım. 

Gereğini yapalım. Buyurun,  

     --Meclis Üyesi Mehmet Şamil YİĞİT: Zira mesire alanlarında pikniklerle alakalı bir şey 

söylemiştik. Ağustos’un ikinci de Vali Can POLAT ‘ın atmış olduğu tamamen yasak 

Başkanım onu hatırlatayım diye şey yaptım, tamamen yasaklandı. Tamamen yasak ilk baş     

30 Temmuz da alınan bir karar vardı piknik alanlarında,   

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Evet,  

     --Meclis Üyesi Mehmet Şamil YİĞİT: Piknik yapılıyordu. İkisinde yeni bir                 

karar geldi…….. 

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: …………………. 

     --Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU:  Değişim olduktan sonra Başkanımız Alinur 

Başkanımızın riyasetinde de konuyla ilgili kendisi bu projenin revize edilerek devamından 

yana olduğunu ifade etti ancak tabi sonraki şartlar pandemi vesaire belediyenin yatırımları işte 

vergi gelirlerindeki azalma gibi sebeplerden dolayı da bunu ………… etmiş idi.  

       Şimdi biz burayı o dönemde kararını almakla biz Gemlik Belediyesi olarak  o bölgenin 

bir fonksiyonel haline gelmesini istedik. Eğer Gemlik Belediyesinin bunu yapmaya gücü var 

mı? Yok. Yani çünkü bu birkaç yıllık bütçenin yatırım şeylerini oraya tahsis etmenizi 

gerektiriyor idi. Şimdi şöyle de düşünebiliriz. Büyükşehir Belediyesi burasını diyelim ki 

mülkiyeti Büyükşehir de olsa veya Gemlik’te olsa değişende bir şey yok ki. Yani büyükşehir 

orayı kaldırıpta bir yere götürecek hali yok. Yani sonuçta orayı bir tesis yapılacaksa bu 

Gemlik’in tesisi olacaktır. Yani yapan büyükşehir de olsa  müteşebbiste olsa Gemlik ‘te olsa 

sonuçta burası Gemlik ‘in bir değeridir. Ve amacımız ortak gayemiz ordaki suyun termal 

olarak halkımızın sağlığında efendime söyleyeyim kullanılmasıdır. Benim bu noktaya 

değindim.  

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Teşekkür ederim. Bir daha söylüyorum; 

Bir yerde Büyükşehir Belediyesinin bir ilçede yatırım yapması için,  

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

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: O yeri bana devret şartının olmaması 

lazım zaten, tahsis yaparsın olur biter. Yani okul yapıyoruz, tahsis ediyoruz. O da bizim Milli 

Eğitim Bakanlığımız bizim devletimiz, niye vermiyoruz yerini, yarın okul olmazsa orası yerel 

kaynak olarak kullanırsın diye. Dolayısıyla devir doğru hikaye değil. Tahsis edilmesi lazımdı, 

iyi niyetle yapılmıştır bir şey diyemem ama ellimilyonluk bir yeri on, onbeşmilyonluk bir 

yatırım için akılcı değil yani. Kaldı ki Belediye Başkanımız da bir daha söylüyorum; yap işlet 

devret modeliyle buraya yatırımcı arıyorum, flört ettiğimiz isimlerde var dedi. Yatırımcı 

yapacak biz malımızı niye Büyükşehir Belediyesine verelim. Sonunda dolucak o süre,   

Gemlik ‘in kaynağı Gemlik ‘e kalmış olur gibi de bir durum var.  Oyladık, komisyonlara ortak 

olarak gönderdik. Emir Abi bir şey söyleyecek misin bu konuyla ilgili son, 

     --Meclis Üyesi Emir BİRGÜN:  Şimdi Ercan ‘ın söylediğinin tersini söylücem. Diyor ya 

Büyükşehir veya Gemlik  ne fark eder. Ne fark etmiyorsa devam etsin, Büyükşehir Belediyesi 

sanırım en az dört yıl oldu. Buraya iki kere temel attı.  Ve de seçim beyannamelerinde de var 

buranın bitirileceği, neden bitirilmiyor ki neden burası atıl bir şekilde kaldı. Yani temeli 

çürüyor orda, inşaatçı arkadaşlar daha iyi bilirler. Şimdi Büyükşehir Belediyemizin bütçesinin 

içerisindeki buraların inşaat bütçesi o kadar küçük bir rakam ki bunun tamamlanması lazım 

Başkanım. Ha Büyükşehir, ha Gemlik ama Gemlik ‘in olmalı.  
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     --Meclis Üyesi Tekin RAMA: Su…. 

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Su,  su duruyor yerinde, suyu 

toplamışlar üzerine kurşun basmışlar. İstediğinde hazır yani. Evet bir sonraki madde lütfen.  

     --Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ: Başkanım beş onbeş arası gündem maddeleri, beşinci 

madden onbeşe kadar,  

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Peki tamam, okumadan peki. Arkadaşlar 

bundan sonra onaltı da dahil, bütün gündem maddelerinin okunmuş olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

       Altıncı maddeyi talepte bulunan yurttaşımızın bugün ya ada da sorun ortaya çıkartma 

ihtimalimiz var.  Mümkünse bekletin talebi oldu. Dolayısıyla geri çekicez, idare tarafından 

geri çekiyoruz altıncı maddeyi.  

       Beş’ de dahil 15. Madde de dahil, 6.Maddeyi geri çektik. İmar Komisyonuna havalesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Onaltıncı 

madde, okuyalım bunu.  

    --Meclis Üyesi Sedat ÖZER: Özel Kalem Müdürlüğü’nün, Yalova İli, Çınarcık İlçesi,  

Teşvikiye  Belediye Başkanlığı  tarafından Belediyemizden talep edilen  hizmet aracının   

Bedelsiz  devri ile  ilgili yazısı. 

    --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: 2007 model bir aracımız var arkadaşlar. 

Teşvikiye Belediyesinin bir talebi var. Ekonomik ömrünü tamamlamış uzun uzun kullanılmış 

kilometresi hallice yüksek bir araç, komisyona izniniz olursa hiç yollamıcam. Direk olarak 

oylarınıza sunacam.  Buyurun sevgili AKKUŞ,      

    --Meclis Üyesi Sedat AKKUŞ:  Başkanım aracın rayiç bedeli nedir?    

    --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  Sevgili GÜR yirmibin lira civarı mı 

dediniz, sevgili KAYNATMA?  

    --Meclis Üyesi Sedat AKKUŞ:  Başkanım yirmibin değil de yirmibin lira ya Şahin bile 

yok da yani bakılmadı mı rayiç bedeline? 

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Ben bakmadım. 2007 model olduğunu 

biliyorum. Epey eski bir araç, sürekli arıza çıkartan, ciddi masraf yaratan bir araç, en son 

bundan beş ay önce altı ay önce yirmibin liranın üzerinde bakım yapıldı yine bir arıza 

sebebiyle yani,    

      --Meclis Üyesi Sedat AKKUŞ: Yani şimdi daha demin ki termal olayı gibi Gemlik ‘in bir 

Gemlik Halkının malzemesi bence bir komisyona atsaydık, komisyon bir baksaydı. Belki 

seksen, yüzbin liralık bir araçsa ki,   

      --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Yok yok yok, mümkün değil.  

      --Meclis Üyesi Sedat AKKUŞ: Yoo, altmış yetmişbin liradan aşağıya çıkacağını 

kesinlikle tahmin etmiyorum. 2007 Otomatik ………….. yapar yani, yetmiş, seksenbin. Bir 

komisyon baksaydı Başkanım,  

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Herkes Sedat Bey gibi mi düşünüyor 

arkadaşlar? Yok, direk olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle 

kabul edilmiştir.  Önergelerimiz var. Kaç adet önergemiz var.  

     --Meclis Üyesi Sedat ÖZER: Yedi adet,  

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Yedi adet önergemiz var. Bunun dışında 

mı?  

      --Meclis Üyesi Sedat ÖZER: Evet,  
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      --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Sekiz önergemiz var. Önergelerin 

gündem maddesi haline getirilip ilgili komisyon ya da daire müdürlüklerine havalesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Biri hariç 

arkadaşlar, bunu direk görüşmemiz gerekiyor. Okutalım.  

     --Meclis Üyesi Sedat ÖZER: Belediyemizin hissedarı olduğu GEMTAŞ Gemlik İnşaat 

Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin her yıl yapılacak olan olağan ve olağanüstü toplantılarına 

katılmaya, gündemdeki maddelere ilişkin oy kullanmaya, teklifte bulunmaya,  gerekli 

belgeleri imzalamaya ve benzer konularda Belediyemizi temsil  etmek üzere Belediye Meclis 

Üyesi Galip GÜR'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karar alınması için yazımızın 

Belediye Meclisine havalesi hususunda,  gereğini arz ederim. Galip GÜR.  

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Sevgili GÜR söz şey, bilgi verelim bu 

konuda,  

     --Meclis Üyesi Galip GÜR: Sayın Başkan, biz Haziran ayında bu kararı almıştık Aksa 

Doğalgaz ‘lan ilgili biliyorsunuz Genel Kurul tescillerinde daha önce İçişleri Bakanlığı  

yönetmeliği seçiminden dolayı yetki almak durumundayız meclisten, bu yoksa tescil 

yapamıyoruz. Bu geçen mecliste almış olduğumuz Aksa ‘ylan aynı şekilde olsun, isterseniz 

ben okuyayım.  

       “Hissesi olduğumuz Aksa pardon,  GEMTAŞ İnşaat Anonim Şirketinin Genel Kurul 

toplantısına katılmaya, gündemdeki maddelere ilişkin oy kullanmaya, teklifte bulunmaya,  

yönetim kurulu üyeliğine aday göstermeye, yönetim kurulu üyeliğine seçmeye, gerekli 

belgeleri imzalamaya ve benzer konularda belediyeyi temsil etmek üzere Belediye Başkanı 

Mehmet Uğur SERTASLAN ‘a yetki verilmesine, Belediye Başkanı Mehmet Uğur 

SERTASLAN ‘ın katılmadığı toplantılara vekaleten katılmak üzere Belediye Meclis Üyesi 

üyeleri arasından bir üyeye yetki verilmesine kabulüne diye karar alırsak olay çözülüyor,  

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Bir üye derken,  

     --Meclis Üyesi Galip GÜR: Yani,  

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Ha böyle karar alıcaz, yetkiyi ben mi 

vericem….  

     --Meclis Üyesi Galip GÜR: Ha ha,  

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Tamam. Var mı söz almak isteyen 

arkadaşlar? Yok, olmadığına göre ilgili gündem maddesini olduğu şekliyle oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki birleşim 

Pazartesi yine bu salonda, beş yapalım mı arkadaşlar ya çok sıcak?  

     --Meclis Üyesi Mustafa KAYNATMA: …………… 

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN: Bir dakika, özür dilerim.  Haklı sevgili 

KAYNATMA. 6 yazılı önergenin, 7 yazılı önergenin yanında da bide sözlü önerge olacak 

demiştik ama yapmadın sözlü önergeyi sevgili KAYNATMA. Yap bakalım,  

     --Meclis Üyesi Mustafa KAYNATMA: Evet sevgili arkadaşlar, İlçemizde tarım arazileri 

zeytinliklerde şöyle bir durum, son birkaç yıl içinde meydana gelmiş durumda vatandaşın 

muhtarların talebiyle, zeytinlikler hızlı bir şekilde el değiştirmekte, alan arkadaşlar çiftçiler 

alıyor veya emekliler alıyor. Özellikle arsa değil arazilerde kadastro olmayan bir çok zeytinlik 

var. Yani diğer komşularının zeytinliklerinden arazilerinden geçerek kendine kendi arazilerine 

ulaşan çiftçilerimiz var. İşte mal sahiplerimiz var. Son bir iki yıl içinde küçük arazi sahipleri 

üç dönüm beş dönüm iki dönüm bir dönüm alanlar zeytinlik arazilerini veya tarlalarını tel 

örgüyle çeviriyorlar. Yani bu bir izin falan aslında gerektiriyor, izin almadan çeviriyorlar.  

 

 



Sayfa 21 

 

 

 

        Çevirdiği zaman işte arkasında kalan arazideki çiftçi kendi yerine ulaşmakta büyük sorun 

yaşıyor. Bunun bir düzene bir belediye iznine sokulması için komisyona, gerekli komisyona 

havale edilmek üzere bir Sözlü önerge veriyoruz.  

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  Sözlü önergenin gündem maddesi 

haline gelmesini ve bu konuda çalışma yapmak üzere Hukuk Komisyonuna havalesini 

oylarınıza sunuyorum.  

     --Meclis Üyesi Mert DİMİLİ:   Tarım’ a da danışmak,  

     --Meclis Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN:  Tarım ’a da doğru, haklısın. Hukuk ve 

Tarım ‘a havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir.  

       Hukuk Komisyonu, aslında işin özü şu arkadaşlar bunu araştırdık. Belediye meclislerinin 

bu konuda bir şey yapma yetkisi yok. Ama yetkiyi yasa Çiftçi Malları Korumaya vermiş, 

takdir ederseniz ki Çiftçi Malları Koruma zaten çok kısıtlı imkanlarla işte bir iki şeyle 

Korucuyla iş yapmaya çalışan bir kurum, gidip sen etrafının niye tel örgüyle çevirdin. Nerden 

bulsun da desin o vatandaşa, Sekretaryaya muhtaçlar bu anlamda. Kolluğu muhtaçlar, ceza 

tahsilatı yaparken ceza keserken, şöyle dedik kendi grubumuzda komisyon bunu görüşsün. 

Hukuk Komisyonu bu konuda yetkisinin olmadığını ancak yetkinin filan yerde Çiftçi 

Korumada olup uygulama da yaşanabilecek sorunları aşmak adına da kolluk desteği verilmesi 

şeklinde bir karar çıkartsın gibi bir model ortaya koyabiliriz dedik. Bu bakış açısıyla 

değerlendirir ve gereğini yaparsanız mutlu ederseniz bizleri. Bir sonraki birleşimimiz 

Pazartesi günü yine bu salonda saat uygun görürseniz bu kez 17:00 de olsun diyelim ve 

bugünü kapatalım. Toplantımızın bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Bütün 

yurttaşlarımıza esenlikler diliyorum.     
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