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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 04 MART 2020 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTISININ GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 
 

 

 

       TOPLANTIDA BULUNANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı 

                                               ÜYELER: Emir BİRGÜN, Bayram DEMİR,  Mert DİMİLİ, Oğuz 

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

BAYRAKTAR,  Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK,  Mehmet Şamil YİĞİT, Sedat AKKUŞ, Emrah 

KESKİNDEN, Tefik KALDIRIM, Şükran ERSÖZ, Songül ŞANLI, Mahmut Kamil 

SOLAKSUBAŞI, Mustafa KAYNATMA, Fatih AYDIN,   Rıdvan ÇAKMAK, Durmuş USLU,  

Alpaslan EKER,  Bülent ÇİÇEK, Tekin RAMA,  Dursun YAVUZ, Nihat  ÇETİN,  Mehmet 

ÖKSÜZ, Mahir DAĞ,  Ümit GÜLER,  Sedat ÖZER.  

 

       TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Elif ACAR.      

 

          --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yoklamayı aldık mı arkadaşlar; 

yoklamayı alabiliriz. 

          --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yaptı.  

          --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet gruplar adına, gruplar adına 

mazeret iletmek isteyen var mı arkadaşlar? Meclis üyelerimizi yerlerine alalım lütfen. Arkadaşlar  

           --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ak Parti grubundan Elif ACAR. Umrede 

olduğu için kendisi mazeretli sayılmasını rica ediyoruz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, başka mazeretli olan var mı 

arkadaşlar?  Yok, peki. Belediye Meclis Üyemiz Elif ACAR’ın mazeretli olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bir toplantıyı 

açarken sadece iyi şeyler söyleyebilmeyi umut ettiğimi bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Maalesef 

bu toplantıda da kısmet olmadı. Sevindirici gelişmeler var elbette. Gemlik’imize inşallah bir hani 

nasıl demek lazım. Doğru kelimeyi de seçmeye çalışıyorum. Gemlik’in zeytini, denizi, 

Marmara’nın incisi, zeytinin başkenti kavramlarına ilave birde artık yerli ve milli otomobilinin 

merkezi olacak olması büyük kıvanç kaynağı. Bununla ilgili plan değişiklikleri de en üst 

ölçekten binliğe kadar olan bütün planlarda bunun yapılabilmesine uygun hale getirildi 

geçtiğimiz günlerde Büyükşehir bir belediye meclis toplantımızda. Destek veren bütün 

arkadaşlarıma, meclis üyesi arkadaşlarıma, bu konuda gayret gösteren bütün sivil toplum 

örgütlerine, siyasetçilere huzurunuzda teşekkür etmek isterim. Bu iyi tarafı da hepimizi derinden 

üzen, yaralayan ve ateş düştüğü yeri yakıyor diyorlar ama yine de her birinizin, her birimizin 

kalbinde derin yaralar açan olaylara da tanıklık etmeye devam ediyoruz. Bugün buraya gelmeden 

önce bir haberlere baktım yine. İki şehidimiz var. Yine İdlib’de rejim güçleri tarafından saldırıya 

uğrayıp, hayatını kaybeden iki kardeşimiz var. İki eve daha ateş düştü memleketimizde. Hani 

evet inancımız gereği ölmüyorlar. En güzel yerde, cennetin en güzel köşesinde yerleri hazır ve 

fakat kalanlar ateşler içerisinde yanmaya devam ediyor. Allah bütün çocuklarımızı her türlü 

illetten, musibetten, fenalıktan korusun. Bir parça daha dikkatli olmak lazım her alanda, her 

aşamada. En yukarıdan en aşağıya kadar geçen bütün aşamalarda. Çocuklar ölmesinler, onların 

ana babaları, eşleri, çocukları bir babaya, bir evlada, bir kardeşe mahrum bir hayat sürmesinler 

diye üstümüze düşeni de yapmak lazım. Hepsine Allahtan rahmet diliyorum. Kalanlara, 

yakınlarına ve tüm ulusumuza başsağlığı dilemek istiyorum. Bir de meclis toplantısına girmeden 

önceki beni biliyorsunuz dakikalara çok dikkat ederim. Her birinizin zamanı çok kıymetli. 

Zamanında gelip toplantıyı açmaya çalışırım. Kapıda bir kızımızla karşılaştım az önce. Engelli, 

tekerlekli sandalyeye mahkûm. Fizik tedavi alıyormuş. Gelişmede varmış. İnşallah bir gün 

kalkıp bizimle birlikte sağlık, sıhhat içerisinde hayatını sürdürmeye devam edecek. Cevabını 
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veremeyeceğin sorulardan korkar insan. Şöyle bir şey sordu bana “Uğur abi ben bu tekerlekli 

sandalyeyle engelli rampalarını kullanamıyorum. Çünkü onun önüne arabalar park ediyor. 

Bunlar için bir şey yapamaz mısın?” dedi. Bunu bir fırsata çevirelim. Bir videoda çektirdim 

kızımıza. Onu da paylaşacağım. Sizlerde paylaşın. Ne kadar çok insan görürse o kadar çok 

dikkat ederler diye umuyorum. Arkadaşlar görüyorsunuzdur. Engelli rampaları zaten bunu da bir 

öz eleştiri olarak kabul ediyorum. Gayret ediyoruz. Daha hayatlarını kolaylaştırabilmek adına 

engelli yurttaşlarımızın. Gayret kârız uğraşıyoruz yetmiyor. Ya zaten kısıtlı sayıda, çok 

kullanıma elverişli olmayan bu yaya, bu engelli geçitlerini arabalarımızla nasıl kapatırız ya. 

Nasıl yaparız bunu? Onun oraya süs olsun diye konulduğunu mu düşünüyor insanlar demekten 

kendimi alamıyorum. Gerçekten çekiyor arabayı, bırakıyor gidiyor yani. Hiç umuru değil. Bebek 

arabası geçer. Engelli arabası geçer. Pazar arabası geçer yani lazım onun için kondu oraya. Ama 

unutuyoruz bir şekilde. İnşallah bu bir temenninin ötesine geçer. Dikkate alınır ve bu 

yurttaşlarımız için en azından bu anlamda hayat bir parça daha rahatlar. Dediğim gibi sosyal 

medyada da paylaşacağım o çocuğun görüntülerini. Destek istiyorum ki herkes duysun. Evet, 

bunu açılış konuşması kabul edebiliriz. Gündem dışı her zaman olduğu gibi toplantının 

başlangıcında yapacağız gündem dışı bölümünü konuşmaları. Gruplar adına Adalet ve Kalkınma 

Partisi 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sırayı gene şey yapalım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki, İyi Partiden başlayalım. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sevgili Başkan, değerli hazirun Mart ayında yaptığımız 

meclisimizin hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepimize milletçe derinden üzen 

Mübarek Kandil gününde İdlib’te rejim güçleri tarafından yapılan hain saldırı sonucu çok sayıda 

şehit verdik. Suriye’de bu zamana kadar yürütülen harekâtlarda 192 kadar şehidimiz var. Şehit 

ve yaralılarımıza, şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Rabbim 

Türk askerini korusun. 

 Hafta sonu İyi Parti olarak ikinci olağan kongremizi gerçekleştirdik. Kongremize katılım 

gösteren başta Belediye Başkanımız Mehmet Uğur SERTASLAN’a ve diğer onun nezdinde 

diğer tüm katılımcılara İyi Parti adına teşekkür ediyorum.  

Birde farklı bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Bilenlerimiz muhakkak vardır. Bu 

yıl Türk dünyası için önemli bir oyun olan Göçebe Oyunları, Dünya Göçebe Oyunları 

dördüncüsü İznik’te. Bize komsu olan bir ilçemiz İznik’te düzenlenecek. Nedir Dünya Göçebe 

Oyunları? Bilmeyenler için ben kısaca söyleyeyim. Otuz yedi farklı spor dalında düzenlenen, 

içinde mangala, kemik fırlatma, ok atma, kartal ve şahinle avcılık, mask, bilek güreşi gibi 

geleneksel yarışların yanı sıra atlı spor ve günümüzün bazı spor dallarını da içinde barındıran 

Türk dünyası için önemli büyük bir oyun. Bu oyunların ilki 2014 yılında 16 ülkenin katılımıyla, 

ikincisi 2016 yılında 62 ülkenin katılımıyla, üçüncüsü ve son olarak 2018 yılında 74 ülkeden 

1986 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Ortalama bir hafta on gün sürecek bu oyunlar için 

yaklaşık bu yıl 70 milyon liralık dev bir bütçe ayrılmış durumda Merkezi Hükümet tarafından. 

Bunun altını tekrar çizmek istiyorum. 70 milyonluk dev bir bütçe ve yaklaşık 600 bin kadarda on 

gün içinde turist bekleniyor bölgemize. Yani Orhangazi, İznik, Gemlik muhakkak ki bundan en 

çok yararlanacak yerlerin başında gelmektedir. Katılımcı ülkeler arasında Kazakistan, 

Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Moğolistan, Tacikistan, Afganistan, 

Macaristan gibi birçok ülke yer alıyor.  

Dolayısıyla da bizde Gemlik olarak bundan nasiplenmeliyiz düşüncesindeyim. Hem 

maddi olarak esnafımız ve biz. Hem de belki oraya sporcu katabiliyor muyuz birkaç kategoride. 

Gemlik’te yarışabiliyor mu? Bunu da bir araştırıp bakmak lazım. Belediyeden ricamız bununla 

ilgili nasıl yararlanabiliriz? İşte buraya genelde Cumhurbaşkanı nezdinde oluyor katılımlar. 

Bizim Cumhurbaşkanımızda ilk üçüne katılmıştı. Diğer Cumhurbaşkanları da katılıyor. Biz 

Gemlik’te hangi ülkeyi ağırlayabiliriz? Ağırladığımız ülkenin muhtemelen gelen katılımcıları, 

turistleri de ilçemizde kalırlar. Çokta katkı sağlarlar. Ekonomik anlamda esnafımıza nefes 

aldırırlar düşüncesindeyim. Şuan İznik’te hazırlıklar başladı yapılıyor. Tabi çok geniş kapsamlı 



Sayfa 3 / 23 
 

bir şey. Yanılmıyorsam Ağustos ayında olacak ama iki aydır hazırlıklar başladı yapılıyor. Bu 

konuyla ilgili belediyemiz bir çalışma yaparsa İlçemize bir katkısı olur düşüncesindeyiz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Evet, Milliyetçi 

Hareket Partisi 

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

Üyeleri, Kıymetli hazirun hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi Grubu ve şahsım adına en kalbi 

duygularımla selamlar, toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Parti grubumuz 

adına gündem dışı söz almış bulunmaktayım. 

 Öncelikle içerisinde bulunmuş olduğumuz mübarek üç ayların insanlık âlemine hayırlar 

getirmesini temenni ederim. Bununla beraber İlçemize dönük bir takım paylaşacağımız hususlar 

var. Öncelikle tabi ki hepimizin ciğerini yakan, ciğerimizi yakan İdlib şehitlerimiz. Değerli 

arkadaşlar İbn-i Haldun’un ifadesiyle “coğrafya bir kaderdir.” Türk Milleti bu kaderin tecellisi 

neticesinde bin küsur yıldır Anadolu coğrafyasında varlığını devam ettirmekte. Anadolu 

coğrafyası medeniyetler coğrafyasında baktığımız zaman bir açık hava arkeoloji müzesi gibidir 

Anadolu coğrafyası. Dolayısıyla bu coğrafyada yaşamanın avantajları ve çok yüksek derecede 

dezavantajları var. Bizim ecdadımız bir anlamda sırtlanların geçtiği yol üzere çadırını kurmuşlar. 

Tabi ki bu coğrafyada yaşamanın nimetlerinden istifade ettiysek külfetlerinden de gereğini 

yapacağız. “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” anlayışıyla bizim bu coğrafyada varlık 

göstermemiz mümkün değil. Ne işimiz var orada, ne işimiz var burada dersek yarında bize sizin 

ne işiniz var burada derler. Çünkü Türk Milletini de Bizans’ın çocukları, Bizans’ın torunları ne 

işiniz var burada diyorlar bize. Dolayısıyla buradan hareketle baktığımız zaman eğer 

komşumuzda bir yangın çıkıyorsa, komşumuzda çıkan yangın bizi ilgilendirmez deyip kapıyı 

bacayı kapatıp içerde oturamayız. Bu anlamda milletimizin ve devletimizin bekası için, bizim 

geleceğimiz ve huzurumuz için canını feda etmiş olan bütün memleket evlatlarına Cenabı Hak 

güç kuvvet versin, akıl fikir versin, basiret versin, yüreklerine cesaret versin. Şehitlerimizde 

inşallah şehittir. Cenabı Hak hepsine şefaati ile muamele etsin diyorum. Bununla beraber az önce 

çok önemli bir hususa değindiniz Sayın Başkanım. Engellilerin yaşam hakkıyla alakalı. Yaklaşık 

sekiz dokuz ay kadar önce Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak Belediye Meclisine yaya 

kaldırımını, yaya kaldırımlarını engellilerin rahat kullanabilmesi için engelli rampalarının elden 

geçirilmesini istedik. Çok üzülerek ifade etmek durumundayız ki halen yaya kaldırımlarında 

engelli rampaları engelli durumdadır. Bunlar çok basit işlemlerle hallolması mümkün olan 

şeylerdir. Bu konuyu geçmişte gündeme getirdiğimizde sizler çok haklı olarak şunu dediniz; 

“Arkadaş biz yaya kaldırımı  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Osman Başkanım 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Buyurun 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok özür dileyeceğim. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Estağfurullah 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Emir Abi seni böyle alayım. Önemli 

bir telefon var. Cevap vermem lazım.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Biz bekleyelim mi sizi? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok devam edin. 

          --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam. Biz o önergemizi tekrar size Başkanlık 

Makamına hatırlattığımızda yaya kaldırımlarında halen engelli rampaları yapılmadı dediğimizde 

Sayın Başkan şöyle bir ifade kullandı burada. “ Arkadaş” dedi “Biz yaya kaldırımlarında halen 

engelli rampalarını yapamadıysak niye oturuyoruz burada” dedi. Ben bunu sormak istemiyorum. 

Üzücü olur ama maalesef halen yaya kaldırımlarında engelli rampaları yapılmış değildir. 

Dolayısıyla işte video paylaşımıdır, şudur budur. Bunlar böyle hoş şeyler ama biz işimizi 

yapalım önce. Bunu ben rica ediyorum.  

Bununla beraber Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurduk ancak kentsel dönüşümle alakalı 

vatandaşlarımızın çok ciddi sıkıntıları var. Özellikle prosedür noktasında. Bu anlamda da 

önergelerimiz var. Komisyonlarda muhtemelen değerlendirilecektir.  
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Ben bu anlamda ve beraberinde Salı pazarında çok ciddi sıkıntılar var. Salı Pazarında 

ciddi bir denetim problemi var. Salı Pazarının bir şekli, bir tarafı Esnaf Odasında. Bir tarafı 

Belediyede. Ama orası çok böyle keyfe keder bir düzen var Salı Pazarında. Etiketlerde bir 

düzensizlik var. Vatandaş ciddi bir şekilde yanıltılıyor, kandırılıyor, mağdur ediliyor. 

Beraberinde pazarcı esnafımız orada kendilerine çizilmiş olan sınırların dışına çıkıyor. Bir tanesi 

çıktığı zaman geri kalan esnafta sınırlarının dışına çıkıyor. Vatandaşın ve ailelerin özellikle 

hanım kardeşlerimizin serbestçe pazar dizmelerinde problem oluşuyor. Çünkü tezgâhlar yola 

geldiği zaman yol daralıyor. İnsanlar rahat alışveriş yapmakta sorun yaşıyor. Bu hem vatandaşı 

mağdur ediyor. Hem kurallara uyan pazarcı esnafını mağdur ediyor. Ben bu anlamda isterseniz 

bunu bir önerge olarak kabul edin. İsterseniz Zabıta Müdürlüğümüz disiplinli, caydırıcı bir 

yaptırım uygulamasını talep ediyoruz ve bu konunun takipçisi olacağız. Teşekkür ederim.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili : Ben teşekkür ederim. Buyurun Ercan Bey 

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

değerli bürokratlarımız, Belediyemizin değerli çalışanları, Değerli Basın Mensuplarımız ve 

değerli izleyiciler ve Saygı değer Gemlik halkı. Hepinizi Ak Parti Gemlik İlçe Başkanlığı ve 

grubu adına ve şahsım adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah’ın selamı, rahmeti ve 

bereketi üzerinize olsun niyazı ile başlıyorum sözlerime. Ve tabii içimiz hepimizin buruk, 

üzgünüz. Şehitlerimiz var. İdlib’te yaşanan o menfur olayda şahadet mertebesine ulaşan bütün 

şehitlerimizi ve bugün yine şehitlik mertebesine ulaşan şehitlerimizde dâhil olmak üzere bütün 

şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah cümlesine rahmet etsin. Milletimizin başı sağ olsun. 

Yakınlarının başı sağ olsun. Rabbim ordumuza, güvenlik güçlerimize, silahlı kuvvetlerimize güç 

kuvvet versin. Her yerde ve her zaman onları mansur ve muzaffer eylesin ve düşmanları da kahr 

eylesin diye de dua ediyorum. Evet, çünkü karşımızdaki düşman maalesef mert değil namert. 

Bizim oradaki birliklerimizin koordinatı ve geçiş güzergâhları bildirildiği halde maalesef 

kalleşçe bir saldırıya uğradılar. Fakat şuanda icra edilen bahar kalkanı operasyonuyla da, 

harekâtıyla da şehitlerimizin öcü alınmaktadır. Onların kanı yerde bırakılmamıştır ve 

bırakılmayacaktır. Ve yüzyıllardan beri devam eden ihanet çemberi içerisinde bulunan bu 

coğrafyada maalesef şehitlerimiz oldu ve ola geliyor. Temennimiz bunların son olması ve bu 

harekâtında başarıyla sonuçlanmasıdır elbette.  

Değerli arkadaşlar şehitlerimizin yanında Van Bahçesaray’da İran’da ki depremde yıkılan 

köylerimiz oldu. Onların göçük altında kalan ve vefat eden kardeşlerimize de, yurttaşlarımıza da 

Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Ve maalesef gördük ki orada 

yapı stoğu özellikle köylerdeki son derece iptidai şartlarda yapılmış, yuvarlak taşla ve çamurla 

meydana getirilen binalar. Maalesef geleneksel o bölgedeki mimaride böyle. Bunların bir an 

evvel sağlamlaştırılması ve gerçek depreme dayanıklı binalarla değiştirilmesi konusunda da 

temennimizi ve çalışmaları da görüyoruz. Ve inşallah bir daha olmaz diye niyaz ediyoruz. Evet, 

ortası rahmet, başı rahmet, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan 

Ramazan’ın üzerimize gölgesi düştü. Mübarek üç aylar iklimine girdik. İnşallah bu mübarek üç 

aylar ikliminde ülkemizin üzerindeki bu kara bulutların dağılmasını ve ülkemizin her zamanki 

gibi hak ettiği huzur ve güvenlik ortamının bir an evvel tesis edilmesini, çevremizdeki bu ateş 

çemberinin sönmesini ve selamet içerisinde de bayramı görmemizi Yüce Allah’tan temenni 

ediyorum.  

Değerli arkadaşlar bir sevindirici olayda oldu Büyükşehir Belediye Meclisinde Pazartesi 

günü. Değerli Meclis Üyelerimiz Başkanımız da oradaydı. Yerli ve Milli otomobilimiz TOG 

diye kısa adıyla ifade edilen. Bunun imar planlarını yüz binlik, yirmi beş binlik, beş binlik ve 

binlik planlarını geçirdik. Bursa’mıza, Gemlik’imize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Çok büyük 

bir olay bu. Çünkü Cumhurbaşkanımız bunun üstü olarak Gemlik’i seçti. Gemlik’imize verilen 

değerin ve önemin bir ifadesi bu. Burada ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere 

Bakanlarımıza, bölge Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve o gün planları 

onaylayan Büyükşehir Meclis Üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı 

uğurlu olur ve en kısa zamanda temelini de atarız. Ve ilk yerli ve milli otomobilimizi de inşallah 

kavuşuruz diye temenni ediyorum.  
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Değerli arkadaşlar İlçe gündemine yavaş yavaş gelmek gerekirse Belediye binasını 

taşımayı düşündüğünüz Avm’deki bu rölyef çalışmalarının zaman zaman değiştiğini, sökülüp 

yeniden yapıldığını görmekteyiz. Bunlarla ilgili bir açıklama sizden rica ediyorum ve bunlara ne 

kadar bir kaynak ayrılmıştır. Değişim neden gerek görülmüştür. Açılış yapıldı bildiğim 

kadarıyla. Sonradan bazılarının değiştiğini gördük. Bununla ilgili bir bilgi sizden rica ediyorum 

ilk olarak.  

Yine geçtiğimiz aydaki toplantıda sosyal konutlardaki vermiş olduğumuz şartlı onayla 

ilgili biz burada sosyal konut yani yönetmelikteki bir takım alımıyla  ilgili sıkıntılardan dolayı o 

sosyal ibaresinin ama gerçekteki fonksiyonel olarak yani evi olmayan kişilere verilmeye yönelik 

olarak, o amacın güdülmesi şartıyla verdik. Ve bununla ilgili de biz bu alımın kolaylaştırılması 

noktasında verdik. Bununla ilgili bu şartlı izin verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.      

Yine Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kapsamında Gemlik merkezinde bir takım çalışmalar 

yapıldığını, gerek ben sizin açıklamanızdan gördüm. Gerek basında gördüm. Bazı mahallelerde 

çalışmalar yapıldığı ve başlandığı ifade edildi. Fakat ovada bununla ilgili herhangi bir 

çalışmadan bahsedilmedi. Oysaki Gemlik’in önemli bir yapı stoğu ovadadır. Önemli bir 

nüfusumuz ovada oturmaktadır. Bununla ilgili çalışmalar yapılacak mıdır? Ve bu arada Kentsel 

Dönüşüm Müdürlüğünün personel sayısının azalması bir bilgi olarak bize geldi. Burada eleman 

ve işçi alımı neye göre, hangi kriterlere göre yapılmaktadır? Ve bu arada Cumhuriyet Halk 

Partisi Eski İl Başkanının kızının alınmasıyla ilgili hangi kriterler öncelenmiştir? Bunu da merak 

ediyoruz. Bunu da açıklarsanız sevineceğiz.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yine Cumartesi Pazarının kapalı pazar 

yerinden kaldırılacağı söylentileri var yani esnafların bıraktığı söylentileri var. Bununla ilgili 

sizden bilgi rica ediyoruz. Neden bu Cumartesi Pazarı giderek zayıflamakta? Buradaki sorun 

nedir? Bu konuda sizden bir açıklama rica ediyoruz. Yine geçtiğimiz ay içerisinde deprem 

konusunda bilgilendirme yada işte kentsel dönüşümle ilgili net ve somut olarak ne çalışma 

yapıldı? Bununla ilgili meclise bilgi vermenizi ben rica edeceğim. Yine Büyükşehir Belediyesi 

tarafından geçtiğimiz ayda Alinur Başkanımızın da Gemlik’i ziyareti ile körfezin temizlenmesine 

yönelik olarak bir Tübitak’la ortak bir proje başlatıldı. Hepinizin bildiği gibi. Bu çok önemli bir 

proje. Daha önce Gemlik’in, Gemlik Körfezinin batı metrik yani su altı coğrafi şeklini gösteren 

haritalanması yapılmıştı sismik olarak. Bununla ilgili çalışmaları bende bir seferinde katılmıştım 

orada. Önceki dönem Belediye Başkanımızla beraber. Bu çalışmada ise otuz iki ayrı noktada 

örnek alınacak yer tespit edilmiş ve derin deşarj yapılan yerlerden su numuneleri alarak bu 

körfezin kirliliğini ve bu temizliğinin muhafazası ile ilgili uzun soluklu bir çalışma. Bunu da çok 

önemsiyoruz. Yani gerçekte Gemlik Körfezinin temiz kalması ve temizlenmesiyle ilgili en 

somut, en elle tutulur çalışma olarak görüyoruz. Ve bundan dolayı Büyükşehir Belediye 

Başkanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Ve bu çalışmanın da inşallah sonuçlarının hayırlı 

olmasını ben bir kez daha Yüce Allah’tan temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar son olarak 

sizlere 14 Mart 2020 tarihinde Ak Parti İlçe Teşkilatının kongresi yapılacaktır. Hepinizi 

şimdiden davet ediyoruz. İlçe Başkanlığımız adına. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını 

diliyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nerede olacak?  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yer olarak ta Cemil Meriç Kültür 

Merkezinde saat 14’te. Ve teşekkür ediyoruz bu arada. Bu yer konusunda yardımcı olunduğu 

için. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını bir kez daha Yüce Allah’tan temenni ediyor saygılar 

sunuyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben de teşekkür ederim. Buyurun. 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Değerli Gemlikliler. Belediyemizin değerli çalışanları, 

basınımızın değerli temsilcileri, Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım, Sevgili Başkanım. Bende 

şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubumuz adına sizleri sevgiyle, saygıyla 

selamlıyorum. Dilerim faydalı ve hayırlı kararlar alabiliriz bugünkü meclis toplantımızda.  
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Geçtiğimiz günlerde ve devam eden sürecimizde ne yazık ki milletçe hep beraber çok 

üzücü olaylar yaşadık. Şehitlerimizi ben de rahmetle anıyorum. Gazilerimize acil şifalar 

diliyorum ve ailelerine özellikle ailelerine “ateş düştüğü yeri yakar” deyimimize uygun olarak 

ailelerine de Allahtan sabırlar diliyorum. Çok büyük acılar ama bu acı milletçe hep beraber 

paylaşıyoruz. Ben bu yüzyılda hala dünya liderlerinin savaşarak insanların ölümlerine neden 

olmalarına sebep olduklarını anlam veremiyorum. Çok üzücü. Liderlere bir kez daha önceliğin 

barış olması, kafalarında ki önceliğin barış olmasını buradan iletmek istiyorum. Diliyorum ki 

barış en kısa zamanda bütün dünya ülkelerinin de, bütün insanlık için bir an önce olsun. 

Ülkemizin mültecilerle ilgili ve sınırlarımızda yaşanan o dramlara da hepimiz şahit oluyoruz. 

Özellikle çocukların yaşadıklarını televizyon ekranlarında veya sosyal medyada gördüğümüzde 

bunun hala bu yüzyılda nasıl olduğunu anlamak mümkün değil. Bunun da bir an önce son 

bulmasını ve insanların hak ettikleri şekilde yaşamalarını diliyoruz. Belediye Başkanımızın 

engelliler ile ilgili dile getirdiğini bir farkındalık olmak üzere hepimiz dile getirmemiz gerekiyor. 

Söylememiz gerekiyor. Sayın Başkanım siz dışarıda iken MHP grubu adına Osman arkadaşımız 

sekiz ay önce verdikleri bir önergelerinde işte duydunuz değil mi? Evet. Tabi ki biran önce 

yapılması lazım eksik olan kaldırımlardaki engelli rampaları, engellilerin kullanılabilir hale 

gelmesi gerekiyor. Ama bundan çok daha önemli olan bir konu ki dediğiniz gibi o araçlar oraya 

park edenler vatandaşlarımızın sadece belki otuz metre, kırk metre biraz daha ileriye park 

etmeleri bu insanlarımızın yaşamlarını biraz daha kolaylaştıracaklar. Hepimiz bu konuda 

farkındalık yaratmamız gerekir. Belki de buralara park edenlere bir uyarı logosu yapıştırmak 

birde çözüm olabilir diye düşünüyorum. Hani cezalandırmak çok uygun değildir belki ama bir 

uyarı şeklinde belediyemiz bunlara bir şey yapıştırabilirse, logo. Buraya yanlış yere park ettiniz 

gibi. Kendileri çıkartmaya uğraşsınlar ve de farkında olabilirler.  

Büyükşehir Belediye Meclisinde TOGG’la ilgili alınan kararda planların altında olan, 

plan notunu fark eden Belediye Başkanımızın uyarısının sonunda destek olan diğer partili meclis 

üyesi arkadaşlarımıza da ben buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum çünkü aynı bölgede 

kurulacak olan bir organize sanayi bölgesinin Gemlik’imiz için çokta iyi olmayacağını 

düşünüyoruz. Pazar günü 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü. Tabi ki kadınlarımızın tümü emekçi. 

Çalışan veya çalışmayan tüm bu kadınlarımızın gününü kutlamak istiyoruz. Özellikle 

annelerimizin yaşadığı acılarında bir an önce son bulması ve kadınlara yönelik şiddetin ve tacizin 

ve cinayetlerinde son bulması bizim dileklerimiz arasındadır. Teşekkür ederim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim. Gruplar adına 

yapılan konuşmalar esnasında  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Grup dışında söz almak istiyorum. Sayın 

Başkanım şimdi savaşla alakalı burada bir söylem yapıldı. Ondan dolayı karşılık cevap vermek 

mahiyetinde değil. Onun altını çizerek söylüyorum ama sınırlarımız bu kadar tehlike 

altındayken, etrafımız cayır cayır yanıyorken kayıtsız kalmanın anlamı var mıdır, yok mudur 

bilmiyorum. Biz bunları konuşurken yaşamış olduğumuz coğrafyanın bedelini öderken burada 

liderler savaş arzusunda değil zaten ama biz ülkemizi savunmanın derdindeyiz. Ülkemizin 

derdindeyiz. Bunu bir kez daha burada söylemek istiyorum. Şimdi bu söylemleri yaparken barış 

dili konuşmak, barış dili söylemekle alakalı. Burada son dönemlerde bunu da size söylemek 

istediğim için söylüyorum. Bundan önce çöp konteynırlarıyla alakalı bir mesele olmuştu sizin 

söyleminizle alakalı. En son Karsak Deresiyle alakalı söyleminiz var. Şimdi biz Gemlik’e hep 

kötü anıldığını ve kötü söylemlerimizde yapıyoruz diyoruz. Sadece şunu alıp söylemek 

istiyorum. “Karsak Deresini bu hale getiren” sizin yazdığınızı söylüyorum. “Karsak Deresini bu 

hale getiren şeref yoksunu. Seni elbet bulacağım. Biraz cesaretin varsa ben yaptım deki canına 

okuyayım.” Şimdi yapanı tasvip etmediğimizi, kesinlikle zaten gerekli işlemlerin yapılmasını. 

Alelacele de bulunmasıyla alakalı. Bundan önce de yine çöp konteynırlarıyla alakalı söylemiş 

olduğunuz yeraltı çöp konteynırlarının dışarı niye atıldığını. Vatandaşları uyarmamız gerekirken, 

duyarlılığa davet etmemiz gerekirken biz peki söylemlerimizi ve dilimizi, tabiri yerindeyse 
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mafya vari niye kullanıyoruz? Birazcık daha üslubumuzla alakalı bilmiyorum benim tarzım 

diyebilirsiniz fark etmez ama yapılanların doğru olduğunu buradan söylemediğimi ve 

yapılanların yanlış olduğunu söylemek istiyorum. 

--Meclis Üyesi: İyi yaptı ….. iyi yaptı ….. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: İyi yaptı kimse demez burada. Bunu ben demem. 

Bunu da ben diyecek bir hale getirmiyorum. Burada sadece 

--Meclis Üyesi:  
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Burada sadece karşılıklı konuşmakta 

istemiyorum. Sözü aldım özür dilerim yani lafımı şey yaparsam bitireyim. 

 Son dönemlerde de yine daha öncede mali kriterlerimizle alakalı tablonun 

yayınlanmasıyla alakalı buradan Emrah Abi’de söylemişti. Tekrardan bizim geçmiş dönemde 

mali tablonun internet sitesinden gün gün, dönem dönem yayınlıyorduk. Şimdi bu mali tablo 

yayınlanmıyor. Bu mali tablonun yayınlanmasını arzu ediyoruz. Geçmiş dönemde Gemlik 

Belediyesindeki yapılan durumun ve şuan ki günümüzdeki yanımızda olan Yalova Belediyesinin 

durumundan biz yaptığımız anlamında değil, yapılacak değil, sadece şeffaflık ilkesine 

dayandığımız için söylüyorum. Sadece dikkatli olmak için, şeffaf olmamız için. Bunu söylemek 

istedim Başkanım.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Buyurun Mahmut 

Abi. 

--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Sayın Başkan, Değerli Meclis 

Üyeleri. Bir hareketlilik var Gemlik’te. Duyuyoruz, görüyoruz. Ayın on ikisinde Odalar Birliği 

Başkanı geliyor. On dördünde temel atılıyor. On beşinde bir hareket var. Ama biz ben Gemlik 

Belediye Meclisi Üyesi olarak daha planları görmedim. Yani bir plan yapıldı. Planlar 

Büyükşehirde yapıldı ama biz hiç buna görgümüzle, bilgimizle katkıda bulunmadık. Ama 

bulunmamamıza rağmen de sonrasında da planları görmedik. Yapılacaklarla alakalı bir bilgi yok. 

Biz bunun neresinde olacağız. Nasıl katılacağız. Gemlik halkı bunun içinde olacak mı, 

olmayacak mı? Neresinde olacak? Bununla alakalı planlarla beraber bir bilgi sahibi olursak çok 

sevinirim. Teşekkür ederim.  

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

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım özür dilerim. Mahmut Bey’in şeyine iki 

kelime ifade edeyim mi? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun buyurun 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Problem yok. Şimdi nasipse TOG Başkanımız 

geleceğini söylediler. Nasipse Cumhurbaşkanımızın da geleceği söylendi. Daha önceden 

görüştüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımızdan Gemlik adına bir teşekkür randevusu demiştik. 

Bence buraya gelirseler isterseniz orada böyle bir randevu talebinde bulunalım. TOG 

Başkanımızdan da Gemlik’le alakalı okul sözünü de isterseniz gelmişken pekiştirelim isterim 

teşekkür ederim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, bütün konuşmacı arkadaşlarıma 

teşekkür ederim. Hem hatırlatmalar vardı içlerinde, hem bilgi isteme ihtiyacı vardı. Yine büyük 

mutlulukla gördüm ki bunun bütün belediye meclislerine de örnek olmasını istiyorum. Israrla da 

bu yüzden altını çiziyorum. Siyaset kokan, şov kokan hareketler yoktu. Ayrı ayrı hepinize 

teşekkür ederim. Gemlik’in farkı bu. Gemlik’ide diğer ilçeler bir adım atarken beş adım attıracak 

olanda bu. Emin olun. En güçlü yanımız. Bütün gruplara, bütün Belediye Meclisi Üyelerine ayrı 

ayrı teşekkür ederim. İyi Partinin kongresi yapıldı bu hafta. geçtiğimiz hafta sonu bende büyük 

memnuniyetle kongreye iştirak ettim iki arkadaşımız yarıştı hiç kimse kaybetmedi, biri kazandı 

ipi göğüsledi görev yapmaya devam edecek ikinci dönemi oldu sevgili  Ertuğrul YAVUZ o da 

burada hoş geldiniz demek isterim kendisine, Allah utandırmasın memleket için doğru işler 

doğru kararlar vermeye yönelik organizasyonlar yapın inşallah 

 Göçebe oyunlarını şimdi duydum mutlaka araştıracağız bakalım ne yapabiliriz? biz 

neresinde olabiliriz? Olabilir miyiz? Bir ayağını Gemlik’e belki bir bölümünü, belki konaklama 

noktasında bir kısmını Gemlik’e alabilir miyiz? Elbette merkezi idare tarafından organize edilen 
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bir durum varsa da Şamil Başkanım sizin de desteğinize ihtiyacımız olacak Memnuniyetle 

araştıralım bakalım  

Engelli  rampalarıyla alakalı öz eleştiri yaptım arkadaşlarım çalışıyorlar yani bir kısım 

alan toparlandı, toparlanmayan halâ çok yer var bunun utancını yaşıyorum engelliler gününde 

konuşma yapmadım kürsüde bunun utancı sebebiyle çünkü engelli yurttaşlar için henüz bir şey 

yapamadım ben şunu yaptım sizi düşünüyorum, seviyorum diye bileceğim bir durum ortaya 

çıkartamadım diye konuşma bile yapmadım eleştirinizi alıyorum, kabul ediyorum sevgili dostum 

daha da gayret kâr olacağız Fen İşleri Müdürlüğümüz Müdürümüz burda hadi beni utandırın 

Mustafa abi hızlı hareket edin yani,  

Rölyef sökülüp takılmıyor aslında sevgili  Barutçuoğlu açılış esnasında da duyurmuştum 

orada değildin galiba o orijinali değil hatta o sebepten dolayı henüz paralarını da ödemiş değiliz 

ilgili firmanın tek tek o harflerin tamamı kabartma, harfleri kabartma harfleri kabartma bir 

şekilde üç boyutlu getirilip yapıştırılacak onun üzerine geçici olarak onu o gün oraya 

yetiştirebilmek adına öyle bir formül yaptılar ürettiler o değişimlerin bedelini de biz ödemiyoruz 

bildiğim kadarıyla biz ödüyorsak ta o parayı öderken oradan keseceğiz sosyal konutlarla alakalı 

gündem komisyon raporu geldiğinde zaten görüşeceğiz onu orada konuşuruz uzun uzun kentsel 

dönüşüm konusunda müdürlüğümüzün yaptığı faaliyetlerle ilgili bir sorunuz ve peşine de ovada 

niye yapılmıyor? Deyişiniz vardı  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Gerek olduğunu…. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Elbette Gemlik’in kentsel dönüşüme 

muhtaç olmayan pek az yeri var  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Evet  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  112.000 nüfus 413 km²  köylerimiz de 

dahil pek çok noktada kentsel dönüşüme muhtaç bir durum var bütün bunların üzerine eğileceğiz 

niye o alandan başladığımız sorusuna da cevap vermiştik zaten bütün konuşmalarımızda, bir kere 

daha söyleyeyim o alan 1990’lı yıllarda aşağı yukarı 20-25 yıl önce 90 belki sonu kentsel 

dönüşüm alanı ilan edildi planlara böyle işlendi  

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Mehmet abi zamanında olabilir 2004 o 

tarihten bu yana o alanda kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi sebebiyle müteahhit de girmeyince 

bir durum ortaya çıktı köhnedi orası sokağı yok, kaldırımı yok yani çöp arabamız girmiyor ya 

öyle bir halde topçulara giriyor oradan aşağı iniyor o ara sokaklara giremiyoruz Belediyenin çok 

ciddi bir mülk edinme durumu var mülk açısından kuvvetli olduğu bir alan ve takdir edersiniz ki 

o alan da ovadaki gibi bir bölümü gibi eski binalardan oluşan Gemlik’in en eski mahallelerini 

içinde bulunduran bir alan bir yerden başlamak lazımsa oradan başlamak lazım diye düşünüp 

oradan başladık işe ondan sonra Kayhan Mahallesi, Demir subaşı Mahallesi ve Osmaniye’yi 

geçip akabinde de Dr. Ziya Kaya Mahallemiz ve Eşref Dinçer Mahallemizde ordaki aynı 

uygulamayı yapamayız çünkü zaten dönüşen çok ciddi bir yapı stokumuz var ruhsat vermeye 

devam ettiğimiz için burda farklı bir yöntem yine kentsel dönüşüm üzerinden ama ada bazlı ayrı 

ayrı adalar üzerinde çalışmak lazım, iyi bir örneğe ihtiyacı var Gemlik’in sosyolojik rapor geldi o 

alanlarla ilgili çalışmanın altlığı olan büyük memnuniyetle şunu söyleyeyim size kentsel 

dönüşümü %100 destekliyorum diyen yurttaş oranı %90 anketlerde çıkan %90 o bölgede ama 

şöyle de bir ilave yapıyor peşine ama beni mağdur etmeyin  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım onu şöyle açabilir miyiz? Yani ufak 

bir bölmek gibi olmasın bizim ovadaki niye çalışmamız yok derken şunun için söylüyorum ova 

şu an Gemlik’te de sorduğunuzda en riskli bölge olarak baktığımız ve dönüşülmesindeki 

sıkıntıları yaşayacaklarımızdan  bir tanesi dediğimiz yer işte sıvılaşma potansiyelinin en fazla 

olmuş olduğu yerlerden bir tanesi işte bizim çalışmalarımız yapmış olduğumuz zeminleri iyi 

….….. zeminlerinde birazcık daha sıkıntı olmuş olduğumuzu söylemiş olduğumuz bizim en önce 

ihtiyaç olan buradaki sıkıntıları yaşamadan önce bir planlamayla alakalı söyledik yani onun için 

söylüyoruz burada bir çalışma buradaki çalışmayı bu şekilde yaparsak buradakileri bu tarafa fikir 

üretmeyle alakalı bizim açmayla alakalı söylüyorum onun için merkezi noktada çalışmalardan 
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bir tanesi örnek olsun size de söylemiştim hatırlarsanız Ziraat Bankasının arka tarafında  Krom 

Sokakla şeylerin arasında bir kat yada iki katlı dönüştürülmesi mümkün olan binalarımızın 

olmuş olduğu yerlerle alakalı söylemiş olduğumuz en azından ufakta olsa millete yapıp işlettik 

yaptık böyle olduğunu gösterebileceğimiz yer olduğu için herhangi bir alt yapılarında buradan da  

başlamış gerektiği için söyledik onun için  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tamam teşekkür ederim bende 

anlatmaya çalışıyorum yani  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Çok özür dilerim not aldım da çok kısa ilave geçmiş 

dönem mecliste plan notu eklemek kaydıyla merkezde 5 katın mümkün olmasının kararı 

alınmıştı onu da hatırlatayım istedim sağ olun 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bir daha söylüyorum sevgili 

Başkanım katla alakalı konuşması gereken meclis değil 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Karar alındı zaten 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Onu söylüyorum 5’te olmaz, 8 olur, 

10 olur ben kat konusunda ben yorum yapmam konu  Büyükşehir’den iade olmuş o karar ama 

yine de bir daha söylüyorum yani biz orda yaptığımız iş sebebiyle yurttaşı can güvenliği 

konusunda garantiye alacak güvene alacak bir durum ortaya çıkarabilirsek bunu projelendirip 

götürebilirsek hem Büyükşehrimiz hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız şey yapmayacaktır 

direnç ve defans göstermeyecektir bir yerden başladık bugüne kadar hiç yapılmayan bir şeyi 

yapıyoruz yani o ilk etap 24 hektarlık alan çok yakında bütün detaylarıyla hem idarenin hem de 

meclisimizin önüne gelecek orada bir başarı hikayesi yaratabilirsek inanın çok daha kolay olacak 

kentsel dönüşüm kolay iş değil bak ne diyorum %90’ı %100 destekliyorum diyor kentsel 

dönüşümü ama beni mağdur etmeyin diyor yani geçen işte Büyükşehir meclisinde de Büyükşehir 

Belediye Başkanı’mız da söyledi özür dilerim Büyükşehir Belediye meclisinde değil deprem 

konulu bir toplantı vardı muhtarlar buluşması orada yurttaş elbisesi eskiyor yenisini alırken para 

veriyor, arabası eskiyor yenisini alırken para veriyor, evini yenisiyle değiştirirken para vermek 

çok işine gelmiyor böyle bir durum var yani Türkiye Belediyeler ve merkezi idare bütün eski 

binaları yıkıp yerine yenisini yapıp buyurun can güvenliği içerisinde yaşayın diyebilecek güçte 

değil ki böyle bir şey mümkün değil yani Türkiye’nin her yeri Türkiye deprem bölgesi 

dolayısıyla bir yerden başladık çok kısa sürede orada bir başarı hikayesi yazarsak bu algı da çok 

ciddi şekilde elimizi rahatlatacaktır bu burada oldu benim mahallemde de olsun diye 

bekleyecektir yurttaş  keşke mümkün olsa da bütün Gemliği aynı anda oturup aynı gözle bakıp 

çözüm konusunda bir durum ortaya çıkartabilsek bunu bu konuda uzmanlaşmış şeyler de kabul 

etmiyor bu büyüklükte düşünürseniz boğulursunuz içinde diyor İl Başkanımızın eski İl 

Başkanımızın kızını hangi kritere göre aldık dediniz arkadaşlar iki müdürlük kurdum inşallah bir 

gün üçüncü müdürlüğü de ilave edeceğiz biri kentsel dönüşüm müdürlüğü Gemlik deprem 

bölgesi diğeri sosyal hizmetler müdürlüğü kültür müdürlüğü üzerinden hizmet veremeyeceğimiz 

kadar ciddi bir boşluk var sosyal alanda oraya dokunmak adına bir müdürlük kurmuştuk bir 

müdürlükte inşallah araştırma ve geliştirme üzerine kurmamız lazım ARGE yok yani yazın 

200.000 nüfusa ulaşan bir ilçede ARGE müdürlüğü yok personel de yok biliyorsunuz BEBKA 

Avrupa birliği Avrupa’nın pek çok ülkesinin merkez bankaları belediyelerin yaptığı hizmetler 

sebebiyle bir sürü belediye hibe veriyor  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İPART 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  İPART hani Türkiye içerisinde bunu 

yazmak bir şeyde yurt dışında Avrupa birliğinden bir şey almak hibe almak noktasında mahir 

olmak lazım ve böyle bir personel alınmamış hiç belediyeye düşünülmemiş yani Fındıklı 

Belediyesinin 10.000 nüfuslu hibe aldığını görüyoruz yazacak biri varmış biz alamadık Gemlik 

İlçe Kaymakamlığımız Erasmusla ortak proje yapıyor bedelini Avrupa Birliğinden alıyor 

personeli var çünkü Gemlik Belediyesinin tarihinde yok arkadaşlar bu işe aldığımız çocuk benim 

kızım bu sene üniversite sınavına giriyor Allah hepimizin çocuğuna uzun ömür versin  

--Meclis Üyeleri : Amin  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  inşallah hepsini başarılı kılsın  
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--Meclis Üyeleri : Amin  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  bana birisi dese ki sınava sokmadan 

biriktirdiğin neyin varsa ver gönderelim çocuğunu gönderirim O okula ODTÜ mezunu bu çocuk.  

ODTÜ kamu yönetimini bitirmiş  üç binle   giriliyor bu okula üç tane dil biliyor arkadaşlar bana 

lazım yalvar yakar alıp getirdiğim çocuğu benim partim belki de kendi parti iç içe çekişmelerine 

konu etti diye birde şey yaptılar ya birde kız çocuğu bu ya böylede bir durum var  İnşallah  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Biz şahsiyetiyle ilgili konuşmuyoruz çok 

değerli bir insan olabilir ki öyle olduğunu   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Babasının İl Başkanlığı yapmış 

olmasını cezaya dönüştürmemek lazım  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Hayır ceza falan değil biz buradaki atamanın 

biraz siyasi bir tercih olduğunu soruyoruz  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Değil, değil yaptıklarıyla   

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bunu da sormak hakkımız yani   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Yaptıklarıyla yüzümüzü ağartır 

inşallah müdahale etmeyin tamam 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  İnşallah, inşallah müdahale değil  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ben bitireyim devam edeyim herkesin 

vakti kıymetli bak sitelerden gelenler var bizim iş ne olacak diye bekliyorlar bunlar ne 

konuşuyor burada diyenler var TÜBİTAK dedik inşallah merakla bekliyoruz iki yıl sürecek 

bildiğim kadarıyla çalışma  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: evet.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  sonuçlarını paylaşırlar umarım 

geminin  geldiğini yolda yürürken fark ettim ama sonuçlarından bilgi verilir diye umuyorum 

Suriye ile alakalı ben rahatsız edici bir şey söylemedim söyleyen varsa işitmedim ben yokken 

Emir Abi belki söylemiştir diye düşünüyorum Şamil Başkan Suriye konusunda  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Liderlerle alakalı  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Dünya liderlerinin birinci önceliği kafasında barışçı 

olması gerektiğini söyledim Şamil Başkan bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza herhalde bağdaştırdı 

ama ben o amaçla söylemedim ben bu yüzyılda halâ insanların barıştan yana olmamalarını 

eleştirdim  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet herkesin  aynı şeyi düşünmesini 

beklememek lazım elbette savaş kaçınılmaz değilse 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: evet  

            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  cinayettir diyen büyük önderimizin 

sözüne uygun hareket ediyoruz elbette ancak bu asla ve kata biz savaşmayız gibi bir durum 

ortaya çıkartmaz  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: evet  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Günü geldiğinde  bu millet bugüne 

kadar yaptığını bir kere daha yapar olur biter herkes alır alması gerekeni ve fakat bunu da bugün 

tartışarak bulabileceğimiz bir şey de değil bu sabaha kadar birbirimizi ikna edemeyiz Suriye’de 

10 yıl önce aşağılık terör örgütünün mensupları tarafından biz oraya sokulana kadar o anda 

bugün değil girmeseydik hiç oraya toprak bütünlüğünü şimdi savunuyoruz ya o tarihte de 

savunuyor olsaydık belki de bunları yaşamazdık bunu düşünüyor olmamızdan hiç kimse rahatsız 

olmamalı bu konuda kimin haklı olduğunu bu iki düşünce arasında tarih cevap verecek 20 sene 

sonra görecek nesiller bunlar bunu söylemişti, bunlar bunu söylemişti bunlar haklıymış 

diyecekler bugün için ne biz orda yer alacağız ne Türkiyecin toprak bütünlüğü adına yapmamız 

gerekeni yapacağız diyene ne de ya arkadaş oraya hiç girmeseydik 10 yıl önce Suriye’nin toprak 

bütünlüğü konusundaki görüşümüzü ifade etseydik ve buna uygun hareket etseydik belki de 

bunlar yaşanmazdı diyene de hiç kimse bir şey demeyecek kaldı ki hakarete varan bir şey bu 

mecliste hiç kimse de söylemiyor söylemez bununla da gurur duyuyorum bir kere daha ifade 

etmiş olayım  
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--Osman DURDU Meclis Üyesi:……………………….. yani siz toprak bütünlüğüne 

saygı duymuyorsunuz denince  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Şimdi deniliyor o  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Her zaman biz saygılı olduğumuz için öyle 

taraf olduk yani  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Toprak bütünlüğüne  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Türkiye tarihinde yani  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tamam düzeltelim toprak 

bütünlüğüne saygı duyuyoruz ama bununla olmaz  

--Meclis Üyesi: ………….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Ya şimdi Sayın Başkanım  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Siyaseti Cemil ACAR  

  --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Son bir cümle rica ediyorum  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Mehmet Emin ÖZCAMBAZ, Şamil 

YİĞİT, meclisin dışında yapsınlar biz Gemlik için doğru işleri tesis etmeye gayret edelim 

arkadaşlar  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Burada ufak bir liderlere atıfta bulunulduğu için 

söyledim yoksa bizim  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Kimse liderlere atıfta bulunmadı 

Başkanım 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Açıkladı sonradan Emir Abim söyledi onunla 

alakalı bir şey demiyorum yani benim söylemim ondan dolayıydı  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tamam üslup demişim not almışım 

ben o yazıyı hepimizin aklı var, vicdanı var birde duyguları var bazı şeyler akıl ve mantık 

süzgecinden geçirdikten sonra duygusal da konuşmaya olanak sağlıyor her zaman sadece 

duygudan uzak, duygudan mahrum cümleler sonuç getirmiyor sonuna kadar hakketti onu yapan 

bak bulacağım ben onu, bulacağım ben onu eğer 112.000 nüfuslu bir kente o deniz marifetiyle 

30.000.000’luk insanı yaşatan etrafında barındıran Marmara denizine üç kuruşluk çıkarı için onu 

yapan şeref yoksunu değilse ne demek lazım bilmiyorum ve bak 30 yıldır o dere kirletiliyor 30 

yıldır Çevre İl Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız yetkisi çerçevesinde üsluba 

uygun bir tonda ikazlarını yapıyor sonuç? Burada o derede yüzenler bir el kaldırabilir mi? 

çocukluğunda, bak bir Allah’ın kulu çıkıp bu üslubu vaktinde yapsaydı belki bu yaptığından 

vazgeçerdi o canına okumak 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bu üslup geldiğimizde bunların hiç biri 

düzeltmiyor Başkanım şunun için söylüyorum canına okumak tabiri gerekli işlemleri yapmak 

sonuna kadar en ağır cezayı vermek hukuk devletinde bize bunu gerektiriyor canına okurum 

demenizdeki  kastı bende canım yanıyor bende yapılanı doğru bulmadığımı da bunu söyledim 

ama bir Mülki İdare Amiri olarak size nefret ve şey söylemleriyle alakalı olarak söylüyorum 

çünkü şunun için biz pireden nem kapıp 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar birbirinize müdahale 

etmeyin Tekin  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Pireden nem kapıp yorganı yakan insanlarız 

biliyorsunuz son zamanlarda gördük öz dayı yeğenini vurdu işte yeğeni öz dayısını vurdu miras 

kavgası ufak tefek şeylerden Suriyeli çocuğu kendi ailesi evladı ne hale getirdiklerini duyuyoruz 

söylemlerinizle alakalı söyledim 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tamam sevgili Başkanım  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sadece duygusal yaklaşmış olduğumuza evet 

anlıyorum ama duygusal yaklaşırken de infial doğurmaması için söyledim  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  İnfial doğuracak bir tarafı olmaz 

Belediye Başkanları bunu söyledi diye insanlar birbirini vurmaz Sayın Cumhurbaşkanının 

üslubunu biliyorsun ya bayılıyor insanlar bak  
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--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Siz o zaman üslubu  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bayılıyor insanlar yani örnek 

alıyorum değil ama duygularım var benim insana ben ne diyebilirim ya üç gecedir benim 

arkadaşlarım ikiye kadar geziyorlar bulacağım onu diye bulacağım ben onu  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Zaten bulunsun ya 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bulunsun 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bulacağım yani kaldı ki 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bulunsun en ağır cezayı da verelim hep birlikte 

verelim  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tamam 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ne gerekiyorsa yani Çevre Korumadan mı 

verilecek? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bunu  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Büyükşehirden mi? Gemlik’ten mi?  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bunu yapan izin verin ama tamam bak 

ben hiç müdahale etmeden dinliyorum her birinizi ben konuşurken ne ise müdahaleye muhatap 

oluyorum kürsüyü yönettiğim halde üstelik bu üslup bir karşılık bulur 20.000 kişi izlemiş o şeyi 

Bursa’nın bütün gazetelerinde yazdı köşe yazılarına muhatap oldu  ölçüyoruz bunu dışarıda 

ulusal medyada haber oldu altındaki yorumlara baktığımızda o üslubun bu işe yakışmadığına 

dair yorumlar da geliyor buradan Belediye Başkanı mafya vari konuşuyor yakıştırması yakışık 

almaz, tipim bozuk ama gönlüm yumuşaktır benim ben o kadar da değil yani mali tabloyla 

alakalı bir eleştiri geldi Aksel Hanım yok galiba burada   

--Aksel TÜMER Mali Hizmetler Müdür Vekili: Buradayım Başkanım  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Aksel biz bildiğim kadarıyla kasaya 

giren çıkan parayı yazmıyoruz artık sebebi şu bu kadar borcun arasında hesapta parayı gören 

Aksel’in yanına gidiyor 300 kişi erkeksen yaz. ayrıca şeffaflık bankada kaç paran olduğunu 

yazmakla olmaz bak biz üç kişi yapabileceğimiz denetim komisyonunu beş kişi yaptık encümene 

hiç gerek yokken arkadaşımızı aldık bu konuda beni ne olur şey yapmayın yani ben olabildiğine 

denetlenmenin işe yarayan bir durum olduğuna inanan biriyim burada da uyguluyorum kendi 

grubumda karşı görüş ortaya koyan arkadaşlarımız olduğu halde yaptık hem de bunu lütuf ihsan 

etmedik asla da böyle bir şey çıkmasın benim yararıma bu bir hata yaparsam benim arkadaşım 

görmezden gelebilir Emrah partisinin ona verdiği terbiye gereği gereğini yapar görür bunu 

istediğimiz için şeffaflık bunu gerektirdiği için yaptık isterseniz Büyükşehir’de yaptığımız gibi 

yapalım üç kişiye düşürelim hepsini ama ben o paraları yazayım oradan yani böyle bir gerekçesi 

var latife olsun diye söyledim başka bir şeyi yok derseniz ki olsun Aksel buna muhatap olsun ne 

yapalım canım biz merak ediyoruz paylaşsınlar 12 Martla ilgili bu sabah bir kez daha Ticaret  

Sanayi odası Başkanımız aradı 12 Martta evet tanıtım var araçta gelecek aracıda getirecekler 

tanıtım için Cumhurbaşkanımızın katılımıyla alakalı henüz net bir şey yokmuş onu da bilmenizi 

isterim onu fırsata çevirmeliyiz burada bu güne kadar tek vücut halimizi orada gelen dışarıdan 

gelen yurttaşın görmesine olanak sağlayacak gibi hareket etmeliyiz bütün İlçe Başkanlarımız 

orada olmalı, bütün Meclis Üyelerimiz orada olmalı tek vücut biz Gemlik için yararına bu 

Gemlik’in yararına bir hale dönüşsün konusunda son derece kararlıyız diyebilmeliyiz o 

geldiğinde okul sözünü de beraber alalım bende çok istiyorum  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:……Randevu talep edelim….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elbette, elbette, elbette planları da 

hazırladık onları da toparladık gitmemiz lazım yani hani teşekkür ben teşekkür etsem ne olur 

etmesem ne olur Cumhurbaşkanına ama bu kentin onun yazacağı bir yazıya ihtiyacı var 

gideceğiz tabi  

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

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Selam vermek sünnet, almak farzdır 

Cumhurbaşkanımızın randevusunu da notunu almıştım söyleyecektim  

--Meclis Üyesi: Pazar yeri….. 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Pazar yeri nedir? 

--Meclis Üyesi: …………………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Zabıta Müdürümüz ben hiç ikaz 

etmeden bu Pazar yerlerinde ve esnafta vatandaşın aleyhine bir durum var mı konusunda ciddi 

şekilde gayret kâr bu konuda bir açık gördüyseniz mutlaka burada ikaz edelim biraz daha dikkat 

etsinler zabıtamız artık şeyde pazarda denetimlerini yapıyor özellikle etiket 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Ferhat Müdürüm 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……kesin yaptırım olmalı cezai işlem koymalıyız  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Hay hay varsa bu durumu somut 

şekilde ortaya çıkartan bir durum gereğini yapın derhal 

--Ferhat GEYİK Zabıta Müdürü: Tamam Başkanım Esnaf Odasıyla görüştük konuyu 

da planlamayı yapıyoruz onlarla da  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Tamam teşekkür ederim atladığımız 

bir şey 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım bittiyse bende bir şey eklemek istiyorum  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar cumartesi pazarı biz göreve 

geldiğimiz günden beri esnaf tarafından olmuyor noktasında kanaat belirtilen bir yer onların mali 

konularda bir sorun yaşıyorlardı o sorun encümen aracılığıyla halloldu pazarı kapatacağım hiç 

demedim cumartesi pazarını kapatacağım diye ama bu haliyle rantabl olmadığı bilgisi geliyor 

oturacağız pazarlı yerlerimize bakamıyoruz Perşembe pazarına oturup kafa yoramadım henüz 

Perşembe pazarında da çok ciddi sorun yaşıyoruz oranın kapalı hale gelmesi noktasında yap işlet 

devret üzerinden esnaf odamız, pazarcılar odamız ile görüşüyoruz tamamına bir çözüm buluruz 

kapatmak gibi bir çözüm söz konusu değil tam tersi bir duyum ortaya çıkmış Halit paşa 

Mahallesi muhtarımız geldi çünkü Cumartesi pazarı orada da var ya burayı mı kapatacaksın falan 

gibi yok yani o bölgede özellikle emekli yoğun bir bölge Balık Pazarı ve Kayhan Mahallesinin o 

arası Halit Paşanın olduğu Alemdar Caddesinin olduğu yer orda bir orayı kapatırsak insanları 

çok ciddi mağdur ederiz öyle bir niyetim yok  

--Meclis Üyesi: ………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Evet,  evet tabi bu tarafla da ilgili 

öyle bir inisiyatifim buna uygun kurulmuş bir cümle bende yok. Evet bu son olsun artık 

gündeme geçeceğiz  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Başkanım iki Müdürlük kurduk  üçüncüsünü de 

kuracağız dediniz bu noktada bir şey demek istiyorum 36 km’lik kıyı şeridine sahibiz her yerde 

vurguluyorsunuz yazın nüfusumuz 200 bin  dediniz belki geçiyordur, doğrudur insanların yazın 

buraya gelmesinin sebebi de deniz ve turizmdir bizimde bundan yaklaşık 6 ay önce bir 

önergemiz oldu Turizm ve Kıyı Sahil Müdürlüğü  kurulmasıyla ilgili bu müdürlüğün bence 

kıyaslamayayım gerçi de Gemliğe gerçekten ciddi anlamda çok büyük katkısı olacağını 

düşünüyoruz buna inanarak verdik, verdiğimizde de önergemiz bayağı geniş kapsamlıydı 6 ay 

oldu bir sonuç alamadık biz onu verirken tabi bu yaza yetişir Kumla ‘da ki bu bazı konulardaki 

keşmekeşlikten bu Müdürlük bizi kurtarır diye düşünüyorduk aynı Müdürlük Bursa Büyükşehir 

Belediyesinde var zaten bir alt Müdürlüğü görevini görecek belki daha hızlı sonuçlara 

erişmemize turizmden maddi manevi daha çok yararlanmamıza sebep olacak bir Müdürlük 

olarak gördük bunu sizden ve komisyondan ricam bununla ilgili artık bir çalışma yapılıp netice 

alınması  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Benim de sizden bir ricam var ne olur 

yetkimiz dahilinde olmayan işlere ilişkin öneriler yapmayın ya yani ben Sahil Çevre üzerinde ne 

denetleme ne herhangi bir işletmeye ruhsat verme hiç fonksiyonumuz yok çevre özür dilerim 

Sahil Çevre Dairesi Başkanlığı diye Başkanlık vardı bir yere bağlandı Müdürlük oldu Bursa 

Büyükşehir’de yetkin olan orası Kumla ’da o keşmekeşe son vermek noktasında 6 aydır 

girişimimiz var bizim de hani siz yapmayacaksanız bize bırakın yetkinizi devredin denetimini de 

o alanda yapılacak olan düzenlemeyi de biz yapalım memnuniyetle Milli Emlak’tan sizin izniniz 
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üzere ilgili alanların gelir ortaklığı modeli üzerinden kullanılmasına olanak sağlayalım bu sayede 

de oranın işgal altında olmasının önüne geçelim dedik en son 15 gün önce Büyükşehir Belediye 

Başkanımız ve 14 Daire Müdürü vardı yanında Başkanı vardı onlarla yaptığımız toplantıda bunu 

yineledik ama anladığım kadarıyla hem zabıtayı hem sahil düzenlemesini plaj oluşturulması ve 

işletilmesi işini Büyükşehir Belediyemiz kendi yapmak istiyor şimdi bu kadar yetkisiz 

olduğumuz bir yere ben niye Müdürlük kurayım ne yapacak benim müdürüm hiç yetkisi yok  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Müdürlüğü başka ilçelerde var Başkanım………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Yanlış yapmışlar hiç yetkisi yok 

çünkü şimdi ben Mezarlıklar Müdürlüğü kursam nasıl bir sonuç doğurur  

--Meclis Üyesi: Yetkisiz 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Yetkisiz yetkim yok yani defin işlemi 

yapamıyorum yer veremiyorum yeni mezarlık alanı tahsis edemiyorum ne yapacak o Müdürlük 

dolayısıyla iktidar partisi Bursa Büyükşehir’de Adalet ve Kalkınma Partisi olduğu için 

dinlemiyorlar ama onlardan rica edelim yaz sezonu geliyor bize devrederlerse  

--Meclis Üyesi: Neyi 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sahili, sahili evet sahilden derken 

Kumla ve Kurşunlu sahillerinden bahsediyorum  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ne yapacağız Başkanım  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Plaj ne açacağız  

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

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Plaj yapacağız plaj sahilde açmadım  

bak sahil denizi gören caddenin binaları olan  tarafında açtım  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Görsünler diyorsun yani 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Evet görsünler  

--Meclis Üyesi: ………….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Sahi söylüyorum bak vakit geliyor biz 

orada bir şey yapmazsak biz derken Gemlik Belediyesini kast etmiyorum Ya da Büyükşehir’i 

Belediyesi bir şey yapmasa geçen sene ondan önceki sene ne oluyorsa orda o olacak emlakçı 

getirecek karşıya şezlongları koyacak  para kazanacak üzerinden  bizde bakacağız karmaşık 

duruma destek istiyorum bu anlamda biz ya da yok illede biz yapacağız diyorlarsa Büyükşehir 

Belediyemiz aracılığıyla yapılsın o hale getirmeyelim işgal altına giriyor masalar atılıyor, 

restoranlar kuruluyor  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Yani zabıta denetimini Gemlik’ mi yapsın diyorsunuz  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Zabıta denetimini de biz yapalım şimdi 

orada esnafta şöyle bir durum var benim zabıtam gidiyor burası sahil kardeşim Büyükşehir’in 

Büyükşehir geliyor bizim şezlonglarımızı topluyor, masalarımızı alıyor sen necisin diyor e onlar 

saat 10:00’da personel gönderebiliyorlar akşam saat 08:00’de 09:00’da  alıyorlar gibi bir durum 

var  

--Meclis Üyesi: Sizin görüştüğünüz oldu mu Büyükşehir’le 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Elbette, elbette tabi Zeynep yazıya 

henüz cevap gelmedi değil mi? cevap gelmedi ama yeni Genel Sekreterimizin böyle bir tasarrufu 

olduğunu söylediler orda o son toplantıda doğrusu Yerel Yönetim eliyle yapılmasıdır o işin en 

kolay ben ulaşırım oraya elbette,  bu konuda  destek bekliyorum arkadaşlar evet gündem dışı  

--Meclis Üyesi: ……………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Hiç tereddüdüm yok  

--Meclis Üyesi: Yapılan her şeyi……………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Hiç tereddüdüm yok söz içki 

sattırmayacağım orada  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İçkili mekan açmadaki yetkini ……Kullansana 

ya  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Yok ama yok yani devrederse 

kullanırım  
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   --Meclis Üyesi: Başkanım Büyükşehir Belediye Başkanı biraz İnegöl…….. 

--Meclis Üyesi: O artistik patinaj o  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   İnegöl’de deniz yok o açığı kapatıyor 

dedi bak Osman DURDU 

-- Meclis Üyesi: He sağ olsun bizde de deniz var giremiyoruz demek ki öyle bir şey var 

sıkıntı var  
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet gündem dışı konuşmalar sona 

erdi. Teklifler başlığına geçebiliriz arkadaşlar,  

      --Meclis Üyesi: ………… 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aaa çok özür dilerim. Güzel. Evet, 

05.02.2020 ve 10.02.2020 tarihli olağan meclis görüşme tutanaklarını, tutanaklarının okunmuş 

sayılmalarını ve kabulünü eğer bir itiraz yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, var mı?  

      --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  …. 05.02.2020 tarihli……….……. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 05.02.2020 tarihinde,  

      --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Ve 1/22 nolu gündem maddesinin…… 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani biz biz biz  burda iki komisyona  

havale etmişiz ama Sehven yazılırken mi öyle yazılmış,   

      --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:   Sadece İmar Komisyonuna havale olmuş,  aslında 

İmar ve Hukuk Komisyonuna ortak havalesini söylüyorum. İsterseniz gündem maddesini de 

okuyayım. Doğu bölgesinde daha önce ruhsatı alınmış parsellerde tadilat projesi yapmak 

hakkının meclis kararıyla verilmesi önergesi. Bunu Hukuk ve İmar Komisyonuna ortak havale 

edilmesini rica ediyorum. Çünkü Hukuki bir durum da çıkabiliriz karşımıza,     

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi,  

      --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:   Sadece İmar Komisyonuna havalesi olmuş bu 

maddenin,  

      --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  ………… 

           --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  Hayır hayır havaleler sırasında sadece İmar 

komisyonuna havale olmuş, benim şuanda sizden talebim İmar artı Hukuk Komisyonuna beraber 

tekrar düzeltilerek havale olması,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam onu, bunu o dediğini gündeme 

alıp,  

     --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  Tamam.   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Atmamız lazım. Çünkü eğer Yazı İşleri 

Sehven bir hata yaptıysa tutanaklarda onu düzeltmeyi oyluyoruz şuan,  

     --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Tamam tekrar gündeme alalım o zaman,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Birazdan önergeler başlığında sözlü 

olarak söyle gerekirse alalım, öyle konuşalım. Evet, başka itiraz yoksa iki toplantı tutanağının da 

okunmuş olarak kabulünü ve elbette kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 

Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teklifler. Birinci Maddeye geçebiliriz.  

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

Mahallesi 852 ada 143 parselle ilgili yazısı.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İlgili gündem maddesinin İmar 

komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul 

edilmiştir.  

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

Mahallesi 215 ada 5, 6, 7, 8 nolu parsellerin imar planlarının eski haline getirilmesiyle ilgili 

yazısı. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz konusu gündem maddesinin İmar 

komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul 

edilmiştir. Üçüncü madde lütfen,  
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    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey 

Mahallesinde Kore Gazisi olarak vefat eden Mehmet BÜLBÜL ’ün isminin uygun görülen bir 

cadde veya sokağa verilmesi talebi ile ilgili yazısı.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddesinin Çevre 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul 

edilmiştir. Dördüncü madde lütfen,  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Kültür İşleri Müdürlüğü’nün, Gemlik Erzurum İli,  

Hınıslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine malzeme alımı ile ilgili yazısı. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet söz konusu gündem maddesinin 

Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy 

birliğiyle kabul edilmiştir.  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Kültür İşleri Müdürlüğü’nün, Gemlik Şanlıurfalılar  

Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine malzeme alımı ile ilgili yazısı. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar hem 5.maddeyi hem de 

6.maddeyi uygun görürseniz, altıncıyı maddeyi elbette okunmuş kabul ederek Plan Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesini istiyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul 

edilmiştir. Yedince madde,  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Belediyemiz ile  Gemlik 

Eğitimciler Kültür  ve Dayanışma  Derneği arasında  Ortak hizmet  Projeleri ve işbirliği 

protokolü imzalanması  ve uygulanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddesinin Hukuk 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul 

edilmiştir.  Sekizinci madde,  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa 1. İdare 

Mahkemesinin 2018/95 esas, 2019/1344 sayılı kararı ile, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri 

muhtelif parsellerde yapılan imar uygulamasına (Depolama Alanları 1. Etap)  iptal verdiğinden, 

davaya konu edilen bölgede iş ve işlemlerin devam etmesi,  en kısa sürede yeniden 18. Madde 

uygulamasını başlatabilmesi ve davacı kurum olan Gemlik Kaymakamlığı ile uzlaşma 

sağlanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Daha önce bu konu meclis gündemine 

gelmişti yine arkadaşlar,  o toplantıda Hukuk Komisyonumuzun da görüşüyle yerel mahkemenin 

sonuçlanması doğrusunda bir karar çıkmıştı. Yerel mahkeme aleyhimize sonuçlandı. İlçe 

Kaymakamlığımıza bağlı Mahalli, Milli Emlak Şefliğinin açmış olduğu dava konusu plan,  plan 

uygulaması iptal oldu. Dolayısıyla bu işi üst mahkemeler de uzatmak yerine Kaymakamlık 

Makamıyla uzlaşmak suretiyle yeniden 18. sinin yapılması noktasında yetki istiyoruz sizden, 

direk oylayalım istiyorum.  Evet, Buyurun;   

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Başkanım kelimenin içerisinde temyiz edilmemesi,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet evet,  

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi:  İbaresinin de yer alması gerekiyor. Onu da meclisin 

takdirine sunuyorum.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Güzel. Yazı İşlerimiz dikkat etsinler;  

Kaymakamlık Makamıyla uzlaşmak konusu, konunun temyiz edilmemesine dair bir uzlaşmadır. 

Aksi takdirde aldığımız kararın bir ehemmiyetli olmayacak,   

     --Meclis Üyesi: ……………. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya bizde diyoruz ama onlar etmesinler 

bide, 

     --Meclis Üyesi: ……………. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Belediye, belediye nasılsa bunu temyiz 

edecektir  deyip kendileri de etmesinler. Öyle oluyor bazen, evet söz konusu gündem maddesinin 

direk oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonra 

madde lütfen,  
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     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün,  İlçemiz Osmaniye 

Mahallesi 73 ada 38 parsel  ile ilgili yazısı. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet arkadaşlar 1/9 ‘u ve 1/10 ‘un da 

okunmuş olarak kabul edilerek İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün,  Gıda Bankası 

Uygulama   Yönetmeliği ile  ilgili yazısı. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi 11, 12 ve 13.Maddeler Sosyal 

Yardım İşleri Müdürlüğümüzün, Hukuk Komisyonu; yönetmeliklerini ve ilgili protokollerini 

neyse her neyse altlığında olan görsünler istiyorum bir taraftan ama bir taraftan da bir sonraki 

toplantıya kadar yetişmesi gibi de bir durum var. Aciliyeti olan bir şey, Halk Market açılacak, 

Gıda bankasıyla ilgili konuyu açamazsak yardım alamayacağız. Çünkü gıda bankacılar 

aracılığıyla yapar diyor kanun. Dolayısıyla 11, 12 ve 13’ü ve hatta 15.maddeyi de Hukuk 

Komisyonlarına havale ediyoruz. Ama bir sonraki birleşime kadar komisyon bu konudaki 

görüşünü lütfen raporunu hazırlayıp getirsin, aksi takdirde o toplantıya ben çekmek zorunda 

kalacam yetkimi kullanıp, bu maddelerin Hukuk Komisyonuna havalelerini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 14.Madde kaldı,  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, 2020 Yılı Ramazan 

dolayısıyla şartlı,  Şartlı Ayni ve Nakdi Bağış kabulü ile ilgili yazısı. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bunu özellikle ayırdım. Her yıl yapılan 

rutin bir iş bu. Bundan önce ne yaptıysak aynısını yapacağız. Dolayısıyla bu konuda şartlı ve 

şartlı ayni ve nakdi bağış kabulüne ilişkin bir karar almamız lazım. Direk oylamak istiyorum 

itirazı olan yoksa elbette,  derseniz ki yok buna da bir bakalım bunu da yollayabiliriz Hukuk’a,   

    --Meclis Üyesi: Belediyemiz……………. 

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

    --Meclis Üyesi: ……………. 

    --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Yazı, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yazı Sosyal Yardım İşleri 

Müdürlüğünden geliyor.  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım neyi kabul etçez biz. Şartlı ayni, 

    --Galip GÜR Meclis Üyesi: Almayı,   

    --Meclis Üyesi: Şartlı bağış,  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bu zaten ……. kabul edeceğiz ki yani,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dilek açıklar mısın? 

    --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü: ……………Başkanım……. 

geçtiğimiz her yıl olduğu gibi belediyemiz aracılığıyla yürütecek olduğumuz sıcak yemek 

yardımımız dolayısıyla her iki derneğimizle birlikte yine bu yılda çalışmayı planlamaktayız. Bu 

kapsamda belediye bütçesine malumunuz çok büyük yük getirmemesi adına, aynı zamanda 

sosyal yardımlaşmaya ve dayanışmaya ramazan ayının ruhuna uygun şekilde idrak edebilmek 

adına geçtiğimiz yılda bildiğiniz üzere odalarımızdan, borsalarımızdan, sanayicilerimizden hem 

ayni yani malzeme olarak hem de nakdi bağış kabul etmiştik. Bu yılda aynı sistemde çalışmayı 

devam ettirmeyi düşündüğümüz için ramazan ayı gelmesine çok yakın bir an önce bu kararımızı 

alalım, rahat rahat çalışmamızı yürütelim istedim. Saygılar sunuyorum.    

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet arkadaşlar merakta olduğunuz bir 

şey varsa atabiliriz komisyona sorun yok.  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım şey değil ya, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama bir daha ki toplantıya da gelsin 

istiyorum.  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Anlamak istediğimiz şu;  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya belediye zaten bunları yapabilir 

durumda,  bunu niye meclis karar veriyor.  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yapabilir değil ya, 
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     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hı,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Zaten bağış, ya bağış var da istemiyoruz mu diyoruz onu 

anlamadım ben,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Bağış alabilmek için meclis kararı,   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bağışı,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam gelsin bağış meclis kabul etsin bunu,   

     --Meclis Üyesi: ……………. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır hayır.  

     --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Şimdi 22 Nisan itibariyle,   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bizim,  

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Başkanım orda hukuki bir zorunluluk var,  

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

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi:  Hukuki bir zorunluluk var orda,  

     --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Evet,  

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Şartsız bağışı kabul edebiliyoruz, şartlıyı meclis kabul 

edebiliyor.   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eğer,  

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Ordan meclis kararı almak istiyoruz,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ramazan erzakı olarak diyorsanız ki ya 

adam şartsız şurtsuz bağışlasın, kimi de diyor ki sadece burda kullanılmak üzere bağışlamak 

istiyorum.  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: İstenen ne, neyi oylucaz şimdi onu almadım ben,   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ramazan etkinlikleri için erzak benzeri 

ayni ve nakdi ama ramazanda kullanılsın bu yemeklerde kullanılsın şartıyla yapabilecek olan 

bağışları alabilmek adına yeki almamız lazım sizden, bunu geçen sene aldık. Her sene 

alınıyormuş bu,    

     --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Evet,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bende dedim ki Dilek’e ya Dilek meclis     

5 sene görev yapıcak, al bir sefer Ramazan aylarında bunu,  bu iş için kararı aldırttır. Öyle 

yapalım. O yine içi rahat etmedi her yıl alalım Başkanım dedi, e peki dedim bende,  getirdik. 

Hukuk’a gönderebilirim isterseniz aklımızın arkasında bir şey kalmasın diyorsanız.  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Yo direk, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki. 

     --Dilek AĞDEMİR Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Teşekkür ediyoruz.   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İlgili gündem maddesini direk olarak 

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

okuyalım.  

     --Meclis Üyesi: Onbeş ’i,?  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onu Hukuk’a gönderdik. Evet. 11, 12, 

13 ve 15’i birlikte Hukuk’a dedik. Evet,  

      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Önergeler; Belediye Meclisinin 2018 yılında alınan kararı 

ile 4.000.000,00 TL. sermaye artırım kararı alınmıştır. Arttırılan sermayenin 24 ay içinde 

ödenmesi gerekmektedir. Fakat Belediyemiz inşaat sektöründen çıkmasından dolayı ödenmeyen 

sermaye taahhütlü 2.120.000,00 TL. sinin sermaye azaltılması kararı alınmak üzere gündeme 

alınarak görüşülmesini bilgilerinize arz ederim. Galip GÜR, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet bildiğim kadarını aktarayım. Daha 

önce Gemlik Belediye Meclisinde alınan bir kararla Gemtaş’ın sermayesinin artırılması 

konusunda bir karar verilmiş. Bu karar gereği de belediye Gemtaş’a borçlu görünüyor. Ya da işte 

bir taraftan da bu ay olmazsa, öyle mi? Bu ay olmazsa da cezaya düşücez gibi de bir durum var. 

Gemtaş’a gönderildiği dönem de inşaat faaliyetleri devam ediyordu ve Gemtaş’ın böyle bir 

sermaye artırımına ihtiyacı olduğu bilgisi de verilmiş, inşaat faaliyetlerini zaten sonladık. Sadece 

personel çalıştırdığımız bir yer, yatırım yapmamız gerekirse mutlaka yine belediye meclisin 
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gündemine getiririz ama bugün ihtiyacımız yokken  bile belediyenin bütçesinden oraya para 

aktaracağız gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu gündem, önergenin gündem maddesi haline 

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

Vaktimiz var mı komisyon için, 

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Direk görüşelim,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Direk mi görüşelim. O zaman biraz daha 

sen ayrıntılı bilgi ver,  

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Arkadaşlar şöyle bir olay var. Bu 04 Nisan 2018 tarihinde 

alınmış bir karar. Bunu biz 24 ay dediğimiz zaman, Nisan’ın 04 ‘üne kadar bu kararı almamız 

lazım. Çünkü süre geçiyor. Şöyle bir sıkıntımız var; Hükümet …….……. gelmesi lazım, genel 

kurul yapmam lazım benim de Gemtaş olarak o yüzden de bunu direk görüşelim derim. Ya bu 

konuyla ilgili siz gerekli açıklamayı yaptınız zaten, yani sonuç olarak burda temerrüt söz konusu  

yani sıkıntılı bir süreç bunu bu şekilde  kurtulursak iyi olur. Teşekkür ederim.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz almak isteyen var mı?  

    --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sayın Başkan bu konu benimde daha önceki 

dönemde meclis üyeliğim zamanda red oyuma karşılık meclisten geçti ama sonuçta bir ortada bir 

karar var. Şuanda Gemtaş Şirketinin inşaat faaliyetinin sürdürmesi, sermaye artırımına bence 

engellemez. Biz dolayısıyla alınan kararın uygulanması belediyenin o sermaye parasını Gemtaş 

şirketine aktarması kanaatiyle bu önergeye Red oyu vericez. Teşekkür ederiz.  

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki, teşekkür ederim.  

   --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yani önergeyi alıp direk oylamak,   

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündeme aldık.  

   --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Gündeme aldık, direk oylayacaksak bizimde red 

olarak söylücez.  

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki. Söz konusu gündem maddesinin 

direk olarak oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Milliyetçi Hareket 

Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi Red, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.  

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İlçemizde vatandaşlarımızın cenaze işlemlerinde cenaze 

yakınlarına ve taziyeye gelecek vatandaşlara destek olmak amacı ile taziye çadırı, gerekli 

müştemilat ve personel hizmetlerinin verilmesini istiyoruz. Hemşerilerimizin acılı gününde 

yanında olmak acısını paylaşmak ve yüklerini bir nebze olsa hafifletmek adına bu önergeyi 

vermiş bulunmaktayız. Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sağlık İşleri Müdürümüz burda mı? 

Yok. Bunu daireye havale edecem direk gündeme almadan, bir ay içinde ne yapabiliriz 

konusunda bu işe ilişkin bir ayrıntılı rapor istediğimi de iletin kendisine, ee gruplara da iletelim 

bunu,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım oraya …… yazıyor. Hizmet içinde 

belediyemizin personel ihtiyacı da olcak  oraya, teşekkür ederim. Sağ olun.  

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

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: ………….. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet evet o uzunmuş okumayalım.  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: ………. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ….. sizin mi bu,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: ………. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar Milliyetçi Hareket Partisi 

tarafından bir önerge getirildi meclise, bunun birer nüshasını gruplara da verir arkadaşlarımız. 

Bir paragraf okusun mu? O bile beş dakika ya,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi:  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: tamam. Peki. İlk paragrafı okuyalım. 

Site sakinleri anlatsın bari deme o olduğunu, tamam.  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İlçemiz Orhaniye,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: …… aslında şu var, 
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     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben o paraftan sonra söz vercem 

Başkanım.  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam.  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İlçemiz, Orhaniye Mahallesi, 342 ada, 31 parsel, İbrahim 

Reis Sitesi A, C, D ve E malikleri 6306 sayılı kanun kapsamında 2017 yılının 6.ayında riskli yapı 

tespitini yaptırmış olup, binalarını yıktırmış ve yeniden yapım için Gemlik Belediyesinden 2018 

yılında ruhsat almışlar, fakat müteahhitleri ile aralarındaki problem nedeniyle inşaat yapımına 

başlayamamışlardır. Bu arada 2013 yılında 6306 sayılı kanun kapsamında B blok malikleri 

sadece kendi bloğu için riskli yapı tespiti yaptırmış ve riskli yapı tespiti yapılmayan diğer yapı 

maliklerinden muvafakat almadan binalarının yıkılıp yeniden yaptırmalarına rağmen; diğer 

blokların (A, C, D, E) 2018 yılında benzer işlemi yapmak için aldıkları ruhsat ile kendilerini 

mağdur ettiklerini iddia ederek İdare Mahkemesinde dava açmışlardır. Ancak 6306 sayılı 

kanunun uygulama yönetmeliğinin 15.maddesinin 8.fıkrası bu durumdaki parsellerde yapılacak 

uygulamaların hangi usullerde yapılması gerektiğini açıkça anlatmaktadır. Bu bağlamda aynı 

kanun kapsamında bir parsel içinde iki farklı uygulamada; bir blok 2013 yılında muvafakat 

almaksızın binasını yeniden yapılabilirken, daha sonra diğer blokların yapılmasına muvafakat 

şartını öne sürerek engel olmaya çalışmaktadır.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, uzun zamandır yurttaşlarımızı 

uğraştıran komşu komşuyu nerdeyse komşu komşuya düşüren bir durum ortaya çıkmış ordu. Söz 

konusu önergenin gündem maddesi haline getirilmesini önce oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yine önergeyi veren arkadaşlarımızın 

tavsiyesiyle hem Hukuk hem İmar komisyonuna havalesini oylarımıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sen iki komisyonda da yoksun galiba, 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: …… 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha tamam güzel. Mutlaka görüş alsınlar 

diyecektim.  

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi:  Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne vatandaş  ve     

STK ‘ların verdiği dilekçeler aylar geçmesine rağmen çoğu zaman hiçbir şekilde cevap 

verilmemiş diye şikayetler duymaktayız. Böyle bir durum var mıdır? Varsa eğer olumlu yada 

olumsuz cevap vermek için resmi sürenin dolmasına rağmen neden dilekçelere cevap 

verilmemektedir? Saygılarımızla,  

     Emsal olarak 06.11.2019 tarihli 19475 ve 19476 sayılı dilekçelerin cevapları taraflara 

ulaştırılmamıştır. AK Parti Grubu.  

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bunu da gündeme almıcam, direk 

dairesine havale edicem. Yazı İşleri tebligatını yapsın. Fen İşleri Müdürümüzde toplantılar uzun 

sürünce bizim müdürler erken kaçıyor hepsinin işi var herhalde, 

    --Meclis Üyesi: ………………… 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Sigaradalar mı? Tamam.  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım bir öncekini  Kentsel Dönüşüme de 

Komisyona dahil etsek isabet olur.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir taraftan da İmara gerek yoktu 

deniliyor.   

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Görüş….. 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Görüş versin bence,  

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: İmar olmaz olur mu,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki.  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Kentsel Dönüşümü de dahil edelim,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu önergeyi Fen İşleri dairemize havale 

ediyoruz.  Onlarda aynı şekilde hızlıca bütün gruplara bilgi versinler bu konuya ilişkin.  

      Bir önceki gündem maddesinde de Hukuk, İmar ve Kentsel Dönüşüm komisyonlarına 

şeklinde düzelterek yazalım. Uygun mudur arkadaşlar, tamam. Sonraki önerge.   
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    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik Belediyesi sınırları içinde bulunan çöp 

konteynerlerinin yanlarına cam, kağıt, plastik kutularının yerleştirilerek geri dönüşüme 

kazandırılması kapsamında gerekli çalışmaların yapılmasını AK Parti Grubu olarak arz ederiz. 

Saygılarımızla.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Temizlik İşleri Müdürümüz 

memnuniyetle aldı, kabul etti. Dairesine yolluyoruz bu konuyu da, teşekkür ederim. Bir sonraki,  

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde uygulamasını gördüğümüz 

fakat Gemlik İlçemizde ihtiyaç olduğunu bildiğimiz hasta ve engelli vatandaşlarımızın evden 

hastaneye, hastaneden eve nakilleri ile ilgili dört kişilik bir birimin oluşturulması ve bu birime 

bağlı nakil aracının tahsis edilmesini arz ederiz. Saygılarımızla, AK Parti Grubu. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bunu, bu konuyu Özel Kalem 

aracılığıyla takip ediyorum zaten. Çok yakında araç hazır arkadaşlar, içine üç tekerlekli 

sandalyeyi kilitleyebileceğimiz bir sistemde yapıldı. Refakatçi koltukları da olacak yanında, 

engelli kardeşlerimizin telefon açması halinde hizmetine sokabileceğimiz bir arabamız hazır, 

bütün bu değişikliklerin TSE standart altına alınması gerekiyor gibi bir durumdan dolayı işlem 

yapıyorlar. O gelecek.  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Personel de lazım oraya herhalde, 

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

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Kendisini bilemeyen insanlar var,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Büyük bir yani Güvenliği de sağlayacak, sağa sola 

çarpmayacak  böyle bir,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kilitliyor tabi. Yani tekerlekli 

sandalyeyi aracın bir koltuğu durumuna getiriyor.  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sabitliyor,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sabitliyor. Teşekkür ederim. Bunu Özel 

Kalem’e yolluyoruz. Hasta kabul içinde uğraşıyoruz bağışçı üzerinden, özür dilerim. Hasta nakil 

aracı içinde benzer bir durum söz konusu.  

     --Meclis Üyesi: ……….. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet evet böyle bir şey. Evet,  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik’te,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sonraki önerge,  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik’te tarihi değeri ve önemi olan birçok yapı olduğu 

bilinmekte ama ne yazık ki ilçemiz sakinleri bile defalarca önünden geçtiği tarihi 1000 yıl 

geçmişe kadar dayanan bir çok yapıdan habersiz tarihi yer ve objelere yerin önemini ve 

dönemini belirten açıklamalar yazılmasının bu yapıların bilinmesi ve korunması açısından 

önemli olduğu kanaatindeyiz.  

      İlçemizde kurulu olan Gemlik Tarihini Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği ile 

Belediyemiz arasında bir iş birliği protokolü yapılarak mevcut yerlerin önlerine açıklamalar 

yazılması ve restore edilmesi gereken tarihi yerlerin tespitini yaparak Belediyemizin Kültür ve 

Turizm Bakanlığına bildirilmesinde yardımcı olmasını, İyi Parti Grubu olarak talep ediyoruz.   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki bunu biz Başkanlık Makamı olarak 

takip edelim ama protokolle ve içeriğiyle alakalı biraz daha bilgi paylaş bizle olur mu? Burda 

değil şeyde evrak üzerinde, yapılacak protokolün içeriğiyle de alakalı hazırlayalım getirelim 

beraber meclise, tamam. Var mı başka önergemiz, devam edelim.    

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Balıkpazarı Mahallesi, 1 nolu ve 2 nolu caddeler ilçemizin 

en çok kullanılan caddeleri arasında yer almaktadır. Bilhassa yaz aylarında Kumla – Armutlu 

gibi yazlık bölgelere gidiş gelişlerde yoğun şekilde kullanılmakta, bu iki caddemizinse yolları 

kötü durumda, İlçemiz için önemli olan bu iki Caddenin tekrar asfaltlanmasını ve yaya geçiş 

noktaları belirlenmesi İyi Parti Grubu olarak talep ediyoruz.  

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kaldırımları için çalışıyoruz. Kumla 

caddesinin Kumla caddesinden başlayarak,  bir kere şeyi düzeltelim.  

   --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Avukat Özgür AKSOY caddesini…  
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   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, biri Avukat Özgür AKSOY 

Caddesi diğeri Şehit İbrahim, İdris BÜYÜKDÖNMEZ;  

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Bunu bilerek böyle yazdım. Çünkü Google da hale öyle 

geçiyor bunu da diyeceğinizi tahmin ettim. Onu da belediye aracılığıyla yani Google haritalardan 

düzeltirsek de çok iyi olur.    

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Güzel. Bunu Fen İşlerine daireye havale 

edicez.  Zeynep o asfaltlarının üzerinde ciddi sorunlu alanlar var. Bir kere kurumlardan görüşleri 

alalım, bakalım. Oraya altyapı adına yapılacak bir şey kaldı mı? 

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

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha,   

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

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim.  

     --Meclis Üyesi: ……….. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok biz, biz yaz aylarında yapmayız 

ona dikkat ederiz ama işte AYKOME Koordine ediyor bu işleri ya. Devam edelim lütfen,  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Bursa Büyükşehir 

Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin Geçici 2.maddesine istinaden, arka bahçe mesafeleri mevcut 

teşekküle göre ruhsatlandırılmaktadır. Farklı zamanlarda farklı ruhsatlar düzenlendiğinden 

mağduriyet yaşanmakta olup, arka bahçe mesafelerinde uygulamaya standart geliştirilmesi 

hususunda, konunun meclis gündemine alınmasını arz ederim. Bülent ÇİÇEK, Alpaslan EKER, 

Dursun YAVUZ.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ortak önerge, peki. Söz konusu 

önergenin gündem maddesi haline getirilerek İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza 

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

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik’te bulunan Kütüphanenin Üniversite 

öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamadığı mevcut Kütüphanenin yerinin küçük olması, çalışma 

saatlerinin Üniversite çıkış saatlerine uymadığından kaynaklı gece 12.00 ‘ye kadar açık kullanım 

alanının geniş kapsamlı şehir merkezine yakın ve öğrencilerimizin bölüm kitaplarının da 

rahatlıkla bulabileceği bir kütüphane kurulmasını,  ayrıca kurulacak olan bu kütüphanede  maddi 

durumları zayıf öğrencilerimizin part-time olarak çalıştırılmasını talep ediyorum. Nihat ÇETİN.   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki. Teşekkür ederim. Komisyona 

havale etmicem. Bende çok istiyorum Nihat abi bir kütüphanenin yerini değiştirmeyi, hatta 

ilgilendiğim bir yer daha var. Seçim döneminde de anlattık insanlara. Atatürk İlkokulunun karşı 

tarafında Kent Müzesi olacak yerin hemen alt tarafında iki tane eski bina var.  Biri eski 

şaraphane diye anılıyor, bide onun yanında biri tarihi biri anıt yapı gibi bir ismi de var onların, 

onların kamulaştırılması üzerinden o alanda bir kütüphane yapmak istiyoruz. Bu kütüphane de de 

biz göreve geldiğimiz de beşte kapanıyordu kütüphane şuan saat sekize kadar açık, halen şikâyet 

devam ediyorsa onu üzerinde bir daha konuşarak değerlendirelim.      

    --Nihat ÇETİN Meclis Üyesi: Özellikle Hukuk Fakültesi öğrencileri ve üniversite de 

okuyan öğrenciler bu konuda çok sıkıntılı. Şuanda mevcut Gemlik’te yaşayan öğrenciler belki 

sıkıntı olmayabilir ama bu öğrencilerin beşten sonra açık olacak veya ders çalışacak hiç bir 

kütüphanenin olmadığını ve bundan dolayı da büyük sıkıntılar yaşadığını o tamamen Hukuk 

Fakültesinin orda okuyan öğrencilerin talepleri olduğunu bildiriyorum.   

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

   --Meclis Üyesi: …………. 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Fakültenin içinde bir kütüphane var. 

Kaynak konusunda yardım yapacağımıza dair bilgiye de verdik liste verirlerse,   

    --Nihat ÇETİN Meclis Üyesi: Oradaki oradaki kütüphane müdürü, Başkanım ordaki 

kütüphane tam sınıftan olma kütüphane, bizzat kütüphaneyi yerinde gördüm. Kütüphanenin 

içerisinde öğrencilerin yararlanacak ve ders şey yapacak k hiçbir materyalin bulunmadığı açık ve 

net,   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim.  



Sayfa 23 / 23 
 

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım bende bu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Eski 

İstiklal Caddesindeki Kaymakam evi sonra ……...rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan yerde 

üniversite öğrencilerine çok yakın bir yer, şuanda boş kapalı kitli duruyor bir bahçesi var. İki 

katlı içerisi de gayet geniş büyük Milli Eğitim Bakanlığının herhalde orası Milli Eğitim 

Müdürlüğünün, ordan talep edilip orası bir kütüphaneye çevrilebilir, üniversiteye yakın hukuk 

fakültesi öğrencileri için güzel bir yer olabilir orası. Bahçesi de var, uygun bir yer.   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bakmak lazım, eski bina yani.                    

99 depreminden sonra ilk boşaltılan bina orası, Hastanenin  oraya villa yaptı dönemin 

Kaymakamı oraya çıktı. Orası da işte boş kaldı diye kıymetli de bir lokasyon kullanılıyor bir 

şekilde ama bir bakmak lazım. Yani   olur mu olmaz mı konusunda,   

     --Meclis Üyesi: ………. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O bizde.   

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İlçemizde okuyan Üniversite öğrencilerimizin ana 

kampüsteki panel, sempozyum gibi çeşitli sosyal faaliyetlere katılım sağlayabilmeleri için gidiş – 

dönüş günde en az 3 kez olmak üzere şehir merkezinden Uludağ Üniversite ana kampüsü ulaşım 

seferleri düzenlenmesini talep ediyorum. Meclis Üyesi Nihat ÇETİN.   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ulaşımla alakalı keşke elimizden bir şey 

gelse, Büyükşehir’e aktaralım bu konuyu, talepte bulunalım. İnşallah yardımcı olurlar. Gruplarda 

destek verirler orda. Mantıklı aslında. Uludağ Üniversitesine burda şikayetçi arkadaşlar sosyal 

hayat yok o yok bu yok derken Fakülteye gidelim. Bari Görükle kampüsüne gidelim diyorlar ya, 

onlara ulaşım desteği verilmesi konusunda bir önerge. Büyükşehir’e aktaralım bunu. Evet 

önergeler sonuçlanmıştır arkadaşlar. Eğer sizin içinde uygunsa raporlar başlığını bir sonraki 

birleşimde yani,   

   --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: ……... 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha evet. Sözlü olarak öner şimdi onu.  

   --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: 05.02.2020 tarihli toplantıda 22 nolu gündem 

maddesinin Hukuk Komisyonu ve İmar Komisyonuna ortak havalesini öneriyorum.   

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Daha önce sadece Hukuk’a mı gelmiş. 

   --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  Sadece Hukuk, ay  sadece İmar, 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sadece İmara gelmiş. Peki. Arzu 

Hanımın sözlü önergesini izin verirseniz gündeme alıp aynı haliyle hem Hukuk hem İmar 

Komisyonuna havale etmek istiyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

      Bir sonraki birleşim Pazartesi günü saat yine 17:00 de uygunsa herkes için uygundur. 

Peki. Pazartesi görüşmek üzere toplantıyı kapatıyorum arkadaşlar.  
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