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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 05 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTI GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 

 

                TOPLANTIDA  BULUNANLAR :  Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı 

                                                   ÜYELER:  Emir  BİRGÜN,  Bayram DEMİR,  Mert 

DİMİLİ, Ercan BARUTÇUOĞLU, 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: Oğuz HANÇER, Galip GÜR, Elif ACAR  

 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Meclis toplantısı için gerekli 

çoğunluk var. Gruplar adına mazeret belirtmek isteyen arkadaşlarımızdan, mazeretli 

arkadaşlarımızın isimlerini rica edelim. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Elif ACAR,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elif ACAR, 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Galip GÜR,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Galip GÜR,  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Oğuz HANÇER  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Oğuz HANÇER.  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Eksik olan arkadaşlar gelecekler 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, eksik olan arkadaşlar, geri 

kalanlar gelecek o zaman öyle mi? Peki, Belediye Meclis Üyelerimiz Elif ACAR, Galip GÜR 

ve Oğuz HANÇER’in mazeretli olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 1/7/2020 ve 3/7/2020 ve 6/7/2020 tarihli üç ayrı 

olağan meclis görüşme tutanağının okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

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

arkadaşlar?  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Faaliyet raporundaki bir cümle… Cumhuriyet Halk 

Partisi ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu arada kayıtlara geçmesi adına 

arkadaşlarımız mikrofon dolaştıracak mı toplantıda? 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Anlaşıldı mı Başkanım?  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kayıtlara geçmesi noktasında bir 

kere daha rica edelim. 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında, oylamada 

Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kabul oyu işlenmemiş. Onun düzeltilmesini istiyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki, Yazı İşlerimiz raporda gerekli 

düzenlemeyi yapsınlar tutanaklarda. Cumhuriyet Halk Partisinin kabul oyu şeklinde 

düzeltelim. Buna itirazı olan var mı arkadaşlar? Yok, bu haliyle düzeltilmiş, düzeltilmesi 

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

edilmiştir. Sevgili arkadaşlar birlikte olmadığımız bir aylık süre içerisinde önemli günlerde 

vardı. Bizi üzen şeylerde oldu. Mutlulukla, tebessümle yâd ettiğimiz anları da yaşadık. 

Öncelikle 15 Temmuz atlatıldı bu arada. Bir arada olmadığımız dönemde. Memleketi bölmek, 

bu milleti ayırmak, ayrıştırmak, devlet içinde devlet kurmak, bir ihanete bürünmek noktasında 

aklında her kimin ne varsa bir örnek olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Allah bir daha öyle  
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bir gün yaşatmasın milletimize. Ama bunu sağlamanın da bizim elimizde olduğunu asla 

unutmamak lazım. Bizimde her söylediğimizi, özellikle siyaset yapan, toplumun önünde 

bulunan insanlar olarak iki kere düşünüp, tartıp söylememiz gerektiğini atlamamak lazım. 

Hep söyledim. Seçimlerden önce her konuşmamda anlattım. Ne zaman ayrıldık, ayrıştık, 

bölündük o zaman yok olduk. Ne zaman bir araya geldik yumruk gibi güçlü bir duruş 

sergiledik, yeniden var olduk. On altı kez yıktılar bizi, yıkılabilen bir milletiz bu belli. “Hiç 

tarih tekerrür eder miydi ibret alınsaydı” diye bir atasözümüz var. Bir daha bizim de fırsat 

vermememiz lazım. Herkesin bunun sorumluluk ve bilincinde bir ömür tüketmesini 

diliyorum. 24 Temmuz geçti yine bu arada. Gazetecilerimiz ve basın mensuplarımızın 

bayramıydı. Onları da huzurlarınızda günlerini tebrik etmek noktasında yâd etmek istiyorum. 

Mübarek Kurban Bayramımızı atlattık çok yakın bir zaman içerisinde. Buruktu, bu pandemi 

covid-19 salgını sebebiyle. Yine doya doya kucaklaşamadan bir bayram geçirmek zorunda 

kaldık. Omuz omuza, kol kola, yan yana bayramlarda buluşmayı dilediğimi belirtmek 

istiyorum. Türkiye Cumhuriyetinin tapusu diye nitelendirdiğimiz Lozan Barış Antlaşmasının 

97. Yılını yine geçirdik geçtiğimiz dönemde. Bu vesileyle hem İsmet İNÖNÜ’ye,  hem büyük 

önderimiz Mustafa  Kemal ATATÜRK’e   ve onların bu uğurda mücadele verdiği silah 

arkadaşlarına, şehitlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kıbrıs Barış Harekâtının 

yıldönümüydü,    yine bu arada geçti. Hem 46 yıl önce büyük bir kahramanlık örneği gösterip 

mazlumların yanında olan, Türkiye Cumhuriyetini,    o  dönemin   Başbakanını, Başbakan 

Yardımcısını Sevgili Bülent  ECEVİT’i,   Sevgili   Necmettin ERBAKAN Hocayı rahmetle ve 

minnetle anıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kıymetli mensuplarını bir kez daha sevgiyle, 

saygıyla yâd etmek istiyorum. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubunun beş babayiğit 

şeklinde harekete geçerek Gemlik’te kurmaya başladığı, Türkiye’nin ilk yerli ve elektrikli 

otomobilinin üretileceği işletmenin, fabrikanın inşaatının başlama töreni vardı. Sayın 

Cumhurbaşkanının da katılımıyla. Bütün Türkiye’nin gözü Gemlik’teyken, Gemlik’te böyle 

bir organizasyon da yapıldı. Bir kez daha bu fabrikanın Gemlik’te kurulacak olmasından ve 

umuyoruz ki nimetlerinden de Gemlik’in faydalanabileceği noktasından hareketle 

mutluluğumuzu ifade etmek istiyorum. BAL ligindeydik geçen yıl Gemlik Sporumuzla. 

Maalesef küme düşmüştük geçtiğimiz yıllarda. Şimdi yine bir Gemlik takımımız, Gemlik 

Vefa Spor Kulübümüz geçtiğimiz günlerde Türkiye’de BAL Liginde, Bölgesel Amatör Ligde 

Gemlik’i temsil etme hakkını kazandı. Vefa Spora, Gemlik Vefa Spora, onun alın teri akıtan 

topçularına, emek sarf eden yöneticilerine ve başkanına teşekkürlerimi sunuyorum. Umuyoruz 

bütün kenti mutlu edecek bir performansla BAL’da bizi temsil edecekler. Bu arada atamalar 

oldu. Üzüldük Gemlik İlçe Kaymakamımızı, Sevgili Yaşar DÖNMEZ’i gönderdik buradan. 

Kendi talebiyle ortaya çıkan bu durumdan dolayı, ayrışmadan yâda şöyle diyeyim hepinizin 

adına rahatça söylüyorum. Bütün siyasi partilerimiz bir parça hüzünle gönderdik Sevgili 

Yaşar DÖNMEZ’i. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah mahcup etmesin.  

           Yeni Kaymakamımız Sevgili Hasan GÖÇ göreve başladı. Ona da Gemlik’te, 

Gemlik’in barış ve huzur kenti olması noktasında şimdiden kolaylıklar diliyorum yapacağı 

görevde. Hoş geldi İlçemize. 

         Başsavcımız görev süresi dolduğu için tayin oldu. Onun yerine de büyük bir mutluluk ve 

memnuniyetle ifade etmek isterim ki bir kadın, İstanbul Sözleşmesinin tartışıldığı bu günlerde 

atandı ve Gemlik’e Başsavcı olarak göreve geldi. Büyük bir memnuniyetle karşıladık. Hoş 

geldin dedik her ikisine de. Başsavcımız Hilal BOZDAĞ’a da görevinde başarılar diliyoruz.  

Dedim ya bizi üzecek şeylerde oldu. Mersin’in Mut İlçesinde şehit olan askerlerimize, Van’da 

keşif uçağı düşmesi sonucu şehit olan polislerimize ve Siirt’te terör saldırısında şehit olan 

polislerimize Allah’tan rahmet ve onların yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı 

dileklerimizi, sabırlar, sabır dileklerimizi iletmek istiyorum.  Sakarya’da yaşanan yine 

patlamada şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İyi şeyler de oluyor. Bugün 

doğum günü olan Sevgili Meclis Üyemiz     Mert DİMİLİ’ye,   2 Ağustosta     üç günle 

ıskaladı    doğum  gününü kutlayan yine kıymetli   Meclis    Üyemiz Sevgili Songül 

ŞANLI’ya, bugüne kadar yaşadıkları hayattan çok daha güzel günler geçirmelerini diliyor ve 
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 tebrik ediyorum bütün arkadaşlarım adına. Daha nice güzel yaşlar yaşatsın Allah diye de 

sözlerimi bitirmek istiyorum. Umarım eksik bir şey bırakmamışımdır. Açılış konuşması 

olarak kabul edebilirsiniz. Gruplar adına da konuşma yapmak isteyen arkadaşlarımıza söz 

verebiliriz. Buyurun Sayın BARUTÇUOĞLU,  

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

maskemi çıkartıyorum. Ha önce fotoğraf alacaksanız bir takayım. Örnek olmamız lazım 

çünkü bizim. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, belediyemizin çok değerli çalışanları, değerli 

izleyiciler, değerli basın mensupları ve bizi izleyen bütün Gemlik halkını şahsım ve Ak Parti 

Grubu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize 

olsun diye Cenabı Haktan niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar ben kısa kısa, kronolojik sıraya 

göre gündeme getirmek istediğimiz, gündem dışı konuları anlattıktan sonra sözü İlçe 

Başkanıma vereceğim. İlçe Başkanıma devredeceğim. O da bazı konularda sizlere hitap 

edecektir. Öncelikle şöyle bir notlarıma bakıyorum. Eserleriyle, tabi edebiyat dünyamızın 

unutulmaz bir yazarı merhum Rıfat ILGAZ’ı rahmetle anıyoruz ve Hababam Sınıfıyla 

özdeşleşen o ölmez eserini de bir kez daha anıyorum. Kendisine rahmet diliyorum. 

Sakarya’da evet hepimizi üzen önce fabrikadaki patlama, ardından patlamamış olan o 

patlayıcı maddeleri nakil esnasında askerlerimizin şehadeti hepimizin yüreğini gerçekten 

yaraladı. Bütün hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize ve askerlerimize, şehitlerimize Yüce 

Allah’tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı, milletimize baş sağlığı diliyoruz ve yaralananlara 

da acil şifalar diliyoruz Yüce Allah’tan. Hayatı, eserleriyle fikir dünyamızın önemli bir yapı 

kilometre taşlarından olan Nurettin TOPÇU’yu vefatının 45. Yıl dönümünde rahmetle 

anıyoruz. Avrupa’nın gözü önünde tarihin en utanç verici katliamlarından biri olan 

Srebrenitsa katliamının yıl dönümü geçti geçtiğimiz ay. Öyle bir şey düşünün ki Avrupa’nın 

ortasında, Birleşmiş Milletler Barış Gücünün gözlerinin önünde orada sekiz bine yakın insanı 

resmen göz göre göre katlettiler ve hala daha mezarına geçemeyip, toplu mezarlarda kalan ve 

kimlikleri belirlenmeye devam eden insanlar var. Bu bir insanlık dramı, bu bir vahşet ve 

batının gerçek yüzüdür. Sözde Birleşmiş Milletler Barış Gücünün gözü önünde komutanlar 

kadehleri tokuşturuyor. Ondan sonra Hollandalı Barış Gücü komutanı diyor ki Sırplara           

“buyurun girin. Ne yaparsanız yapın.” İşte batının gerçek yüzü bu arkadaşlar. Batı 

ikiriciklidir, çifte standartlıdır. Onlar gibi olmazsanız o sizi asla kabullenmez. Bir kez daha o 

katliamı yapanları telin ediyorum ve katliamda şehit olanları rahmetle anıyorum. Zaten 

konuşmamın sonunda da hepimizden birer Fatiha istirham edeceğim. Bütün şehitlerimiz için. 

Evet, değerli arkadaşlar bir 15 Temmuz sürecini yaşadık ve onu idrak ettik 15 Temmuz’un 

yıldönümünde. Gerçekten milletimizin adeta prangaya vurulmak istendiği bir geceydi. Öyle 

bir refleks gelişti ki halkımızda siyasi anlayış, telakki, efendime söyleyeyim etnik köken. 

Hiçbir ayrım olmadan, bütün milletimiz bir yumruk gibi bu hain Fetö darbe girişimini 

bastırdı, püskürttü ve milletimiz istiklalini hiç kimseye vermedi ve bundan sonrada 

vermeyecek. 15 Temmuz bizim milli birlik ve beraberliğimizin önemli bir pekiştiren 

unsurudur. Bir dönüm noktasıdır. O günü de bir kez daha burada anıyorum ve 251 tane 

şehidimizi rahmetle anıyorum. 15 Temmuz gazilerimize de Allah’tan hayırlı uzun ömür 

diliyorum ve Yüce Allah’tan bir daha böyle 15 Temmuz gibi kara geceler yaşatmamasını 

niyaz ederken, millet olarak ta uyanık olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. 

Aklımızı hiç kimseye ama hiç kimseye kiraya vermeyelim arkadaşlar. Allah bize aklı verdi. O 

verdiği akılla bizi hesaba çekecek. Benim yerime hiç kimse düşünmesin, ben de kimsenin 

yerine düşünmem. Herkes düşüncesinde hürdür ve bu akıl, kendisine verilen akıl oranında 

insanlar sorguya çekileceklerdir. O yüzden herkesin dikkatli olması lazım. Her şeyi 

kaynağından ve doğru şekilde öğrenmesi lazım diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar bir 

orada törenler esnasında da protokolümüzle birlikte şehitlik ziyaretleri yapılırken, oradaki 

şehit ailelerinden aldığımız bir takım sorular vardı. Orada Belediye Başkanımızı veya 

Belediye Başkan Yardımcılarımızı, Meclis   Üyelerini   görmek isterdik şeklinde bir ifadeleri 

de olmuştur.  Bunu da anti parantez ifade ediyorum. Van İlinde keşif uçağımız düştü malum.  
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7  tane  emniyet  mensubumuz,  polisimiz şehit oldu. Allah cümlesine rahmet eylesin. Geride  

kalanlara  sabır ve uzun ömür ihsan eylesin diye niyaz ediyorum. Allah  bir daha böyle 

kazalar göstermesin. Yine Kıbrıs Barış Harekâtını idrak ettik 20 Temmuzda. Orada Türkü 

silmeye çalışan Rum Palikaryalarının 20 Temmuzda kaçacak delik aradıklarını hep birlikte 

gördük ve öyle bir barış harekâtı oldu ki bir daha hiçbir kardeşimizi, hiçbir Kıbrıs Türkünü 

orada değil taciz etmek, yan gözle dahi bakamadılar ve bakamayacaklardır. Çünkü Kıbrıs’ta 

bizim hakkımız vardır. Kıbrıs bize göre Türk’tür.  Değerli arkadaşlar yine memleketimizde 

maalesef üzücü olayların başında bu kadın cinayetleri geliyor. Öncelikle bu kadın 

cinayetlerini biz en yüksek perdeden telin ediyoruz arkadaşlar. Kadına uzanan el bizce aciz 

eldir. Kadına uzanan el bizce iblisçe bir eldir. Bunu hiçbir şekilde izahı, bunu hiçbir şekilde 

açıklaması olamaz. Onlar Hz. Peygamberin Aleyhissalatu vesselam efendimiz Veda 

Hutbesinde buyurdu ki “Ben size iki grubun haklarını korumanız konusunda tavsiye 

ediyorum. Bunlardan biri kadındır. Diğeri de yetimdir.” Peygamberimizin emaneti olan bu 

insanları, analarımızı, kardeşlerimizi, eşlerimizi nasıl baş üstünde tutuyorsak, nasıl onlara 

saygı gösteriyorsak bütün kadınlar da aynı şekilde muteberdir, muhteremdir, saygıya layıktır. 

O nedenle son olarak bu kadın cinayetlerinin, vefat eden bu Pınar GÜLTEKİN’e Allah’tan 

rahmet diliyoruz ve bütün katledilen kadınlarımızı, bir hiç uğruna, bir nefret yâda bir öfke 

uğruna nefsin ve şeytanın esiri olmuş, kendini bilmez insanlar tarafından sözde erkek 

diyemeyeceğim onlara da yani nasıl bir erkeklik bu böyle ya. Acizlikten başka bir şey değil.  

Yani kadın üzerine tabanca doğrultulup yâda bıçakla veya herhangi bir şekilde canına 

kastedilmesi, tabii bu akıl alacak bir şey değil. Bunu toplumumuzda bütün, yapılan bütün bu 

cinayetlerin hepsini telin ediyoruz ve bu uğurda vefat eden, kurban olan kadın kardeşlerimize 

de, vatandaşlarımıza da Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara, evlatlarına da 

sabır ihsan eylemesini niyaz ediyoruz. Değerli arkadaşlar Erzurum Kongresini yine idrak ettik 

101. Yılında. Erzurum Kongresi, malumunuz Türkiye’nin Milli İstiklal Harbinin önemli bir 

merhalesidir. Milli mücadelemizin önemli bir merhalesidir. Onu hep birlikte idrak ettik ve 

oraya katılan ve katkı veren bütün ve ebediyete intikal eden bütün o kongre mensuplarını, 

başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün hepsini saygıyla, rahmetle anıyoruz. 

Allah hepsinden bu yaptıkları hizmetlerin karşılığını nasip etsin diye niyaz ediyoruz. Değerli 

arkadaşlar tabi hepimizin milletçe gururlandıran bir olay daha var. “Kalk silkin gaybı dalmış 

evlat. Bu bir diriliştir. Tanık ol tarihe. Bu Türkün günüdür.” Ayasofya’ya artık daha özgür ve 

daha hür bir şekilde gidebiliyoruz ve ibadete açılmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade 

ediyoruz. Bu konuda emeği geçen bütün, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün 

Milletvekillerimize ve Danıştay’a, bu kararı veren Danıştay üyelerimize ve Danıştay 1. 

Dairesine teşekkür ediyoruz ve milletimizin fetih sembolü olan bu Ayasofya’nın milletimize 

hayırlı, uğurlu olmasını bir kez daha Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz. Evet, Gemlik’le ilgili bir 

notum var. Hasanağa da   bulunan hanımlar   plajı tekrar hizmete açıldı.  Gerekli 

düzenlemeler yapıldı. Daha da eksikler giderilecek. Daha da güzelleştirilecek inşallah. Buda 

bayan kardeşlerimize  hayırlı olsun, önemli bir hizmet icra eden bir kurumumuzdu. Bir 

bölgemizdi. Hayırlı olsun diye niyaz ediyorum. Kardeşliğimizi daha önce, bütün yıllar 

boyunca güçlendiren ve bizi bir ve beraber tutan dini bayramlarımızdan olan Kurban 

Bayramımızı idrak ettik. Bu Kurban Bayramında tabi geçtiğimiz Ramazan Bayramında 

olduğu gibi çok şükür evde değil, bayram namazına gidebildik. Ama mesafe, maske ve 

temizlik kurallarına uymak suretiyle bunu yapmaya çalıştık. Dilerim bu kurallar bütün 

milletimiz tarafından titizlikle uyulur ve şuanda artamaya başlayan bu vaka sayıları da 

yeniden azalışa geçer diye temenni  ediyorum. Bir kez daha bütün milletimizin, Gemlik 

halkının, hepimizin geçmiş bayramını tebrik ediyorum. Ve bu arada Bursa Amatör Liginde 

mücadele edecek olan    Gemlik   Vefa Sporumuzu da tebrik ediyorum ve kendi bu 

takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum. Hakkari’de meydana gelen kazada, bu en yakın 

zamanda    Milli    Eğitim   mensuplarımız,   öğretmenlerimiz ve 2 tane de şoförümüz 

maalesef çok elim bir kazada vefat ettiler. Onların hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz.    

Geride    kalanlara    sabır    niyaz    ediyoruz. Gerçekten üzücü olaylar   ama    maalesef  
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oluyor trafik kazaları. Bunu azaltmanın yollarını bulmalıyız ve tabi en başta da trafik 

kurallarına sıkıca uymalıyız. Arkadaşlar en son bir haberde yani bugün, dün meydana gelen 

bu elim patlamada yani Beyrut’un gerçekten harabeye döndüğü o patlamada ölenlere ben 

Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş ülke Lübnan’a baş 

sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

olarak Lübnan’ın ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız. Her türlü maddi ve manevi, her 

türlü desteği, yardımı onlara yapmaya her zaman olduğu gibi bugün de hazırız ve devletimiz 

bunlara gereken her türlü yardımı da yapacaktır. Ve son olarak ta arkadaşlar, bu bir aylık 

zaman zarfında aşağı yukarı gerek iç güvenlik harekâtında şehit olan askerlerimizin, hayatını 

kaybeden, patlamada hayatını kaybeden askerlerimizin ve bütün bu hayatını kaybeden 

kardeşlerimizin ruhları, Değerli Meclis Üyemiz onu da elim bir, hain bir saldırıda 

kaybettiğimiz Değerli Meclis Üyemiz ve Değerli polis memurumuz İdris kardeşimizi ve çok 

değerli, sevdiğimiz, hepimizi gerçekten üzüntüye boğan Özgür AKSOY’a, onların da ruhları 

için, bütün ölmüşlerimizin ruhları için El Fatiha diyorum. Saygılar sunuyorum.  

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

BARUTÇUOĞLU. MHP Grubu adına var mı gündem dışı konuşmamız? 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Var 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, Sayın Divan, çok kıymetli Meclis 

Üyesi arkadaşlarım, değerli bürokratlar, kıymetli hemşerilerim, değerli basın. Hepinizi 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu ve şahsım adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizleri 

izleyen hemşerilerimize de selamlar ediyorum. Ülke geneli ve genel hususlarla alakalı Adalet 

ve Kalkınma Partisi grup sözcümüz Sayın Ercan BARUTÇUOĞLU çok değerli, çok güzel 

konuşmalar yaptı. Bu itibarla kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Ben çok genel ülke 

konularıyla alakalı konuşmaktan daha ziyade birkaç, biraz genel biraz yerelle alakalı 

hususlara temas etmek isteyeceğim. Gayet tabi ki varlığımızı borçlu olduğumuz, bağımsız 

Türkiye Cumhuriyetinin, müstakil Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığını borçlu 

olduğumuz 30 Ağustos’u, onun çok şerefli komutanı, başkomutanı Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ü ve bütün silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi, bütün vatandaşlarımızı rahmet, 

minnet ve şükranla anıyorum. Huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Tabi ki 15 Temmuz da 

değişik bir işgal, hain isyan hareketiydi. Elhamdülillah Cenabı Hak buna müsaade etmedi. 

Milletimizde buna fırsat vermedi. Hainler gereken karşılığı aldı inşallah. Alacaklar, almalılar. 

Hainlere zemin hazırlayan, fırsat verenleri de kınıyoruz buradan. Kıbrıs bizim milli 

meselemiz. Tabi ki milli meselemiz. Kıbrıs bir Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletidir. Bu 

itibarla çok muhterem, çok kıymetli büyüğümüz Rauf DENKTAŞ’ı ve onunla birlikte 

mücadele etmiş olan bütün büyüklerimizi de hürmetle, minnetle anıyorum. Evet, geçtiğimiz 

günlerde Sayın Başkanım ve değerli arkadaşlarla birlikte çok sevgili dostumuz, Gemlik’in 

yetiştirmiş olduğu çok kıymetli bir arkadaşımız, Gemlik’in evladı olan Özgür AKSOY’u da 

andık. Rahmet olsun inşallah. Polis memuru arkadaşımıza da rahmet diliyoruz. Sevdiklerine 

sabırlar diliyoruz. İnşallah böyle bir şeyleri bir daha Gemlik yaşamasın. Vefa Sporun BAL 

ligine çıkmış olduğunu basından öğrendik. Sevindik BAL ligine çıkmış olmasını. Ama tabi ki 

bu durum Gemlik’te ki sporun, amatör sporun ve sporun içinde bulunmuş olduğu bu vahim 

durumu da ortadan kaldırmıyor Sayın Başkan. Çarşı deresiyle alakalı gördüğümüz kadarıyla 

bir çalışma yapılıyor. Bundan memnuniyet duyduk. Teşekkür ederiz. İnşallah güzel bir 

çalışma olur. Burada bir gayret olduğunu da farkındayız. Allah razı olsun, Gemlik adına 

teşekkür ediyoruz ve Sevgili Başkanım Gemlik Belediyesinin idaresinin, yönetiminin, 

müdürlüklerin Gemlik’te ki bir takım uygulamalarla alakalı gerekli yaptırım, gerekli adalet ve 

gerekli hassasiyetin olmadığıyla alakalı vatandaştan bize ulaşan bir takım şeyler var. Şüphesiz 

bunlarda sizlerin ve Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarımın da görgüsü, bilgisi dâhilindedir. 

Diğer hususlarla alakalı gündeme ilişkin yeri geldiği zaman söz alacağız. Bizi dinlediğiniz 

için teşekkür ederim. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Sağ olun. 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz Sevgili 

DURDU. İyi Parti, 

           --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, Sevgili Meclis Üyesi arkadaşlarım, 

değerli katılımcılar. Öncelikle geçmiş Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, 

rabbimin yenilere kavuşturmasını nasip etmesini niyaz ederim. Geçtiğimiz ay 15 Temmuz 

hain darbe girişiminin yıldönümüydü. Ölen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim. Yüce 

Türk milletinin milli iradeyi hiçe sayanlara bir kere daha göstermiştir ki bu ülke sahipsiz 

değildir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yine  geçtiğimiz ay 1936 yılında Mustafa 

Kemal Atatürk tarafından Ayasofya-i Kebir-i Cami-i Şerif olarak tapu tescili edilen, kısmen 

ibadete açık, kısmen ibadete açık iken tümden ibadete açık hale gelen Ayasofya-i Kebir-i 

Cami-i Şerifinde hayırlı olmasını temenni eder, bu doğrultuda emeği geçenlere de 

teşekkürlerimizi sunarız. Van İlimizde Emniyet personelimize ait keşif uçağının kaza yapması 

sonucu 2 pilot, 7 polis personelimizin şehit olduğunu ve bu şehitlerimize Allah’tan rahmet,  

yakınlarına baş sağlığı dilediğimizi söylemek isterim. Sakarya da yaşanan talihsiz olayda ölen 

sivil ve askeri personellerimize de Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz. 

Hakkâri’de Milli Eğitim personelini taşıyan aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 

öğretmenimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Lozan Antlaşması, Kıbrıs Barış Harekâtını 

kanlarıyla şereflendiren şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. İstanbul Sözleşmesinin 

tartışmaya açıldığı bu dönemde yakılmış bir varil içinde, üzerine beton dökülmüş halde 

bulunan üniversite öğrencisi Pınar GÜLTEKİN’e de Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı 

diliyorum. Birkaç da İlçemizde gelen vatandaşlarımızdan geri bildirimlerle gelen, gerek 

partimizin tespiti olan konular hakkında bildirim yapmak istiyorum. Başta geçtiğimiz aylarda 

gündemimizi yoğun şekilde ilgilendiren Marmara Kimya Sanayi konusunda ne noktada 

olduğumuzu merak ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda üniversiteden raporlar belediyemize geldi 

diye biliyoruz. Bu raporlar doğrultusunda hukuki yollara başvurduk mu? Sadece derin deniz 

deşarjı değil, kapasite artırımının da İlçemiz için tehlike arz eden bir yatırım olduğunu, Bursa 

Kimya Odalarının yaptığı basın açıklamasında öğrenmiş bulunduk. Dün Beyrut’ta 

gerçekleşen patlamada da resimlerden gördük. 3 katlı bir binanın patlaması sonucu çok büyük 

bir alan hızlı bir şekilde tahrip oldu. Orada da azot sanayinin kullanmış olduğu amonyum 

nitrat patlaması olduğunu öğrendik. Yani aynı riski bizde ilçemizde yaşıyor ve taşıyoruz. Bu 

doğrultuda neler yapıyoruz? Bursa Büyükşehir Belediyesinin yüz binlik planlarında da 

ilçemiz için sevindirici olan bir gelişmede, aslın da Gemlik’te BP, MKS ve Azot fabrikası için 

taşınmaya yönelik geliştirici faaliyetler yapılması ibaresi olmuştu. Burada bu ibareyi de 

kullanarak yeni yatırımların belki de bir kere daha düşünülmesi gerektiğini hatırlatmak 

gerekiyor diye düşünüyorum. Burada şu konuyu da önemsiyorum. Gemlik halkı MKS 

firmasının derin deniz deşarjı için ilk günden beri bir toplumsal refleks göstererek uzun zaman 

sonra tek bir vücut halinde Gemlik’e sahip çıkma adına, körfezini koruma, doğasını koruma 

adına birlikte güzel ses getiren bir eylem gerçekleştirdi. Bu işi takip edip, hukuki anlamda 

gereken savaşı vermek Gemlik Belediyesine yani Sevgili Başkana ve biz değerli Meclis 

Üyelerine düşüyor düşüncesindeyim. Burada vatandaşımızın da göstermiş olduğu dirayeti 

boşa çıkarmamak, gerekli takibi yapmak zorundayız kanaatindeyim. Bir diğer konu Ak Parti 

Bursa Milletvekili Hakan ÇAVUŞOĞLU’nun yine geçtiğimiz ay içinde açıklamış olduğu, 

Bursa’ya devlet eliyle yapılacak 5 tane okul vardı. Bu okullardan en az bir tanesinin Gemlik’e 

kazandırılması kanaatindeyim. Yani ben bir inceleme yaptım Milli Eğitimin kendi sitesinden. 

Nüfusu bize yakın ve bizden aşağıda olan ilk üç ilçenin okul sayısının bizden çok, derslik 

sayısının bizden çok olduğunu gördüm. Bu üzüntü verici. Benim kanaatime göre bu 5 okulun 

ikisini belki de Gemlik hak ediyor bu oranlamaya baktığımızda. Bunun için hazır yerimizde 

var. Belirli arsalarımız var. Önemli olan bir nokta olan çevre yolunda ayrılmış bir arsamız var. 

Yıkılan meslek lisemiz var. Yine oraya yapılabilir. Burada tabi Sayın Başkana ve de Ak Parti 

Grubuna çok iş düşüyor. Bu konuda ısrarcı olmalarını rica ediyorum. Bir diğer sorun, Sosyal 

konutlar bölgesinde sıkça şu iki şikâyeti duyuyoruz. Bir “ulaşım sorunumuz çözülemedi.”iki   
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“durağımız yok. Yazın sıcakta, kışın yağmurun altında beklemek zorunda kalıyoruz.” Yani 

ben bunu gerçekten sıkça duyuyorum ve ısrarla da dile getirmemi arkadaşlar istiyorlar. 

Önemsiyorum da çünkü orada yeni bir hayat başlayacak, başladı, devam ediyor. Büyüyecek 

bu kaçınılmaz bir şey çünkü belediyenin orada bir yatırımı var. Bu yatırımı da en iyi şekilde 

değerlendirmek için sosyal donatı alanlarını geliştirmek, ulaşım sorununu çözmek en başta 

gelen etkenlerdendir diye düşünüyorum. Burası için, buraya yardımcı olsun diye geçtiğimiz 

yıl bir önerge verip, ilçemize bu ufak minibüslerin alınmasını istemiştik. Verirken de bir hat 

göstermiştik. Bu hatta da Çarşı Meydanından başlayıp, Taşköprü, belediye, akabinde çevre 

yolu, Roda İmam Hatip, ilerleyince hemen yeni mezarlık, hastane, Tokiler, Sosyal konutlar ve 

devamında dönüş karşı taraftan Odun Depolarına gelerek gelmesini istediğimiz bir hat vardı. 

Çok uzun, önemli. Fazlaca nüfusa hitap eden bir hat. Bu hat da ben daha göremedim yani o 

minibüslerin çalıştığını. Bu meclis bu kararı onaylarken bu hattı da onaylamıştı. Bununla ilgili 

yani yüklenici firmayla, kooperatifle bence bir gün meclise davet etmek lazım. Başka 

sorunlarda var. Onlarla ilgili onları da dinleyip, bizim de gerekenleri söylememiz, ulaşımla 

ilgili birçok noktaya değinmeniz gerekiyor düşüncesindeyim. Yanlış hatırlamıyorsam Ocak 

ayının ilk meclis toplantısında bir önergemiz vardı. Yeni yapılan meslek lisesinin çevre 

düzenlenmesi ve oraya bir üst geçit yapılması ile ilgili. Zeynep Hanım “Önergeye gerek yok. 

Biz bu konuda çalışıyoruz” demişti. Geçtiğimiz haftalarda Gemlik basınında meslek lisesinin 

çevre düzenlenmesinin daha yapılamadığı ve de taşınmakta da öğretmenlerin zorluk çektiğini 

okuduk, üzüldük. Yani bir tane meslek lisemiz var. Gerçi var mı yok mu? Açılacak mı? 

Yetişecek mi? Yani yetişir inşallah. Yetişecektir eminin de biraz sıkıntılı bir durum var orada. 

Bir destek vermemiz gerektiği kanaatindeyim. Üst geçitle ilgili orada ne durumdayız onu da 

merak ediyorum. Önemli bir yer. Önemli bir üst geçit olacak. Belki ilçemizin başka yerlerinde 

de üst geçit ihtiyacımız var ama burası hem okul öğrencileri için. Çünkü meslek lisesi 

mezunuyum. Meslek lisesi öğrencileri biraz daha diğer liselere göre yaramazdır diyelim. Yani 

çok orada geçerken sıkıntılı durumlar yaşayabilirler. Bir diğer mesele Kurtul Mesire Alanı ile 

ilgili. Sıkça şikâyet alıyoruz. Bu noktada belki hafta sonları orada bir personel idame ettiriyor 

muyuz bilmiyorum. Ettirmiyorsak hafta sonları en azından personel idame ettirmemiz lazım. 

Çevrede düzensizlik ve çöp şikâyetleri var. Aynı şikâyetler Kumla’da da hat safhaya ulaşmış 

durumda. Burada da ciddi anlamda çöp şikâyetleri var. Bu noktada tabi, Kumla yazın belli 

aylarında çok yoğunlaşan bir yer. Bu konunun çözümü belki çok kolay değil ama geçen bir 

dönem önceki stratejik planda ben vurgulamıştım. Yer altı çöp konteynırları böyle yerlerde 

işte bize lazım. Çok önemli. Kumla’da bunun önüne geçebilmek, bu çöp yığınının, çöp 

dağının önüne geçebilmek için yer altı çöp konteynırlarını bence bölgeye koymamız lazım. 

Bir yer altı çöp konteynırı üç yer üstünde bulunan konteynıra tekabül ediyor.  

Yani 4 tanesi 12 tane konteynıra tekabül ediyor. Sanırım 12 tanesini de, 12 çöp 

konteynırını da bir günde dolduramazlar. Kumla’da bilhassa sahil bölgesinde bu uygulamayı 

yapabilirsek hem temizlik, hem hijyen, hem görüntü açısından, hem de bu çöpten doğan 

rahatsızlık açısından çözüm olabilir düşüncesindeyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Saygılar. 

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

AKKUŞ. Cumhuriyet Halk Partisi,  
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--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Değerli Başkanım,  değerli Meclis Üyesi 

arkadaşlarım, değerli Gemlikliler,  basınımızın değerli temsilcileri,  belediyemizin değerli 

çalışanları. Bende sizleri Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve kendi adıma sevgiyle, saygıyla 

selamlıyorum. Belediye Başkanımızın ve diğer 3 partimizin grup sözcülerinin dile getirdikleri 

rahmet, geçmiş olsun, tebrik, anma, kınama, iyi niyet, başarı ve fayda dileklerine bizde 

katılıyoruz. Gerçekten Belediye Başkanımızda dahil olmak üzere, 4 arkadaşlarımızda 

geçtiğimiz ayın ve gelecek ayla ilgili yaşanmışlıkları burada dile getirdiler. Tekrar etmek 

istemiyorum.  

        Özel günler yaşıyoruz. Birçoğumuzun bu güne kadar hayatımızda yaşamadığı bir şekilde 

pandemiyle bir mücadele ediliyor. Ne yazık ki son iki üç günden bu yana, tekrar sanırım bir  

bilimsel değerler yükseldiğinden dolayı ve  açıklamalar, tekrar bir korku yaşamaya başladık.    

        Özellikle Diyanetin uyarılarını bizlerde belediye olaraktan farkındalık yaratmak 

zorundayız arkadaşlar burda. Ya ben diliyorum ki nasıl artık birçok toplantılar internet 

üzerinden oluyorsa, belediye meclislerimizde de bazı konularımızı oralarda tartışmaya 

başlayabiliriz.  Şimdi buradaki salonumuzun havalandırılması belki tekniğine uygundur ama 

çok uzun süreler kalmamamız gerektiğini de düşünüyorum. Bunla ilgilide özellikle genç 

arkadaşlarımızın farklı çözümlerde bulunmalarını da istiyorum onlardan. Çünkü çağımız artık 

çok daha farklı bir noktaya doğru ilerliyor. Bilinenlerin dışında bir süreç yaşamamız 

gerekiyor. Bu konuda belediyemizin de Sayın Başkanım yani bilinenlerin dışında faklı bir 

şeyler yapabilmek adına biraz kafa yorsak iyi olacak gibi geliyor bana. 

         İstanbul Sözleşmesine  sahip çıkmalıyız. 3 parti grubumuzda aynı şeyleri dile getirdiler. 

Gerçekten bu yüzyılda bırakın kadına, çocuğa, hiçbir insanın, hiçbir canlıya kıymaması 

gerektiğinin farkında olmamız şiddet uygulamamız gerektiğinin farkında olmamız gerekiyor. 

Bu konuda bir çaba sarf etmek, bir farkındalık yaratmamız gerekir. 

         Ben çok fazla uzatmadan gündeme dönmek adına, kazasız, cinayetsiz, faydalı 

çalışmalarla olan bir Ağustos ayı olmasını diliyorum ve meclisimize başarılar diliyorum.     

Sağ olun,  

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

BİRGÜN. Evet, gruplara ilişkin konuşmalar bitti. Meclis üyelerimizden söz almak isteyen  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkanım grubumuzun 

konuşmasında ben ifade ettim Sayın Başkanımın, 

--Songül ŞANLI Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, pardon bir şey söyleyebilir miyim? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun, 

--Songül ŞANLI Meclis Üyesi: Sevgili Şamil YİĞİT İlçe başkanı olarak mı söz 

alıyor, yoksa meclis üyesi olarak mı? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Belediye Meclisi Kanunu çok net 

şekilde bunu ifade ediyor. Eğer Belediye Meclis Üyesi olmasaydı,  şimdi Şamil YİĞİT’in 

konuşması mümkün değildi. Ama bu hatırlatma iyi oldu. Geçtiğimiz toplantıda Sevgili Şamil 

YİĞİT belediye meclis üyesi sıfatıyla konuşma yaptığında, Milliyetçi Harekat  Partisinin ilçe 

Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisinin İlçe başkanları da burdaydı. Dışarda eleştiri konusu 

olmuş bu. “Belediye Başkanı  Adalet ve Kalkınma Partili ilçe başkanına  söz verdi.  
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Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinin ilçe başkanına söz vermedi” 

demişler. Bu vesileyle bu konuda da aydınlatma yapmış olalım. Sevgili Şamil YİĞİT  Gemlik 

Belediye Meclisinin bir meclis üyesidir ve onunda diğer bütün meclis üyelerimiz gibi 

konuşma hakkı vardır. 

--Songül ŞANLI Meclis Üyesi: Teşekkür ederim.  

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

arkadaşlarım, basınımızın sevgili katılımcıları, değerli Gemlikli hemşerilerimiz. Şöyle 

öncelikle Songül ablamızın temas ettiği noktaya şöyle bir açıklık getireyim. Evet, burda bu 

kürsüden hitap ederken, konuşurken belediye meclis üyesi olarak konuşuyorum. Kendi 

grubumuzdaki, bizim grup sözcüsündeki açıklamamızdan dolaylı da  Ercan abimiz ilçe 

başkanlığı görevi de götürdüğümden dolayı,  yürüttüğümden  dolayı,  başkanım olarak hitap 

etmesi de o da  doğrudur. Sizin de uyardığınız için teşekkür ederim ama burdaki bulunmuş 

olduğum meclis üyesi sıfatıyla da bulunuyorum.  

          Şimdi biz geçmişte yaşadıklarımızı ve bir ay boyunca bizim grup sözcümüz, Ercan 

abimiz bahsetti tekrardan değinerekten söyleyecek ve lafı uzatacak değilim ama hassasken 

söyleyeceğim. Bir 15 Temmuz destanımız milli ve birlik günümüzü tekrardan hatırlatmak 

isteyeceğim burdan.  

          Ayasofya’nın tekrardan ibadete açıldığını söylemek istiyorum. Zincirlerin kırılarak, 86 

yıl sonra ibadete açıldığını dile getirmek istiyorum.  

         Bunun dışında  Gemlik’imizi  ilgilendiren ve Gemlik’le alakalı sizlerin de beraber  

katılmış olduğumuz, yerli ve milli otomobilimizin geleceğe yolculuğun  Gemlik’den 

başladığını ve Gemlik’ten gittiğini,  hayalin artık gerçek olmuş olduğunu, devrim 

otomobillerin  artık  devri  önünde kırılamayacağını ve söylemiş  olduğumuz noktanın, 

yeniliğe yolculuğun Gemlik’e başladığını ve Gemlik’e  değerlerinin katacaklarından birkaç 

söyleyeceklerimde var. Burada Sedat kardeşimizin de  değinmiş olduğu bir kısmada, birkaç 

açıklık getirmek istiyorum.  TOGG fabrikamızın  diyecekler ki, bize dışardan soracaklar 

“bunu söylüyorsunuz. Babanızın fabrikası mı?” diye sorabilirler. Hayır değil. Devletimizin ve 

milletimizin fabrikası ve devletimizin ve milletimizin fabrikası hamdolsun açılma, temelleri 

atıldı. İnşallah en kısa zamanda da açılıp ve bitirmek, kurdelesini kesmek bizlere nasip olsun 

diyorum.  

              18 ayda tamamlanacak olan fabrikamız, 2021 yılında hak montajlarını başlanıp, 2023 

yılında da tamamen bitirilmesi. 

              Bu fabrikada  4300 kişi iş gücü istihdamı sağlanması, beraber müjdesini almış 

olduğumuz yerli halkının gücünün daha çok kullanacağı,  İş Gücünün daha çok kullanacağı. 

Gerekli duyulduğu  nokta da  dışardan,  ilçelerimizden, Bursa’mızdan çalışanların  alınacağı, 

2023 sonuna doğru  20 bine yakın çalışmış olduğu, iş gücünün sağlanmış olacağı, yıllık 

kapasitesi 175.000 araç üretilecek olup,  2030 yılını da  5 farklı modelde  üretip 1 milyon  

araç piyasaya sürülmeye hedeflediğimiz ve hedeflenen bir  noktadayız. 

              TOGG’un bize katılımları faydalarından bir tanesini de söylemiş olduğumuz 

müjdelere gelirken peş peşe geldi. TOGG açılımlarından önce bize peş peşe verilen 

müjdelerden bir tanesi, Dürdane kavşağının üst geçidinin yapılması. Daha önceden de  
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Dürdane’nin Seçköy’e ve bizim Gündoğdu’ya geçerken güzergahlarımızda sıkıntılar 

yaşadığımızı ve bunun 2020’nin  sonuna kadar tamamlanmasını, istikametin gidiş dönüş ile 

Dürdane mahallesine ulaşımı, İstanbul yolundaki tehlikeli geçişleri ortadan kaldıracağını 

söylemek isterim.   

               Yine Kurtul Mahallesinde dönüşü kolaylaştıracak ve bölgeye nefes aldıracak Kurtul 

Kavşak  Projesini  yapılacağını söylemek isterim. Yine TOGG’un girişlerinden olan 

Mudanya, Kurşunlu güzergahının yaşanacak trafik sorunlarının geliştirilmesi, biz deniz 

otobüsünün Bursa’ya kazandırdığı ve daha rahat TOGG fabrikasına giriş çıkışların yapılacak 

ve hızlı bir şekilde çalışmaların yapıldığını söylemek istiyorum.  

               Yine TOGG fabrikasıyla gelen öncelemelerimizde  14. Karayolları Bölge 

Müdürlerimizle birlikte gelmiş olduğumuz Yeni Mahalle, bizim elzem olan geçmişten gelen 

kazaların ve toplumda trafik sorununun en büyük problemlerinden bir tanesi olan, geçmiş 

dönemde de seçim vaatlerimizde buraya kavşak projesi demiş olduğumuz, 

projelendirilmesinin hızlı bir şekilde çıkacak Alemdar Caddesi, yani Yeni Mahalle’nin 

girişinde orasının müjdesini almış olduk. Bunlarla birlikte yatırım kampanyası 

yapılacaklardan bir tanesi. Bahsetmiş olduğumuz, şeyden bahsettik Endüstri meslek lisesi. 

Endüstri meslek lisesinin taşınması ve tefrişatı inşallah şunları söylemeye çalışıyoruz. Sezona 

yetiştirmesiyle alakalı. Üst geçit problemi var dedik. Üst geçit problemi sadece Endüstri 

Mesleğin değil, ben doğu bölgesinde yaşayan bütün halkın problemi  olduğunu söylüyorum ki 

sende onu kastettiğini ben biliyorum. Çünkü sadece meslek lisesinin oraya gönderilmesiyle, 

gitmesiyle değil, ben doğu bölgesinde oturan bir vatandaş olarak ve kendi bölgemden seçilmiş 

bir insan olarak şunu söylüyorum. Evet, ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı 14. karayolları 

geldiğinde, Müdürü geldiğinde bölge müdürü geldiğinde biz bizzat bir fiil Zafer IŞIK 

vekilimiz, milletvekilimizle birlikte il başkanlığımızdan da biz oranın yerinde incelemesini  

buraya gerekli bir kavşak çalışmasının, en acil geldiğinde, iniş rampasından ve virajın gelmiş 

olduğu noktadan  aciliyetin olduğunu biz dile getirdik. Bunların çalışmalarını yapçaklardı. Bu 

çalışmalarda yapılıyor. Ben onu söyleyeyim. İnşallah bizlerde hızlı bir şekilde olmasını 

bekliyoruz. Yine bu çalışmalardan bir tanesi Gemlik’in çıkışıyla alakalı. Biz yani eski biz dört 

yol ağzı dediğimiz, Gemlik’in çıkışının ve girişinin kapanmış olduğu, geçmişte trafik 

sorunlarının  yaşanmış olduğu kazalardan olmuş olduğu tekrardan bir çalışma yapılabilir mi 

imkanı var mı diye çalışmalarımıza bakmasını istemiş olduğumuz bir nokta, biz gelelim şimdi 

söylüyoruz TOGG geliyor,  TOGG yatırımları  geliyor buraya,  TOGG ‘larla alakalı gelip 

şehrimiz büyücek gelişecek sanayi gelcek dışardan insanlar gelcek peki Gemlik taşınıyor    

algısıyla birlikte Gemlik’in bu algıyı rüzgarla birlikte çalıştay yapıp inşaat sektöründeki  

global durgunluk rüzgarıyla esip sıvacı Ahmet abinin evine ekmek götürebilecek misin boyacı 

Mehmet kardeşim çoluğuna çocuğuna   ayakkabı alabilecek misin Ahmet kardeşim eşine 

Pazar parası verebilecek misin sorularının çözümlerini bu arkadaş bu sorunların çözümlerini 

ben sizin kardeşiniz olarak bir başkan olarak eğer belediye başkanı seçilirsem ben size 

sözümü veriyorum bunların gerekliliğini yerine getiricem diyerek vaatlerde bulunan belediye 

başkanımız bu imar krizleriyle alakalı geçen mecliste toplantılarımızı da yaptık,  kuzey 

imarları, doğu imarları yine görmüş olduğumuz kumla revizyon planları, yine iptalleri söz 

konusunda olan Kurşunlu’nun bir kısmı  yani Gemlik’teki imar krizi alakalı yarın geleceğe 

yolculuğa başladığımızda Gemlik belediyesinin geleceğe yolculukta neresindeyiz nerde varız  
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bunu imarda alakalı yapılacak şeylerimiz nedir? Geçmiş dönemdeki geçen ayda ki 

konuşmalarımızdan şunu söylemiştik; sadece şehircilik imarlaşma ve betonlaşmadan değil, 

ibaret değildir ifadesini kullanmıştık evet biz imarcılık yeteri kadar donatı alanları oluşturmak 

yeşil alanlar yapmak insanların yaşam alanlarını oluşturmak ve bu rahatlığı sağlamakla 

mümkün olacaktır. Bunlarla alakalı bizim kentsel dönüşüm müdürlüklerimiz kuruldu,  bu 

kentsel dönüşüm müdürlüklerimizle birlikte yapılan çalışmalarımız, zaman hızlanıyor  

önümüzdeki hedefimiz dar bu zamanımız da yapılması gerekliliğinden noktalardan  süreçle 

alakalı söyleyeceklerimiz var, yine taktir ettiğimiz yerli tohumla alakalı  Uğur Başkanın 

açıklamasını gördükten sonra güzel ve anlamlı bir proje olduğunu bu projenin de inşallah  

hızlı bir şekilde faaliyete geçirilmesini arzuluyoruz, arzularken de 12 inci ayın  7 ‘si 2018  

tarihinde meclisimizden geçen Haydariyede Sera  Pazar satış alanlarının düzenlenmesiyle 

alakalı benden önceki geçmiş dönemde meclis üyesi arkadaşlarımız bilir, bir çalışmamız var 

mı bu satış sera ve Pazar yerleriyle alakalı yine, yine bu meclisten geçmiş Fevziye köyünde 

süthane yapılması kararı meclisten geçmiş bununla alakalı yapılacak bir noktamız var mı,  

yine geçen haftada geçen aydaki toplantımızda dile getirmiş olduğumuz söylediklerimizin 

cevaplarını  en kısa sürede bize cevaplarını vereceklerini söylemişlerdi,  fakat biz hala bu 

cevaplarımızı alamadığımızı bu cevaplarla birlikte şunu söyleyim,  sadece anket yapıp 

anketlerle millete sorduk ve soruyoruz anketlere sormak güzel vatandaşı biz zaten karşımıza 

almıyoruz, vatandaşa hizmet yapmak istiyoruz ama biz faaliyetlerimizde biz eski Pazar 

caddesini bile vatandaşa sorduğumuzda tek yön mü  yapçaz çift yön mü yapçaz yolu mu 

daraltçaz şey mi yapçaz aynı şekilde yapılmış bir yapının bile cevabını millete sorduk aynı 

şekilde kaldı demedik biz burda bunu söyleyeyim. 

  Yine söyleyeceklerimden bir tanesi elzem olan geçen ay ki söylemiş olduğumuz tekrar 

tekrar hatırlatmak istediğimiz Hisar Kuran Kursunun akıbeti hala beklemekte baktık kreşin 

açılmasını bekliyoz, bizim söylediğimiz nedir? Madde bağımlıların kullanmış oldukları  

madde bağımlılıkları özellikle dedik yeri açtık restore ettik ve  insanlara ve milletimize 

kazandırıyoruz dedik.  Çok güzel başarılı bir proje destekliyoruz madde bağımlıları kullanmış 

olduğumuz Hisar Kuran Kursu şuan madde bağımlılığı olan insanlara bırakılmış atıl bir 

vaziyette,  Devlettin   mülkimizin malı, birliğimizin burdaki Gemlik toplumun vatandaşın 

malıyla yapılmış cebinden çıkmış şeylerle yapılmış bunun bir an önce tamamlanması ve 

madde bağımlıları yuvası halinden çıkartılmasını dile getirmek istiyorum. 

           Yine Osman başkanının burda söylemiş olduğu çifte standart demiş oldum,  kaçak 

yapılaşmayla alakalı bilgi istecem. Kaçak yapılaşma sadece herkese yapılması başka bir şey 

ama ben şunu söylüyorum bizim grubumuzda da atmış olduğumuz ve gazetelerinde 

yayınlanmış olduğu fotoğraflar da görmüş olduğumuz  bir yapı var. Bu yapıda bizim meclis 

üyesi olan bir arkadaşımızın yapmış olduğu, elbette ki yani meclis üyesi de insanımız, meclis 

üyesi de vatandaşımız. Basit çatı tamiratı ve tadilatı diye tamamen beton dökülmesi, kaldırıma 

çıkılması, işgaliye yapılması ve işgaliye yapıldıktan sonra biz sorduğumuzda “bunun gerekli 

evrakları var mı?” diye sorduğumuzda, gazetelerden üç gün sonra bizim şeylere gözükmemiz. 

Yani İzinsiz tabii ki yapmıyoruz deyip, biz o evrakı aynı zamanda bu evrak bizde mevcut, o 

evrakı bizde o zamanında görmek isterdik. Bu evrakla birlikte yapılan basit çatı tadilatı mıdır?  
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Yoksa statik olarak yoğunluğunu yapan ve bildiğimiz kaçak yapı zaptımızı tuttuk mu? 

Zabıttan sonra ne yapmayı bekliyoruz?  

         Onları da söyleyeyim. Gerekli çalışmaları da şeylerimizi yapçağınızı ben biliyorum 

burdan. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hayırlı günler. 

         Ön bahçeli yerimiz ön tarafı otopark olarak gösterilen ve önü sundurmayla kapatılmış, 

sundurma değil orası beton  dökülüp üzerini aşağısını çelik ayaklar atılıp, bizim tadilat ruhsatı 

var mı oranın? Tadilat ruhsatı yok mu? Onu da bilmek istiyorum. 

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

YİĞİT. 

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: ……………….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, 

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: …………………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kötüden örnek olmaz. Peki, bütün 

gruplar.  Buyurun, buyurun, buyurun. Yedi de bir nikâha gideceğim. 50 dakikamız var. Emir 

abi hazır ol. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, 

kıymetli protokol hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Başkanım benim konum zaten 

kısa olacak. Fazla vaktinizi almayacağım. Sadece tatil beldemiz Kumla Mahallesi hakkında 

birkaç bir şey paylaşmak ve soru sormak istiyorum. Ben yaklaşık 10 yıldır tatilimi Kumla 

Mahallesi’nde geçiriyorum ve dolayısıyla da Kumla Mahallesi’ndeki sıkıntıları yerinde 

gözlemleme şansına sahibim. Ama bu sene aldığım bir kararla, ailecek aldığımız bir kararla 

bundan sonraki senelerde Kumla Mahallesi’nde tatilimizi geçirmeme kararı aldık. Ne yazık ki 

bunu üzülerek burada ifade edeyim. Bunun gerekçelerinden biraz bahsetmek istiyorum ve 

birkaç tane de sorum olacak. Başkanım Kumla Mahallesi Gemlik Belediyesi’ne bağlı değil 

mi? Ben onu sormak istiyorum. Çünkü ben özellikle bu sene Kumla Mahallesi’nin hangi 

belediyeye bağlı olduğu inanın göremedim, gözlemleyemedim. Çünkü inanılmaz bir düzen 

nizamda sıkıntı var. Aslında düzen nizam var. Şöyle bir düzen nizam var. Herkesin kendi 

düzeni var, ama belediyenin bir nizamı ve düzeni maalesef gözlemlediğim kadarıyla yok. 

Bununla alakalı hepimizin malumu geçtiğimiz Mayıs ayında Büyükşehir Belediyesi’nden 

bizim talebimiz doğrultusunda oy birliğiyle Mudanya ve Gemlik sahilleri İlçe Belediyelerine 

devredildi. Ve bununla alakalı da yine kamuoyundan takip ettiğimiz kadarıyla Gemlik 

Belediyesi Mal Müdürlüğü’yle bu sahillerin kullanım hakkı hakkında bir protokol çalışması 

yaptı. Ve yine takip ettiğimiz kadarıyla burada bir proje yapıldı. Sahillerin kullanımı, 

bölünmesi, şezlong konulması konusunda. Bu projeyi ben açıkçası bilmiyorum. Bilen varsa 

bunun hakkında da ben bilgi talep edeceğim. Burada Kumla sorumlusu Tefik KALDIRIM, 

Tefik abimiz var. Kendisi de biliyor mu, bilmiyor mu onu da ifade etmek istiyorum. Sayın 

Başkanım Kumla inanılmaz bir başıboşluk içinde. Şu yollara girilmesin diye koyulan demir 

bariyerler, bir anahtar mekanizması ile çalışıyor. Bu inanır mısınız bu mekanizma herkeste 

var. Bir bende yok ve bu mekanizmayı açan vatandaş istediği saatte, istediği şekilde, istediği 

yere girip arabasını park ediyor. Esnaf arabasını sokuyor, kaç saat kaldığı belli değil, ne kadar 

kaldığı belli değil. Ciddi anlamda trafik yoğunluğu var, yaya yoğunluğu var ve de trafik 

yoğunluğu var. Yani bu sene Kumla Gemlik’e bağlı ama bence Allah’a emanet, Allah’a bağlı  

gibi durum söz konusu. Ben özellikle seçimlerden önce ve seçimden sonra sizin ifadenizi çok 

net hatırlıyorum.  
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            Yani “Ben  Kumla’nın, Kurşunlu’nun sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Ama bunları 

bilmek yetmez ve ben gerekirse bir ay Kurşunlu’da yaz aylarında, bir ay da Kumla’da kalarak 

sorunları tespitleri yerinde göreceğim ve ona göre çözüm üreteceğim” demiştiniz. Ben  

sizi Kumla’da inanın 2 senedir göremedim. Bırakın kalmayı sizi sahilde de göremedim. Şöyle 

düzelteyim yalnız, göremedim derken geçtiğimiz hafta Salı günü herhalde bir akşam sanırım 

artık siz de artık baskılara boyun eğerek, sinirlenerek Kumla’ya girdiğinizi biz de duyduk ve 

basından takip ettik. Yani o Salı akşamı Kumla’da ne gördüğünüzü bize bir anlatırsanız ben  

çok memnun olacağım. Şimdilik teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 

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

KESKİNDEN. Evet, başka söz almak isteyen arkadaşımız? Buyurun sevgili Rama. 

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Evet, Sevgili Başkanım, Değerli Meclis Üyesi 

arkadaşlarım, değerli belediye çalışanlarımız, değerli hazirun. Şamil Başkanım bana sataştı. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: İsim vermedim ama ben 

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Evet ben isim veriyorum, isim veriyorum çıbanın başı. 

Evet, Kazım’ı da kışkırtan sendin. Evet 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ……. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu üslup Gemlik Belediye Meclis 

üyesine yakışan bir üslup olmadı. Bu konuda özür beklediğimi ifade etmek isterim Sevgili 

RAMA. 

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Özür dilenmesi gereken bir konuysa özür dilerim ama 

özür dilenmesi gereken bir konu olmadığına inanıyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İsim yakıştırma yapmak yakışmaz 

sana. 

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Tamam, anladım. Ben kaçak bina yapmadım. Olması 

gereken neyse onu yaptım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Karşılıklı konuşmayalım. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım konuşmayacağım ama özür 

dilenmesi gereken bir durum yok denirse ….…………………………….çekiyor. 

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Sen kılıçları çektin sıkıntı yok. Biz her zaman…. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Karşılıklı konuşmayalım meclisin 

yani bu düzenini sağlayamayız böyle.  

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Diğer ………. Arkadaşlarımızda vardı. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben Başkan olarak üsluba ilişkin 

görüşümü ilettim. Özür dileyip dilememekte şahsını bağlar.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Üslup …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Türkiye bir hukuk devleti. Bu 

konuda yapabileceğiniz şeyler var. Onu da yaparsınız. 

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Ben konuşacak mıyım? Yoksa 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ne diyeyim şimdi? Zorla özür mü 

dilettireyim? 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: İsim vermedim, şahısları kast etmedim. 

Dedim ki; yapılması noktasında gerekli ikazları söyleriz dedim. Ama burada isimle birlikte 

Şamil Başkanım deyip çıbanın başı demesi burada üslup 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Değil elbette değil bende 

söylüyorum yani. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: İsim Ve bu konuda bu konuda şunu da 

söyleyeyim, eğer böyle devam edecekse ben çıkarım buradan 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Böyle devam ederse, mikrofonun 

sesini keseriz. Teşekkür ederim. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Burada saygısızlık olarak şey olarak değil 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama karşılıklı da konuşmayalım 

tamam. Teşekkür ederim. 

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Ben kaçak bina yapmadım. O binayı zaten ben hazır 

aldım. Olduğu şekliyle kullanıyorum. Ben oraya herhangi bir bina veya işte yapı yapmadım. 

Ben çatım akıyordu. Dilekçemi yazdım, gereken izni aldım ve üstünü yaptım. Altını 

kullanma, altı kullanma hakkımdır, üstü de kullanma hakkımdır. Bunda herhangi bir rant 

sağlama, bilmem ne yapma yoktur. Eğer hani rant sağlandı diyorsanız, bir önceki dönemde 

Mado, Cafeland, Avcı Çay Bahçesi daha nice, bir sürü yerler. Hatta şunu söyleyeyim başka 

yerler de var. Tamam, onlara siz neden işlem yapmadınız? Bu benim kullandığım yer de sizin 

zamanınızda vardı. Ben alıp orayı tadilat yaptım, yani tamirat yaptım. Tadilat da değil. Eğer 

burası rant sağladıysam kardeşim ben yıkarım yani.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki, teşekkür ederiz Sayın RAMA. 

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Ben teşekkür ederim. 

--Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Söz alabilir miyim? Sataşma olduğu için ismim geçtiği 

için tekrardan yani yoksa 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun, buyurun. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi kullandığı kelimelerle ben kınadığımı 

ve şunu söyleyeyim yanlış bulduğumu söyleyeyim. İzin aldım dediği noktasında eğer burada 

bir eksiklik varsa o zaman bu kurumun bir eksikliğidir. Şunun için, “ben izin aldım, bu yapıyı 

yapıyorum” demek, yapmış olduğu tadilat ruhsatına tabi midir değil midir? Onun bakılmasını 

söylüyorum. Çünkü burada kuruma gidiyor. Sayın Başkanım kuruma gitmeden yapılan 

yapının sadece 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Şamil YİĞİT Tekin 

RAMA’nın şahsınıza yönelttiği bir ifadeye ilişkin cevap hakkınızı kullanmak üzere söz 

verdim. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle İfadeyi de ifadeyi de kendisine 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İzin verirseniz geri kalan bölümüyle 

ilgili zaten bir açıklama yapacağız. Tatmin olmazsanız devam edersiniz. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Tamam. Özür dilemediği için de ben şunu 

söyleyeyim ifadesini kendisine aynı şekilde iade ettiğimi buradan söylüyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki, Gemlik Belediye Meclisi’nin 

bir kere daha söylüyorum hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin, hiçbir üyesine kastı aşan, 

birbirini rencide edip, çoluğunun çocuğunun bir ailesinin olduğunu unutarak söylenecek her 

türlü sözden imtina etmesini istiyorum. Yani diliyorum bize yakışan da bu. Her birinizi 

bireysel olarak çok uzun zamandır tanıyorum. Bu tatsız ifadelerle muhatap olacak biri yok 

bizim aramızda. Bir hezeyan anında söylenmiş bir kelime olarak görmek istiyorum. Her ikiniz 

için de geçerli. İade eden için de söyleyen için de diyerek de bunu bitirmek istiyorum. Kumla 

ile ilgili sondan başa doğru gideyim. Hızlıca cevap vermeye çalışacağım. Şimdi basında da, 

Sevgili Emrah KESKİNDEN’in konuşmasında da bir kere şunu gördüm onu düzeltmek   
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isterim. 10 yıldır, 9 yıldır Kumla’da çok mutluyduk, bu sene öyle bir hale geldi ki, taşınmaya 

karar verdik durumu varsa, bunu sağlayan Belediye Başkanı olarak özür dilerim kendisinden. 

Ama Kumla ben bildim bileli öyle. Biz bu yüzden talep ettik Kumla’yı. Bir yetki karmaşası 

vardı. Bu karmaşa sebebiyle işgal altındaydı sahiller. Geçen yıl da böyleydi. Bunu 

düzeltebilmek adına Büyükşehir Belediye’mizden, söylemenizi beklerdim bunu da, 10 ay 

önce istedik biz Kumla’yı. Mayıs’ın 27’sinde verdiler. Buyurun elinizde patlasın denilip de 

verildi adeta. Bak Karacabey, İznik, Orhangazi cesaret edemedi bütün bu işleri sorumlulukları 

sırtına almaya  

--Meclis Üyesi: Pandemi süreci de girdi araya …..   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biliyorum ama yani sonuç bu. 

Böyle verildi. 

--Meclis Üyesi: …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Böyle verildi. Ondan önce çalışan 6 

ay boyunca da verilmedi. Nihayetinde bizimle beraber teklif edilen Orhangazi, İznik ve 

Karacabey Belediyeleri temizliğini, mantar serme toplama, cankurtaran hizmeti verme, 

denetleme, benzeri işleri üstlenmekten imtina etti. Biz dedik ki; hayır yerel yönetimlerde 

yerinden yönetimin doğru olduğu inancımızı bütün siyasi partiler ortak paylaşıyoruz. Doğrusu 

bu işin budur. Bize verin dedik ve kabul ettik. Çok şükür. Bak Mudanya’da da sıkıntı oldu 

mesela. Yani hazırlıksız 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Mudanya mahkeme kararı ile geri verdi. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çıkamadı işin içinden. Mahkemeye 

verdi. Yani böyle bir zamanlamayla verilir mi bu diye. 

--Meclis Üyesi: Başkanım ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Özür dilerim Sevgili 

BARUTÇUOĞLU, konuşursunuz sonra olmaz böyle, olmaz böyle. Ben sabırla 19dk 34sn 

konuşmanızı dinledim. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İmtina sözü ……… imtina ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İmtina? 

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

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İmtina etti demedim ben öyle bir 

şey demedim. Diğer belediyeler bizle beraber sahilleri ister misiniz sözüne muhatap olan 

belediyeler imtina etti dedim. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: ……… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İmtina etti istemediler. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben öyle anlamışım .. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yanlış anlamışsınız. Yanlış 

anlatmışım kendimi belli ki. Velhasıl Mayıs ayının sonunda buyurun denilip verilen bu 

görevden yine de kaçmadık. Çünkü doğru iş bu. Gerekirse 1 yıl eziyet çekmeye devam ederiz 

ama sonra doğru işi tesis ederiz dedik orada. Kumla’yı biz ben siyasetin içinde olduğum her 

dönemde Bursa’nın denize girilebilecek en güzel lokasyonu olarak tarif ettim. Kumla’yı, 

Büyükkumla’yı ve Karacaali ve Narlı’yı ve hatta devam edin. Kapaklı ve Fıstıklı’yı bizde 

değiller ama denize girmek konusunda en elverişli mekân olarak gördük. Ve burayı biz plaj 

düzenlemeleriyle bir yeni hale getirmeliyiz. Bunu biz yapmazsak, işgal altında bu alanlar 

kullanılıyor dedik. Bugünün işi değil bu. Bugün devam ediyor. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım farkındaysanız ben sahille alakalı 

hiçbir şey söylemedim. Ben sadece Kumla’nın genel durumuyla alakalı ve geç yetki 

verilmesiyle alakalı, Mal Müdürlüğü’ndeki protokoldeki size katılıyorum onda problem yok. 

Benim bahsettiğim şu. Koskoca Kumla Mahallesi yazın Tefik abi iyi bilir, 80 bin-100 bin 

nüfusa ulaşan bir yerde kaç tane zabıtamız var Başkanım biliyor musunuz?  Zabıtanın 

başlama saati, göreve başlama saatini biliyor musunuz?  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biliyorum, 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Ben size söyleyeyim. 



  Sayfa 16 / 23 

 

   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biliyorum kaçta başlıyor kaçta 

bitiyor. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Ben 5 tane,  ben 5 tane zabıta göremedim. Ben 

saat zabıtalar saat:11 de başlıyorlar. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili sevgili KESKİNDEN, 

Sevgili Emrah. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Benim bahsettiğim bunlardı, sahili hiç 

konuşmadım zaten. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sahili hiç bahsetmedim. Sahil ayrı bir konu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kumla’yı, Kumla’yı dört başı 

mamur bir yer olarak teslim ettiniz de ben bu hale getirmişim gibi anlatma gayretindesiniz. 

Buna itirazım. Buna itirazım. Kaldı ki Mal Müdürlüğü, Gemlik ve Bursa aşamasını 

tamamladık. Kumla ile ilgili, Mal Müdürlüğü ile ilgili kısmını da dile getirince, yani onu 

anlamamda gayet normal.  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: …………………………….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Plaj yapıyoruz ya. Kamelyası, 

şezlongu. Neyini bileceksiniz işte yani kamelya, plaj vs. Yarısı halk yarısı özel olacak. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: …………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Velhasıl bu bütün doğumlar sancılı 

oluyor. Bu doğum sancısını 10 yıldır orada yıllardır yaşayan yurttaşlarımız bu sene de 

yaşıyor. Seneye daha iyi olacak. Hepsinden özür diliyorum. Bunu da sürekli yapıyorum, özür 

dilerim diyorum. Zabıtayla alakalı, geçtiğimiz sene 42 olan sayıyı bu sene 5’e düşürdük 

dememi mi bekliyorsun? 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: ………………  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yoktu ya,  hiç kimse yoktu orada 

belediyenin 2 zabıtası 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: ………….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Büyükşehir’in 2 zabıtası, Gemlik 

Belediyesi’nin 2 zabıtası vardı. Bu kadardı. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: ………………………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani. 

--Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Başkanım bir ekleme yapmak istiyorum 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, ben bitireyim. Sonra ekleme 

yapmak isteyen arkadaşlar yaparlar. İnşaat buluşması ve inşaat buluşması esnasında 

söylediğimi iddia ettiğiniz şeyler var sevgili Şamil YİĞİT. Ama ben ne söylediğini hiç 

unutmayan bir adamım. Sunumum belli, formatı belli, mantalitesi belli, mantığı belli. Sizi de 

buradan şikâyet ediyorum. Yani 8 yıl yönettiğiniz ilçede Doğu Planını siz yaptınız. 18 

uygulaması sizin elinizden geçti. Orada encümende bölge bölge yapmak yerine, topyekûn 

yaparak, bir kişinin şikâyetiyle bütün bölgeyi siz kitlediniz. Kuzey planları  

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

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kuzey planları 2005 yılından beri 

sıkıntıda 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Mecliste CHP grubu olarak  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Siz yaptınız  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Siz yaptınız deyip çekilmenin şeyinde değil. 

Siz de vardınız. Oy birliğiyle birlikte geçip, hayır hayır 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak böyle olmaz. Arkadaşlar 

keselim Şamil Bey’in sesini ben bitirdikten sonra cevap versin 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Keselim sesi 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle söyleyeyim  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olmaz ama 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Oy birliği ile geçmiş bir karar var. Sizde 

varsınız, biz de varız.….bütün birlikte alınmış bir karar. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olmaz olmaz encümende yapılan 

hata sebebi. Ben yapmadım. Ben meclis üyesi de değildim, değildim yani. 

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

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi bütün bunlar gün gibi 

ortadayken, imar planları üzerinden bütün Gemlik’i kaosa ve sıkıntıya zerk etmiş bir Belediye 

Başkanı profili çıkartma gayretinize izin vermem. Bütün bunlar vardı. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Kuzey Planlarının beklemesi ………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hepsi hepsi. Kuzey planlarıyla ilgili 

imar durumunu vermeye başladık. Evet. 

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

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kumla ile ilgili konu, imar 

komisyonunda revizyonla alakalı konu,  imar komisyonu vakitlice görüşsün çıkartsın atsın. 

Sen o komisyonun üyesisin sevgili Şamil YİĞİT. Doğu planlama bölgesindeki sorunlara hem 

meclis üyesi olarak hem ilçe başkanı olarak dâhil oldunuz. Teşekkür ederim. Gidip vatandaşla 

konuştunuz. Sizin gibi şu mecliste görev yapan en az 10 arkadaşım gayret gösterdi. İkna 

edelim diye. 4 dairelik yerini, 5 daire verdik. 6. İstedi. Fakir fukaranın, garip gurabanın 

parasını verelim beyefendiye geri çeksin davasını diyorsanız; buyurun herkesin huzurunda 

söyleyin ödeyelim. Yani işi işi hep söylüyorum. Getirmek istediğiniz nokta, Gemlik’i bir yere 

götürmeye odaklanmış olmalı. Belediye Başkanının boyunu kısaltma gayretiyle bir şey olmaz 

kimseye. Kendi boyunuzu uzatın. Meclis üyesini, bir meclis üyesini kaçak imalat yapmakla, 

hatta bu olabilir yani meclis üyeleri de bütün insanlar gibi bazen hatalı işler yapabiliyorlar. 

Ama Gemlik Belediyesi’ni meclis üyesi yapınca başka, vatandaş yapınca başka şeklinde bir 

adaletsizlikle suçlarsanız bu olmaz.  

Gereği yapılır. Meclis üyesi de yapsa, CHP’nin meclis üyesi de, Adalet ve Kalkınma 

Partili meclis üyesi de yapsa yapılan iş yanlışsa, yanlışa vatandaş nasıl muhatap oluyorsa, 

belediye meclis üyesi de öyle muhatap olur. O kadar, bu kadar yani. 

--Meclis Üyesi: ………………….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu kadar, bu kadar. Böyle değilmiş, 

böyle değilmiş gibi işlememek lazım yani. Kentsel dönüşümle alakalı sürecin ağır işlediğini 

biliyorum. Ama maalesef kentsel dönüşüm çalışmaları böyle ağır işlemek zorunda. Bak 

kentsel dönüşüm alanı ilan etmedik biz hiçbir yeri. Bunu yapan bir sürü belediye var 

Türkiye’de. Önce kentsel dönüşüm alanı ilan ediyor. İster eski 38 yasasıyla, ister 6306 sayılı 

yasayla kitliyor ortalığı bırakıyor. Biz dedik ki önce alandaki taramayı yapalım. Ne var 

elimizde görelim. Sonra bunu çözmek için neye ihtiyacımız var inşaat alanı olarak bunu 

anlayalım. Sonra bunu vatandaşa en düşük maliyeti yükleyecek şekle getirebilir miyiz 

konusunda bir kentsel tasarım yapalım. Bunun üzerine de plancılar o kentsel tasarım sonucu 

ortaya çıkan işi ki eğer gerçekleştirilebilir yani %70 seviyesinde uzlaşıya yönelik bir durum 

ortaya çıkarsa en az, gidelim plancılara buyurun bunu planlayın diyelim. Bunu aşama aşama 

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü kurmak da dâhil geldiğimiz günden beri yapıyoruz. Kitabı 

düzden okuyoruz tersten değil. Vakit alıyor farkındayım. Ama kentsel dönüşümle alakalı 

Gemlik’te bir şey yapılmıyor noktasına getirme haksızlık olur. Gerçekten haksızlık olur.  

--Meclis Üyesi: ………… Başkanım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Şu an kentsel tasarım, şu 

an kentsel tasarım için firmalarla görüşülüyor. Bildiğim kadarıyla 2 firmayla görüşüldü. 

Devam da ediyoruz yani. 

--Meclis Üyesi: Hisar Mahallesi 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hisar Mahallesi 

--Meclis Üyesi:  Evet. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi bunu söyledim daha önce bir 

kere daha söyleyeceğim. Becerememişim geçen sefer anlatmayı. Daha dikkatli ve titiz 

anlatayım. Becerebildiğim kadar. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal, 

hukuk devleti. Hukuk kurallarına göre yönetiliyorsak, hukukun el atmamıza engel olduğu bir 

alana bir şey yapamıyoruz. Geçtiğimiz dönem ihalesi yapılan, imalata başlanılan bu bina ve 

başka binalarda müteahhitleri tarafından yine Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde 

çıkartılan bir kanundan istifade etmeye çalışan müteahhit tarafından bırakılmış alanlar. 

Mahkeme bize burası sizindir devam edebilirsiniz diyene kadar, o gün gelene kadar bir şey 

yapamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Yani bunu anlamak bu kadar zor mu? Veya şunu 

diyebilirsiniz. Koy başına 3 tane güvenlik görevlisi sahip çıksınlar. 33 tane güvenlik görevlisi 

lazım bana bütün bunlara sahip çıkmak için. Yok, yani öyle bir ihtimal. 

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

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Adalet ve Kalkınma Partisi’nin İlçe 

Başkanısınız. Bak ben Belediye Başkanıyım. Ben madde bağımlılarıyla ilgili cümle kurarken 

sizin kadar sıkıntılı değilim. Madde bağımlısını çözmek hükümetin işi. Emniyet var, jandarma 

var. Bana söyleyeceğinize onlara söyleyin ya.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Güvenlik tedbirleri insanların oraya giriş çıkış 

kullanabilecekleri, yani benim söylemek istediğim… bonzai çektikleri. güvenlik tedbirleriyle 

alakalı… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ……. 

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

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bana bakın. Yani arkadaşlar bizim 

değil. Bakın anlatamadığım şey şu. Hukuken 

--Osman DURDU YİĞİT Meclis Üyesi: Bizim güvenlikten kastımız 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  ………………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İşte bak hukuk böyle görmüyor. 

Henüz değil. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Şimdi şu olur ………….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili DURDU 

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

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Lütfen.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Başkanım orayı siz isterseniz güvenlik tedbirini 

alırsınız. Ben bu kadar söylüyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya beraber alalım o kararı, deyin ki 

bana bunun giriş kapısını ve alt kattaki camları tuğla ör. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Bak ben nasıl yapılacağını …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başka türlü yapamam. Ya 3 tane 

güvenlik görevlisi koymam lazım. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Öyle değil …. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle ya da içeriye girilmesine engel 

olacak bir şey yapmam lazım. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  1 metre mesafeyle …………….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İşte alırız öyle. Öyle alırız. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Peki, şunu söyleyebilir miyiz? Oradaki güvenlikle 

alakalı bir çalışma yapsak, bir dahaki meclise getirsek. Nasıl ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Orayla ilgili yapmayın. Bana 

Gemlik Belediyesi’nin muvazaalı binalarının tamamıyla ilgili çalışmayı yapın getirin. 
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--Osman DURDU Meclis Üyesi:  ………………………………………….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Niye niye sosyal konutlar 

belediyenin mülkü değil mi? 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Başkanım ……………………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Niye ama niye? 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  …………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Niye yani o binanın bir şeyi mi var. 

Kutsiyeti mi var?  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  …………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ne münasebetle 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  ……………her şey değerlidir. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam o zaman sosyal konutlar 

niye kutlu değil? Değerli değil. O da belediyenin mülkü. Yani gündeme geçelim. Güvenlik 

konusunda da bir daha söylüyorum. Belediyenin mahkemeler sebebiyle el atamadığı bütün 

yerlerle ilgili bunu bir sözlü önerge olarak kabul edin. Çevre komisyonuna atalım. Hukuk 

komisyonuna atalım. Alın bir karar.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  …………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olur yani seneye 2 milyon lirayı 

boşa harcadın sözüne muhatap olmak istemiyorum. Maalesef böyle bu iş. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Kaldırımlarla alakalı cevap bekliyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kaldırım? 

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

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Özür dilerim 

--Meclis Üyesi:  Eski Pazar Caddesi kaldırımları…………… 

--Meclis Üyesi:  …………………………………………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eski Pazar Caddesiyle alakalı 

--Meclis Üyesi:  ………………………….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Verin cevabını canım. Kaç para 

harcandıysa anlatın 

--Meclis Üyesi:  ………………………………….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Verilmedi mi cevabı? 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  …… hakkediş olmadığı için … 

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

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, bir oradaki işi müteahhit 

bitirdi şu an. Yapın kabulünü verin arkadaşlara fiyatı. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Teşekkür ederim. Sağ olun. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Rica ederim. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Başkanım bu MKS ve Azot’un yeni yaptığı 

yatırımlarla ilgili, özellikle MKS ile ilgili bir gelen rapor doğrultusunda hukuki süreç başladı 

mı? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Azot’un yeni yaptığı yatırım nedir? 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Üre. Üre tesisi için bir yatırım yapılıyor ya şu an. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ve MKS’nin hem derin deşarj, hem de kapasite 

arttırımı ile ilgili sanırım bir rapor geldi üniversiteden size. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hımm hımm. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Onla ilgili bir paylaşım yapmıştınız. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi Azot Sanayi ile alakalı kısım. 

Eğer yanlış hatırlamıyorsam meclis üyesi arkadaşlarım, müdür arkadaşlarım eksik bırakırsam 

toparlasın. Azot Sanayi ile ilgili üre tesisinin yapımı işi Gemlik Belediye meclisinden Bursa 

Büyükşehir Belediye meclisinde oy birliğiyle geçti o tesisin orada yapılması işi. Üstüne üstük  
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özel statülü endüstriyel alan ilan edilmek suretiyle de devlet tarafından teşvikle desteklendi. 

Onu bir yere bırakalım neyini konuşalım onun şimdi. MKS ile alakalı evet bir raporumuz var. 

O raporu, o raporu nereden içeriye sokmamız lazım konusunda çalışma yapıyorlar. Buna da 

hızlıca cevap ya 1 ay geçti. Bunu bulalım, bilgiyi de verelim. Buradan devam ediyoruz. 

Burasındayız işin noktasında tamam. Hatırlatma için de teşekkür ederim. 

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Başkanım bir söz alabilir miyim? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet buyurun bu, bu gündem dışı 

konuşmalara ilişkin son söz. Ondan sonra gündeme geçeceğim. 

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Evet, hem artan tansiyonu düşürme anlamında hem de 

genel olarak hukuki süreçlerle ilgili sorunlardan kaynaklandığı için, geçen dönem hukuk 

komisyonu üyesi, bu dönem hukuk komisyonu başkanı olarak, hukuki süreçler hakkında kısa 

net bilgiler vermek istiyorum. Bir, Çevre yolu doğusu planında bir mahkeme kararı var. O 

mahkeme kararı, üst mahkemede belediye lehine sadece bu parselle ilgili bir tasarruftur. Bu 

parselle ilgili tasarrufları durdurur şeklinde belediye lehine bir sonuç geldi istinaf 

mahkemesinden. Fakat son gün yine davacı temyiz etti. Danıştay’a gitti dosya. Danıştay’da 

ilgili dairede takibi hızlandırılması anlamında ilgili hukuk birimince hem takibi hem sürecin 

nasıl aşılabileceği noktasında bir çalışma yapılması uygun olur. Ayrıca bu sorunun çözüm 

noktası da hükümet bir torba yasada hüküm getirdi. Ancak tabi her yasa resmi gazetede 

yayınlandıktan sonraki uyuşmazlıklarla ilgili çözüm getirir. Geçmişe yönelik bir çözüm 

getiremez. Yani o davada daha önce olduğu için tabi kamulaştırmaya direkt elveren bir çözüm 

yaratmadı. Ama Danıştay’daki sürecin tamamlanması anlamında ya da meclis kararıyla bir 

şekilde uzlaşmak mümkün olabilir. Biz o arkadaşla 3-4 sefer bende toplantı yaptım. Babası 

ayrı, kendisi ayrı birtakım taleplerde bulundu. Hepsi de karşılar şekildi. Plan değişiklikleri 

sunuldu kendilerine. Ancak tatmin olmadılar.  

Yani o istekleri bir türlü somutlaşmadı. Teşekkür ederiz, çok güzel bir toplantı oldu, 

biz bunu kabul ederiz anlamında hiçbir zaman net bir şey söylemediler. Her toplantıda değişik 

birtakım taleplerle geldiler ve hepsinde de taleplerini değiştirdiler daha sonra. Yine bu 

bahsetmiş olduğumuz tehlikeli, yanıcı, parlayıcı maddelerin depolanmasına ilişkin 2014-2019 

döneminde almış olduğumuz, Refik Başkan döneminde, bizim de olumlu oy verdiğimiz plan 

notları vardı. Her plana bunu yerleştirmiştik. Yine belli firmaların, ben isim vermek 

istemiyorum. Onlara herhangi bir tazminat hakkı doğurmamak açısından. Bu yargı sürecinde 

iptal ettirdiler bu plan notlarını. Sebebi de şuydu; somut, sınırlayıcı bir rapor alınmadan teknik 

anlamda, tüm kapasite artışlarını ve tüm depolamaları sınırlayan bir kararı ticaretin 

engellenmesi olarak değerlendirdi mahkeme. O da oy çokluğuyla geçti. Bunun için bir plan 

notu geliştirilmesi epeydir gündemimizde ama odada yazıldıktan bir kimya Kimya 

Mühendisleri Odası’ndan cevap geldi. Diğer odalar hiç ilgi göstermediler. İlgili şu anda 

gündemde olan isim verildiği için söylüyorum. MKS ve Azot’la alakalı plan notları 

getirilmesi belki meclisin insiyatifinde  olabilir bu aşamadan sonra. Tabii onlarda yargısal 

denetime tabi.   Benim önerim yani Gemlik Belediye Meclisi teknik raporları bir şekilde 

temin ederek, ister       odayla ister serbest rapor almak suretiyle, depolamalara sınır 

getirilmesi, tekrar planlara bu sınırların konması, gerekirse yargı denetimine kadar 

engellenmesi, yargıda karar alınana kadar hiç olmazsa tehlikeden hari bir çözüme 

kavuşturulması uygun olur diye düşünüyorum. Bir meclis üyemize yönelik olarak yapılan 

eleştiriye de katılmıyorum. Zira yani hiç haber vermeden bir imalat yapmış değil. O imalatın 

kendisinin yapmış olduğu imalatla bağdaşmadığı, onu aşar yönde bir tasarruf olduğunu 

düşünüyorum. Kendisini teknik bir arkadaşımız olmamasına da veriyorum bunu. Dolayısıyla 

geçen dönemde, bu dönemde de gerek mecliste gerek encümende herkese eşit muamele 

yapılması ilkesinden asla ayrılmayacağımızı hiçbirimizin düşünüyorum. Ama kendisinin de 

her vatandaş gibi imalatı inşaatını gerekli izinleri aldıktan sonra yapabileceğini, varsa 

mevzuata aykırı imalat, inşaat onun geri alınabileceğini, yani belli bir süre verilir zaten eski 

hale getirir. Ondan sonra tadilat ruhsatı gerektirir bir imalatla çözüme ulaşacaksa da yine her 

vatandaşın hakkı olduğu gibi bu haktan faydalanabilir. Birbirimize kırıcı sözler söylemek 
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yerine çözüme odaklı, eleştirilere de saygı duyarak çözüm noktalarına geçen dönemde olduğu 

gibi bu dönemde de ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür 

ederim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz Sayın DİMİLİ. Son 

söz demiştim ama arada sevgili Tefik KALDIRIM’a ben konuşayım sonra söylemek istediğini 

söylersin demiştik.  

--Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, bir Kumla ile ilgili tespit 

yapmak istiyorum. Büyükkumla’ya girdiğinizde, Jandarma Trafik hemen size çöker. Araç 

çekmeyiniz. Ceza yazar, parkları kaldırır. Karacaali’ye giderseniz 15dk sonra Jandarma Trafik 

oradadır. Müdahale yapar, parkları kaldırır, ceza yazar. Narlı’ya gidersiniz aynı şeyler olur. 

Kumla’da bu yok. İlçe belediyelerinden Trafik Zabıtalar alındı biliyorum. Bursa Büyükşehir 

Trafik Zabıtası daha Kumla’ya hiç uğramadı. Hiç görmedim. Aynı sorun Trafik Polisinde de 

yok. Kumla’da hiç Trafik Polisi yok. Biz zabıtayı bir Trafik Polisi gibi çalıştırıyoruz yetkisi 

yok. 5 tane zabıtamız var. Saat 11’den 01’e kadar çalışıyorlar. İşi gücü bırakıp onlara ben 

telefonla falanca yerden araç girmiş, filanca yerden araç girmiş. Büyükşehir bu dubaları 

maalesef bir asansör anahtarı ve bir küçük ince uçlu bir pensenin açılmasıyla yapılan bu 

şeyler, ya nasıl yapmışlar anlayamıyorum. Bunların hepsini değiştirmemiz lazım. Kaynak da 

yapamıyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Trafik yoğunluğunu kaldıracak bir Trafik Polisi ve 

zabıtamız yok. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim sevgili Tefik 

KALDIRIM. 

--Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Ben teşekkür ederim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet. Teklifler başlığına geçiyoruz 

arkadaşlar. 1. Maddeden başlayabiliriz. Bu arada yazılı önerge gelmemiş bu hafta, bu ay. 

Değil mi? 

--Meclis Üyesi: ……………………………………  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun. 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım geçen ay önergeleri okutmama 

kararınız neticesinde ilgili daire, önergeleri ilgili komisyona atacaklardı demiştiniz de biz 

mesela önergelerin nereye gittiğiyle alakalı bilgimiz yok. Birkaç tanesine cevap geldi. 

Diğerlerinin durumu hakkında komisyona mı gitti, sizin uhdenizde mi, müdürlükte mi? Yani 

bunlar hakkında okumayacaksak da, en azından bir sonraki toplantıda önergelerin nereye 

gittiğiyle alakalı bir bilgilendirme yapılırsa, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabii tabii 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Memnun oluruz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yapılmadı mı bu?  

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Hayır yapılmadı. 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Bir dakika, bakıyorum Başkanım şuan. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yazı İşleri Müdürümüz meclis 

toplantısında verdiğimiz talimat belli. Var herhalde atmış. 

--Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: …………………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili KESKİNDEN Yazı İşleri 

Müdürlüğümüz, 

--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Gelmiş Başkanım,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gelmiş. Tamam. Teşekkür ederiz 

sevgili müdürüm.  

Evet, gündeme geçmeden önce İyi Parti grubu adına meclis üyemiz Sedat AKKUŞ ’un 

1, 2, 3, 4, 5 adet önergesi var. Önergelerin gündeme alınarak ilgili yerlere havalesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 1.maddeye 

geçebiliriz. Yine bu bilgilendirmeyi yapalım müdürüm. 
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--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa İl Sağlık 

Müdürlüğü’nün 12.02.2020 tarih, 150 sayılı yazısıyla Sağlık Bakanlığı’na tahsisli ilçemiz 

Hamidiye Mahallesi, 128 ada, 1 parsele ilişkin imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili 

yazısı.  

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

İmar Komisyonuna havalesini, özür dilerim. Gündem maddesiyle ilgili söz almak isteyen var 

mı? Yok. Gündem maddesinin İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2.madde lütfen. 

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurşunlu 

Mahallesi, 2249 ada, 9 parsel, 1.622,85 m² ve 2249 ada, 10 parsel, 905,40 m² kamulaştırma 

programına alınarak kamulaştırılması ivedilikli yazısı. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 2.maddeye ilişkin görüş belirtmek 

isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Olmadığına göre gündem maddemizin Plan Bütçe 

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

kabul edilmiştir. Hem 1., hem 2. Maddelerle ilgili hem grupların, hem idarenin insiyatifi ve 

bilgisi olmadan komisyonlarımızın karara bağlamaması noktasında ricacıyım. Önemli 2 

gündem maddesi bunlar. Bütün siyasi partiler için aynı şekilde. Komisyonlar mutat 

toplantıları esnasında, gruplarından ve belediye idaresinden bilgi almadan karar vermesinler 

lütfen. 3.maddeye geçebiliriz. 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 2020 yılı ücret 

tarifesinde yer almayan ekspertiz dosya inceleme ücretinin belirlenmesi ile ilgili yazısı. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddesiyle ilgili görüş 

belirtmek isteyen var mı? Yok, olmadığına göre gündem maddemizin Plan Bütçe 

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

kabul edilmiştir. 4.madde lütfen. 

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa 1. İdare 

Mahkemesi’nin 2020/129 E. Sayılı dosya kapsamında, 16.06.2020 tarihli karar ile Gemlik 

Hisar Mahallesi, Serbest Bölge batısı depolama alanı 1/1000 ölçekli revizyon uygulamalı imar 

planı plan notları 2.maddesinin kısmen yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden 

İYUK 28 hükmü uyarınca karar icaplara göre işlem tesis edilmesiyle ilgili yazısı. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz konusu gündem maddesiyle 

ilgili görüş belirtmek isteyen var mı? Yok. Olmadığına göre. Arkadaşlar bir mahkeme 

kararının uygulanması noktasında bir durum olduğu için ben hem İmar, hem Hukuk 

komisyonlarına gönderilmesinin sağlıklı olacağını düşünüyorum. Böyle oylamayı arzu 

ediyorum. Buna ilişkin bir görüş belirtmek isteyen yoksa gündem maddesinin İmar 

Bayındırlık ve Hukuk Komisyonlarına ortak olarak havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  Bir sonraki madde lütfen. 

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

Mahkemesi’nin 2019/855 Esas sayılı dosya kapsamında, 30.03.2020 tarih 2020/258 K sayılı 

kararıyla Kumsaz Mevkii ilave uygulama imar planının iptaline karar verilmiş olup, İYUK 28 

hükmü uyarınca karar icaplarına göre işlem tesis edilmesi ile ilgili yazısı. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddesiyle ilgili söz 

almak isteyen var mı? Yok. Olmadığına göre bir önceki gündem maddesi için söylediğim 

aynen geçerlidir. İmar Bayındırlık ve Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza 

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

maddesi. 

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa 1. İdare 

Mahkemesi’nin 13.02.2020 tarihli, 2019/1009 E, 2020/132 K sayılı kararı ile Gemlik ilçesi 

sağlık tesisi alanı ve çevresi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptaline karar 

verildiğinden İYUK 28 hükmü uyarınca karar icaplarına göre işlem tesis edilmesi ile ilgili 

yazısı. 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddesiyle ilgili söz 

almak isteyen var mı? Yok. Olmadığına göre yine aynı gerekçelerle ilgili gündem maddesinin 

İmar Bayındırlık ve Hukuk Komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  Arkadaşlar 2.birleşimi Pazartesi, saat:17:00’de 

yapmak üzere oylayalım ve gündemi kapatalım. Ben de nikâha yetişeyim istiyorum. Sizin için 

de bir mahsuru yoksa. Pazartesi saat:17:00 uygun mudur? Uygundur. Oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Pazartesi günü saat: 17:00’de yine 

burda toplanmak üzere hepinize hayırlı akşamlar ve hayırlı haftalar diliyorum. 

--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Başkanım bir şeyi, bir teşekkür 

etmek istiyorum. Sahillerdeki tekne sahiplerinin bir teşekkürü var. Organizasyonla alakalı, 

düzenlemeyle alakalı. Bir düzene kavuşuldu, bir tertip oldu. Bunların seneye daha da iyi 

olacağını sanıyorum ama bu önemli bir şeydi.  Sağ olun, var olun. Kimlerin sizin yanınızda 

hizmeti geçtiyse önemli bir çalışmaydı. Teşekkür ederiz. 

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

abicim. Liman Başkanımızı da fırsatını bulmuşken, Sahil Güvenlik Komutanımızı da bu 

konuda yapmış oldukları çalışma ve vatandaşımıza verdikleri destekten dolayı, bu vesileyle 

ben huzurunuzda onlara teşekkür etmek istiyorum. 
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