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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 05 TEMMUZ 2022 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTI GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 

 

        TOPLANTIDA BULUNANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı  

                                               ÜYELER: Mert DİMİLİ, Oğuz HANÇER, Ercan 

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

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

Songül ŞANLI,  Mustafa KAYNATMA, Elif ACAR YAŞAR, Fatih AYDIN, Rıdvan 

ÇAKMAK, Durmuş USLU, Alpaslan EKER, Tekin RAMA, Dursun YAVUZ, Nihat ÇETİN, 

Mehmet ÖKSÜZ, Sedat ÖZER, Bekir DÖĞER, Mehtap ÜNLÜ. 

         TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Emir BİRGÜN, Şükran BEKAR, Mahmut 

Kamil SOLAKSUBAŞI, Bülent ÇİÇEK, Mahir DAĞ, Ümit GÜLER. 
 

       --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yaptı.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet, yeterli çoğunluk var. Gruplar 

adına mazeret bildirmek isteyen var mı dicem. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına sevgili 

Galip GÜR şimdi geldi. Evet, 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: AK Parti Grubu adına Ümit GÜLER mazeretli, 

Şükran Hanım yetişmeye çalışıyor, yetişirse, yetişmediği takdirde mazeretli sayılması,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Milliyetçi Hareket Partisi adına,    

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI, 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Mahmut SOLAKSUBAŞI, İYİ Parti 
tamam. Cumhuriyet Halk Partisi, 

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Emir BİRGÜN,  Bülent; 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bülent ÇİÇEK, 

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Bülent ÇİÇEK başka, Mahir DAĞ, Arzu Hanım yetişecek 

büyük ihtimalle, katılacam dedi. Katılmazsa onu da oylarız Başkanım, 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Peki arkadaşlar, belediye meclis 

üyelerimiz Ümit GÜLER, Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI, Emir BİRGÜN, Bülent ÇİÇEK 

ve Mahir DAĞ ‘ın mazeretli olarak kabulünü, ayrıca yetişememeleri durumunda Şükran 

BEKAR ve Arzu KARATAŞ ‘ın da mazeretli olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

       Kanun gereği müdürlüklerde yaptığımız değişiklikler, atamalar, Başkan 
Yardımcılıklarıyla ilgili bir tasarrufumuz olursa bu konuya dair bilgilendirme yapma 

mecburiyeti var arkadaşlar.  Dolayasıyla da bu anlamda iki yeni isim bizimle birlikte olacak. 

Birisi aramızda değil bugün senelik izinde olması sebebiyle, Ekin BEKMEZCİ ‘nin yerine 

Hukuk İşleri Müdürlüğüne sevgili Elif Sevim DİL ‘i atadık.  

        Ve çok yakın bir tarihte emekliye sevk edilen bu memlekete otuz yıl hizmet etmiş bir 

abimizi de inşallah bizle birlikte çalışmaya ikna ettik. Sevgili Serhat TEZSEVER ‘de bizim 

Teftiş, İnsan Kaynakları ve Zabıta konusunda görevli Belediye Başkan Yardımcımız olarak 

görev yapacak. Her iki isimde inşallah görevlerini en iyi şekilde yapacaklar bundan eminim. 

Hayırlı, uğurlu olsun demek istiyorum. Serhat Abicim iki kelimeyle kendini tanıtmak istersen 

memnun oluruz. Mikrofon verin çocuklar, 
     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan müsaade eder misin?   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Buyurun sevgili DURDU,  

     --Serhat TEZSEVER Belediye Başkan Yardımcısı:  Evet herkese,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Serhat Abicim çok özür dilerim,   

Osman DURDU arkadaşımız bir şey söylüyor, 
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     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi Serhat Bey hangi konumla şuan konuşma yapacak 

burda,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Belediye Başkan Yardımcımız sıfatıyla,  
     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Oldu mu?  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Oldu mu yani,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, evet atamasını yaptık.  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ben bilmiyordum,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabi. Buyurun Serhat Abicim,  

     --Serhat TEZSEVER Belediye Başkan Yardımcısı:  Evet, herkese sevgi ve saygılarımı 

sunuyorum. Olanda Hayır vardır. Bugüne kadar Karabük’te yaptıklarımız, kahramanlıklarımız 

biliniyordu. Daha sonra Türkiye ‘de yazılarlan ortaya çıktı. Türkiye çapında delikanlı 

haksızlığa dilsiz şeytanlık yapmayan delikanlı yazarlar tarafından yazıldı. Ondan sonra da ilk 

beni arayanlar gece onbirbuçuk ’ta Uğur SERTASLAN kardeşim aradı. Gel dedi, Belediye 
Başkan Yardımcısı olarak bilgi becerinden faydalanmak istiyoruz dedi. Bizde eyvallah dedik, 

biz kimliğimizle, hani milliyetçi, ülkücü bilinen bir adamız dedim. Dedi ki hiç fark etmez 

bizde milliyetçiyiz. Ondan sonra yanımızda olmaktan gurur duyarız dedi. Ben kendisine 

Gemlik’in delikanlıca davrandığı için dilsiz şeytanlık yapmadığı için kardeşime teşekkür 

ediyorum. Geçmişte de yani bu devletin ekmeğiylen ondört yaşında başladık, yetiştik. İç 

çamaşırımıza kadar devlet verdi okuduk, daha sonra akademi kısmında yine devletin maaşıyla 

yetiştik. Ondan sonra devletin çeşitli güvenlik birimlerinde hizmet ettik. Ondan sonra en 

sonda işte Karabük Emniyet Müdürlüğü de yaptık.  Orda Gemlik ‘in bizde bir çocuğu olarak 

güzel temsil ettik. Yani benim söylememde doğru olmaz. Karabüklülere, bizi bağrına bastı. 

Yani sorabilirsiniz orda Karabük ‘te. Çok mutlu görevlerimiz oldu, biz tabi bugüne kadar bir 
siyasi görüşümüz olmadı. Onu da söyleyeyim. Yani Uğur kardeşime de kimse yüklenmesin. O 

nasılsa ……. bizde  sahip çıkarız. Destek olmak için zaten burdayız. Yani amacımız Gemlik 

halkına  devletimize hizmete devam etmektir.  Biz bugüne kadar hiçbir partiye de üye 

olmadık, kimse de işgüzarlık, namussuzluk yapmasın. Çok teklifler oldu. Yani Karabük ‘ten 

de oldu,  Gemlik ‘ten de oldu. Ama hiçbir partiye yani aday olmadım ondan sonra, kendimce 

de bir siyasi bir görüşlen ortaya koymadık. Ama dediğim gibi biz açık ve net yani bu devletin 

ekmeğiyle büyüdük, bu devlete otuzdört yıl hizmet ettim. Hatta onsekiz yaşında Gemlik ‘in 

birinci Bursa’nın birinci memuru oldum yani, otuzyedi yıllıkta memurum. Yine dediğim gibi 

Gemlik’imize, halkımıza hizmetkâr olarak yine görevimizi yapmaya devam edicez. 

Bilgimizle, becerimizle birşeyler katmaya çalışıcaz. Dediğim gibi yani bugüne kadar da hiçbir 

partiye üye olmadım,  Aday da olmadım, çok teklif geldi ama bugüne kadar kabul etmedim. 
Yine burda da devlet memuru olarak görevimize layıkıyla yapmaya devam edicez. Allah ‘a 

emanet olun, o kadar.     

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederiz sevgili Serhat 

TEZSEVER. Bizde aslında hakkettiğin yer olan Emniyet Müdürlüğü konusundaki vaktinde 

var hale normal şartlarda, hakkettiğin yerde olman adına hukuki süreçte de elbette yanında 

olucaz, bütün meclis için aynı şeyi söyleyebilirim. Onlarda görüşlerini iletecektir bütün 

partilerimiz bu anlamda, hoş geldin aramıza, katacağımız çok şey var hep birlikte Gemlik ‘e 

diye düşünüyorum, bir kez daha tebrik ediyorum. Buyurun sevgili Şamil YİĞİT,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Öncelikle değerli Başkan, kıymetli meclis 

üyelerimiz, daire müdürlerimiz, bizi seyreden Gemlik halkını sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 
Serhat Müdürümüzü geçmişten tanırız, bizimde Serhat Abimizdir, Abimizdir. Devlete yapmış 

olduğu çalışmaları severiz. En nihayetinde kendi kararıdır, takdir merciisi sizlersiniz. 

Öncelikle hayırlı uğurlu olsun derim. Allah vermiş olduğu kararı doğru kılsın derim, atmış 

olduğu imzaları hayırlı ve mübarek bir şekilde atar ki inşallah, 
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       Ki buna da inancım tamdır geçmişten Serhat Abimizdi, yine biz Serhat Abi olarak 

anacağımızı Serhat Abi olarak bizde kalacağını söylemek istiyorum. Tabi en nihayetinde 

alacağı kararın kendisine eleştirisel olarak geleceğini, sizlere de eleştiri olarak geleceğini, 
çünkü siyaset böyle bir şey iyi de yapsak doğruda yapsak hani kayık misali o kayığa 

bindiğinde derler. Diyorlar ya demeleri karakterimizi bozmaz ama almış olduğu karardan tabi 

ki sizler ve Serhat Müdürümüz sorumludur. Gemlik ‘in evladı,  Gemlik ‘in içerisinden çıkmış, 

devlete otuz yılını vermiş, bu çalışmalara gıptayla bakmış olduğumuz güzel çalışmalara da 

imza atmış bir abimizdir. Onu biliriz, onu sayarız, onu özellikle dile getirmek istiyorum. Ama 

siyasettir bu, siyasette kulağını kapatmak olmayacak birileri birşeyler söyleyecek, bunu 

bizlerde söylücez, sizlerde söyleyeceksiniz, sadece kişiselleştirmeden, şahsileştirmeden, 

çünkü eleştiri yapmadan biz doğruları bulamayız. Yarında en büyük  biz burda iktidarda sizler 

oturuyorsunuz, muhalefette bizler oturuyorsunuz, muhalefette bizler oturduğumuz için de  biz 

denetleyeceğimizi, muhalefet yapacağımızı, şimdiden kendisine bir kardeşi olarak bir ilçe 

başkanı olarak sevdiği bir kardeşi olarak da söyleyelim. Olan da Hayır vardır diyoruz, Allah 
hayırlı eylesin diyoruz. Biz iyi kileri her zaman severiz. Geçmişte Bukle Müdüre de 

söylemiştim, iyikiler bizde güzeldir, keşkeler değil, iyikilerle var olsun.  İyiki olsun diyelim, 

hayırlı olsun diyelim.   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim sevgili Şamil 

YİĞİT. Buyurun sevgili BARUTÇUOĞLU, 

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Sayın Başkanım,  değerli meclis üyesi 

arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, belediyemizin çok değerli çalışanları, emekçileri, 

müdürleri, çalışanları ve bizi izleyen bütün Gemlik halkına bende şahsım ve grubumuz adına 

hürmetlerimi saygılarımı sunuyorum. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi cümlemizin üzerine 

olsun diyorum. Konuyla ilgili olarak hemen Serhat Müdürümüzü benim mahallemin bir 
çocuğu olarak büyüyen çocukluğundan beri o ilk üniformayı lise polis okulundaki ilk giydiği 

kıyafetinden beri tanıdığımız Serhat için, Serhat Müdürümüz için hayırlı olmasını ben yüce 

Allah’tan temenni ediyorum. Gerçekten kendisi Emniyet Müdürlüğümüzde Türk Emniyet 

teşkilatında çok büyük hizmetlere imza atmış, istihbarat alanında iktisatı olan bir insandır.  

Eserleri vardır, Kitapları vardır o konuda. Ben kendisinin bu yeni görevinde kendisine 

öncelikle başarılar diliyorum. Hakkında hayırlı olmasını yüce Allah’tan temenni ediyorum. 

Tabi ki gönlümüz onun Emniyetin üst kademelerinde bir görev alması idi. Hala da bu isteğim 

devam ediyor ama Allah’tan hayırlısını istemek lazım. Her şey de bir hayır vardır. Olan da 

hayır vardır demek lazımdır, zaten siyaset doğru hareketleri, doğru icraatları, doğru kişilerle 

doğru zamanda yapma sanatı değil midir? Evet.  Yani bu atamanında doğru olduğunu 

kanaatindeyim. Tekrar hayırlı olsun diyorum, belediyemize de hayırlı olsun, kendisine de 
hayırlı olsun. Bütün, bütün Gemlik’e, Gemlik halkına rabbim hayırlar getirsin diye temenni 

ediyorum. Saygılar sunuyorum.  

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

BARUTÇUOĞLU. Buyurun sayın DURDU,   

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis, hepinizi şahsım ve 

Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına selamlıyorum. Tabi ki geçmişte de atanmış olan her 

arkadaşımıza hayırlı olsun dilek ve temennilerinde bulunduğumuz gibi bugünde sizin ifade 

ettiğiniz şekliyle Teftiş,  Zabıta ve Belediyenin belli birimlerinden sorumlu Başkan 

Yardımcısı olarak atadığınızı ifade ettiniz. Tabi ki biz her işin hayırlı olmasını temenni ederiz. 

İnşallah buda hayırlı olsun deriz. Benim şahsi kanaatim ben Serhat Bey’i 98 ‘den  99 ‘dan beri 
kendimce tanıyorum. Birikimiylen beraber belediye de bir hizmet edeceğine bir katkı 

sağlayacağına inancım var. Tabi ki bu tercih kendi tercihidir. İnsanların kendi tercihini 

sorgulamak bizim haddimize değildir. Sizin de âlicenap yaklaşımınız,  takdiriniz bence burda 

değerli Gemlik Belediye Başkanı olarak Gemlik ‘in bir yetiştirdiği Gemlik ‘in evladına 

Gemlik ‘in delikanlısına, hizmet süresince hamdolsun mahcup olmamış, bir mahcubiyeti yok.  
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        Ki bence de bir mağduriyete uğramış, bir gadre uğramış, halen bende niçin emekliye 
ayrıldığıyla alakalı hiçbir gerekçe yok. Bu durumu bende hakkettiğini düşünmüyorum. 

Hayırlısı olsun inşallah. Rabbim hayırlara vesile etsin.  Teşekkür ederim.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz sevgili Osman 

DURDU. Buyurun sevgili Sedat AKKUŞ,  

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

katılımcılar bende şahsım ve İYİ Parti grubu adına herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Bizde Serhat Müdüre aldığı bu görevde başarılar diliyoruz, inşallah Gemlik ‘e güzel 

katkılarını, Emniyet Müdürlüğünde sunduğu gibi burda da sunar.   

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

AKKUŞ. Bir daha söylüyorum, bir yandan da göreve iadesiyle alakalı hukuki sürecini Serhat 

Abi devam ettiriyor, ettirecek. Sizlerden ricam, aslında hakketmediği bir muameleye muhatap 
oldu. 65 yaşına kadar bu işi yapabilen pek çok Emniyet Müdürü varken 55 yaşında emekli 

edildi. Açıkça söyleme de bir beis görmüyorum; Fetöyle mücadele konusunda yapmış olduğu  

şeylerdir görevden emekliye ayrılmasının sebebi, kendi vicdanında bizde böyle olduğuna 

inanıyoruz, böyle olduğunu düşünüyoruz. Bu özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi ve 

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından şöyle de bakılmalı; sevdiğiniz, saydığınız bir abinizin bu 

konuda söylemiş olduğu şeyin doğru olduğunu düşünüp hukuki süreç,  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım ben söze girme ihtiyacı duycam ama bunlar 

belediye meclisinin gündemi değil bence,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elbette değil,  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bence konuşmayalım yani,  
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elbette değil, 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bundan sonrası siyasallaşır konu bence sağlıklı olmaz, 

sağ ol. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şu kadar şurda bitirecektim, sizlerin de 

bu hukuki süreç esnasında destek olacağınıza inancım tamdır diye bir kez daha hayırlı olsun.    

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Konuyla alakalı şöyle söyleyeyim; Serhat Abi 

dememdeki kasıt zaten bizde ağabey dedim hem de müdürlüğümüzü yapıyor, gerçekten 

devlet adabını en iyi bir şekilde almış, biz kendisiyle gıyaben de  konuştuk, bununla alakalı 

neler yapabilirizde defaatlerce konuştuk, konuşuyoruz da yarın da konuşçaz, inşallahta kendi 

özelimizde kendi konuştuklarımız var. İnşallah neticede alır bir şekilde göreve tekrar devam 

eder. Tabi bu hukuki süreç hukuki süreci de kimsenin dokunması vesairesi zaten olmaz. 
Konunun hem takipçisiyiz, hem de Serhat Müdürümüze destekçisiyiz bu konu da bunu 

söyleyebilirim geçmişte defaatlerce konuşmuş olduğumuz için. 

        İkinci bir mevzu bunu kapatarak, şey söyleyecektim sözlü bir önerge vermiştim. Kültür 

İşlerine sevk edilmiş ama bu konunun Milli Eğitim Komisyonunun da görüşmesi gerekir diye 

düşünüyorum sadece. Orda değerlendirilerek alınmasını burda havaleler noktasında gördüm 

sözlü önergenin,    

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kontrol edelim, bakalım.  

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Olur, onu da Milli Eğitimi ilgilendirdiği için 

YKS öğrencileriyle alakalıydı. Onu da bir söylemek istedim.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, arkadaşlar, Zeynep konunun ne 
olduğunu alalım, ilgili gerekirse müdürlük yerine ilgili komisyona havale şeklinde düzeltelim.  

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

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyon baksın eğer komisyona 

gitmesi gereken bir şeyse sonra elbette müdürlük zaten işin içinde olacak. Buyurun, 
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     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Şimdi az evvel bir şeyden, ifade ederken 

dediniz ki yani Serhat Müdürümüzün fetöyle mücadelesinden dolayı bu şey. Tabi biz bunu 

kabul edemeyiz. Şimdi Serhat Müdürümüz evet fetöyle mücadele etmesini aslanlar gibi yaptı 
biz buna yürekten inanıyoruz. Görev alarak görev aldığı zamanda yaptı o anda yapması 

gereken şey neyse onu da yaptı. Ona hiç şüphemiz yok. Yalnız şimdi şuandaki durumunu 

hükümetimizi bağlayan bir şekilde yani sanki bu şekilde mücadele edenler bu şekilde bir şeye 

maruz kalıyor şeklinde genellemeyi asla kabul edemeyiz. Burada Türkiye Cumhuriyeti 

Devletinde fetöyle mücadelede birinci adam Cumhurbaşkanı,   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Osman DURDU,  

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ‘dır.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Müdahale et istersen,  

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Hayır ben müdahale,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben konuşurken müdahale etti diye 

söylüyorum. Haklıydı da yani.  
    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Ben açıklık getirmek istiyorum sizin 

şeylerinize, yani burda Türkiye Cumhuriyeti Devletinde bunu herkes biliyor ki eğer 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN olmasaydı, fetöyle mücadele diye bir şey 

olmazdı kanaatimiz budur, bunu özellikle ifade etmek istiyorum arkadaşlar bu kadar  kifayete 

müzakere,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tam da Osman DURDU ‘nun söylediği 

yere geldi iş. Burası bunun yeri değil, bana göre de sayın Cumhurbaşkanı bu kadar yüz 

vermeseydi fetö diye bir sorunda olmazdı bu memleketin, bende böyle düşünüyorum yani,    

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Yani o sizin kendi kanaatiniz ama biz….  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam ya,  
    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Demin ki ifadenizi kabul etmiyoruz Başkanım,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yeri değil, söyleyeceğim şey şuydu; eğer 

Serhat Abi 'ye gerçekten güveniyorsanız, gerçekten Serhat Bey doğru dürüst otuz yıl görev 

yapmış bir adamdır diyorsanız haklı olabileceğini atlamayın, genellemedim.    

   --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Serhat, Serhat Müdürümüzü zaten sevdiğimizi 

deklare ettik. Tekrar da söylüyoruz olan da hayır vardır diyoruz ama bu yapılanın sayın 

Cumhurbaşkanımızla ne alakası ne de merkezi hükümete atılmasını doğru bulmadığımızı 

burdan söyledik onun için söylüyoruz. Sizin bir görüşünüz vardır, bizim de görüşümüz vardır. 

Doğru, meclisin bir konusu değildir. Daha genellemeye geçeriz. Burda da daha çok şeyler 

çıkar. Allah hayırlısını versin Rabbim. Gönlündekini,  gönlündekini değil, hayırlısını 

diliyoruz öncelikle. Çünkü gönüldür bu, yanlış yapar yanlış söyler ama hayrı şerri Allah bilir,   
Allah gönlündekini değil hayırlısını versin diyorum.     

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Arkadaşlar ilk 

toplantıda kabotaj sebebiyle ben yer alamamıştım. Aslında ben burda olsaydım gündem dışı 

konuşma yaptırmayacaktım. İkinci birleşimde yaparız, hep beraber kabotaj etkinliklerine 

gidelim diyecektim. Ama Emir Abi herhalde nezaket göstermiş o gün konuşturmuş yani, 

buyurun demiş bazı arkadaşlarımız konuşmuş sevgili DURDU ‘nun konuşmasını dinledim, 

ama Ercan Abi demiş ki ben ikinci birleşimde konuşacam.  

      Dolayısıyla eğer meclisin işleyişine ilişkin bir şey yapılmayacaksa birinci toplantıda 

konuşulmuş kabul edelim mi gündem dışı konuşmaları yapmayalım. Derseniz ki biz geçen 

sefer konuşamadık hazırlanmıştık söz vericem o arkadaşlarımıza.  
    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Birinci ve ikinci gündemi de gündem dışı 

konuşmaları kabul edelim Başkanım. Çünkü orda oylamayla alakalı Milliyetçi Hareket Partisi 

adına Osman Başkanım çıktı, biz bugünde konuşmak istiyoruz diye. Bizim arkadaşlarda biz 

konuşmamızı ikinci oturuma da bırakırız dedi.   Birinci ve ikinci oturumumuzu gündem dışı 

olarak kabul edebiliriz diye şey yapabiliriz Başkanım,   
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     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok her iki toplantıda da gündem dışı 

ne konuşuyoruz işte, gündelik ülkedeki olaylarla alakalı konuşuluyor genelde bir toplantıda 

görüşleri dile getirmek bu anlamda yeter zaten bol bol konuşmaya fırsatımız oluyor gündem 
maddeleri esnasında herkes söylemek istediğinde  işte ilgisi olmazsa da söyleyebiliyor 

gündem maddesiyle, dolayısıyla böyle devam edicez.  

        Bugün o halde söz vericem yani gündem dışı konuşmaya olanak sağlıcaz. Ama 

başlamadan da şunu ifade etmek isterim. Kabotaj bayramı, denizcilik bayramı işte üç tarafı 

denizlerle çevrili bir ülke için çok kıymetli, denizlerdeki hakimiyetimizin,  istiklalimizin, 

özgürlüğümüzün sembolüdür aynı zamanda, çok şükür Liman Başkanlığımızla birlikte 

Kaymakamlığımızla birlikte Kültür Müdürlüğümüz çok da beğendiğim içinde yer almaktan 

keyif aldığım bir organizasyonda yaptı. Katılan, katılmayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür 

ediyorum. 

       Yine bu hafta sonu 9 Türkiye dahil 9 ülkeden 1500 sporcunun katıldığı bir müsabaka 

yapıldı, müsabakaya ev sahipliği yaptı Gemlik. Gemlik Belediyespor Kulübümüz başta 
Başkanı sevgili Durmuş USLU olmak üzere nerdeyse tamamını kendi öz imkanlarıyla ve 

sponsorların yerel,  diğer dinamiklerin desteğiyle organize etti, göğsümüzü kabarttılar. 

Huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum kendisine, az iş değildi ama nasıl deyim daha iyisine 

layık Gemlik daha iyisini yapma hedefini koydu kendine bir daha ki yıl için Allah mahcup 

etmesin diye gündem dışı konuşmalar, konuşmalarını yapmak üzere Adalet ve Kalkınma 

Partisine öncelikle söz verelim.   

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

şahsım ve Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına sevgi saygıyla selamlıyorum. Allah’ın 

selamı üzerinize olsun.  

      Malum ülkemiz bir yandan kalkınmasına, büyümesine devam ederken bir yandan da yedi 
düvelle mücadeleye ve terörle mücadeleye devam ediyor. Pençe Girit operasyonlarında çok 

yakın zamanda Bursa’mızdan da iki tane şehit verdik. Önce Piyade Uzman Çavuşumuz 

Serkan TAŞÇI ‘yı vatan bağrına emanet ettik, arkasından Piyade Teğmen Halis KESKİN ‘i, 

Allah onlara ve cümle şehitlerimize rahmet eylesin, cümlesine cennetin en güzel 

makamlarında tertip eylesin, Resullah Efendimize A.S. komşu eylesin. Ailelerine ve 

milletimize de sabırlar ihsan eylesin. Bu mücadele devam ediyor ve devam edecek. Ta ki son 

terörist ortadan kaldırılanına kadar, maalesef bu memleketin bu coğrafyanın bu milletin haini 

de satılmışı da maalesef bitmiyor.  

        Değerli arkadaşlar yine şehit olmuş öğretmenlerimizin seneye devreyi siydi. Aybüke 

YALÇIN vardı ve Necmettin YILMAZ Hocalarımız vardı. Bunlar vatanın bağrında geç 

bağları eğitmek için onları medeniyetin tevessül etmiş olan bizden öncekini nesillerden bizim 
tahassür etmiş olduğumuz bilgileri onlara aktarmak için vatan sevgisini millet sevgisini din 

iman sevgisini onlara anlatmak için görev yapan öğretmenlerimiz vardı. Onlarda şehit oldu. 

Onlara da yüce Allah ‘tan rahmet diliyoruz. Ve bir Eren BÜLBÜL’ümüz vardı. Gencecik, 

daha bıyıkları yeni terlemeye başlamış bir Eren BÜLBÜL’ümüz vardı ve onu da şehit verdik. 

Allah cümlesine rahmet eylesin. Onların şahadetlerini bu memleketimizin şerefi olarak 

asırlarca ve bundan dünya durdukça onların şahadeti bizlerin yollarımıza ışık tutsun. 

Onlarında makamları cennet olsun diyoruz. Yine bu salona ismini veren Türkiye’nin 

yetiştirmiş olduğu en büyük edebiyatçı ve düşünürlerden Cemil MERİÇ ‘in 35. vefat yıl 

dönümünü idrak ettik. Kendisine yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Onun gibi böyle vatan 

sever milletini ve memleketini her şeyden önde tutan kültürünü bilen ve o uğurda eserler 
veren insanların sayısını artırmasını ben yüce Allah’tan temenni ediyorum.  

       Jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü idrak ettik, 183 yıl dönümüydü ve 

gerçekten canla başla çalışan emniyet güçlerimiz, jandarmamız, istihbaratımız, ordumuz tam 

bir birlik ve beraberlik içersinde  koordinasyon halinde terörle mücadeleye devam ediyorlar. 

Allah ayaklarına taş değdirmesin diyoruz. Allah onların yar ve yardımları olsun. 
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       Yine ülkemizin manevi büyüklerinden hayatını Kur’an eğitimine ve hafızlarımızın 

yetişmesine adamış Mahmut USTAOSMANOĞLU hocamızın vefatıyla tüm ülkemiz üzüldü 

gerçekten, Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Bu alimler gerçekten memleketimizin 
birer değeridir. Çünkü böyle alimler, böyle  kendini hayatını Kur’an ve İslam’a vakfeden  

alimler kolay yetişmiyorlar. 

      Yine çok değerli arkadaşımız,  meclis üyemiz, dostumuz, can kardeşimiz Özgür AKSOY 

kardeşimizin vefat yıl dönümüydü. Allah rahmet eylesin ve İdris BÜYÜKDÖNMEZ 

kardeşimize de onunla aynı gün şahadet şerbetini içen polis memurumuza da yüce Allah’tan 

rahmet diliyoruz. Özgür kardeşimiz ile bir dönem vefatına kadar yapmış olduğumuz o görev 

de gerçekten kendisinden her zaman güzellik her zaman incelik ve nezaket gördük. Kendisine 

ve Allah çok şükür ki ben o dönemde yine grup sözcüsüydüm. Çok şükrediyorum ki 

birbirimize bir tersle kırdığımız olmadan birbirimizi incitici bir kelime kullanmadan çok şükür 

böyle bir anım yok. Yani şükrediyorum o nedenle öylesine bir nezaketli bir insandı. Allah 

gani gani rahmet eylesin. Ailesine ve geride kalanlara ömür nasip etsin.  
      Yine Türk, Kara Kuvvetlerimizin kuruluşunun 2231. yıl dönümü kutlanmıştı. Evet asker 

milletiz ve bundan da gurur duyuyoruz.  

      Yine bir cümle olarak ifade edeyim ama eminim ki hepimizin iç dünyasında bir burkulma 

oldu. Sinema Sanatçımız Cüneyt ARKIN ‘ı kaybettik. Bizlere tarihi, şahsiyetleri tanıtan ve 

sevdiren bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ailesine de bütün sevenlerine de başsağlığı 

diliyoruz.  

      Evet denizcilik, Kabotaj Bayramını en güzel şekilde kutladık. Gerçekten kutlamalarda 

gerek Gemlik Belediyesi gerekse Büyükşehir Belediyesi olarak çok coşkulu bir kutlama 

yapıldı. Faaliyetler yapıldı. Bundan biz büyük memnuniyet duyduk. Ve inşallah önümüzdeki 

yıllarda da bu devam eder. Çünkü Kabotaj Bayramı Türkiye’nin Türk Bayrağı çekilerek 
limanlarında serbest ticaretin ve taşımacılığının yapılmasının yıldönümüdür. Türkiye’yi 

bağımsız ve hür bir devlet olarak bütün dünyanın kabul etmesi ve Türk karasularına giren 

bütün Gemilerin Türk Bayrağı çekmesi gerekliliğinin yıldönümüdür. O yüzden Kabotaj 

Bayramını bir kez daha kutluyorum. Ülkemize, Gemlik’imize kutlu olsun diyorum. 

      Ve Belediyemizin, Büyükşehir Belediyemizin T2 tramvayı da açıldı arkadaşlar, yapımı 

müteahhitlerin durumundan ötürü biraz uzamış olmasına rağmen çok şükür ki geçen dönem 

Başbakanımız olan Binali YILDIRIM tarafından hizmete açıldı. Gemlik‘imize de bütün Bursa 

Halkına hayırlı olsun diyorum.  

      Ve Türk Kızılay ‘ın 154 kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutlarken, alacağımız 

kararların hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum, saygıyla selamlıyorum 

hepinizi.   
   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederiz sevgili 

BARUTÇUOĞLU.  Milliyetçi Hareket Partisi ilaveten bir şey söyleyecek mi? Buyurun,  

   --Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim Başkanım. Başkanım Gemlik’te ana 

arterlerde esnaf arkadaşlar kendi işyerlerinin önünü bloke ediyorlar. Yani çeşitli araç gereçleri 

koymak marifetiyle burları parka mani hale getiriyorlar. Bu hem görüntü kirliliğine sebep 

oluyor, bu konuda hassasiyet olursa teşekkür ederim.  

      Bende milletimizin selameti için şehit düşmüş olan askerlerimizin Cenabı Hak’tan rahmet 

diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.    

Sağ olun.    

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim. Sevgili Sedat 
AKKUŞ buyurun,  

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

katılımcılar, tekraren İYİ Parti grubu ve şahsım adına hepinizi saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum.  
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     Kabotaj Bayramını kutlar, Karate Turnuvası için bizde Durmuş Başkan’a teşekkürlerimizi 

iletiriz. Gerçekten kapsamlı bir turnuva oldu bunu gördük. Ralli yarışları yine yapıldı 

ilçemizde, onun içinde Kültür İşleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz.  
       Özellikle Kumla hususunda birde Gemlik İlçe Stadyumu hususunda birkaç şey söylemek 

istiyorum. Okulların kapanmasıyla beraber tabi yaz sezonu başladı. Kumla ’ya insanlar akın 

akın gelmeye başladı. Aynı şekilde Karacaali, Narlı, Kurşunlu hattı da bu şekilde yazlıkçılarla 

dolmaya başladı. Tabi geçen sene Gemlik Belediyesinde olan sahiller Büyükşehir tarafından 

yeterince iyi hizmet edilemediği düşüncesiyle Gemlik Belediyesinden alındı.  

        Bu sahillerden bize gelen şikayetler üzerine özellikle Kumla ‘da birtakım incelemeler 

yaptık. Onları aktarıcam. Bunun sonucunda da bir yere varıcaz inşallah. Şimdi özellikle hani 

derler ya balık baştan kokar. Bir kere yazın başında her yaz yapılan sahil temizliği, tırmıklama 

işlemi ve eksilen yerlere kum aktarım işlemi bu sene maalesef ki yapılmadı. Hemen göze 

batıyor. Sizde incelediğinizde bunu görebilirsiniz. Geçen sene 1000 olan yaklaşık 1000 

dediler bize şezlong sayısı 400 civarına düşmüş, daha az da ben onu yuvarladım 400 diyorum. 
Hafta sonları şezlong savaşları başlamış, yetersiz geliyor. Yani her sene yükselmesi 

gerekirken şezlong yarıdan daha fazla düşmüş. Yine geçen sene her akşam personel tarafından 

toplanan şezlonglar, toplanıp kitleniyordu. Bu sene bu bağlamda bir hizmet verilmiyor, 

toplanıyor ama kitlenmiyorum. Tabi toplandıktan sonra belirli bir saatten sonra yine 

şezlonglar sahile yayılıyor. Burda uyuyanlarda var. Uygunsuz durumlara karşılaşılan yerlerde 

var. Bu hizmetin şezlongların tekrar toplanıp kilitlenmesi şeklinde verilmesini halk defalarca 

söylemiş, iletmiş, böyle de bir talepleri var.  

        Yine geçen sene Gemlik Belediyesi burada sahil personeli ve temizlik işleri personeliyle 

beraber takriben 38 personelle hizmet veriyormuş. Şuan Kumla ‘da hizmet veren Bursa 

Büyükşehir Belediyesi personel sayısı gün gün değişiyor ama 10 ila 15 civarında, sayı yeterli 
gelmiyor, temizlik anlamında özellikle şikayet var. Şezlongların düzenlemesi anlamında 

olduğu gibi hani bu kadar olumsuzluk gördüğünüzde hiç iyi bir şey görmediğiniz mi adımızda 

muzzamma iyi olan şeyleri de görürüz ama tabi bu çok kısıtlı azdı o da Şamil Başkan kendisi  

müdahil olmuş orda bir talep varmış, yerli üretici zeytin satmak istiyormuş, onlara yerler 

verilmiş onlar da teşekkürlerini ilettiler, onu da söyleyelim.  

      Şimdi geçen hafta biz İlçe Stadyumunu söylemiştik durumunun çok uzun süreden beri 

kötü olduğunu tabi Şamil Başkan orası yapıldı sizin haberiniz yok dedi ama karıştırdı, 

karıştırdı yan taraftaki suni çim sahayı herhalde kast etmek istedi yapıldı olarak, şimdi şu 

resim 2021 yılı Mart ayına ait Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik  ve Spor Daire  Başkanı 

Nurullah YILDIZ Bey ve ekibi gelmiş yanında da siz ve AK Parti İlçe teşkilatı var, yani 

yaklaşık birbuçuk sene önce kadar. Tabi buraya da Gemlik’ten devraldınız Sahiller gibi, 
Hasanağa Kampı gibi, Hasanağa Kampının hali de belli. İlçe Stadyumunun hali şöyle bir 

gösterelim şu an böyle, hani patates sahası demiştim ama  geçen hafta acaba haksızlık mı 

ettim dedim. Tekrar gittim baktım bu şekilde şöyle güzel çiçekler açmaya başlamış sahada 

çiçekler açmaya başlamış, Kartal pisti demiştik burda müsabakalar yapılamıyor, o da bu 

şekilde.  Kartal pistinin tamamı kötü vaziyette, bunu niye söylüyoruz; buranın bir an önce 

yapılması için hatta şöyle de bir şey geçti. Yani siz gittiğinizde burdan görülüyor ki çimler 

yeşil, bastığınız yerde çim bitmemiş sizden sonra, şimdi burayı söylediğimizde genelde işte 

ihalesini yapıcaz, yapıyoruz, hazırlık aşamasındayız gibi sürekli bir takım hani oyalamamı 

diyelim yada işin üstüne gitmemi diyelim bilmiyorum ama Gemlik İlçe Stadyumunun bu 

halde olması bizleri üzüyor. Kumla Sahillerinin hali gibi burda gençlerimizin spor yapması, 
çeşitli müsabakaların yapılması lazım, üç senedir atletizm alanında mesela bir şey yapmıyor 

bu Gemlik için kayıp, eskiden yapılıyordu yüzlerce aile geliyordu dışarıdan sporcularla 

beraber, şuanda gelmiyor. Bu konuyu AK Parti grubuna bırakıyorum yani kamu oyununda 

vicdanına bıraktım.  
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       Başkanım, geçen hafta da Gemlik’teki denize girme alanıyla ilgili bir şeyler söylemiştik. 

Size oranın fotoğrafları gösterdim, umarım şu meclisin kapalı olduğu sürede orda bir aşama 

kaydederiz demek istiyorum.    
       Gene vatandaş Fayton Kafe ve Engelsiz Cafedeki fiyatlarla ilgili bir tepki var. Hani 

ordaki fiyatların daha makul olmasını bekliyor belediyenin yeri olduğu itibariyle, burdaki 

fiyatlar biraz fazla geliyor vatandaşa. Buna bir daha bakabiliyorsak bakmamızı tavsiye 

ederim. Engelsiz Cafe bizim uhdemizde değil ama Fayton Cafe bizim uhdemizde Engelsiz 

Cafeye de burdan duyan arkadaşlar belki müdahil olurlar diye düşünüyorum.  

       Birde bu sahilin üçüncü kordon diye adlandırılan kısmında artık Başkanım orda bir 

birtakım iyileştirmeler bir takım sosyal hayata  katacak faaliyetler alanlar yaratılmalı, burayla 

ilgili sizin daha önceden bir çalışmanız vardı ama biraz hızlandırmamız gerekiyor diye 

düşünüyorum. Ordaki Fayton Cafe’nin ordaki lavabolarla ilgili de bir vatandaşımız hani 

Engelsiz lavabosu engelliler için olan  lavabo çalışmıyor demişti ve de bir temizliğiyle ilgili 

bir takım şeyler vardı. Orayı da söylemiş, hatırlatmış olalım. Toplantımızda alacağımız 
kararlar Gemlik‘imize hayırlar getirsin.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim sevgili Sedat 

AKKUŞ. Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Buyurun sevgili KESKİNDEN, 

    --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri aklıma geldiği 

için bunu paylaşmak istedim.  Geçtiğimiz ay toplantıda Kumla Gemlik arası denizle ulaşımla 

alakalı tarife belirlemiştik. Aynı zamanda Kumla ‘nın içinde trenimiz vardı bunun da ücretini 

belirlemiştik ama bu hizmetlerimiz başladı mı? Başlamadı mı? Bu konu hakkında bilgi 

verirseniz memnun olurum. Teşekkür ederim.  

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

Şamil YİĞİT, 
     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım öncelikle Büyükşehir Sahiller 

kısmını ele aldığında malum biliyorsunuz 36 kilometrelik sahil şeridine hakim Gemlik,      

35.7 kilometre de 36 ‘ya yuvarlıyorum. Belki İyi Parti meclis üyesi Sedat AKKUŞ 

arkadaşımız bilmeyebilir onu söyleyeyim. Gemlik sahili sadece Kumla’dan ibaret olmadığını 

burdan dile getirerekten söyleyeyim. Kumla’da yapılan hizmetlerle alakalı bakım onarım 

çalışması, şimdi Kurşunlu sahili de bizim, Narlı sahili de, Karacaali ‘de, burdaki bakım ve 

onarım çalışmasıyla alakalı bir noktada teşekkür etti. Siyasi şovunun yanında bir noktada 

teşekkür etti. Nedir; şimdi malum bu süreçte  yaz aylarında kapatmalar oluyor, giriş çıkışlar, 

tatilciler orda işlerini yapsınlar diye burdaki Büyükşehir hizmetleri şezlong olarak vermek 

değil ama bakım onarım, çöp toplama, orda ki ana arterlerin temizlikleri, aydınlatmaların 

yapılması, son dönemde ihalede siz biliyorsunuz dışardan hizmet alarak değil kendi öz şeyine 
Tarım A.Ş.  ’den yapmak zorunda oldukları için, eskiden hizmeti dışarıya veriyorlardı, yeni 

yasayla birlikte hizmeti dışarıya veremiyorsun kendi içersinden personelle yapmak zorunda 

kaldığı için böyle bir sıkıntı oldu, öncelikle onu söyleyeyim. Ha ama bu sıkıntılarımız Gemlik 

sahili de bizde kalmış oldu.  Bisiklet yollarının yapıldığını dile getirdik. Yeni yolların 

şeylerini yaptık. Kurşunlu’daki yolun Büyükşehir ‘e ana arter karayollarından bizlere 

geçtiğini, biz takip ediyoruz onlar sıkıntı etmesin arkadaş da, özellikle Kartal pistini gösterdi. 

Siyasi şovla birlikte bizim ziyaret ettiğimiz yeşil nasıl olduğunu, şimdi de ot bittiğini gösterdi. 

Malum biliyorsunuz okullar kapandıktan sonra oraların vatandaşa ve millete hizmet etmek 

durumunda,  hizmete ya açcaz yada tamirata bakıma almak zorundayız. Şuan Polis sınavlarına 

hazırlanan öğrencilerin orda çalıştığı, malum biliyorsunuz suni çim sahanın yenilendikten 
sonra kısmen belirli bir müddet çim sahada insanlar kullanmak zorunda kaldı. Artı bizim       

23 Nisan etkinliklerimizi ve engelli çocukların yapmış olduğu etkinliklere biz  sahalarda 

kullanmak istiyoruz. Sahalarda kullandıktan sonra bunların bakımları gerekiyor.  
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          Kartal pistiyle alakalı kendisinin bilmediği ama ben kendim bizzat şunu okuyabilirim. 

İyileştirmeden bahsettim, arkadaşım bilmedi ama ben bizzat bilgilendirmesini vereyim.    

Bursa Gençlik ve Spor Müdürlüğünden alınan evrakı okumak istiyorum; 
       “Bursa Gemlik sentetik suni 150 futbol sahasının sentetik çim sahasının yenilenmesi 

mevcut stadının sentetik yüzeyi, koşu pistinin özellikle arkadaşın göstermiş  olduğu,  5 cm 

kalınlığında kısmen de yapılması asfalt tabakası ile birlikte sentetik yüzeyin yenilenmesi, 

mevcut doğal çiminin bakımın yapılması için genel müdürlüğünce 2.500,00 TL + KDV olarak 

tutarında ödenek taahhüt edilmiş olup, söz konusu işin yapılabilmesi için 2.700,000,00 TL, 

KDV hariç ek ödenek ile ek ödenekte istenmiştir. Talebe bahse konu, tesislerin bulunduğu 

taşınmazın il müdürlüğünün mülkiyetinde olması ve uzun süre tesislerde kullanması kaydı ile 

Bursa Gemlik  sentetik çim 150 futbol sahasını, sentetik çim sahasının yenilenmesi, mevcut 

stadın özellikle okuyayım, mevcut stadın belki hani daha iyi anlar diye söylüyorum, 150 koşu 

pistinin 5 cm kalınlığı asfalt tabakasıyla birlikte sentetik yüzeyinin yenilenmesi mevcut doğal 

çimin bakımının yapılması için 2.700,000,00 TL + KDV ek ödenek sözleşme bedeli + KDV 
ödenek imzalar doğrultusunda karşılanacaktır. Bilginize”.  

        Şimdi   bazı şeylerin olması için sabırla sükûnetle beklemesi gerekir. Siyasi şovla birlikte 

geldiğimizde biz şunu söylüyorum;  Güzel görsellere gösterebiliyor biz yaptığımız ve 

söylediğimizin arkasındayız. Nasıl ki suni çim sahanın yenilendiğini gördüyse sabretsin, 

Kartal pistinin de yenileneceğini görecektir. Suni çim sahanın da yenileneceğini de görecektir. 

Ek taleplerimizin yapıldığını, bu çalışmaların da olduğunu da arkadaşa ileteyim.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun sevgili Sedat AKKUŞ.  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım ben zaten konuşmamda dedim genelde buna 

alışığız. İşte ihale yapılıyor, yapılacak ödenek çıktı çıkıyor, geldi geliyor gitti derken zaten o    

3 sene geçiyor ya 2.700,000,00 TL geçiyor 10.000,000,00 TL. oluyor. Sonra tekrar ihale 
yapılıyor, gene aynı senaryo baştan yaşıyoruz. 3 sene oldu oraya devralalı Bursa Büyükşehir 

Belediyesi, bide bu işler öyle yani çim saha falan öyle ihale değil, burası sürekli bakım isteyen 

işler. Orda personel olur, sürekli çim sahayla ilgili bakım yapar aylık ot ayıklanması vardır, 

gübrelenmesi vardır,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sedat arkadaşım,  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Düzenli sulaması vardır. Bu iş öyle ihale verdik,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Müdahale etmeyelim sevgili Şamil 

YİĞİT,  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Bu iş öyle olmaz, sürekli yaptık, yapıyoruz.  Sahillere de 

dedi ki hani Kumla ’dan ibaret değil. Biz bunu zaten çok iyi biliyoruz. Ama geçen sene 

Kumla ‘da güzel bir hizmet güzel bir hizmet anlayışı vardı. Vatandaş bu sene o hizmeti 
göremediği için bize bunu iletti. Bizde bunu söyledik yani.  

      Kurşunlu‘yu diyor,  o zaman Kurşunlu Muhtarının sesini duyalım geçen gün paylaşmış 

Facebook ‘tan, ben okudum sizde görmüşsünüzdür. Adam isyan ediyor, yani büyükşehir de 

alamadığı hizmet için isyan ediyor. Ne yol kenarında otlar biçiliyor diyor ne de o yıkılan ya 

da patlayan taş duvarların yapılamadığını söylüyor. Kurşunlu diyorsanız orda muhtarın 

paylaşımı da orda ha öyle işte ihaleye hazırlıyoruz, ödenek oluştu, çıktı, 3 senenin iki senesi 

Pandemiydi zaten saha da bir faaliyet yoktu. Bu işler sürekli yapılacak işler öyle Kartal pisti 

harabe şekline geldikten sonra hadi bir daha yapalım diye yapılmaz. Teşekkür ederim 

Başkanım,   

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım burda,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yeteri kadar anlaşıldı konu.  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Yok,   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kamuoyu da anlamıştır.  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Şöyle, şöyle karşılıklıya döndüğü içinde devam 

ediyorum,   
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     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Oraya döndü ama,   

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Karşılıklıya döndüğü içinde devam ediyorum. 

İhale süreçlerinin nasıl olduğunu biliyoruz. Biz laf ebeliği yapmıyoruz. Biz icraatın peşinde 
koşuyoruz. Muhalefet kanadından sadece konuşması güzel, eylem pozisyona geldiğinde ben 

onları da görürüm. Biz Allah’a hamdolsun vermiş olduğumuz sözlerin hepsinin arkasındayız. 

Ben burdan bir kez daha söylüyorum. Bu arkadaşım neresinde onu merak ediyorum. Sadece 

böyle gelip bunlar niye yapılmıyor değil Bursa Büyükşehir Belediye meclis üyesi de var değil 

mi grubunda, bunları dile getirebilecek yürekli arkadaşları da görmek isterim, sahneye de 

çıksınlar buyursunlar, yine Bursa Büyükşehir Belediyesinde yapılmayan hizmeti burdaki 

hatırlarsanız daha öncede söyledik, biz buranın takipçisiyiz Başkanım. Burda köylüdeki gelen 

talepleri nasıl bize söyledikleri ise biz bunları Emlak İstimlak ‘tan yer tahsisi yapalım, 

insanların vatandaşların mağdur etmeyelim. Kumla ’nın talebi, Kurşunlu’yu ben bilerek zaten 

dile getirdiğimi söylerim, Kurşunlu’da bizim iki yıldır burda ki o istinadın o vaziyette olması 

da bizim, Kartal pistinin de ne şekilde yapılması burdan meclis kararı alarak hep birlikte imza 
attık. O süreci hep birlikte bekledik. Çocuklarımız bizim orda kuytuda top oynadılar. Ben 

bunları görürken Sedat nerdeydi. Sadece söylemde, peynir gemisi yürütmekle lafla peynir 

gemisi olmuyor. Gelcek icraatını tutçak bizlerde görcez ki bizde anlıcaz. 

        Yine geçmiş dönemde burda kürsüde konuşup siyasi şov dememdeki kasıt şunu 

söylüyorum geldiğinde bizim Alemdar Caddesinin girişindeki, Çevreyolundaki, kavşağın ne 

hangi vaziyette gittiğini, daha araçların indiğini bilmeyen arkadaş gelip benle bunları 

söyleyemez. Gelsin dinlerim kürsüden konuşması da tabi ki siyasi şovları çok iyi becerebilir. 

Ama icraata geldiğinde özelden de beklerim kardeşimi.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yeteri kadar müzakere oldu. 

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Şeyi anlamamış ya Başkanım,   
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama niye mikrofon bırakmıyorum 

anladınız mı?  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Muhalefet tarafında olduğumuzu anlamamış bizi iktidar 

ama Allah nasip eder vatandaş,   

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:   Tabi,  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Teveccüh gösterirse,  

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

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Biz zaten o pistin …… böyle bozulmasını, 

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:   Bizde bekleriz hiç sıkıntı yok, 

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Bu işlerin nasıl yürüdüğünü gayet iyi biliyoruz,   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Televizyon programlarına döndü bu iş. 
Arkadaşlar, ben ses kes dediğinde kesebiliyor musun değil mi? Fırat, 

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:   Bu konuyu,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Göremiyorum. Böyle olmaz.  

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:   Bende böyle olmadığını biliyorum da. Şöyle, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Valla televizyon, haber programlarındaki 

yorumculara dönmüş,  

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Şöyle, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Olmaz. 

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Bu konuda,  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Şamil Bey’le, 
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar,  

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Şamil Bey’le çıkarız televizyon programına orda yaparız 

tartışmamız,    

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Bu konuda, bu konuda,  

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Burayı meşgul etmeyelim, 
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      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Yeter,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:   Siyasi muhatabın Başkanıdır,  

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:   Eksik, 
      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:   Siyasi Başkanıyla da görüşürüz,   

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eksik gördüğünü, üslubuyla alakalı şey 

yapabilirsin eleştiri getirebilirsin ama bir meclis üyesi olarak eksik gördüğüyle konuyla 

alakalı meclise bir gündem maddesi getirmesini, bir önergede bulunmasını saygıyla 

karşılamak lazım. İddiası biz görevde olsaydık 3 yıl yerine 1 senede yapardık. Bu olacak  

elbette böyle olmalı yani. Ama anladığım kadarıyla şurda mutabıkız. Yerinden yönetimin 

bütün siyasi partiler tarafından desteklendiği bir dönemde yereldeki yetkilerini yereldeki 

imkanlarla desteklenmesine izin vermemek engel olmak seçmene cezalandırmak yaşayan 

durumuna geliyor. O, o çim sahayı Gemlik Belediyesi, 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:   Başkan,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Uhdesinde kaldığı dönemde Gemlik 
Belediyesi ki ben değildim görevde gayet güzel yönetiyordu. Bunu memnuniyetle yapmaya 

devam ederdik, dediler ki hayır bize vereceksin. Sahilleri geçen yıl,   

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:   Defaatlerce konuşuruz,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elimizden geldiği kadar yurttaşın 

mutlu olduğu bir işe evirdik. Bu yıl aynı memnuniyet yok, yok yani. Beraber gidelim,  yok. 

Yol kapatmalarını biz yaptık, bıraktık orda, memnuniyetle. Niye! Çünkü doğru iş o. Ara 

sokaklardan yine giremiyor kimse içeriye, bıraktık orda Park Bahçe mobilyalarını niye doğru 

iş o. Soyunma Giyinme kabinlerimizi memnuniyetle verdik Büyükşehir Belediyemize. Çünkü 

yurttaşın konforu için,  ben onu alayım götüreyim depoma tutayım çürüsün Büyükşehir 

Belediyesi kamunun parasıyla bir daha mı bir şey yapsın, demedik. Ama ilk orayı talep 
ettiğimde söylediğim şey benim için hale geçerli. Eğer Büyükşehir Belediyesi o yer 

elindeyken 10 küsur yıl boyunca zaten yapabilseydi yapardı bu işi, mümkün değil. Bu        

AK Partili, CHP ‘li olmakla alakalı bir şey değil ki, tersi bir durumda da aynı şeyi söylerim 

ben, yerel yönetimin elinde çok daha iyi işler çıkar buna benzer yerlerde, inanmadınız, takip 

edicez tabi.   

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım bununla alakalı sizlerde takip etçeksiniz 

bizlerde takip etçez. Ben şunu söylüyorum bakın, bu işin Hasanağa Kampının mesela 

dediğimiz Hasanağa Kampı şuan yenilendiğinde tekrardan hizmete sunulduğunda çok güzel 

bir tesis olacak sizlerin de görmüş olduğu, Zeynep Başkanın da bilmiş olduğu durum var. 

Bakın,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir şey görmedik,   
    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Görmediyseniz,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok. Sevgili Şamil YİĞİT proje istedim 

on kez önüme gelen kamelya, şuraya kamelya koycaz oldu ya.   

   --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Görmediyseniz, görmediyseniz iletilecektir. Şöyle 

söyleyeyim,  

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir şey söylemeyin artık, yeter.  

   --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Hayır hayır,  

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani.  

   --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle,  

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bütün Gemlik sabaha kadar sizle bizim 
karşılıklı konuşmamızı dinlemez.   

  --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ama buna döndü. Ben şunun için söylüyorum,  

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki siz döndürüyorsunuz. Mikrofonu 

kapatalım arkadaşlar mikrofonu dönmesin.  

  --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Kapatalım sizinkini de kapatalım o zaman,  
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  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şaka yaptım, şaka açın.  

  --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Mikrofonsuzda konuşuruz Başkanım,  

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şaka yaptım, şaka. 
  --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yani şaka yaptın ama mikrofonu kapatarak 

konuşmaya şey yapmayalım,  

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok. Böyle olmaz, böyle olmaz. Sevgili 

Şamil YİĞİT, bak bütün konuşmaları can kulağıyla ben dinliyorum. Sıra bana geldiğinde sen 

elinde mikrofonla müdahale ediyorsun sürekli.  

   --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Hayır ben sizin konuşmanız bittikten sonra ben 

araya girip söylüyorum,  

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Efendim girmeyin araya ben.  

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

…………………………………………. 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam bu konu hariç.  
   --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bu konu hariç, 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Doğru iş bu. Bir daha söylüyorum,       

AK Parti, CHP işi değil. Arkadaşlar, bak söz vericem,   

   --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Eğer hayır, hayır olsaydı Kumla ya siz geçmişte de 

bizim onayımız olmadan vermezlerdi sayın Başkanım,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, bravo. Güzel bir şey 

demiyorum. Geri alınması esnasında tutumdan bahsediyorum. Geri alınması esnasındaki 

tutumdan,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: …..…..geri alınması tutumu,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Doğru değil.    
     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Tek başına vermezdik,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Doğru değil,  evet.   

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Tek başına vermezdik, verdik. Niyetimiz halis, 

ama  …….. Kurşunlu, Karacaali, Narlı bunları hiç görmezden gelmiceksek,  neden 

yapılmayan şeyleri bize soruyorlar. Sahiller Büyükşehir’in diyoruz,   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet.   

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Meclis üyeniz yok mu? Var, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ne var,  

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: …..….. meclis üyeniz yok mu Büyükşehir de,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Var elbette olmaz mı. Bizde bize gelen 

şikayetleri iletiyoruz. Hatta çok yerde müdahale ediyoruz.  
    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Onun için söylüyorum. Yerel yönetimler 

Büyükşehir’e bağlı değil mi?  Bu talepleri alacaklar aldıkları talepleri de Büyükşehir ‘de dile 

getirecekler bende bunu söylüyorum, bende sizlerle geleyim……….   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Şamil YİĞİT tamam bak bir şey 

söylücem,   

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Çok farklı şeylere çıkıyor Başkanım, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir yere çıktığımız yok. Muhalefet Bursa 

Büyükşehir adına konuştuğumuzda biziz,  

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

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar saat 16:15,  16:30 ‘da 
buluşmak üzere toplantıya ara veriyorum.  
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II. OTURUM 

 

 
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar meclis üyelerimizi davet 

edelim. Ekrem kapıda varsa meclis üyemiz davet et. Evet sevgili Galip GÜR bir şey 

söyleyecek miydin toplantıdan ara vermeden önce? Buyurun,  

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

sevgiyle selamlıyorum. Başta Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm şehitlerimize 
Allah ‘tan rahmet diliyorum.  

       Bide birkaç konu var bunla alakalı arkadaşlara iletmek lazım. Şimdi bizim biliyorsunuz 

Hasanağa Koyu ve Kuzey planları inşaata açıldı,  fakat bunlan birlikte Hasanağa Kampında 

bir nedenler ona fosseptik var. Şimdi orda gezdiğimiz zaman, geçerseniz  ordan acayip şekilde 

koku gelmekte, bir şunu sormak lazım. Hem Hasanağa Koyu’yla alakalı tasarrufları ne olacak, 

o orda kalacak mı? Birinci soru, ben orda Terfi İstasyonunun olması konusunda bir bilgim 

vardı benim daha önce, yani ne yapmak durumundalar. Çünkü ordaki kanalizasyon ve 

yapılaşma acayip bir şekilde oraya yoğunluk verecek ve yetmeyecek, nasıl çözüm bulacaklar, 

o konuda bilgi verirse sayın AK Parti İlçe Başkanımız çok memnun kalıcaz.  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Orda ben,  

      --Galip GÜR Meclis Üyesi: Şunu söylemek isterim, bizim Özgür arkadaşımız ve İdris 
BÜYÜKDÖNMEZ arkadaşımız ve Cengiz GÖRAL herhalde sanıyorum Pazar günü bir tören 

oldu arkadaşlarlan alakalı, ben şunu söylemek isterim; Demokrasi şehidi diyorum ben 

bunlara, bunlara uzanan eller kırılsın. Allah bin kere rahmet eylesin. Ve özellikle Özgür 

arkadaşımdan bir dönem çalıştığım için çok iyi bir arkadaşımızdı. Allah ailesine sabırlar 

versin diyorum. Ve mecliste alacağımız kararlar Gemlik’imize hayırlı olsun diyorum. 

Teşekkür ediyorum.  

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

şehitlerimizin ailelerine de Türk milletine de sabırlar diliyoruz elbette. Sevgili Galip         

GÜR ‘ün söylediği yerden bir müdahaleyle başlamak isterim. Hasanağa Koyu’nda eskiden bir 

fosseptik vardı. Geçtiğimiz yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi özür dilerim, BUSKİ Genel 
Müdürlüğü tarafından daire başkanlığı tarafından o fosseptik bir Terfi İstasyonuna 

dönüştürüldü, henüz Terfi işlemi yapılmıyor. Ancak yine biliyorum ki konunun muhatabı 

Büyükşehir Belediyemiz ve BUSKİ ’dir. BUSKİ Genel Kurulu’dur. Orda yaptığımız 

görüşmelerde de bu yıl bunun hazırlığını yaptıklarını ve Kumla ’daki arıtmaya basmaya 

yönelik ilgili lokaysonu terfi merkezi olarak kullanacaklarını söylediler, bizde takip edicez. 

Elbette arkadaşlarımızda takip etsinler.  

        Deniz Ulaşımı ve Trenle alakalı sevgili KESKİNDEN ‘den bir soru geldi. Teşekkür 

ediyorum. Tren personeli ayarlandı, gerekli bakımları yapıldı, inşallah yarın, yarın yarın 

başlıyor faaliyetine. Meclisimizin, Komisyonumuzdan gelen öneri doğrultusunda almış 

olduğu ücret tarifesi üzerinden.  

        Deniz Ulaşımı ‘yla alakalı bahsetmiştim. Son dakika Kumla Kooperatifine verecektik ve 
onlar işletecekti biliyorsunuz. Son dakika onlar yani sebebini sorgulamak istemiyorum. 

Arkasından bir siyasal bir durum çıkmasın diye ama iyi niyetle şöyle diyeyim; Akaryakıta 

gelen zam sebebiyle hakkından gelemeyeceklerine dair inançları yüzünden son dakika iki 

yıldır evet dedikleri işi biz yapamayız dediler. Şununla karşı karşıya bıraktı bizi bu durum, bir 

takım belgeleri var bu işin, bu işi yapabilmenin Gemiye ait tornado belgesine vesaire 

işleniyor. Denize elverişliliği var. Efendime söyleyeyim, yanaşacağı iskelelerle alakalı bir 

takım faaliyetler müracaatlar gerekiyor. Bütün bunlar da kanun gereği işletmecinin yapması 

gerekiyor. Kumla Kooperatifine verebilseydik, şimdi bitmişti. Ama bizde yol aldık. Çok 

yakında izinleriyle alakalı sorunu bitiriyoruz. Belediyemiz kendi bünyesinde de olsa o 

tekneyle Gemlik Kumla arasında o çalışmayı yapacak inşallah. 
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         Üçüncü Sahilin canlandırılmasına ilişkin sevgili AKKUŞ ‘un bir takım ifadeleri oldu. 

Haklı, bende sosyal alanların hele hele deniz kenarlarının yurttaşın sosyal alanı olduğuna dair 
bir görüşe sahibim. İstiyorum doğrusu bir şeyler yapmak, malum işte yetki karmaşası elimizi 

kolumuzu bağlıyor ama bir takım projeler hazırladık. Hem orasıyla alakalı hem Emin 

Dalkıran Kordonuyla alakalı Büyükşehir Belediyemize, eğer ben karantinaya girmeseydim 

randevulaşmıştık sevgili Alinur AKTAŞ ‘la, gündem maddelerinden biri de buydu. Bizde 

istiyoruz doğrusu. Adımda atıyoruz, inşallah muvaffak oluruz.  

          Orda ki Fayton Kafe’deki ücretlerle alakalı bir şey söyledi. Burdan arkadaşlarımızın, 

arkadaşımızın önerisi olarak bunu alsın GEMTAŞ, bir işletme nihayetinde bir maliyeti var. 

GEMTAŞ üzerinden zarar eden bir yerdi orası biz geldiğimizde göreve, o durumu terse 

çevirdik. Ama çok yüksek paralar falan kazanan bir yer değil. Gruplara da bilgi verin bu 

konuda. Hem eğer bir iyileştirme yapabiliyorsak kâr etmekten çok yurttaşın ekonomik kaliteyi 

ucuza elde edebilmesine olanak sağlayalım. Bir bakın bu gözle, gruplara da mutlaka bilgi 
verelim.  

          Gemlik ‘te denize girmeye uygun alan evet, Rallinin olduğu gün denizden gittim baktım 

oraya gerçekten eğer kavuşturabilirsek karadan yurttaşı, gayet mutlu olur insanlarımız.        

Fen İşleri Müdürlüğümüze zaten yanında da talimatımız oldu. En kısa sürede orda eğer 

mülkiyet açısından bir sorun yaşamazsak kazanacak alanda denize de  yeni bir dolgu alanı 

yaratmadan kıyıyı da herhangi bir olumsuz etki yaratmadan oraya geçişi sağlamak 

niyetindeyiz. Bugüne kadar ki ısrarın için teşekkür ederiz sevgili AKKUŞ.   

         Özgür’ümüzü kaybettik, Allah yattığı yerde dinlendirsin. Zaman çabuk geçiyor, oğlu 

kocaman oldu artık, babası gibi oldu ve üstelik benziyor da, Allah benzer acıyı hiçbirimize 

yaşatmasın. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı, beraber Gemlik ‘e,  Gemlik’i hakkettiği yere  
getirmek adına adım attığımız gayret gösterdiğimiz omuz omuza mücadele verdiğimiz naif de 

bir adamdı. Çok üzgünüz elbette. Aynı gün kendisini hiç tanımazdım ama görüntüler hala dün 

gibi gözümün önünde hunharca katledildi. Şahadete erdi sevgili İdris BÜYÜKDÖNMEZ, 

ailesi için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ateş düştüğü yeri yakar. Ama böyle mevzularda 

nereye düşerse o alanı toptan yakıyor. Öyle bir gündü Gemlik için o gün kara bir gündü. Allah 

mekanlarını cennet etsin. 

          Esnaf işgaliyle alakalı da, arkadaşlar bir daha söylüyorum. İyilikten maraz doğuyor. 

Pandemi sebebiyle zaten çok zorlandığını gördüğümüz esnaf arkadaşlarımıza belediye olarak 

müsamaha gösterdik.  Açıkça söylüyorum, ifade ediyorum. Dedik ki ya kapalı alana girmiyor 

yurttaş, endişe ediyor. COVİD işte KORONA virüsü kapmayayım diye, dolayısıyla esnaf 

arkadaşımızda tek geçim kaynağı o, ekmeğinden oldu, tolerans gösterelim demiştik ama ve 
artık COVİD bitti. Kaldırımlar yayalarındır noktasından hareketle sadece önündeki 

parklanmaya ilişkin duruma değil, işgale ilişkin de gayret gösterecez, biraz daha toparlıcaz.   

Bizde rahatsızız sizler gibi deyip cevap vermiş olayım.   

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım bir kısa bir soru vardı. Yine sizin cevap 

verebileceğiniz; Bu Yeni Mahalle de çevre yolunu tutan istinat duvarıyla ilgili son günlerde 

çok fazla ve de haber gördük. Bu iş nereye vardı, sonuç nedir? Yani imalat mı yapılıyor, 

yamamı yapılıyor. Bir bilginiz varsa bilgi alabilirsek,   

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yama yapılmayacak arkadaşlar komple 

orda yeni bir istinat duvarı yapacak Karayolları Genel Müdürlüğümüz,  bir felaket ortaya 

çıkarma ihtimali sebebiyle onlarda teyakkuz durumunda, hızlı hareket etmeye çalışıyorlar. 
Yedi haneyi tahliye ettik. Kaymakamlığımızın, Valilikten gelen talimat gereği, 

Kaymakamlığımızın talebiyle, tahliye işlemleri tamamlandı. En azından olası bir çökme ve 

göçme anında orda ki yurttaşın Allah göstermesin bir burnunun bile kanamaması noktasında 

bir şey yapıldı,  bir tedbir alındı.  

 



Sayfa 16 
 

 

         Yurttaş yine sosyal yardımlaşma marifetiyle Kaymakamlık tarafından kira yardımı  

alacak. Yer bulundu, eşyalı bir lokaysana da yakın aynı bölgede muhitte bir binada bulundu 
dört katlı. Orda onlar misafirde edilecekler Kaymakamlık ödeyecek kiralarını, bunun dışında 

da bizde takip ediyoruz. Karayolları hızlı hareket etmeye çalışıyor, umarım en kısa sürede 

yıkılıp yerine yeni bir duvar yapılacak. Hatta o duvara yakın yerlerdeki parseller de biz 

talimat verdik kendi kentsel dönüşüm uzlaşma görüşmelerini yapan arkadaşlarımıza, ordan 

yurttaş geldiğinde biraz bekleyin bakalım diyorlar, çünkü kamulaştırma bile söz konusu 

olabilir Karayolu kamulaştırması. Dolayısıyla takibimizde, sizde takip edin lütfen diye 

gündemin raporlar başlığının birinci maddesine geçiyorum izninizle.  

       --Durmuş USLU Meclis Üyesi: Başkanım söz istiyorum, 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar, eşimin eşimin doğum günü 

bugün, izniniz olursa hızlı bitirecem. Ama Durmuş Abi’ye özellikle grupta da nazik adam naif 

adam el kaldırıyor,  kaldırıyor. Yandan girmiyor diye söz vermemiştik, bari şimdi verelim. 
Ondan sonra da raporlara başlayalım.  

       --Durmuş USLU Meclis Üyesi: Bende aynı şeyi söyleyecektim Başkanım, çok fazla el 

kaldırmadığım için fark edilmiyoruz herhalde. Öncelikle sayın Başkanım, değerli meclis üyesi 

arkadaşlarımız bende bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır 

diliyorum, memleketimizin başı sağ olsun.  

         Biz tabi sporla ilgili olduğumuz için sadece sporla konuşucaz. Tabi gönlümüz istiyor ki 

sporun, sanatın, kültürün yaşandığı şehirlerde suç oranlarının çok daha düşük olduğunu 

biliyoruz. Bu vesileyle de mümkün olduğu kadar bütün çocuklarımızın spor yapması için çaba 

sarf ediyoruz. Bu yıl ilk defa başlattık yedi yıl yapılmıyormuş yüzme kurslarımızı ciddi 

şekilde bir katılım oldu. İlk seansımızda 500 ‘e yakın çocuklarımız havuzdan faydalanacak, 
önümüzde bayramdan sonra futbol grubumuza 200 ‘ün üzerinde kayıtlar var onlar başlayacak 

ama bunlardan da daha önemlisi hem Gemlik’imizi hem Türkiye’mizi ilgilendiren 

üçüncüsünü yaptığımız Uluslararası Karate Turnuvası gerçekten göğsümüzü kabarttı. Bu 

katılımımıza Türkiye Karate Federasyonu Başkanımız Genel Sekreter, Yönetim Kurulu 

üyeleri,  yine aynı şekilde Özbekistan Karate Federasyonu Genel Sekreteri, Tacikistan Karate 

Federasyonu Başkanı ve 9 ülkeden misafirimiz, sporcularımız katıldı. Başkanımızın da 

çabalarıyla bu misafirlerimizin teknik heyet, hakem ve ailelere, misafirlere tamamına 

Gemlik’imizin Zeytin ve Zeytinyağı’sını hediye ettik, çok mutlu oldular. Orada yaklaşık 

8.000’e yakın bardak su ikram etmişiz tamamı bedava, ciddi şekilde geri dönüş, olumlu geri 

dönüşler oldu. Hakemlerimize 4 gün, 3 gün boyunca öğlen ve akşam yemeklerini verdik. 

Karate Federasyonumuz ilk salona geldiğinde şöyle bir cümle kullandı. Başkanım dedi, tebrik 
ediyorum en başta belediye başkanımızı hem sizleri buraya sanki Dünya Karate 

Şampiyonasına gelmiş gibi hissettim kendimi salonda dedi, özellikle bu selamımı bütün 

hemşerilerimize söyle dedi. Geri dönüşlere hem yurt dışınca hem yurt içindeki ilk defa böyle 

hediye ve salonda bedava su ikramı bedava çay ikramıyla karşılaşmışlar, onun içinde ayrıca 

teşekkür ettiler.  

         Biz Gemlik’imizi spor, sanat, kültürle en iyi şekilde tanıtmaya devam edecez.  

Başkanımızın da dediği gibi Gemlik barışın ve huzurun kenti anca böyle olacak,  onun için 

bütün emeği geçen tabi ki eksiklerimiz var, konaklama eksiklerimiz var, biz gönlümüzce daha 

fazla insanı konaklatalım. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sekreterini bu konuyu ilettik. 

Sağ olsun onlarda  bize otuz kişiyi Bursa’da ağırladılar. Başta emeği geçen Belediye 
Başkanımız olmak üzere bütüüün katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Meclisimizin 

hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.  
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    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim sevgili Durmuş 

USLU. Bir kere daha bütün meclis üyelerimiz adına başta seni, elbette hem çalışanlarımıza 

hem kulüp yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Kasım Hoca’ya özel selamlarımızı ve 
teşekkürlerimizi ilet lütfen.  

      Arkadaşlar izniniz olursa ben bugün toplam ondokuz raporumuz var, bütün raporların 

okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunarak başlamak istiyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

      Birinci Raporumuz Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundan, Esnaf Odamızın yapmış 

olduğu bir talep vardı arkadaşlar. Yetkimiz yok noktasından hareketle bir red cevabına benzer 

bir şey gelmiş ama ben izninizle bunu ihtimal bir; geri gönderecem bir daha görüşülsün diye. 

İhtimal iki; arkadaşlar esnaf odamız bize son derece makul bir talepte bulunmuş. Yasal 

mevzuat açısından zorlamalıyız bu işi, yani baktığınız belediyenin yetkileri başlıklı madde de 

Hipermarket, Gross Market ve Mega Marketlerle alakalı bir başlık var. Bir tanesini buraya 

sokmak mümkün değil ama seksenbeş tane şubesi olan bir firmanın da aynı şartlara tabi 
edilmesinde bir mahsur yok diye düşünüyorum. Gerekirse mahkemeye versinler iptal 

ettirsinler. Yani,  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım, Esnaf Odası Başkanımızda o toplantıya katıldı 

bizle beraber, komisyonda olduğum için söylüyorum ve hep beraber böyle bir karar aldık ama 

siz o maddeyi söylüyorsanız geri iade edin, biz onun üstünden çalışalım.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İade edelim.  

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Başkanım hukuken bir orda söz almak istiyorum.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hukuken,  

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Yani o mahkeme kararından bahsettiniz ya, zamanı 

zeminin değişen şartlarıyla ekonominin de değişen şartlarıyla 2017 ‘den 2022 ‘ye 
mahkemenin de içtihatlarında değişebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hukuki 

mücadelenin girişilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.    

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kaldı ki yani marketler arası en az 500 

metre mesafe şartı aranması, olmalı arkadaşlar ya. Trafik sorunu yaşanmaması için kavşaklara 

en az 50 metre mesafe şartı aranması makul önünde arabalar park ediyorlar gidiyor girilip 

çıkılıyor, bakkal dükkanı değil bunlar efendime söyleyeyim depo işletmeye yetecek kadar 

bulunması, işletmenin ruhsat metrekaresi kadar giriş veya çıkışında otopark alanı gösterilmesi 

bundan mustaribimiz bunu en azından formülümüze edebiliriz, önünde değilse kentin o 

bölgedeki yoğunluğunu karşılayacak belli noktalarda otopark bedeli ödemelerini talep 

edebiliriz, dava ederler etsinler. Bu doğru iş, küçük esnaf kalmadı zaten açtığımız 5 tane halk 

büfe bu anlamda bazı arkadaşlarımız tarafından eleştiri konusu oldu. Bunun burda esnaf 
odasının bu anlamda bizden yapmış olduğu talebi yerine getirebilmek adına ne kadar hukuki 

bilginiz varsa kullanın arkadaşlar. Dolayısıyla konuyu komisyonun gündemine geri çekilmek 

üzere şeklinde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,  

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım bu çekerken hukukla ortak yapabiliyor 

musunuz?  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tek komisyonda mıydı? 

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Evet öyle olursa sanki daha sağlıklı, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çevre Sağlık Komisyonuna iadesi ve 

aynı zamanda Hukuk Komisyonunda da görüşülmesi, ortak rapor hazırlanması şeklinde 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
       İkinci madde; 7.Uluslararası  Gemlik Zeytini Festivaline ilişkin bilgi alalım lütfen 

komisyon başkanımızdan,  
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     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Başkanım 9-10-11 Eylül tarihlerinde Zeytini Festivalinin 

yapılmasıyla alakalı, ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenledik. Nasıl hem Gemlik’in 

100. Yılına yakışır bir Festival düzenleriz üzerine, kurumlarında fikirlerini alaraktan bir rapor 
oluşturduk. Bu raporu da gruplara dağıttık, bu şekilde bir komisyon kararı aldık. Oybirliğiyle 

geçmiştir. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz almak isteyen var mı raporla ilgili, 

yok. Olmadığına göre komisyon raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

       Üçüncü madde, Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu’muzdan, Hemşehri 

Derneklerinin tahsise ilişkin talepleriyle alakalı bir yazı. Rapor, özetle bir dokuz maddelik bir 

şey belirlemiş, şekil belirlemiş, şart belirlemiş, bu şartlara uygun olması durumunda belediye 

meclisi gündemine getirin aksi takdirde gelmesin bir daha teklifler bu şekilde demiş, 

oybirliğiyle geçmiş. Özü şu arkadaşlar, eğer tahsis isteniyorsa bir yıl içersinde inşaatı bitirmek 

şartı var. Mutlaka ve mutlaka en az il derneği büyüklüğünde hemşehri derneği olma şartı var. 
Üç; mutlaka ve mutlaka mahallin müşterek nitelikteki konularına kültürel faaliyetlerine de 

dahil mahalle konağı şeklinde hizmet etmesi şartı da var. Bütün bu şartları kabul eden 

derneklerin ancak ve ancak bir daha belediye meclisine gelmesini talep ediyor. Konu 

Erzurumlular Derneğinin talebi üzerine meclisimize gelmişti. Erzurumlular Derneğimize de 

ilgili şartlara uygun hareket edip etmeyeceklerine dair idare olarak biz soruyu soracaz. Gelen 

cevaba göre de yer üzerinden de meclisimize bir daha getiririz. Konuyla ilgili söz almak 

isteyen raporla ilgili var mı? Yok, olmadığına göre raporu okunduğu şekliyle oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

        Bu arada çok özür dileyerek bütün raporları da aynı zamanda raporlar başlığında gündem 

maddesi haliyle okunmuş olarak kabul edelim diye okumuştum ama raporların kendisinin de 
okunmuş olarak kabulünü tamamının oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

       Dördüncü madde,   Tüm mahallelerde çatı eğiminin % 33 ‘ü geçmemek ve çatı arasına 

piyes yapmamak kaydıyla inşaat ruhsatı almadan çatı yapılmasına izin verilmesi ile ilgili 

rapor demişiz. Bilgi alalım rapor hakkında önce. Arzu, 

    --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, 

sabahtan biz imar komisyonuna gittik. Gemlik’imizden geçen maddelerimizi imar, büyükşehir 

imar komisyonunda anlattık. O işleri de takip ediyoruz bildiğiniz üzere ki burdan 

büyükşehirden daha hızlı geçsin diye, bu nedenle ben şeye katılamadım, grup toplantımıza 

katılamadım bazı imar komisyonu maddelerinde değişiklikler olmuş. Bu nedenle de Galip 

Başkan Yardımcımız Galip bilgi versin bazı konular hakkında, bunun bilgisini vereyim 
Başkanım. Bunu da yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliğiyle karar 

verdi imar komisyonu, 

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sadece imar yönetmeliği eklemek gerekir mi 

gerekmez mi hani yönetmelik diyor ya, 

     --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Bursa Büyükşehir İmar,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: İmar yönetmeliği,  

     --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Yönetmeliği diyebiliriz, 

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Onu da eklersek diye şey yapçaktım ben,   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet başka düzeltmeye mahal bir şey 

var mı? Yok, o halde komisyon raporunun Yapılan incelemelerde, İlçemiz, tüm 
mahallelerinde çatı eğimi % 33 ‘ü geçmemek ve çatı arasına piyes yapmamak kaydıyla inşaat 

ruhsatı almadan çatı yapılmasına izin verilmesi konusunda ilgili Büyükşehir Belediyesi İmar 

Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlem yapılması şeklinde değiştirerek oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  
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         Beşinci maddemiz, Belediye hizmet alanında kalan taşınmazın belediye hizmet 

alanından çıkarılarak, hizmete alınması şeklinde bir konu. Bilgi alalım lütfen, herhangi bir 

işlem bulunmadığı şeklindeymiş,  
       --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Evet,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, özür dilerim. Komisyon kendi 

gündeminden düşürmüş konuyu, söz almak isteyen yoksa komisyon raporunu okunduğu 

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

         Bir sonraki madde, Mezarlık yeri belirlenmesine ilişkin bir konuydu. Cumhuriyet ve 

Küçükkumla Mahallelerimizden, bu alanlarda mezarlıklar müdürlüğümüzün büyükşehir 

belediyemize bağlı mezarlıklar müdürlüğümüzün bir çalışma yapması ihtiyacı var.  

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Atladınız,   

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Atlamışım evet, özür dilerim. Altıncı 

madde, Demirsubaşı Mahallesindeymiş evet bilgi alalım bu konuda, 

      --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Başkanım bu konuda otopark alanında kalan belirli parseller 
var. Bunların kamulaştırma yükünden çıkartılmak adına konuta geri çevrilir mi diye şey 

yapılmıştı, şuanda kamulaştırma talebi doğrultusunda planda herhangi bir değişiklik 

olmayacağı konusunda oybirliğiyle karar verildi.  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Planın aynen korunmasına karar 

verilmiş. Doğru mudur? Peki. Var mı söz almak isteyen,  

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım ben, 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun,  

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Şimdi burda beş katlı otopark yapılacağına dair bir önceden 

plan varmış, var mı bizim böyle planımız? Devam ediyor muyuz buna?  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Zeynep’çim bu konuda bilgi, 

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Sedat Bey proje mi varmış? 

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: ………………… 

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Tamam otopark alanı beş kat evet beş kat 

yani plan değişikliği yapılması lazım daha,   

    --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Başkanım, 

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Düşüreceksek eğer,  

    --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Başkanım o, o konu şöyleydi; Geçen dönemde Refik 

döneminde alınan bir karardı bu, orayı biliyorsunuz Refik Başkan AVM ’yi Milli Emlak ‘a 
şeye devretme olasılığıyla orda bir otopark oluşturmak adına yapılmış bir işlem,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet bu yerde bu otopark alanın da mı 

kalıyor? Otopark alanında değil  bu ya herhalde, 

    --Meclis Üyesi: ………………… 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle mi. Otopark 233, biz 215 ‘e 

bakıyoruz onun kuzeybatısına, otopark kapalı otopark alanı yazılı yerin bitişik nizam beş katta 

bir ada orası ama araya bir yol açılmış, ha tamam hatırladım. Arkadaşlar fiilen bu yolun 

yapılabilmesi mümkün değil. Emin olun. AVM ‘nin üst tarafında itfaiye bayırı diye bildiğimiz 

yolun hemen sağında ona paralel bir yol bu darca bir yol yukarda da merdivenle bağlanıyor 

lise caddesine, onu genişletmişiz. Tamamen ve tamamen asla ve kata makul bulabileceğim bir 

iş yapmamışız. Ama mevzuat bir kere bu işlem geri döndüremiyor maalesef, kaldı ki bide 
aynı şimdi söz konusu parselin yanındaki parsellerde de kamulaştırmalar yapılmış. Mesela, 

MHP İlçe Başkanımızın babasının evi satın alınmış bir uygulama doğmuş bu yüzden 

mecburen komisyon üyesi arkadaşlarım geriye dönüş mümkün değildir kararı vermiş, 

dolayısıyla kamulaştırmaktan başka çaremiz kalmayacak, takası mümkünse takas, değilse 

kamulaştırıp gereğini yapacaz. Başka söz almak isteyen yoksa komisyon raporunun okunduğu 

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

Sekizinci Madde,    
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      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Yedi,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yedi. Önden gidiyorum çabuk gitmem 

lazım ya. Mezarlık yerleriyle ilgili, Cumhuriyet Mahallesi ve Kumla Mahallelerimizde 
mezarlık yerleri tespitiyle alakalı bir konu. Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün, Bursa 

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığının bu konuda bir çalışma yapması 

gerekliliği ve bu çalışmanın sonrasında değerlendirileceğine dair bir komisyon raporu. Söz 

almak isteyen yoksa oylarınıza sunuyorum okunduğu şekliyle raporumuzu. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

      Arkadaşlar bu konuyla ilgili grupta biz ikna olamadık geri çekelim diye bir not koyduk. 

Çünkü komisyon raporu Bursa Büyükşehir Belediyesinin 15.12.2021 tarih ve 2064 sayılı 

kararıyla değerlendirildiğini, dolayısıyla işlem yapılacak işlem bulunmadığı konusunda 

kanaatini ortaya koyuyor ama bu karar büyükşehir belediyesinin bu karar bildiğim kadarıyla 

mahkemeye götürüldü ve iptal edildi. Bu anlamda konuya bu haliyle de bakmak adına sizin 

içinde mahsuru yoksa komisyona iadesini oylarınıza sunacam. Kabul edenler, etmeyenler. 
Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

       Dokuzuncu Madde;  mimarlar odamızın bir takım plan hükümlerine ilişkin bir şeyi, bir 

talebi. Umurbey ‘de ikiz nizamda bulunan yapılarla alakalı. İki adet konutun plan hükümleri 

doğrultusunda 10 metre yapılması gerekirken 1996 plan hükümleri doğrultusunda 15 metre 

yapıldı, yanına yapılacak olanların cephesini de aynı şekilde olmasına dair bir yurttaşın talebi 

üzerine gelmiş ama mümkün görmemiş raporda komisyonumuz oybirliğiyle göndermiş, bir 

ilave yaparak oylarınıza sunacam eğer konuşmak isteyen yoksa komisyon,  

    --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Başkanım, 

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

    --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Mümkün görmemiş değil. Mümkün görmüş, nasıl yani. 
Rapor öyle bildiğim kadarıyla,   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok ya. 15 metre izin vermemişsiniz. 15 

metre cephe derinliğine izin verdiniz mi bina derinliğine,  

    --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Yok, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır. Tamam.  

    --Galip GÜR Meclis Üyesi:  O şekilde mi gelmiş,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Verilmedi değil mi?  

    --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Verilmedi.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Verilmemiş zaten onu şu şekilde 

değiştirerek bir yanlış anlamaya da kafa karışıklığına da mahal olmasın diye zaten 

hâlihazırdaki ilgili plan notlarının aynen geçerli olması şeklinde değiştirerek oylarınıza 
sunacam. Hâlihazırda ilgili alanlarla ilgili plan notlarının aynen geçerli olması şeklinde 

değiştirerek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyeler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım bu plan notunda zaten cephe hattı 

uyulmak koşuluyla zaten diye şeyimiz var. Yani mevcutta da varsa cephe hattına uymak 

koşuluyla zaten yetki belediyededir diyor. Doğru koşula yapılaşma koşulları da vardır ama 

plan hükümlerine girdiğimizde alta varsa onbeş metre yanındaki bitişik blok nizamda 

yapılamıyor mu Blok nizamda?  

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İkiz, ikiz nizama ilişkin plan notlarından 

bahsediyorum sevgili Başkanım. İkiz nizamı tarif edip altına plan notları koymuşlar 

zamanında,  
     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Tamam ikiz nizamın altındaki eğer yanındaki 

atıyorum sol tarafında bir yapılaşma bir bina mevcutsa onbeş metre yaptıysa yanına sağ tarafa 

yani şey ikiz nizam farklı blok nizam olarak söylüyorum.  
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    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama konuştuğumuz ikiz nizam. İkiz 

nizamdan bahsediyorum.  

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Tamam, 
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Talepte bu doğrultuda gelmiş 

ikiz nizam yapı şekline ilişkin gelmiş. Dolayısıyla komisyon raporunu mevcut plan notu 

aynen geçerli olacak şekilde değiştirerek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyeler. 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Sevgili Arzu KARATAŞ çekimser, geri kalan bütün meclis 

üyelerimizin oyçokluğuyla kabul, dolayısıyla oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Siz niye 

çekimser kaldınız Arzu Hanım? 

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

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, yani sonuçta diğerleri için 

müktesep bir durum var kazanılmış bir hak ama onun yanındaki ona birleştiğinde çirkin 

görünecek diye de geri kalanları düşünülmezden gelemeyiz. Teşekkür ediyorum. Onuncu 

Madde;  
      --Meclis Üyesi: …………………… 

      --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Yok,  

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Özür diliyorum; mevcut yapıya uymak şartı var 

mı yok mu onu soruyorum yani Arzu Abla,  

      --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Yok, 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hâlihazırda plan notu, 

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Arzu Ablanın çekindiği kısma bende katılıyorum. 

Çünkü mevcut yapılaşmaya bakmış olduğumuz da yanındaki bina onbeş metre yapmış bir 

tane yeni yapılacak da on metre, bu sefer estetik noktasında sıkıntı var.   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar geri gönderebilirim.   
     --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Yok, yok Başkanım,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani, mevcut plan notlarını aynen 

koruduk başka bir şey yok. Hâlihazırda plan notlarından bahsediyorum.  

        Onuncu Madde; Hamidiye Mahallesinde kadastro sınırlarıyla imar sınırlarının 

çakışmadığı bir alan varmış. Komisyonumuz kadastro sınırlarına uyulması şeklinde bir karar 

almış. Dolayısıyla komisyon raporuna söz almak isteyen yoksa, okunduğu şekliyle oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

        Yine Kumsaz Mevkiiyle Onbirinci Madde de; Kumsaz, Gençali Mahallesi Kumsaz 

Mevkiinde planlama yapıldı. Dolayısıyla bu çalışma tamamlandıktan sonra değerlendirilmesi 

şeklinde komisyonumuz bir karar alıp, Plan Bütçe ve İmar Komisyonumuz gündeminden 

düşürmüş konuyu. Söz almak isteyen yoksa, okunduğu şekliyle ortak komisyon raporunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Evet  

Onikinci Madde;   

      --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Zaten kamulaştırılmış Başkanım….  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Zaten satın alınmış, alınmasına kararı 

verilmiş. Dolayısıyla, kamulaştırma işlemlerini zaten yürümesinin mümkün olduğu plan 

bütçe, imar komisyonumuzun ve plan bütçe komisyonumuzun üyelerinin Oybirliğiyle 

yapılacak işlem olmadığına dair bir rapor çıkmış. Söz almak isteyen yoksa, raporu okunduğu 

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

      Onüçüncü Madde de;  sevgili Ercan BARUTÇUOĞLU bir ikazınız var bildiğim 

kadarıyla, 
    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Burda malum Eğitim Derneğine ait olan 

Gemlik ‘te bir görev yapan bir Eğitim Derneğine ait olan bir şey bu, arsa. Şey  olarak  okulun 

tam karşısında okulun aslında tüm arazisiyle birlikte idi burası. 
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         Daha sonra okul inşaatı yapılması esnasında orda yol terkleriyle birlikte mevcut olan 

yolun önemli bir kısmı bu derneğin sahip olduğu arsadan terklerle elde edildi. Ve bir adette 
spor salonu malum var arka tarafta büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu çukurbahçe spor 

salonu inşa edildi ve geri kalan orda ki arsanın yeniden eski imar durumuna adet etmesi  

talebinde bulunuldu. Çünkü dediğim gibi bu burası bir eğitim derneğine ait ve oranın elde 

edilecek olan gelirlerle eğitimde kullanılacak okulun ihtiyaçlarında kullanılacak öğrencilere 

burs vesaire verilecek idi. Dernek bunu değerlendirdi, biz derneğin bu amaç için yapmış 

olduğu toplantıya da ben katıldım, iştirak ettim. Katıldık yani, beraber katıldık sayın 

Başkanımızda geldi. Şu karar çıktı;  Önümüzdeki onuncu ayda, onbirinci ayda pardon bir 

genel kurullar yapılacağını o yüzden şuandaki mevcut yönetimin bu kararı alma konusunda 

genel kurula yetki vermeyi tercih ettiğini, o yüzde de bu kararın geri çekilmesini rica ettiler, 

bizde bunu ifade ediyoruz.   

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım ilave edebilir miyim?   
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun,  

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Onbirinci ayın ondört ‘ünde hukuki el atma süresi 

doluyor beş yılla alakalı, bunu talepleri şu; geri çekilirse hukuki el atma davası devam edeceği 

için bunda sonraki talepte değerlendirilmesi söylediler. Bizde istirhamımız bu. Yani beş yılı 

doldurduğunda iki tane plan yapılmış en baştaki planlara döndürmek için hukuki el atması 

yapılacak ondan dolayı, talepleri oydu.    

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi arkadaşlar, bunu yeni duydum. 

Şimdi Şamil Başkan ‘dan duydum. Eğer arada bir dava var ve o davanın sonucunu bekleyelim 

durumu varsa derneği mağdur etmeyelim derken belediyeyi de etmeyelim.  

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bir dakka şöyle,  
      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sonuçta, ilgili plan ilgili plan, 

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım, 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Özür dilerim, buna da cevap verirsiniz. 

İlgili plan Tibel Otelinin yerine yapılan mescide o mescidin eksilttiği otopark alanına karşılık 

gelsin diye bırakılan bir alan. Aslında yapamayacağı aynı planlama bölgesinde olmayan bir 

yeri sırf siyasi şov yapıcan diye dönemin belediye başkanı bu derneği mağdur etmek 

noktasında kullanmıştır. Eğer dava, dava kazanıldığında orası otopark olmaktan kurtulacak da 

mevcut şimdi mescid olarak faaliyet gösteren binanın üzerine otopark ibaresi gelecekse vay 

halimize.  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle, şöyle; 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Uğraşırız yani,   
     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Hayır,  hayır. Yeni gelecek kurulla alakalı karar 

vereceği mercilerde yakın zaman olduğu için onuncu ayda şey, onbirinci ayda hani kimin 

kararı vermeyeceği için onun için söylediler ki birazcık daha beklemesinde bir beis yoktur 

sayın Başkanım onunla alakalı. Evet dernek burda mağdur edildi bu mağduriyeti gidermesi 

için o gidermeyi çözmekte siz ve bizlere kaldığı için biraz daha bekletilmesi hususu.   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Konu hangi 

komisyonumuzdaydı?  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: İmar,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İmar Komisyonu ve Plan Bütçe de ortak 

değil mi?  
     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: …………. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, imar komisyonumuz yapılacak 

işlem olmadığına dedi. Plan Bütçe komisyonumuzda kamulaştırma, satınalma bu yollardan 

birini deneyin dedi.  
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       İki komisyonun gündemine göndermiyoruz o halde. Plan bütçe komisyonunun 

gündemine geri göndericem ama onunla birlikte Hukuk komisyonuna da gönderelim şeklinde 

havale edicem. Eğer bahsettiğimiz anlamda bir sorun ortaya çıkıcaksa telafisi mümkün 
olmayan sorunlar yaşayabiliriz bu gözle de hem biz hem siz bakmalısınız. Hukuk komisyonu 

da bu konuyu bu haliyle incelesin. Bir sorun varsa, yoksa beklemekte de hiç mahsur yok.  

      --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Başkanım,   

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İlgili komisyon raporunu, buyurun.  

      --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Açabilecekleri dava zaten hukuki el atma davası bedele 

ilişkin bir dava, plana iptaline filan ilişkin olamaz.  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Açılmış bir dava yok mu? O zaman 

Hukuk komisyona da göndermeye gerek yok.  

      --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Yani beşinci yılın sonunda açabilecekleri tek dava bedele 

ilişkin olur. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Konunun Plan Bütçe Komisyonuna 
iadesini, imar komisyonunun raporunun kabul edilerek komisyon gündeminden düşürülmesi 

ve plan bütçe komisyonumuzun gündemine iadesi şeklinde oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

       Ondördüncü Maddeyle alakalı;  evet bu bizim Ek Bütçemiz.  Ek bütçeyle ilgili özet bir 

bilgi alalım arkadaşlar. Yüzellibin lira, yüzellimilyon türk lirası artırıyoruz, artırmak zorunda 

kalıyoruz. İkiyüzmilyon lira olarak onayladığımız bütçemizi üçyüzellimilyona çıkartıyoruz 

değil mi?  

     --Songül ŞANLI Meclis Üyesi: Evet Başkanım,  

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

arkadaşlar? Buyurun sevgili Emrah KESKİNDEN, 
     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, evet 

konumuz 2022 yılı Gemlik Belediyesi bütçesinin ikiyüzmilyondan ek bütçeyle 

üçyüzellimilyona TL ‘ye çıkartılmasıyla alakalı konu. Hepimizin malumu ülkemizin geçmiş 

olduğu ekonomik şartlarda her devlet kurumu genel merkezi hükümetinde ek bütçe 

görüşmeleri oldu, bizim de buna ihtiyacımız oldu. Tabi ki de artan işçi ücretleri, memur 

kadromuz, bürokratların maaşlarından dolayı ek bütçeye ihtiyaç söz konusu o hasıl,  

doğrudur. Bunla alakalı gelir kalemlerine baktığımızda yaklaşık  yetmişmilyon TL ‘nin 

merkezi hükümetten gelen payın artmasıyla sağlanacak kaynaktan karşılanacak, ayrıyeten de 

ellimilyon TL ‘lik arsa satışı kalemlerinden karşılanacak. Yani burda şunu ifade etmek 

istiyorum daha önceki dönemlerde de bir önceki dönem meclis üyesi olduğum için burda 

beraber çalıştığım abilerim var, arkadaşlarım var. Belediye mülklerini satışına red oyu vererek 
yarın öbür gün herhangi bir malımız kalmayınca bu bütçeyi nasıl yapacağımızı mücadelesini 

hep beraber verdiğimiz için ve ayrıyeten sizin de bu dönem de geçmişten bir şey kalmadı ki 

satıcak bir şey kalmadı söylemenizden dolayı tabi ki de bu idare yetki sizdedir, karar sizdedir. 

Ama ya bu satışlara devam edersiniz ama sizin söylemenizden değiştirmenizi rica ediyorum, 

en  azından geçmiş dönemlerde bize bir şey kalmadı yapacak gibilerinden, bunla alakalı 

bütçemizin yaklaşık üç kalemi dediğim gibi merkezi hükümetten gelen yetmişmilyon TL,  

ellimilyon arsa satışı, ki bu arsa satışından yirmiyedimilyon TL ‘sini şuana kadar 

gerçekleştirmişiz. Satışların şöyle detayını aldığımda baktığımda da satışlarımızda değerli 

mülklerimizin rantabl, yani uygun fiyatlarda satılmadığı kanaati bende oluştu, bu doğru 

olmayabilir ama şu ekonomik şartlarda satılan yerlerin değerlerini de bence  düşük kaldığını 
daha rantabl daha yüksek bedellerle önümüzdeki dönemlerde elden çıkarabilir durumunda 

olduğu kanaati var bende. Bunu belirtikten sonra diğer toplanan gelirlerin giderlere dağıtıma 

baktığım zaman evet ilgili müdürlükler sözleşmesi devam eden işlerle alakalı fiyat farkları, 

fiyat güncellemeleri bunlara doğal olarak ihtiyaç var.  
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         Ama şöyle detaya baktığımız zaman daha öncede üç yıllık bu süre boyunca idare olarak 

taahhüt ettiğiniz yatırımlara ilaveten bunları şimdi yapacaz, bunun için bu kadar para lazım 
noktasında kalemleri de görüyorum.  Burda özellikle Kültür İşleri Müdürlüğünün bizden talep 

ettiği bu ek bütçede yaklaşık  sekizmilyonluk yanlış söylemeyeyim özür dilerim, evet yaklaşık 

sekizmilyon TL. ‘lik  bir ek bütçe talebi var. Biz müdürlüğümüze hakikatten teşekkür 

ediyoruz çok güzel anlamda çalışıyorlar, tebrik ediyoruz. Bütçesini fazla fazla kullandılar, 

bide ek bütçeye ihtiyaç var. Burda sormak istediğim  yaklaşık beşmilyon TL. bu ek bütçenin 

tanıtma ve ağırlama giderleri kalemiyle alakalı, evet doğru konserler fazla, sanatçı çiçekleri 

arttı, bunla alakalı para talebi de olabilir ama bence burdaki harcacak paraların daha rantabl 

şekilde idare olarak başka müdürlükler de kullanılmasını da öneriyorum. Dolayısıyla bu ek 

bütçenin yüzellimilyon TL ‘nin yüksek rakam olduğu, az ek bütçelenmesi gerektiği kanaati ve 

ek bütçeye red oyu vereceğimizi bildiriyorum Başkanım, teşekkür ederim.   

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Başka söz almak 
isteyen? Buyurun sevgili Galip GÜR, 

      --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Şimdi ek bütçeylen alakalı olarak şöyle girmek lazım. Yani 

Türkiye’de Türkiye’nin geçtiği ekonomik durumunun insanlar farkında değil benim anladığım 

kadarıyla. Şimdi şöyle bir örnek vereyim size. 30 Nisan,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İnsanlar derken insanlar damarlarında 

yaşıyor, hissediyor, nasıl farkında değil. Muhtemelen sevgili Emrah KESKİNDEN farkında 

değil,  

     --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Şöyle anlatayım Başkanım; ekonomik durumun ne kadar 

sıkıntılı olduğunu farkında değil dedim ben, Emrah KESKİNDEN dedi Başkan, ama ben 

şöyle gireyim Başkanım. Mesela; 2022 bütçesi hazırlama aşaması 30 Haziran da başlar, 
     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Yani benle alakalı ekonomik şartların farkında 

değil gibi bir şey söylediniz ama düzeltme yapayım. Ben zaten konuşmamın başında 

ülkemizin geçmiş olduğu ekonomik şartlarda merkezi hükümet dair bütün devlet kurumları ek 

bütçe yapma ihtiyacı hasıl olmuştur, buda doğal demiştim. Düzeltmek istiyorum. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. 

    --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Ama işte doğal  olunca da evet oyu kullanmak lazım yani. Bu 

doğal olaya hayır oyu biraz şey geliyor. Hayır şey tam polemik yapmıcam ama şunu 

anlatmaya çalışıyorum. Yani bir belediyenin bütçe hazırlığı yani 2021 ‘in 2022 bütçesi 

Haziran ayında başlar ve müdürlükler o günkü şartlarda maliyetlerini tespit eder ve gelirlerini 

de aynı şekilde tespit eder. Mesela; ben 30 Haziran ‘da dolar kuruna baktım sekiz lira 

yetmişüç kuruşmuş, bugün onyedi lira dolar,  gene aynı şekilde mazota baktım yani buda 
önemli bir etken yediyirmibeş lira olmuş mazot şuanda yirmialtı lira, yani o günkü şartlarda 

hazırlanan bir bütçenin muhakkak ki muhakkak güncellenmesi gerektiği zaten aşikar, doğal 

ve aşikar yani. Neden! Büyükşehir’e bakıyoruz Büyükşehir ek bütçe hazırlıyor, Büyükşehir’e 

gelen bir çok ilçe belediyelerinin bütçeleri ek bütçeleri hazırlıyor. Çünkü başka türlü çözüm 

noktası yok. Çünkü acayip bir şekilde ekonomik sıkıntı yaşandı. Şimdi bu yetmişmilyon 

mesela; merkezi idareden gelen ki ben işte Kestel ‘in, Mudanya’sı, şusu busu bir çok ek bütçe 

gördüğüm için söylüyorum; herkes merkezi idareden gelen payı yüzde yüz yakın artırmış,  

artırma nedeni de belli, vergi gelirleri otomatik olarak arttı.  Mesela ben şunu söyleyim, bizim 

Temmuz ayının altısında iller Bankasından gelecek para onüçmilyona çıkıyor. Yani 

Türkiye’de bu enflasyon farkından kaynaklanan vergi gelirlerinden artış merkezi idariden 
gelen payı artırıyor. 

        Şimdi satış konusuna gelince, satışla alakalı özellikle bir çalışma yaptım bende. İlk ayda 

zaten yirmisekizmilyon, yani kesin hesap önümde yirmisekizmilyonu gerçekleşmiş bunun, 

bizim normalde arsa satışıyla alakalı dokuzmilyon bütçemiz varmış, ellidokuzmilyona çıktı.  

Ellimilyon burda artırım söz konusu. 
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        Şuanda benim bildiğim Benli ‘deki sosyal konutlarla alakalı bir ihale söz konusu 
onbirbucukmilyon lira,  gene arsa satışı yapılacak yirmidörtmilyon,  dersin   ki bu arsa 

satışları hani bir önceki dönemden kalanlar ama başka türlü de bir şekilde bu ekonomik 

durumu aşmanın bir sorunu yok. Hani biz geçmiş dönemde bu satışlara engel koyduğumuz 

doğru, geçmiş dönem meclis üyesi olarak, fakat geçmiş dönemde böyle bir sıkıntı yoktu ve 

böyle bir ekonomik problem yoktu. Yani bütçenin bu şekilde bir ek bütçe veya gelire ihtiyacı 

yoktu,  o yüzden de hani ya, ya baktığınız zaman hükümet ek bütçe yapıyor yani. Ek bütçe 

kaçınılmaz ve buna uyulması gerekiyor yani.  

     --Meclis Üyesi: ………………….. 

     --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Nasıl, 

     --Meclis Üyesi:  ………………….. 

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Valla ben kendim meclise evet verdim bir çoğuna. Mesela; 
Kestel’e verdim, Orhaneli ‘ye verdim, bir çok yere verdim. Tamam mı şurda şuna şuna dikkat 

ediyorum, yani ek bütçe cidden kaçınılmaz ve verdim. Yani bu böyle bakın lütfen.  

        Şu konuyu da gündeme getirmek istiyorum, yani bu bütçemiz bizim inşallah bu fiyat 

farklarını karşılar durumda olupta bu gelirlerlen birlikte bu yatırımları gerçekleştirelim. 

Çünkü ciddi bir sıkıntı yaşadık. Mesela; 2020 yılında bir korona belasıyla uğraştık yani o 

dönemde de çok büyük sıkıntılarımız vardı.  Şimdi ekonomik sıkıntı ki bu çok büyük yani  

çok kişiyi etkileyen, inşallah bunları gerçekleştirirsiniz Başkanım. Teşekkür ederim, sağ olun.   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Buyurun sevgili Şamil YİĞİT.  

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, şimdi ek bütçe talebi Ankara 

Türkiye Millet Meclisinde de merkezi hükümetimiz tarafından talep edildi. Bizde malum 
enflasyonla fiyat farklarının, mazotun yaşamış olduğumuz herkes hissettiği kadar en son 

dönemde asgari ücret, emekliler, minimum 3600 ek göstergeyle birlikte millete milletin 

parasını millete vermekle alakalı ek bütçe taleplerini bizlerde bulunduk.  Şimdi burda 

haklılıktır ek bütçe taleplerimiz biz her yılın başında bütçelerimizi yapıyoruz. Bu 

bütçelendirme farkında enflasyon hesap edip koyuyoruz  ama hiç bu kadar enflasyonu hesap 

edip koyulmadığını, ücret artışlarının iki sefer bir Ocak ayında biz ücret artışlarını yapıyoruz. 

Bide şimdi  geçtiğimiz Temmuz ayında tekrardan artışlarımızı yaptık. Bunu görüyoruz. Ve ek 

bütçenin talebinin kısmen doğru, kısmen de yanlış olduğunu buluyoruz. Çünkü satılacak 

hiçbir bedelimiz yok satamıyoruz, ne var ki ne kaldı ki söylemlerinizden geldiğiniz bu 

noktaya onlar için söylüyorum. Kısmen Temizlik İşleri Müdürlüğünün yapmış olduğu 

çalışmalar etrafımızı temizlik işlerinin yapabilmesi için mazot farkını da yansıtılması lazım ki 
temizlik işlerin daha düzgün daha doğru yapılabilmesi için, haklıdır. Personel çalışanlarımızın 

maaşları ciddi manada yükseldi. Bütçe ek bütçe gerektirdiğinin farkındayız. Ama ek bütçenin 

bu kadar yüksek bir bütçe olmasıyla alakalı ek ödeneklerin çıkartılmasıyla alakalı geçen 

mecliste konuştuk,  İller Bankasından gelecek bütçenin kırkmilyon TL olarak hesaplandığını 

ama bize  İller Bankasından ellibeşmilyon TL geldiğini, çünkü bu bütçelendirmenin içersine 

bunlarında katılacağını, bizim planladığımız yetmişmilyon TL gibi bir bütçelendirme 

düşünüyorduk, bir yıl içersinde şimdi yetmişmilyonun üzerinde daha da bütçelendirmeyin, 

gelceğini Temmuz ayında da onüçmilyon geldiğini görüyoruz. Yani bunları yaşarken 

dediğimiz bütçelendirme kısmında yüzellimilyon TL ‘lik yapılan işlere bakmış olduğumuzda 

bütçe talebimiz talep etmemiz şartlarla birlikte doğru ama talebin yüksek olduğunu burdan  
gördüğümüz için yüksek talebe evet diyemiyoruz, onu söyleyim. İstenen talebin  haklılığını 

söylüyorum. Çünkü bu artışı herkes yaşıyor. Bizlerde yaşıyoruz, sizlerde yaşıyorsunuz. 

Taahhüt işlerini yaparken, inşaat işlerini yaparken, minimum birim maliyetinden birim 

fiyatlarından hepsini yaşıyoruz.  
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        Ulaşımından, Lojistik ‘inden her şeyine kadar yaşıyoruz. Ama yüzellimilyon TL ‘lik bir 
bütçelendirmesi ve artış her seferde bizlere söylemiş olduğumuz arsa satışlarından     

ellimilyon TL gelir kalemleri düşündüğümüzde bağışçılardan şeylerden İller Bankasından 

gelcek paranın tekrardan yetmişmilyon TL gibi yukarıya geldiğinizde gelir kalemlerimiz 

gördüğümüz kadar bütçe artışı önemlidir. Ama burda ki yapmış olduğumuz işlere bakmış 

olduğunuzda  ona reddimiz vardır yani.     

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Teşekkür ederim. Başka söz almak 

isteyen, buyurun sevgili Sedat AKKUŞ; 

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Şimdi Başkanım bizde bütçeyi ek bütçeyi 

incelediğimizde zaten büyük bir kısmının Temizlik İşlerine, Fen İşlerine rutin işlere ve maaş 

farklarına yani İller Bankasından gelen o yetmişmilyon kısmını daha  fazlasını bu rutin işlere 

gittiğini görüyoruz. Burda tabi yapılması gereken yeni yatırımlar Gemlik ‘e 
kazanımlandırılması gereken bir takım işlerde var. İşte üniversite gibi, balık satış yeri gibi 

buna benzer bir sürü, bunlar için de bir kaynak lazım olanları doğru şekilde kullanmak bence 

çok makul, inşallah bu işlere üniversite başlandı, diğerlerine de bu ek bütçeyle beraber 

başlanır. Hayırlısıyla bu yatırımlar Gemlik ‘e kavuşturulur. Bizim ek bütçedeki oyumuz evet 

olacak.  

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

elbette yani siyasetin bir tarafı bu. Ya ben senin bütçeni yılbaşında yapacağın işlere bakıp bir 

değerlendirme yaptım beğenmedim, reddettim. Dolayısıyla ek bütçeyi de reddediyorum 

demek aslında mantığa uzak değil ama şöyle arkadaşlar özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi 

ve Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarım, velev ki velev ki İyi Parti destek vericez demedi. 
Cumhuriyet Halk Partisinden üç arkadaşımın acil işi çıktı geri gitti. Retlerinizle bu bütçe ek 

bütçe red olursa ne olur? Ne olur arkadaşlar? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir ek bütçe 

talebine Büyükşehir Belediye Meclisinde hayır demedi. Çünkü asgari ücreti bak ben 

belirlemedim 5.500,00 TL. dedi sayın Cumhurbaşkanı, 6.500,00 dicek muhtemelen Genel 

Başkanımız bizim sayın Kemal KILIÇDAROĞLU ve biz o nispette zam yapıcaz. Hatta daha 

da üzerine çıkacaz. % 40 en düşük ücret % 40 fazla olsun istiyorum asgari ücretten, geçim 

şartlarını biliyorum. Ben benim kazandığım para bana yetmediğini biliyorum. O çocuklar 

çalışıp o parayı almalılar. Hak ediyorlar diye düşünüyorum, buraya koydum. 

       Kültür Müdürlüğünü sekizmilyon bütçesini konuşuyoruz ordan, ordan  bile siyaset 

yapıyoruz her halde, işte konserden başka bir şey yapmıyorsun Başkana getirecez işi, yo 

Temizlik İşleri de var orda.  Kırkmilyon lira bütçe koyduk. Otuzsekizmilyon daha koymam 
gerekiyor. Bir kuruşunu da alamıyorum. Ben benden önce önceki idareyi eleştiriyordum ilçe 

başkanıydım o dönem. Çünkü neresinden bakarsanız Azottan bugün ben bugün eğer Azot özel 

statülü endüstriyel alan olmaz saydı, ki değil ki onmilyon lira Emlak Vergisi alacaktım, 

alamıyorum. 

       Büyükşehir Belediye Başkanımız bir gerekçeyle yapması gereken yasal mecburiyetini attı 

omuzundan ilçe belediyesi toplasın dedi. Bu yıl otuzbeşmilyon lira, kırkmilyon lira bize 

maliyeti evlerden çöp toplamanın bedeli. Arkadaşlar dokuzyüzkırksekizbin liraya ihale 

etmişiz. Doğru mu Ahmet Müdürüm, burda mı Ahmet Müdürüm? Dokuzyüzkırksekizbin lira 

ihale bedeli. Oniki araba var. Oniki tane kamyon var. Fark olursa alırım demişti fiyat 

farklarını da yazmışlar ihaleye, üç araba eksiltmişim. Yani benden önceki idarenin oniki 
arabayla yaptığı temizliği ben dokuz arabayla yapmaya çalışıyorum az kira ödeyeyim diye, 

son ay kaç para geldi biliyor musunuz arkadaşlar ikimilyonsekizyüzbin lira, 

ikimilyonsekizyüzbin lira. Yani normalde yediyüzbin lira gelmesi gereken fatura amortisman 

farkları, yakıt farkları bilmem ne farkları diye ikimilyonsekizyüzbin lira geldi.    
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        Koymayalım mı?   Alamıyoruz da bunu neyle ödücez. Allah esirgesin ben bir şey 

yaparken bunun için satıyorum dışında bir yer satmak istemiyorum. Ama özel statülü 

endüstriyel alan gel bu tarafa onmilyon. Teşvikli alan gel bu tarafa yüzmilyon. Çöp parasını 
almayalım git o tarafa ellimilyon, bir sonuç doğuruyor bu. Yani biz birbirimizi zorda 

bırakalım noktasında bilek güreşi yaparken olan belediyenin kurumsal kimliğine oluyor. Her 

kuruşun hesabını yaptı arkadaşlarım. Bir kuruş fazla vermeyelim diye beş ayrı toplantı 

yaptılar. Hiç tereddüttüm yok. İnşallah ellimilyon satış yerine başka bir yolla temin ederiz de 

satmayız belediyemizin malını, ama sizlerden rica ediyorum. Bak meclisimiz karar alıyor bu 

para toplansın diye gönderiyoruz Büyükşehir’e ben toplamam diyor. Hadi gelin hep beraber 

Gemlik Belediyesi  Emlak Vergisi üzerinden alacak bu parayı diyelim, satmayalım orayı. 

Hadi,  bak bu kadar basit kaynağını gösteriyorum. Geçen yıl sevgili KESKİNDEN, sevgili 

Songül, sevgili Mehtap yirmibeşmilyon lira değil miydi geçtiğimiz yıl hesabını yaptığımız şey 

yirmi küsur lira abone başı toplayalım dedik geçen yıl için geçen yıl bedelleri üzerinden şimdi 

iki katı arkadaşlar, şimdi bak yetmişmilyonu konuşuyoruz. Bunun yirmimilyonu geri kalan 
sokak temizliği süpürmesi o ve benzeri şeyler ellimilyon maliyeti var bize. Hadi gelin 

koyalım bunu Emlak Vergisinin içine bak Adalet ve Kalkınma Belediyeler kalkınma partili 

belediyeler toplamıyor. CHP ‘li belediye topluyor demeyin, satış yapmayalım.  

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Başkanım… 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Nasıl, 

      --Meclis Üyesi:  …………..   

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Bunun siyaseti yapılmayacak deyin 

verelim. Hiç sorun yok. Beraber ortak imzayla alalım getirelim, 

      --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Ben şifaen ……………………… 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Satış yapmayalım. Bak hala vaktimiz 
var. Sevgili DİMİLİ duyduk demi arkadaşların önerisini?  

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

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ama su parasında alın hükmü var. Bir 

vatandaş müracaat etti mi iptal oluyor yani. Evet yine de arkadaşlarımız bu konuda haklısın 

Başkan destekliyoruz seni derse memnuniyetle getirelim önergeyle halledelim yani.  Ama 

hem bu eksilmeler ortaya çıkarken hem hiçbirimizin genelde etkisi olmayan ekonomik 

tablonun getirdiği bir sorun varken o satış bedelini oraya yazmak zorundayız arkadaşlar. 

      --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Su İşlerine devri işlemini talep ettik Başkanım,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Aynı yerdeyim. Satacak bir şeyimiz 

falan da yok ha.  Canımız çıkıyor bir yerlerden çıkartçaz diye yani. Evet,  

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  ………..… 
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ne o,   

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

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, tamam. Az var az bizden 

sonraki ne yapacak.  

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  ………..…valla maşallah yani,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili KESKİNDEN, 

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Ellimilyon satış az rakam değil Başkanım,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Benim ikinci dönemim var, üçüncü 

dönemim var. Bana hep lazım o yerler, her zaman lazım, 

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:  Vatandaşın takdiri Başkanım o sizin….olabilir,   
       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dolayısıyla eğer ek bütçeye,  

      --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Başkanım şöyle bir teklifte bulunayım ben,  BUSKİ ‘nin 

de yetkisinde su parasına, su parasının o kısmı toplanma yetkisinin bize devrederse 

Büyükşehir,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Etmedi, yazdık Abi, devretmedi.  
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      --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi:  Biz talep ettik ama işte onu gündeme getirelim diyorum 

tekrar.  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Personelimize zam yapıcaz. Arkadaşlar 
bak bir örnek daha vereyim sevgili Dursun YAVUZ,  

      --Meclis Üyesi: ………………. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Oylayalım ama yani öyle kenardan 

oylamayalım bu işi. Konuşalım. Ellimilyon satış dendi başka bir şey kalmaz ki kimsenin 

aklında. Bende, bende dün girmedim siyasete.   

      --Meclis Üyesi: ………………. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ah bide duyabilsem. Sevgili Dursun 

YAVUZ, üniversitenin içinde yaptığımız devam eden inşaata müteahhit 

onbeşmilyonikiyüzellibin türk lirası fiyat verdi ve aldı. İlk ihale onmilyon liraya çıkmıştı, 

giren olmamıştı. Hemen üç ay sonra bir ihale daha yaptık, onyedimilyona ihale etmek zorunda 

kaldık, birmilyonyediyüzellibin kırımla onbeşmilyonikiyüzellibin türk lirasına şimdi inşaatı 
devam eden firma aldı. Fen İşleri bana bir rapor getirdi, ek bütçeye koymak için Başkanım 

bugünkü bedellerle bugünkü, otuzmilyona mal oluyor, bugünkü bedellerle. Yav beş ay önce 

başladı inşaata, yani keşke bu rakamlar bu hale gelmeseydi de bende buraya bu ek bütçeyi 

koymak zorunda kalmasaydım. Satışa itirazınız varsa bak bir daha söylüyorum işte beraber 

getirelim kimse bunu suiistimal etmesin almamız gereken hakkımızı isteyelim, satmayız o 

zaman da hiç sorun yok. Son olarak bir daha söylüyorum; bir, iki, üç, dört, altı, sekiz, dokuz, 

oniki kişiyiz.    

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım bu bahsettiğiniz hassasiyeti de gidererek 

biz kararımızı retten çekimsere alalım, durum rahatlasın.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam,  teşekkür ederim daha iyi olur. 
    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım şöyle biz sizin hassasiyetlerini 

bizlerde hissettiğimizi söylüyoruz. Bunlarla alakalı dediğimiz nokta genel kuruldaki tavırla 

birlikte cumhur irtifakının evet, millet irtifakıyla hayır’la bir karşılaştık. Yani genelde,  

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

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Genel ‘den yana siyaset yapmak istemiyorum.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır, çok özür diliyorum,  

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Özür dilerim, 

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

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Şöyle, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Hayır, 
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Plan bütçe görüşmelerinde muhataplar 

konunun birinci dereceden muhatapları biri diyor ki benim ekonomiyi yönettiğim şeklim yada 

atıyorum dünyanın global dünyanın önüme getirdiği, 

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Durum sonuç doğurmuştur, öbürü diyor 

ki ne münasebetle bunun sorumlusu sensin.    

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Devam edeyim, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Yani.  

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Devam edeyim, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Belediye meclisi,  
    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Devam edeyim Başkanım, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Buyurun, 
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    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Devam edeyim. Yani biz onlarla birlikte elimizi 

açmak noktasında doğru bir şeyimiz vardır ama bu kadar noktada yapılan ve yapılacaklarla 

alakalı çekincelerimiz olduğunu söyledik. Yani şöyle söyleyim, yarın bütçe yoksa da belediye 
hizmet yapamaz. Bunun da bincindeyiz. Bütçe verilmediği müddetçe de insanın elinde 

zorlaştığın farkındayız. Bizde burdan çekimser olarak kalalım. Hayır ‘da dememiş olalım. 

Bütçe görüşmelerini bu şekilde yapalım.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Seviniriz. Bir daha söylüyorum son artık 

eğer bugün burda İyi Parti ve,   

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Hayır, hayır,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Cumhuriyet Halk Partisi ezkaza azınlıkta 

olsaydı evet demek zorunda kalacaktınız biliyorsunuz değil mi? Evet dicektiniz mecburen, 

çünkü o para başka türlü bu bütçe geçmeden bu çocuklar bu maaşı alamaz. Bu çöp parası 

toplanamaz. Çekimsere,  

    --Meclis Üyesi:  …………………… 
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok tabi yok canım çok şükür biz varız, 

    --Meclis Üyesi:  …………………… 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çekimsere döndüyseniz eğer konuşmayı 

bırakıyorum. Evet çok teşekkür ederim. Şimdi söylediniz çekimser,  

    --Meclis Üyesi:  …………………… 

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Yok yok,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki yeteri kadar müzakere edilmiştir. 

Başka da söz almak isteyen yok gördüğüm kadarıyla,  

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Özür dilerim az önce siz herhalde beni 

dinlemediniz ben bu malum durum sıkıntı olmasın diye biz çekimsere döndük dedim siz 
burayı kaçırdınız herhalde,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet kaçırdım.  

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Arkadaşlar hatırlayabilirler herhalde,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben şimdi duydum, 

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Hayır, 

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Yanlış,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Dedi, 

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Yaklaşık on dakka oldu.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi duydum, 

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Bizde bizde bu konuda sıkıntı olmasın diye 

çekimser olarak kalıyoruz. Çünkü talep artışlarını bizlerde görüyoruz, hizmet noktasında daha 
iyi yapılabilmesi için bütçenin de fazla olmasını söylüyoruz. Çekimser olarak bizlerinde 

oyları burda duruyor.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki. Komisyon raporunu okunduğu 

şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Adalet ve Kalkınma Partisi ve 

Milliyetçi Hareket Partisi çekimser, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisinin kabul oylarıyla, 

     --Dursun YAVUZ Meclis Üyesi:  …………… 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Düzeltelim.  Adalet ve Kalkınma Partisi 

ve Milliyetçi Hareket Partisi Dursun YAVUZ red, diğer arkadaşlarımız çekimser, Cumhuriyet 

Halk Partisi ve İyi Partisi oy özür dilerim, kabul. Dolayısıyla oyçokluğuyla kabul edilmiştir. 

Teşekkür ediyorum.  
      Bir sonraki madde de; Bir protokolümüz var Eğitimciler Kültür ve Dayanışma Derneğiyle, 

oybirliğiyle değil mi konu? Evet bir bilgi alalım,  
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     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi:  Sayın Başkanım, Gemlik Eğitimcileri Kültür ve 

Dayanışma Derneği zaten katlı otoparkta bulunan birinci katta bir bağımsız bölümü iki yıldır 

kullanıyormuş, Bu protokolün süresi dolduğu için hem protokolün yenilenmesi lokal olup, 
bide kendi üyelerinin ihtiyacı için bağımsız bölümün uygun görülecek bir bölümünün lokal 

olarak kullanılmasını talep etmiş. Bizde konuyu inceledik, iki yıl daha uzatılmasını 

protokolün bağımsız bölümün uygun bir yerinin dernek üyelerine ikram ve ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere lokal olarak kullanılmasını uygun bulunulduğuna, ticari bir amaç gütmemek 

ve sadece dernek üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması şartıyla uygun olduğuna karar verdi 

komisyon oybirliğiyle. 

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

olmadığına göre komisyon raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

      Onaltıncı, Onbeşinci, evet Onaltıncı Madde; yine Hukuk Komisyonuyla Milli Eğitim 

Kültür ve Spor Komisyonunun ortak, Umurbey Atıcılık Kulübünün tahsisli alanı içerisinde 
bulunan yerde Emniyet Müdürlüğümüzün de  bir atış poligonu belli dönemlerde kullanılmak 

üzere kullanabilmesi üzerine protokolde bir değişiklik yapılmasına dair bir konu. Oybirliğiyle 

galiba.   

    --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Oybirliğiyle de sayın Başkanım, yalnız orda üç yıl süreyle 

tahsisi demişiz, tahsisli bir yerin ikinci kez tahsisi mümkün değil. Dolayısıyla kullanımın 

uygun görülen kısmının kullanımının üç yıl süreyle uygun olduğuna diye düzeltelim,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Üç yıl süreyle öncesinde bilgi Emniyet 

Müdürlüğümüz tarafından bilgi verilmesi ve belli dönemlerde olması,  

    --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Ve protokolde ön görülen şartları  sağlamaları şartıyla.   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şartıyla, komisyon raporunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. O değişikliği 

atlamayalım. 

     Onyedinci Madde; Yine bir ortak rapor. Hukuk Komisyonu – Plan bütçe Komisyonunun, 

Engürüdeki sulama iki adet galiba. Sulama havuzunun Engürücük Kooperatifine Kalkındırma, 

Tarımsal Kalkınma Kooperatifine tahsisiyle ilgili. Buyurun bilgi alalım.  

    --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, burda diğer beldelerde bulunan 

mahallelerimizde bulunan sulama havuzlarına daha önce karar vermiştik. Burda bir yargılama 

süreci devam ettiği için Engürü dışında bırakmıştık. O yargılama sürecinin devam etmediği 

sonuçlandı şeklinde bilgi geldi. Şimdi de Engürüde bulunan sulama havuzlarının Engürücük 

Kalkınma, Tarımsal Kalkınma Kooperatifine devredilmesinin uygun olduğuna, komisyon 

toplantısına katılan üyelerin oybirliğiyle uygun gördük.  
    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Orda motor vesair benzeri şeylerde      

var mı?  

    --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Bildiğim kadarıyla yok Başkanım, sadece havuz olarak 

biliyorum Engürüdekilerin,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam eğer havuzsa komisyonun,  

    --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Müştemilatıyla birlikte dersek o zaman uygun olur yani. 

Eğer varsa bir sulama borusu, motoru vesairesi hepsini kullanacak sonuçta.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eğer müştemilatı varsa onunla,  

    --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Birlikte diyelim,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ayrıca orda ortaya çıkacak elektrik 
benzeri masraflarında ilgili, 

    --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi:  Kooperatifte karşılanacak,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kooperatif tarafından karşılanması 

şeklinde değiştirerek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir.  
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         Çevre Sağlık Komisyonumuzun, Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonumuzun,  

inşaat yasaklarına ilişkin bir raporu var. Arkadaşlar,  “31.07.2022 tarihine kadar inşaat 
faaliyetlerine ilişkin beldelerde daha önce meclis kararıyla yaz başında kapatılan alanlarda 

31.07.2022 tarihine kadar inşaat yasağının kaldırılması komisyon toplantısına katılan üyelerin 

oybirliğiyle uygun görülmüştür.” Denmiş ama sevgili dostlar bahsettiğimiz yer Kumla, 

Kurşunlu, sayfiye yerlerimiz Narlı, Karacaali benzeri. Sevgili AKKUŞ, değiştirerek 

oylanmasını isteyecem. Tamamına evet demeyelim, anladım ki yetkiyi devretmek konusunda 

endişe etmişsiniz. Hani birine başka birine başka muamele edilebilir mi diye endişe ettiniz 

belli ki ama birine başka birine başka muamele etmeliyiz.  Şöyle ki yeri nerde çok önemli, 

inşaatın hangi aşamasında yaptığı iş çok önemli, vatandaşı da hepten rahatsız edecek duruma 

düşürmeyelim diye idareye müracaat etsin önce istiyoruz. Yani fayans yapan adama evet 

diyelim ama temel kazısına da gelmesin kimse, yani bunu bu şekilde verdik mi her yerde ve 

her kese buna evet dememiz lazım, sıkıntı yaratabilir. İzniniz olursa değiştirelim, biz hesap 
veririz memnuniyetle eğer iltimas, torpil yaptı gibi bir durum ortaya çıkarsa hiç dert etmeyin. 

En az şekilde vatandaşı rahatsız edelim ama bir taraftan da inşaat maliyetlerindeki bu artıştan 

da yurttaşın müteahhit arkadaşların yatırımcının zarar etmesinin de bir parça önüne geçelim 

durumu bu. Buyurun,   

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım şimdi bildiğim kadarıyla bu yasak ege ve 

akdeniz kıyılarında yani sahil bölgelerinin hepsinde uygulanan bir şey, oralarda bunun önünü 

mi açmışlar da bize talep nerden geldi. Yani tamam ekonomi koşullar herkes için geçerli, 

şimdi diyoruz ya mesela; uzakta evlerinin içinde olmayan bir arsada da yapsınlar ama oraya iş 

makinaları gidiyor, sürekli işçiler gidiyor, malzeme gidiyor, mikser gidiyor ve tombik mikseri 

gidiyor, gidiyor da gidiyor yani biz bunu görüyoruz. Sonuçta o da o yollardan geçiyor o 
yazlıkçıların belki yol evlerinin arasından geçiyor. Yani bir eminim rahatsızlık uyandıracaktır. 

Birkaç muhtara da sorduk. Biz bunu tasvipte etmediler kendileri de istemiyorlar. Bu yani en 

çok idareye sıkıntı olacak bir konu. Bununla ilgili çokça yazlıkçılardan şikayet alırsınız.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Meclisimiz, yüce meclisimiz hayır 

diyebilir buna. Hiçbir tereddüttüm yok. Ama talep bu, ben bu talep gelmişken size sormazsam 

olmaz. Haklıda görünüyor bu sene itibariyle,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Sayın Başkanım,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Belki seneye devam edecek ama bu yıl 

olağanüstü bir durum var. Şöyle düşünelim; hani müteahhit gözüyle bakıyorum yani şimdi 

yüz liraya yaptığını bir ay içinde bitirirse ya da üç ay sonraya yaparsa yüzyirmi lira yapar 

belki ama satışı da öyle olacak, müteahhitten çok yurttaşın bu anlamda sorun yaşayabilme 
ihtimali buraya getirdi. Memnuniyetle yani aklınızda ya işte,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Sayın Başkanım, geçen sene bununla alakalı     

AK Parti Grubu olarak bizde beşinci ayın yirmibir ‘inde bir önerge vermiştik. Bu önergenin 

tabi ki önümüzdeki şartlar bugün maliyet, dünde COVİD ‘le alakalı vermiştik. İki yıldır 

insanların inşaatını yapmadığı ciddi maliyetlerin olduğu COVİD ‘ten çıkmış olduğumuz 

bunlarla alakalı vermiş olduğumuz grup önergemizde arkasında da şeylerimiz vardı. Bizim 

hatta COVİD 19 Pandemi sürecinde faaliyetlerin aksayan inşaat sektörünün iş kaybının 

telafisi amacıyla bu yıl turizm döneminde inşaat yasağının uygulanmaması talebiyle ilgili 

önergemiz; Komisyonca incelenen dikkate aldılar mı almadılar mı onu da sormak istiyorum. 

“Karacali, Narlı bölgesinde 15 Haziran ‘da tarihlerindeki meclis kararını söylemişler ve 
mevcut şekilde uygulanan devam etmesi komisyonca katılan üyelerin oybirliğiyle 

görülmüştür.” Diye müzakere sonuçlanmış. 
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         Geçen seneki aynı bir talebimizi yaptık. Şöyle biz buna bunu söylerken de hayır oyu 
kullancağız diye söylemiyorum ben bunu. Çünkü iki yıldır da biz pandemi şartlarımızı 

önümüze koyduğumuzda pandemide de maliyetler artmaya başlamıştır ve önümüzdeki 

insanlarında birazcık daha yazlığa gittiğinde daha rahat edebileceği bunları iyi incelemek 

gerektiğini, merkezde sıfır inşaatın temelden başlaması sıkıntıdır. Ama arka köy noktasında 

içersindeki ince işçilik dediğimiz birazcık daha insanları rahatsız etmeyecek bir nokta da ince 

işçilik, kaba inşaat, kaba işçilik birazcık daha insanları zorlayabilir. Siz nasıl bir önlem aldınız 

nasıl bir şey yaptınız bunları da merak ediyorum hani. Müracaatta mı yapçaksınız yoksa her 

gelene mi yapçaz onu da bilmiyoruz.    

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bu komisyon raporunu her gelene yap 

diyor. Bende diyorum ki her gelene yapmayalım.  

      --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Bir dakka,  
      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım komisyon raporu çok kısa zaman dilimde 

şikayetler işlerini toparlasın diye bir karar aldı. Yani arada bayramı çıkarttığında ongün, işini 

toparla.   

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bayramı niye çıkartıyoruz ki,  

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Bayramda çılışçam mı işçiler,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Çalışıyor tabi.  

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ben,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Sen bu izni ver, bütün hepsi çalışır.  

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Öyle sanmıyorum. Öyle harıl harıl kimsenin çalışçağını 

sanmıyorum Başkanım,  
      --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Başkanım şimdi bir dakka, ben şaşkınım şuanda. 

Şundan dolayı bize gelen yazı, önerge; üç aylık yaz döneminde kompleydi bunun kalkması. 

Sadece neydi şart; ilgili idareden izin alınacak bizde dedik ki yani ilgili idareden izin alınsın, 

böyle bir iş programı yapılsın. Ya bunun bunun ayrımı açık belediyeyi zorlar.  Ahmet’e ver 

Mehmet’e verme, Hasan’a ver Hüseyin’e verme biz bu süreyi, aslında sizin düşüncenizden 

tam tersini yaptık ki bu kısıtlama olsun, en azından Temmuz ‘un sonuna kadar bitirsinler,   

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Sıkıntı yok Temmuz ‘un sonuna kadar,  

      --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Ama tam tersi şuan sanki hani,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Hayır hayır, hayır. Komisyona 

diyorum ki arkadaşlar 31.07.2022 ‘ye kadar demişsiniz ve şartsız herkese verilecek bu 

durumu yaratmışsınız. 31.07.2022 ‘ye kadar verilsin gene orda bir derdim yok veya hiç 
verilmesin. Ama eğer  31.07.2022 ‘ye kadar veriyorsanız,  

     --Alpaslan EKER Meclis Üyesi:  Hiç verilmesin o zaman……  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Verilmesin canım.  Ama 31.07.2022 ‘ye 

kadar,  

     --Meclis Üyesi:  …………………… 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar 31.07.2022 ‘ye kadar 

veriyorsanız süre kısıtlı verin onu söylemeye çalışıyorum. Ya Kumla ‘da Abdullah Aslan 

Caddesi üzerinde bir inşaat devam edeyim orda tadilatıma derse yok diyelim yani orda 

onbinlerce insan Sokakta, arkada dere işte Çevreyoluna yakın bir yerde istiyorsa verelim. 

Derdim bu. Ama bütün bu sorun yaratır, torpil durumu ortaya çıkarttır diyorsak, diyorsanız 
başta komisyonumuz değiştirerek oylayalım red edin yani. Bu kadar. Biz sorunu çözmeye 

çalışırken daha büyük bir tanesini ortaya çıkarmamak adına söylüyorum bunu. İhtimam edin 

lütfen. İdareye verin yetkiyi 31.07.2022 ‘ye kadar, biz hesap veririz. Hiç tereddüttünüz 

olmasın.   
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     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Tamam Başkanım, sizin dediğiniz gibi 31.07.2022 ‘ye 
kadar uygun görülen inşaatlarda, ama hiç vermezsek daha iyiydi. Böylesi de biraz daha 

müteahhit kısmını düşünmüş olalım.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun sevgili Galip GÜR, 

    --Galip GÜR Meclis Üyesi: Şimdi Başkanım bende aslında Sedat arkadaşım gibi aynı 

kanaatteyim ama dediğimiz gibi bu ekonomik sıkıntıda müteahhitlere de biraz rahatlatmamız 

gerekiyor o manada baktığında, şöyle bir sorun da var. Gemlik ‘te şimdi biz Kumla’yı 

görüşüyoruz ama aslında Gemlik ‘te de bazı sorunlar var. Mesela;  Pazar günü 10 ‘da 

başlaması gerekiyor. Ama ben 10 ‘da başlayan hiçbir tane şey görmedim gene 8 ‘de 

geliyorlar, gene çalışıyorlar. Yani bu konuya da aslında belediyemiz olarak çünkü yani ben 

kendim oturduğum yerde yaşıyorum bunu,  çok da inşaat var. Ya adam şeyde kırıyor ne onun 

ismi taşta kırıyor şeylen kalıpta çakıyor, betonda döküyor yani hiçbir şekilde de engel teşkil 
etmiyor. Bide bundan sonraki dönem de artık önerge olarak mı yapalım, Gemlik ‘e de bu 

konuda şey yapalım Başkanım yani.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, bunu ayrıca konuşalım sevgili 

GÜR.  Zeynep teknik bir şey  sorucam arkadaşlar, Mehmet,  inşaat, inşaatta seviye denilen bir 

şey var bunu ben bilmem ama siz biliyorsunuz. Seviye koyalım şunun adını. Hani inşaatı 

yüzde bilmem kaç seviyesinde tamamlanmış olanlar desek tespiti çok mu zor.  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Yok Başkanım bizde var onların tespit…..  

     --Meclis Üyesi:  ………… 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam bize bırakıyor arkadaşlar. Bu 

ayın sonuna kadar yetki veriyorlar. Bu ayın sonuna kadar izin verdiğimiz bütün arkadaşlara 
niçin izin verdiğimizin notlarını alalım ki bilgilendirme yapalım, tamam. Peki arkadaşlar, 

31.07.2022 tarihine kadar inşaat, ilgili alanlarda inşaat yasağının uzatılması, özür dilerim; 

inşaat izninin uzatılması, bu anlamda kimin yada hangi seviyede inşaat yapılıp yapılmadığına 

dair kime izin verileceğine dair yetkinin de Teknik Başkan Yardımcı ve İdareye 

bırakılmasına.  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: 2022  yılı senesi içinde belirtelim, diğer seneleri 

kapsamasın. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu yıl için,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bu yıl için,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu yıl için, 

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bu yıl için,  
     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Allah bir daha aynı mecburiyetle karşı 

karşıya bırakmasın, şeklinde değiştirerek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

       Son, Ondokuz;  Arkadaşlar Adliye Köyümüzde, Adliye Köyümüzün EPDK tarafından 

doğalgaz yapımına dair izin aldığına dair bir bilgi geldi. Ancak mutlaka ve mutlaka 

deplasmana ilişkin kararın Gemlik Belediye Meclisinde alınması gerekiyordu. Daha önce 

aldığımız yerler var. Komisyonumuz buraya Muratoba, Karacaali, Narlı, Büyükkumla, Kurtul 

Mahalleleri ve  Merkez Hamidiye Mahallesi ile Yeni Mezarlığın batısındaki depolama  

alanlarının, arkadaşlar bir özetleyin bana ya nerlerde izin veriyoruz şimdi, karar alıyoruz. 

Neyse oybirliği var değil mi? Peki, komisyon raporunu okunduğu şekliyle eğer söz almak 
isteyen yoksa oylarınıza sunayım tartışma çıkartmayalım.  
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     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Oybirliğiyle veriyoruz da şöyle yine biz Haziran 

ayında vermiş olduğumuz önergeyi de talep ettik, eklediğiniz için ayrıyeten bir teşekkür 

edeyim. Çünkü parça parça olmuştu sadece Adliye Köyümüzü kapsayan bir talepti. Geçmişte 

bu oylamayı yaparken Hamidiye Mahallesinin mezarlık altında kalan kısım yapı kayıtlarıyla 

alakalı ben şimdi ilgili daire müdürlüğüne, Fen İşlerine, Fen İşlerinden de yazıya böyle bir şey 

olmadığıyla alakalı geri gelmişti. Şimdi bu talebi etmiş olduğumuz taleplerle birlikte birkaç 

mahallemizde köylerimizle talebe ekleyip, oybirliğiyle geçen talep doğru bir taleptir. Çünkü 

bizleri de Eşref Dinçer Mahallesinin Hastahanenin altında bir kısmı, Yeni Mezarlığın ve şöyle 

söyleyeyim Yeni mezarlık ve  Çevreyoluna gelen bir kısmının eksik kaldığını,  Köylerimizin 

de Engürücük Köyümüzün eksik kaldı, Adliye mahallemizin de kaldı, toplu bir şekilde 

yapılmış ve meclis kararıyla oybirliğiyle geçen bir karar oldu, onları da ekleyerek geçmesi 
doğru olmuş, teşekkür ediyorum.     

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. O halde komisyon 

raporunun okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle 

kabul edilmiştir. Gündemimiz sona ermiştir, aldığımız kararların önce ilçemize sonra ilimize 

ve elbette memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum.  

      Toplantıya kapatmadan da başta Özgür AKSOY kardeşimiz, Şehit İdris 

BÜYÜKDÖNMEZ abimiz ve başta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK olmak 

üzere bütün şehitlerimiz adına Ercan Abicim buyurun; 

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bütün geçmişlerimizin ruhları için Özgür 

AKSOY kardeşimiz, Şehit Polis Memurumuz İdris BÜYÜKDÖNMEZ kardeşimiz, ilk 
şehidimizden son şehadet şerbetiyle içen şehidimize kadar bütün şehitlerimizin ruhları için, 

bütün duamıza amin diyen kardeşlerimizin anne, baba ve akrabalarından ahirete göçenlerin 

bütün ervahın ruhları için El-Fatiha….  
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