
Sayfa 1 
 

GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 06 EKİM 2021 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTISININ GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 

 
      TOPLANTIDA BULUNANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı 

                                              ÜYELER: Emir BİRGÜN,  Mert DİMİLİ,  Oğuz HANÇER, 

Ercan BARUTÇUOĞLU, Osman DURDU,  Arzu KARATAŞ,  Aydın BAYRAKTAR,  Sedat 

AKKUŞ, Emrah KESKİNDEN, Şükran BEKAR, Songül ŞANLI, Mahmut Kamil 

SOLAKSUBAŞI, Mustafa KAYNATMA, Elif ACAR, Fatih AYDIN, Rıdvan ÇAKMAK,  

Durmuş USLU, Alpaslan EKER,  Bülent ÇİÇEK, Dursun YAVUZ, Nihat ÇETİN,  Mehmet 

ÖKSÜZ, Mahir DAĞ,  Ümit GÜLER, Sedat ÖZER,   Mehtap ÜNLÜ. 

      TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Galip GÜR, Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK, 

Mehmet Şamil YİĞİT, Tekin RAMA,  Bekir DÖĞER.    

 

 

 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun,    

    --Cahide ATAŞ Yazı İşleri Müdür V.: Yoklama yapıldı.   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yeterli çoğunluk var. Mazeret belirtmek 

isteyen var mı arkadaşlar? 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Emrah KESKİNDEN gecikmeli gelecek,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gelecek ama değil mi? Tamam    

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

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tamam. Mehmet Şamil YİĞİT ’in 

yetişememesi halinde şeklinde alırız kararı,  

    --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Galip GÜR, Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK, 

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

okunan arkadaşlarımızın ki bunlar Galip GÜR, Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK, Elif ACAR 

burada mı?  Geliyor, tamam ve yetişememesi durumunda Mehmet Şamil YİĞİT’in mazeretli 

olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul 

edilmiştir. 

        Bu arada geçtiğimiz ay mülkiyenin denetimindeydik arkadaşlar biliyorsunuz. Orda bu 

konuya ilişkin de bir şey var,  tavsiye var müfettişimizin raporu içerisinde. Mazeret 

konusunda işin ilgili kişi tarafından dilekçe ile yapılması gerektiğini söylüyor.  Bundan 

sonraki toplantılarda buna dikkat edilirse mutlu oluruz. Arzu ederseniz ilgili müfettiş şeyini 

göstere de biliriz bir daha ki toplantıda,  seviniriz. Şimdiden teşekkür ederiz bu konuda ki 

hassasiyetiniz için. Alacağımız kararların hayırlar getirmesini dileyerek açılış konuşmamı 

yapmış olayım. 

         Ve 01.09.2021 ile 06.09.2021 tarihli olağan meclis görüşme tutanaklarının okunmuş 

olarak kabulünü oylarınıza sunayım. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul 

edilmiştir. Düzeltmeye muhtaç bir şey var mı arkadaşlar? Yok, teşekkür ederim. 

        Gündem dışı gruplarımızın sözcülerine arzu edenlere söz vermek isterim. Ee gündemin 

sonunda raporlara geçmeden önergelerle birlikte benim de re’sen çekmek istediğim bir konu 

var,  ikisini birden alırız. Evet, grup sözcülerimiz adına, gruplar adına söz almak isteyen var 

mı arkadaşlar? Yok.  Buyurun, buyurun sevgili Sedat AKKUŞ, 

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

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Herkes nezaketle birbirini bekledi 

galiba,  Ercan Bey gündem dışı konuşma yapacak mısınız?  
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      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, değerli 

belediyemizin bürokratları, çalışanları, müdürleri, emekçileri, değerli basın mensupları ve bizi 

izleyen bütün Gemlikli hemşerilerimizi şahsım ve Ak Parti Grubu adına saygıyla, sevgiyle 

selamlıyorum. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. 

       Değerli arkadaşlar, bir belediye meclis toplantısında yine birlikteyiz. Tabi Türkiye’nin 

gündemi yoğun Gemlik‘in gündemi de yoğun. Maalesef pandemi şartları devam ediyor o 

yüzden kısa ve öz konuşmak istiyorum. Bu ay malum üniversitelerimiz eğitim öğretime 

başladılar. Okullarımız zaten başlamıştı. Bütün eğitim hayatındaki öğrencilerimize, 

gençlerimize yüce Allahtan zihin açıklığı diliyoruz. Allah gönüllerine, zihinlerine berraklık 

versin. Allah onları memlekete, millete, ailelerine faydalı, ülkemize ve bütün insanlık âlemine 

hayırlı insanlar olarak yetişmelerini nasip etsin. 

      Değerli arkadaşlar, ülkemizde malum bir yandan güneyimizdeki terör unsurları, birtakım 

sözde müttefiklerimizin beslediği terör artıkları, terörist hainlerin faaliyetlerine karşı silahlı 

kuvvetlerimiz orada büyük bir mücadele veriyor. Zaman zaman şehitlerimiz oldu. Geçtiğimiz 

ayda da şehidimiz vardı. Bütün şehitlerimize, hepsine ayrı ayrı cenabı haktan rahmet 

diliyoruz. Ailelerine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar niyaz ediyoruz. Bu mücadelede 

kahramanca savaşıp, mücadele edip yaralanan gazilerimize de Allahtan acil şifalar diliyor ve 

milletimize, silahlı kuvvetlerimize bu teröre karşı dimdik ayakta duruşumuzun devamının 

önemini bir kez daha ifade ediyoruz. 

      Evet, arkadaşlar üniversiteler malum açıldı. Gemlik’te de üniversite eğitimi devam ediyor. 

Bir fakültemiz, bir meslek yüksekokulumuz var. Yeni fakültelerin açılması söz konusu. 

Uludağ Üniversitesinin burada bir malum kampüsü var. Daha önceki dönemlerde Gemlik 

Belediyesi tarafından bir erkek yurdu inşaa edilmişti, Mehmet TURGUT Başkanımızın 

döneminde. Ee ve bir hayırsevere de bir kız yurdu yaptırıldı. Ayrıca bir işte şuanda o 

KYK’nın devam eden, hizmete devam eden bir yurdu var. Yine özel yurtlarda var. İlim 

Yayma Cemiyetimizin bir kız yurdu bu arada yetiştirildi. Seksen kapasiteli, eski İmam Hatip 

Okulunun olduğu yerde arkadaşlar. İlim Yayma Cemiyeti burayı bir kız yurdu olarak 

yükseköğretim kız yurdu olarak şuanda KYK‘dan ruhsatını almıştır ve hizmet vermeye de 

başlamıştır. Tabi üniversitelerimiz çok önemli ülkemizin geleceği açısından, gençlerimize ne 

yapılsa az. Tabi 2003 senesinde Türkiye de 71 tane üniversite vardı arkadaşlar. Şuan da ki 

üniversite sayımız yaklaşık 210. Yine o dönemde öğrenci sayısına, öğretim üyesi sayısına, 

derslik sayısına, laboratuvar sayısına bunlar hepsi büyük yatırım gerektiren tesislerdir.  Bunlar 

ülkenin geleceğine yapılan yatırımlardır.  Çok büyük yatırımlar yapıldı. Yani 2002 ye kadar 

yapılanın 4 katından fazla gerek üniversite, gerekse yurt inşa edildi. Yeterli mi? Değil. Yeterli 

olduğunu söylemek için ne zaman ki bu öğrencilerin kesin olarak böyle bir yurt sorunu ama 

dünyanın her tarafında da bu böyle aslında,  yani hiçbir ülkede % 100 yurt sorunu halledilmiş 

değildir. Ha bunda ne kadar iyi ve ne kadar fazla yapılabilirse o kadar iyi olacak demektir. 

Yine ben bir rakam vermek istiyorum. Yine 190 adet yurdumuz varmış 2002 yılına kadar, 

şuanda yurt sayımız 774 adet Türkiye genelinde. Bu sayıya arkadaşlar inşaatı devam eden 

yâda inşaatı bitmek üzere olup açılışı yapılmayan yurtlar hariçtir. Bunlar faaliyetteki 

yurtlardır.  Yine 180 bin yataktan şuanda 720 bin yatak hali hazırda mevcuttur. Yeterli midir? 

Değildir.  Tabi ki ne yapılsa azdır. Üniversite öğrencilerimiz olsun, lise öğrencilerimiz olsun  

bunların eğitim ve öğretimlerine ne kadar destek olunsa, ne kadar bunlar desteklense tabi ki 

ülkemizin geleceği açısından son derece önemlidir. Yine arkadaşlar eğitim tabi ki bir 

bütündür, yani eğitimi pandemi şartlarında şuanda Milli Eğitim Bakanlığı yürütmeye çalışıyor 

yüz yüze eğitim. Yüz yüze eğitim yapmadığınız zaman online yapılan eğitimlerle randımanlı 

bir eğitimin ve bir yetiştirmenin olmadığı meydana çıktı. Sınav sonuçlarından ortaya çıktı. O 

nedenle yüz yüze eğitimin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı.  
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        Tedbirler alınarak, sağlık tedbirleri alınarak, bulaşmaya yönelik önlemler alınarak bu 

eğitim verilme çalışılıyor. Bu meyanda bütün öğretmenlerimize bu yeni eğitim ve öğretim 

yılında başarılar diliyorum. Öğrencilerimize, velilerine başarılar diliyorum. Bütün bu eğitimin 

ülkemizin geleceği açısından hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan bir kez daha temenni 

ediyorum. 

         Değerli arkadaşlar, bu meyanda ilçemizde de hani güzel bir takım kulağımıza gelen 

haber olarak gördüğümüz yurtlara yönelik olarak öğrencilerin şeyine hizmetinde verilmek 

üzere haberler alıyoruz.  Tabi ki güzel, yani bizim Ak Partili belediye döneminde, belediye 

döneminde yapılan binaların öğrencilere verilmesi, tabi ki bu da bizim açımızdan olumludur. 

Yeter ki öğrencilerimiz daha iyi şartlarda eğitim görsünler. Biz her türlü alt yapıyı, her türlü 

gerekli bina yatırımını vesaireyi donanımı, teknik alt yapıyı zaten geçmiş dönemlerde önemli 

ölçüde tamamladık. Ben Büyükşehir Belediyesinde de bunu ifade ettim. Başkanımız 

hatırlayacaktır. Bizden, Ak Partiden belediyeleri devralan CHP’li belediyeler gerçekten çok 

şanslı, çünkü gerek alt yapı yatırımı gerek üst yapı yatırımı olarak donanımlı, teknik araç, 

gereç, teçhizat yönünden de son derece zengin bir parka sahip belediyeler devraldılar. Ee tabi 

bunları daha geliştirmek gibi bir görevleri var. Yani bunlar devam etmelidir hizmetler. Çünkü 

hiçbir zaman durmaz,  her zaman ihtiyaç bir başka ihtiyacı doğurur, yaparsınız ondan sonra 

başka daha üst düzeyde bir taleple karşılaşırsınız Türkiye’de olduğu gibi. 

       Evet değerli arkadaşlar, gündemimize girmeden evvel birkaç konu da ben sözlü önerge 

kabilinden şunu ifade etmek istiyorum. Gerek mahallelerimize yaptığımız ziyaretler de 

teşkilatımızla birlikte, gerekse bize gelen talepler doğrultusunda birkaç konuyu burada sözlü 

önerge olarak vermiş olayım.   

       Bir tanesi; sahilde bulunan Osman Okumuş, Hacı Osman Okumuş Camiinin şuana kadar 

tuvaleti ve bir şadırvanı maalesef yok. Bununla ilgili bir talep ve ihtiyaç ortadadır. Bununla 

ilgili belediyemizin bir faaliyette bulunmasını, tabi Fen İşlerine yönelik olarak bir ricamızdır, 

bir talebimizdir.   

       Yine Gençali Köyümüzde mevcut olan din görevlisi lojmanı tahribata uğramış.  

Yanılmıyorsam içinde küçük bir yangın çıkmış bir tarihte. Şuanda kullanılmaz halde. Buranın 

bir tadilatı gerekiyor arkadaşlar. Bu konuda da bir mahalli idare olarak bizim buraya bir el 

atmamızda fayda var. Ve yine aynı şekilde Gençali Camiinin tuvaletlerinin de köy içindeki 

camiinin tuvaletlerinin de bir bakıma ve onarıma ihtiyacı olduğu ifade edilmiştir.  Bunları da 

burada sözlü olarak rica etmiş olalım. Ben ana hatlarıyla konularımız bunlardır. Gündem 

içerisinde yeri geldikçe diğer konularda da söz alırız. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını 

yüce Allah’ tan bir kez daha niyaz ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.  

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

BARUTÇUOĞLU.  Buyurun Sayın DURDU.   

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis, kıymetli hazirun. Hepinizi 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Ekim ayı olağan 

toplantımızın, alınacak olan kararların, verilen önergelerin sonuçları itibarı ile hayırlara vesile 

olmasını temenni ediyorum.  

       Yaklaşık iki yıldır uzaktan eğitim Pandemi sürecindeki öğrenci mahrumiyetlerinin 

inşallah yaşanmamasını temenni ediyor, yüz yüze eğitimin de hayırlı olmasını diliyorum. 

Gemlik’imizin bu anlamda ciddi bir öğrenci barınmasıyla alakalı bir ihtiyacın olduğu uzun 

zamandır ilçe gündeminde. Bununla alakalı okul yaptırma ve yurt yaptırma belediyemizin 

görevleri ve yetkileri dâhilindedir.  Bu anlamda Gemlik’imize yakışır ve yaraşır bir şekilde 

kalıcı, düzenli, sağlıklı ve konforlu bir öğrenci yurdunun yapılmasını bekliyoruz. Bu sizin 

seçim beyannamenizde de var olan bir durumdu.  
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        Bununla beraber tabi ki iki yıldır uzaktan eğitim olduğu için birçok üniversite 

öğrencilerimiz özellikle varsa evlerini boşalttılar. Yurtlardan çıkışlarını aldılar. Bu dönemde 

yükseköğretimin ve orta öğretimin yüz yüze mi olacağı, uzaktan mı olacağı belli olmadığı için 

özellikle üniversite öğrencileri üniversite sınavlarının sonuçlarını beklediler. Sonuçlardan 

sonra eğitimin olup olmayacağıyla alakalı, nasıl olacağıyla alakalı bir belirsizlik olduğu için 

vatandaş ev tutamadı. Çünkü “tutarsam, kaparo verirsem, masraf edersem bide okullar 

açılmazsa ne olur” kaygısı taşıdı. Bir yurda müracaat yaptırmak icabet ediyorsa yurda 

müracaat yaptıramadı. Çünkü “müracaat yaptırırız, belli bir bedel öderiz ama ya yüz yüze 

eğitim olmazsa” gerekçeleriyle insanların hepsi son süreci bekledi. Bilim Kurulunun 

açıklamalarını  bekledi. Yüz yüze eğitimin açıklanacağıyla, açıklandıktan sonra aynı anda 

bütün Türkiye genelinde bir doğal talep oldu. Bir yoğunlaşma oluştu. Ee tabi ki bu kısa süreli 

bir şeye dönüştü, bir yoğunluğa dönüştü ama üzülerek şunu gördük ki belli bir kesim bu gibi 

doğal süreçlerden dahi bir sonuç çıkartıp, Türkiye de bir kaos ortamı yaratmak, devlette bir 

zafiyet varmış havası oluşturmanın gayreti içerisine düştüler. Ercan Bey takdirle ifade etti, 

yani 2002 yılında 190 küsur olan öğrenci yurdunun, bu gün yaklaşık 800’lere ulaştığı bir 

iftihar tablosudur. Yani bu,   

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öğrenci sayısını da biliyor muyuz o 

tarihle bu tarih arasındaki?  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: E tabi öğrenci sayısı, müracaatlar başka. KYK ‘ya ne 

kadar başvurmuş? Ne kadarı yerleşmiş? Ne kadarı yerleşmemiş? Bence buradan olaya ele 

almak lazım. Tabi ki yetersizlik olabilir ama burada yani bu süreçleri böyle bir farklı amaçlara 

manipülasyon yapmanın ben doğru olmadığını sadece ifade etmek istedim. Birde çevre 

yolunda Sayın Başkan karşıda Endüstri Meslek Lisesi açıldı. Yıllardan beri o çevre yolundan 

karşıya geçişler can kaybına ve mal kaybına sebep olan trafik kazaları yaşandı. Bununla 

alakalı geçtiğimiz aylarda bir önerge verdik. Oraya en azından bir üst geçit yapılmasıyla 

alakalı. Gelen cevabi yazıda “Karayollarıyla yazışmalar yapıldığı” söylendi. Bizim buradaki 

beklentimiz özellikle kış aylarında, okul çıkışlarında hava nispeten kararıyor. Orada çok ciddi 

sıkıntı var.  Burada belediyemizin bir proje hazırlayıp, karayolları standartlarına uygun bir 

şekilde bir üst geçit, Karayollarına bir protokol gerekçesi yapılıp, yapılması halinde orda ciddi 

bir ihtiyaca cevap vereceğinizi düşünüyoruz. Bu itibarla teşekkür ederim, toplantı hayırlara 

vesile olsun. Sağ olun.  

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

Buyurun Sevgili Sedat AKKUŞ,    

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

katılımcılar. Hepinizi İyi Parti grubu ve şahsım adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum.  

     Eğitim ve öğretim yılının tüm evlatlarımıza, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını 

temenni ediyoruz. Sevgili Ak Parti grup sözcüsü Ercan BARUTÇUOĞLU 2002 ile 2021 yılı 

üniversite sayısını kıyasladı. Oradan bir örnekleme yaptı. İki katı kadar bir artış olduğu 

gözleniyor günümüzde devlet üniversitelerinde, özellerde 3 - 4 katı kadar bir artış var,  

      --Meclis Üyesi: ………….. 

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Yok özellerde 4 katı,  devlet üniversitelerin de 2 katı.        

2 katı bir artış var. Diğerleri özel ve vakıf üniversiteleri. 

       Bende başka bir kıyaslamayı söylemek istiyorum. Atanamayan öğretmenler kıyaslaması. 

2002 yılında 60.000 iken bugün günümüzde 460.000. 8-9 katı kadar atanamayan 

öğretmenimiz var. Yani üniversitelerin çokluğu değil, kaliteli eğitimi dünyada baz alınıyor. 

Hiçbir ülke sizi bir listeye sıralamaya yazarken buna değil eğitimin kalitesine, oradan mezun 

olan öğrencinin bulduğu işe bakıyor. Bunu da göz ardı etmememiz gerektiği kanaatindeyim. 
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        Birkaç kelime de ilçe sporumuzun gidişatı ile ilgili söylemek istiyorum. Malum göreve 

gelindikten sonra ilçe stadyumunun kullanım ve bakım hakları alınmış Bursa Büyükşehir ‘e 

verilmişti. O günden bugüne de o stadyumda bir,   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Büyükşehir’e değil,   

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Spor, Spor İl Müdürlüğüne,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Spor, İlçe Gençlik Spor Bakanlığına,    

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Devredildi, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onlar da İlçeye devretti. Evet,   

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Onlarda aldı haklarını.  Bu güne kadar o stadyumda bir 

faaliyet göremedik yani bir tadil, tamirat doğrultusunda bir faaliyet göremedik. Bununla ilgili 

bir, bir buçuk yıl önceye kadar hem Ak Parti İlçe Başkanı ve ekibi, hem de İl Spordan yetkili 

arkadaşlar bir incelemeler yapmıştı ve en kısa sürede bu stadyumun düzenleneceğini 

söylemişti. Yani bir buçuk, iki sene kadar oldu sanırım. Şuan tartar pistimizin fotoğrafını 

paylaşıyorlar sosyal medyada. Şahsen ben onu gördüğümde hem üzülüyorum, hem de 

utanıyorum. Yani bu ilçede seçilmiş bir meclis üyesi olarak burada bu işin bu güne kadar 

yapılmamış olmaması, yapılacak sportif faaliyetlerin de bu nedenden dolayı ilçemizde 

yapılamıyor olması beni şahsen üzüyor. Burayla ilgili gerekli yaptırımları, gerekirse belediye 

olarak yani üstlenebiliyorsak, yapmıyorlarsa biz üstlenelim biz yapalım. Bu kötü görüntüyü 

ortadan kaldıralım diyorum. 

      Birde sahillerimiz hem eski sahil, hem de yeni sahil. Buralarla ilgili sıkça vatandaştan 

şikayetler alıyoruz. Yani benim şahsıma da söyleniyor, partiye de gelen şikayetler var. Burada 

da bir düzenlemenin vakti geldiği kanaatinde vatandaş. Yaklaşık on senedir çay bahçeleri 

bölgesi hariç, Bursa Büyükşehir Belediyesi burada bir düzenleme gerçekleştirmemiş, yamalı 

bohça gibi sahilin birçok yerinden farklı nedenlerden dolayı kazılar yapılmış. Hani Gemlik’in 

en güzel yeri, sizin salonu dediğiniz bölge şuan çok kötü bir görüntü içerisinde. Buranın zaten 

bir kısmı ile ilgili yine Ak Parti grup sözcüsü Ercan Abi, bir yürüme yolu ya da bisiklet yolu,  

bu tarzda bir şey yapılacağını, onun da bir buçuk, iki sene oldu herhalde söyleyeli. Bunun da 

ne aşamada olduğunu merak ediyoruz. Bugün alacağımız kararların ilçemize ve ülkemize 

hayırlar getirmesini temenni ediyorum.  

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

AKKUŞ.  Buyurun Sevgili BİRGÜN,   

   --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Değerli Gemlikliler, basınımızın değerli temsilcileri, 

değerli meclis üyesi arkadaşlarım, sevgili Başkanım. Bende sizleri Cumhuriyet Halk Partisi 

Gemlik İlçe örgütü ve şahsım adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

    Ben kürsüye çıktım, teşekkür etmek amaçlı bir konuşma yapmak istiyorum. Hepimiz için 

en değerli olanlar çocuklarımız. Özellikle bu çocuklarımızın kendimizden ayrılıp başka bir 

şehirde, başka bir kentte öğretime gönderdiğimiz yani on sekiz yaşına geldiğinde ki o ayrılık 

hepimizin çok önemli anları. Bunu yaşayanlar, çocuk sahibi olanlar, çocuklarını göndermiş 

olanlar çok iyi bilirler. Özellikle ilk yılda o kadar önemlidir ki bu, aile bunu düşünmeden 

bunun kaygısını taşımadan yapamaz. Bende geçmişte işte on yedi yaşında üniversiteye 

gittiğimde benim ailem de benzer şeyleri yaşamıştı. Şimdi teşekkürüm şu; Gemlik‘te 

üniversitemizde 2.100 öğrencinin kayıt yaptırdığı bilgisi var. Bunların 1000 tanesi gelecek yıl 

uzaktan eğitimden veya bu sene kayıt yaptıran yani 1000 öğrenci kardeşimiz bu sene 

Gemlik‘te konuğumuz olacak, misafirimiz olacak ama yurt kapasitemizin 550 kişi olduğunu 

biliyoruz. Sayılar farklıysa düzeltebilirsiniz. Şimdi 2.100 öğrenci, 550 yurt kapasitemiz var. 

Ev kiralarının nerden nereye geldiğini Gemlik‘te yaşıyorsunuz. Biliyorsunuz da değerlerini.  
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       Şimdi şöyle bir düşünün; ücretli bir ailenin çocuğunu bu şartlarda, bu kiralarla okutması 

ne kadar mümkün? Nasıl bir sıkıntı içine girebilirler? O yüzden ben Belediye Başkanımıza ve 

bunun Belediye Başkanımızın aldığı bu kararı destekleyen sizlere, meclis üyelerimize çok 

teşekkür ediyorum. Yorumları takip ettim. Bir siyasi partimizin açıklaması da oldu ama 

Gemlikliler bu işe sahip çıktı arkadaşlar. Misafir gelen öğrencimizin o şehirde, bu şehirden, o 

kentten, bu kentten olması hiç önemli değil. Onlar hepsi bizim değerimiz, ülkemizin gençleri. 

Ben çok teşekkür ediyorum. 

        Bir teşekkürüm de gene belediyemize. Yaz döneminde Kumla sahilinde bizlerinde 

özlediğimiz bir sahil kenti olması için verilen mücadele. Eksikleri vardır ama son yıllardaki 

en güzel bir Kumlayı hep beraber Kumlalılarla beraber gördük yaşadık. Eksiklerimizin not 

edilmesini, gelecek yıl daha güzel bir Kumla sahilinde beraberce yaz dönemimizi 

geçirmemizi diliyorum.  

        Festivali gerçekleştirdik. Kent konseyimize ve gene belediyemize ve sizlere bir teşekkür 

daha etmek istiyorum. Şimdi Gemlik‘te 4 yurttaşımız evlerini öğrencilere verilmesi üzerine 

başvuruda bulunmuş. Bu 4 yurttaşımızın da, yurttaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu sayıda 

artabiliyorsa memnuniyetimiz daha da artmış olacak.  

        Şimdi eğitim sistemi üzerinde Ercan arkadaşımızın değerlendirmeleri oldu. Katılıyorum 

bir çoğuna. Üniversite sayımız da, lise sayılarımız da arttı. Artması da gerekiyor ama herkes 

biliyor ki özellikle teknik eğitim konusunda ülkemizde çok ciddi sıkıntılar var. Ara teknik 

eleman yetiştiremiyoruz ve gençlerimiz 27’li, 30’lu yaşlara kadar herhangi bir işte 

çalışmadıkları için iş bulmakta çok zorlanıyorlar. Çalışacakları iş ortamlarında çok ciddi 

sıkıntılar yaşadıkları için çalışamıyorlar arkadaşlar. Bilirsiniz bir çok iş yerinde bu sıkıntı 

şuanda yaşanıyor, bunun da milli eğitim sitemi içerisinde çözümlenmesi gerekiyor. Özellikle 

teknik eğitimde çok kafa yorulması lazım. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor.  

Biliyorsunuzdur belki karşı çıkacaksınız ama her alanda, her alanda nitelikli eleman eksiğimiz 

var. 

        Bir dileğim var;  29 Ekim bu ay içerisinde kutlayacağız. Bütün siyasi parti gruplarımızı 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte, belediyemizin örgütlediği şekilde, coşku ile 

kutlayalım arkadaşlar. Geçmişte en son 30 Ağustos’ta sanırım yani o kutlamalara 

katılınmaması beni üzdü. O ay ki grup toplantısında,  burada meclis toplantısında dile 

getirecektim ama hiç kimse konuşmayınca söylemedim. 29 Ekim’i hep beraber, coşku ile 

kutlayalım arkadaşlar. Buda benim sizlerden dileğim. Teşekkür ederim.  

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

BİRGÜN.  Buyurun Mahmut Abicim, mikrofon uzatalım arkadaşlar.   

    --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. 

Bugün büyük bir kaza atlattım. Hiçbir şey olmadı ama bugün burada olmama ihtimalim 

hakikatten çok yüksekti. Benli sapağı diye bildiğimiz bizim, Şahinyurdu ve Cihatlı sapağının 

olduğu yerde ışık olmadığından, orda düzensiz bir dönüş oluyor. Bir kamyon vardı. Ben 

yanaştım yanına dönmek için. Yanıma bir araba daha geldi dönmek için. Sonra kamyon 

yürüdü. O yürürken Kango da yürüdü. Bende onlarla beraber hareket ettim. Onlar durdular, 

durmuşlar daha doğrusu. Bende döneceğim yöne bakıyorum. Hâlbuki meğerse durmuşlar. Bir 

araba geçti. Allah korudu. O arkadaşı da korudu Allah, beni de korudu. Başkanım bu kadar 

gayri medeni bir yer olmaz. Böyle bir dönüş olmaz. Hiç değilse sarı alarm ışığı bizim 

caddemizde olduğu yerde onun gibi bir yer, çünkü oradan artık hastane dönüşleri de başladı. 

Bir sürü araç oradan dönmeye başladı. Orda bir yuvarlak bir göbek yapılabilir. O trafik orda 

ona o alana müsait orda bide araçlar, Benli yönünden giren araçlar da çıkıyorlar oradan yola. 

Karşıya da dönüyorlar. İnanılmaz kötü bir yer orası. Bu çok önemli bir şey. Bunu lütfen 

birileri ölmeden oradan bunu yapalım. 
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       İkincisi Gemlik’in eski girişinin olduğu yer. Çok basit bir çözümü var bunun. Lütfen 

bunu yapalım.  Her yerde görüyoruz. Üst geçit yâda bat çık yapılıyor. Bu atla deve bir iş 

değil. Bunu biz bile yapıp, Gemlik Belediyesi bile yapabilir. Yani Karayolları bundan 

kaçıyorsa gelsinler, anlatsınlar bize niye yapılmayacağını. Bizde olanları onlara anlatalım 

nasıl yapılacağını. Eğer bilmiyorsa Karayolları bunu, çok ayıp bir şey. Bu kadar gayri medeni, 

bir akşamları Gemlik’e giriş için orada yüzlerce araba birbirinin üzerinden geliyor geçiyor. 

Allah korusun büyük bir bela da orada yaşarız. Sonradan çok ağlarız çok üzülürüz. Gemlik’in 

bu şekilde şeyini düzeltelim.   

       Bide bir nolu cadde,  iki nolu cadde de çok ciddi yatırımlar yapıldı.  Elektrikler aşağıya 

indirildi fakat kaldırımların durumu rezalet. Yani insanlar yürüyemiyor. Niye o işi yapan 

arkadaşlar, oraları bozan arkadaşlar düzeltmiyorlar onu? Yani bu ihalede bu var her halde. 

Yani “bozan bunu yapacak” diye bir şey var her halde. Berbat durum Başkanım berbat,   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Avukat Özgür AKSOY Caddesinden 

bahsetmiyoruz orda bir sorun yok. O komple yapıldı zaten. Biz yaptık. Şehit İdris 

Büyükdönmez Caddesinde de “biz zaten tamamını yapacağız durumu” olduğu için böyle bir 

durum ortaya çıktı,  

    --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Ama Başkanım,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Asfaltı kapattılar şeyi bıraktılar,  

    --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Ama başkanım bu, 

    --Meclis Üyesi:  ……………….. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır hayır,  

    --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Orda, orda böyle bir orda böyle bir 

sıkıntıyı yaşatmamak lazım. İnsanlar şimdi kaldırımdan yürüyemediği için herkes yoldan 

yürüyor. Zaten bir sıra araba park ediyor. Zaten o caddeler zamanında at arabasına göre 

yapılmış caddeler. Bizim hala Allah razı olsun o yolları yapanlar bir nolu caddeyi,  iki nolu 

cadde. Bunları yapanlar o günün şartlarında bunu yapabilmişler, biz bir şey daha katamadık 

buna. Yazık günah. Lütfen bunları bir gözden geçirelim. Halen bizim Manastır trafiğimizin 

büyük bir kısmı oradan yürüyor. Bunu mutlaka bir gözden geçirsin arkadaşlar. Basit şeyler 

var. Onları çözüversinler ya, teşekkür ederim. 

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

Sevgili Mahmut Abicim, bu söylediğin yerle alakalı durum şudur; Özgür AKSOY, Avukat 

Özgür AKSOY Caddesinde zaten yapmamız gerekeni yaptık. Ne kaldırımında, ne yolda bir 

sorun yok ve vatandaş çok memnun. Daha önce Sevgili Aydın BAYRAKTAR’da söylemişti. 

Şimdi Ercan Bey’de “oradan deformasyon var” falan diyor ama sıfır, hiç sorun yok. Sadece 

alt yapının kapaklarının bulunduğu alanlardaki eğimler zıplamalara sebep oluyor. Hiç sorun 

yok sıfır. Hiçbir oturma yok. Bizzat Aydın Bey söyledikten sonra gidip kontrol ettim. Şehit 

İdris Büyükdönmez Caddesi ile alakalı da malum yaz sezonunu atlattık. O sezonda ben orayı 

komple kaldırsaydım, oradaki esnafın, buradan Kumlaya ulaştırdığımız insanların hali ne 

olurdu. Şimdi başlıyoruz oraya. Orada elektrikle, alt yapı ile alakalı hiç kimseyi de 

beklemeyeceğiz. Yapıldı çünkü zaten onlar. Girip on beş günde çıkıp geçeceğiz oradan. Bari 

tadil edilseydi, ya bir ay içinde yapılacak. Şimdi ne yaptıralım yani para o yani. Parayla 

yapılıyor bu işler. Bir ay sonra alt cadde nasılsa o cadde de o hale gelecek diye buna cevap 

vermiş olayım. Gerisini de, hepsini söyleyeceğim tabi bir şeyler. Alpaslan söz istiyor 

herhalde.   

    --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: …..Duvara değmeden dik 

yürüyebileceğin kadar değil. Yani orada ……. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir çıkıp oradaki esnafla konuşsana bu 

işi Mahmut abicim. Bak ne diyecekler. 
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    --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Hepsinin kendi arabası var. Oraya park 

etmesin arabasını. Esnaf, kendi önüne park eden esnafın aklı yoktur. Böyle bir şey olur mu? 

….  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O, ona gidip sorduğunda “benim 

arabam” demiyor. “Burada park yapamazsak biz kime ne satacağız” durumunda. 

Memnuniyetle meclisimiz bu konuda böyle bir görüş ortaya koyarsa ortak, biz kaldırır geçeriz 

yani.  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım, insanlar kaldırımdan yürüme mesafesi çok az. 

…. Bu arada geniş bir kaldırım olsa ………. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Doğru Sevgili Sedat AKKUŞ, yüzde 

yüz haklısın ama “hem araba bırakalım, hem kaldırımı geniş tutalım” talebi var yani. Öyle bir 

durum var. O zaman hiç araba da geçmeyecek duruma da geliyor. Bu konuda meclis iradesini 

ortaya koysun. Memnuniyetle  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım koyalım da … Pazar Caddesi gibi olsun. 

Vatandaş yolda yürüyor bu sefer. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama Pazar caddesinde bak trafik akıyor. 

Burası Gemlik’i Kumlaya bağlayan yol ve buradaki esnafın büyük çoğunluğu “sadece ve 

sadece manastıra geçen, Kumlaya geçen arabalar park ediyor da alışveriş yapıyoruz” tespitini 

yapmış anlatabiliyor muyum?  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Kaldırım olmazsa vatandaş yürümez. …… 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Cep yapılamaz mı …… 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: E kimin önüne yapacaksın durumu 

çıkıyor yani bir daha söylüyorum bunu konuyu değerlendirin gruplarınızda da. Bir araya 

gelin, konuşun. Bana değin ki “burada bundan sonra araç parkı olmasın” öyle yapalım ama 

hızlıca tabi gireceğiz oraya yakında. Sevgili Alpaslan bir şey söyleyecektin. 

    --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. Sizi saygı ile 

selamlıyorum. İki konu hakkında bahsedeceğim Başkanım kısaca. 

     Birincisi, İlçemizde 1/1000’lik Gemlik imar planı olan bölgede, bitişik nizam olan bölgede 

B3 olan, tabi orada devamlı karşılaştığımız bir sorun aslında. Hatta bununla alakalı gerekirse 

İmar Komisyonunda ki arkadaşlarla, sizin de katılımınız ile beraber yerinde daha faydalı olur. 

Şimdi oto park katlarını 2,50 yani iki metre elli santim olarak su basmanla yapılabiliyor ve 

ruhsatlarımızı böyle alıyoruz. Şimdi tabi bu ne sonuç doğuruyor? Belki projede bu yeterli 

gözüküyor ama yerindeki sıkıntı şu; düşünün ki hasır kalınlığı zaten on, on iki santim ve 

kirişle beraber bir elli santimlik mesafeyi kapatmış oluyor. Birde bina girişlerinde 

biliyorsunuz mermer yapılıyor. En azından mermer ve dolgusu ile beraber on santim. Size 

kalıyor geriye 1,90 yani boyası, dekorasyonu falan 1,90 net kalıyor. Bu ne demek yani o 

binada yaşayan veya binayı kullanan her hangi bir insanın 1,90’lık yerden temiz geçmek 

mecburiyetinde bırakıyoruz. Ben çocukken eski binaları görürdüm. Dar, küçük hatta yolla 

sıfır. Birde yol kalınlaşırdı yani yükseltilirdi. Çok basık ve çukurda dururdu. Emin olun şuan 

ki yapılan uygulamada bir on sene sonra, on beş sene sonra böyle olacak ve şuan bunlar yeni 

bina yani bunlar yeni bina derken, belki kırk yıl, elli yıl, altmış yıl duracak yani Gemlik’te. 

Bunun mesela Osmangazi Belediyesinde bununla alakalı bir çalışma yapılmış. Gerekirse İmar 

Komisyonumuz bunu bir önergede verdik zaten. Bununla alakalı bir çalışma yaparsa yani en 

azından iki seksen olursa oto park katı.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 
     --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Olmaz, olmaz, olmaz Başkanım imkânsız. Niye olmaz? 

Zaten onu bağladık. O eskidendi. Bundan on beş yıl önceydi o dediğiniz. Şundan olmaz çünkü 

artık oto park katları direk dairelerin içerisindeki, daire tapularının içerisine veriliyor. Yani 

oto parka ayrı bir tapu verilmiyor. Zaten yapan zihniyet 2 metrede de yapar. 1,90’da da yapar 

yani o kadar yapılırsa da. Bunun ben değerlendirilmesini istiyorum. Yani sadece ya bu burası 
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dükkân yapılırsa zaten bu tapu alamaz veya konut yapılırsa zaten tapusu yok. Yani sırf bu 

yapılmasın diye bence 50 yılla, 60 yılı riske atmamak lazım diye düşünüyorum. Bununla 

alakalı çalışma yapılırsa sevinirim. 

    Bir ikincisi şimdi Başkanım, Gemlik’te biliyorsunuz daha öncede konuştuk defalarca. 

Planlama da ciddi bir sıkıntı var. Ciddi nüfus artışı da var. Geliyor da malum artık TOGG’da 

ki çalışanlar yavaş yavaş Gemlik’ten ev kiralamaya ve ev almaya başladılar. E tabi ki 

özellikle beyaz yaka, TOGG’da çalışan beyaz yaka kesimi, diğer yan sanayilerle beraber bir 

kuzey planlama ve artış olacak. Şuanda aslında çok geç kaldık kuzey planlarında. Yani kuzey 

planlarının bugün Bursa’da ki Gümüş Tepe gibi yollarının açılıp, mesela orada da şuanda 

asfalt yok ama tüm parsellerin yolları açıldı, mıcırları atılmış, alt yapıları yapılmış, hazır 

haldeler. Bizim de bunu bir an önce bu sıkıntıyı çözmemiz lazım. Tabi şimdi bu problem 

sadece Gemlik Belediyesinin problemi olmayabilir ama böyle bir sorun var. Bu sorunu 

çözmek gerekiyor. Ee bunu takip etmemiz lazım. Orada şuanda belediyemiz imar durumu 

veriyor. Ruhsat veriyor ama arkadaşlarımız şuanda orada imalata başlayamıyor. Ciddi sıkıntı. 

Bu yarınlarda daha da büyüyerek gerçekleşecek Başkanım. Teşekkür ederim 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim. Var mı başka söz 

almak isteyen arkadaşlar? 

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, AFAD tatbikatı ile ilgili bir bilgi 

vereceğim ama arzu ederseniz daha sonrada olur. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: E ben şu konuşulanlarla ilgili bir iki 

cevap vereyim sonra söz vereyim Mert Abicim toplantı esnasında da.  

     Sevgili BARUTÇUOĞLU, yani Mehmet TURGUT ismini andın da Fatih Mehmet 

GÜLER’i anmadın. Üzüldüm doğrusu. Oda buraya yurt kazandıran belediye 

başkanlarımızdan bir tanesi. “Ak Partili belediyelerin yaptığı” deyip duruyorsunuz. 

Yapmadıklarını yapmaya çalışıyoruz. 60 milyon Amerikan dolarını Türk parasına bir 

çevirsenize bana. Zamanında 170 milyon Türk lirası karşılığı, bak 60 milyon Amerikan doları 

yani bugün ki para 500 milyon liralık satış yaptınız seneyi devriyeniz de Gemlik’te. “Miras 

yedi” demişsiniz. Miras yedi görmek istiyorsanız aynaya bakın, aynaya bakın. Beğenmeyip 

bir kere daha aday yapmadığınız adamı, bugün övmekten helak oluyorsunuz. Partimizi övelim 

derken. Sizin yaptığınız kötülüğü, sizin partinizin belediye başkanının yaptığı kötülüğü bu 

memlekete kimse yapmadı. Yanlış proje, hâlâ söylüyorum. Bir belediye devletinin hiç ev 

sahibi olamamış yurttaşına “ev sahibi olabilsin, kira öder gibi” diye bir kurumu varken, kendi 

bina yapmaz, yapmamalı. Böyle düşünüyorum. Yapmış başlamış. Yedi etapta birden başlamış 

üstelik. Neyi var, neyi yoksa Gemlik halkının gömmüş. Bak batmıştı Gemlik size teslim 

etseydi yetkiyi bir kez daha. Israr etseydiniz batmıştı emin olun. “Bizden kaldı” dediğiniz 

binayı bu meclis gurubunun verdiği yetki ile aldığım kredi ile bitirdim ben. Bu meclis 

grubunun verdiği yetki ile aldığım kredi ile. Ak Partili belediyenin yaptığı nerden çıktı. Bak 

böyle diyemiyesin diye ikinci etaptan verdim daireleri Sevgili BARUTÇUOĞLU. Kimin 

malını, kime bıraktınız sahi siz ya. Kimin malını kime bıraktınız. Altı kez ihale edilip 

satılamadı o daireler. Bak bir sağanak esnasında çocuklarına şemsiye oldu. “Şov” dediniz ya 

buna. Üç gün sonra Adalet ve Kalkınma Partisi görevi, titri tam nedir bilmiyorum ama eski 

büyükşehir belediye başkanlarından ÖZHASAKİ çıktı ve dedi ki “Cumhur ittifakının olduğu 

yerlerde belediyeler çocuklarını sahipsiz bırakmayacak”. Alkışlarım ben bunu. Neyinden 

rahatsız oldunuz ya. Çıkıp “Başkanım, seksen civarı kardeşimize kanat açtın. Sana verdiğimiz 

yetkiye layık oldun. Tebrik ediyoruz” niye diyemiyorsun ya.  

     --Meclis Üyesi: 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ak Partinin bıraktığı evler sayesinde. 

Yok, yok kardeşim. Kimin malını, kime bıraktınız. Bak bu meclis grubunun verdiği yetki ile 

aldığım İller Bankası kredisi ile yaptık o evleri.  %20 idi orası biz bitirdik. Biz bitirdik. 

Verdiniz.  
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         --Meclis Üyesi: Evet 

         --Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Başkanım kötülemiş olduğunuz proje … 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 158 tane arkadaş. Projeyi 

kötülemiyorum. “Belediye yapmaz” diyorum. Sevgili Dursun YAVUZ. Allah nasip etsin, 

çocukların büyüsün. Bir tane benzer inşaat yapsın, sen müteahhit olarak ağızlarının ortasına 

vurmazsan bir şey bilmiyorum.  

         --Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: …… 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Projeyi kötülemiyoruz.  

         --Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: Kötülediniz, yok saydınız …… 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kötü, sen öyle anlamışsın.  

         --Dursun YAVUZ Meclis Üyesi:  

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Anlamakta sorun yaşıyorsun. Bak 

anlatmakta demiyorum, anlamakta sorun yaşıyorsun. 

         --Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: ……Başkanım 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 158 tane konut bitirmişti Ak Partili 

belediye. Allah’ın izni ile yine sizin verdiğiniz yetki ile devrettiğimiz araziye 500 konut 

geliyor. Toki tarafından yapılacak. Yine aynı yurttaşa verilecek. Bak böyle yapılır bu iş. 

Öğrenin diye yaptırdık onu. 

         --Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: …… 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Beceremediğinizi beceriyoruz diye. 

         --Dursun YAVUZ Meclis Üyesi:  

         --Meclis Üyesi:  
         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 60 milyon Amerikan doları, bu meclis 

grubu bir ay sayamayız onun TL cinsinden karşılığını. Yediniz, yediniz. Neyi var, neyi yoksa 

memleketin satıp, satıp yediniz. Tamam, 

         --Dursun YAVUZ Meclis Üyesi:  
         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hacı Osman Okumuş Caminin 

tuvaleti ile alakalı konu malum biliyorum. Ve fakat arkadaşlar orada o camiinin bulunduğu 

alandaki yeri de yine bu belediye meclisi daha önce spor kulüpleri birliğine vermiş. Yer bizim 

değil. “Çözün meseleyi gelin” diyoruz. Giden geri gelmiyor.  

         --Meclis Üyesi: Ayarlanır Başkanım ….. 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl çözeceksin sen, sana ait 

olmayan yeri. Kiraya vermişsin. “Dur bu kadarına ben bunu, bunu yapacağım” diye bilir 

misin? 

         --Meclis Üyesi: Ama caminin olduğu yer …. 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İşte camii yaparken düşüneceksin onu 

“Oraya bir tuvalet yapmam lazım” diye. Bilmiyorum bakalım. 

         --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım, biz orayla ilgili bir incelemeye gitmiştik. 

…..komisyonu olarak. Onların kullanımı dışında kalan, onlara verilen alan dışında kalan 

bölgeye o zaman uygun yer …. bulmuştuk. Buraya da güzel olur denilmişti. O iş çok güzel bir 

aşamaya gelmişti ama en son Zeynep Hanımdaydı. Kaldı orada.    

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bilmiyorum bakalım.  

         --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Alakasız, çok farklı bir yerde bir yer gösterilmişti …. 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili DURDU, %100 

söylediklerine katılıyorum sevgili dostum, sevgili arkadaşım. Bu memlekette eğer geçtiğimiz 

yıl pandemi yaşanmasaydı, bir takım yurtlar öğrenci olmadığı için kapanmış olmasaydı, evler 

boşalmış, başka ellere geçmiş olmasaydı, arz yarı yarıya azalırken talep iki katına çıkmış 

olmasaydı bugünkü kadar sorun olmazdı. Bak manipülasyona katılmıyorum. Sorun var  

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ben sizi kastetmedim orada ama 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biliyorum, biliyorum.  
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         --Meclis Üyesi: …. 

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar, bu yıl bir problem oldu. 

Bak seneye olmayabilir. 9 aylık veriyoruz çocuklara bu evleri şimdi. Bu öğretim yılı için. 

Seneye olmayabilir. Hazırlık yapılabilir. Mesela Halk Eğitim Merkezinin üzerinde Fetö’den 

devralınan yurtlar öğrenci yurdu yapılabilir. Bir kararla bir. Beş dakika sürmez. “Gemlik 

Belediyesi yurt yapsın” demek ne demek? Cumhur ittifakına düşen gidip Bakanlığın önünde 

yatmaktır. “Gemlik’in yurda ihtiyacı var. Ver şunu bana.” Ensar Vakfına veriyorsunuz. O 

cemaate veriyorsunuz. Bu cemaate veriyorsunuz. Devletin KYK’sına vermiyorsunuz Fetö’den 

kalan yurtları. Bilerek mi yapıyorsunuz? Çocuklar sokakta kalsın diye. Bu kadar ya. Bak 

yerini de gösteriyorum. Duruyor orası. O amaçla kullanılıyordu. Hadi devrettirin. Bana da 

değil, KYK’ya. Üniversitenin içinde yeni aldım sizden yetkiyi yeni. 10 milyon liralık proje 

yapıyoruz. Bir fakülte daha kazandıralım memleketimize diye. Okulu ben yapayım, yurdu ben 

yapayım, binayı ben yapayım, kara yoluna köprüyü ben yapayım,  kavşağı ben yapayım, üst 

geçidi ben yapayım Ak Parti iktidarı ne yapacak ya? 

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

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben benim işlerimi yapıyorum. 

Üstüne koyarak daha da yapıyorum, yapmamam gerekenleri de yapıyorum. Bir kuruşunuzu, 

bir kuruşunuzu heba etmeden, kaynağını gösterip, proje gösterip satış yaparak, yetki 

vermediğiniz satışları minik minik yaparak yapıyorum. Bu nedir ya? Yakalamışken. 

         --Meclis Üyesi: …. Nereye yaptınız …..  

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biliyor, biliyor bilen. Öyle uzaksınız 

ki insanlardan. Bak “Harun gibi geldiniz, kârun gibi oldunuz” diyorum. 

         --Meclis Üyesi: Tam tersi …..  

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Göreceğiz, bir daha göreceğiz 

seçimlerde. Endüstri Meslek Lisesinin oraya üst geçitle alakalı da Bursa Millet Vekilimiz 

Zafer IŞIK’ın çok yakında müjdesini duyacaksınız. Karayolları geliyor inşallah. Bir ayaklarını 

basacakları yerlerle ilgili bizden destek isteyebileceklerini söylediler. Memnuiyetle dedik. 

Çok yakında orada bir şey başlar diye umuyorum. 

     Mahmut abi aldım notunu. Özellikle şeye haklısın. Artık hastane yolu olarak ta kullanılan, 

Orhangazi’den gelen insanların da kullanacağı o yolun orada bir kavşak düzenlemesi için en 

hızlı şekilde girişimde bulunacağız.  

    Sahil düzenlemeleri ile alakalı da, arkadaşlar bakın çok minik şeyler yüzünden desteğinizi 

istiyorum. Özellikle cumhur ittifakından istiyorum desteği. Bak balık satış yerleri yapalım 

dedik, Balıkpazarı diye bir mahallemiz var, balık yok. Hadi gelin şu Karadeniz fıkrasından 

kurtaralım memleketi. İki buçuk yıl, iki tadilat yaptıktan sonra çok şükür Büyükşehir 

Belediyemiz dedi ki “Uygundur”. Yazdık yazısını Çevre İl Müdürlüğünden o alanlara 

yapılabilecek olan yapılara “uygun değil” bu yapı deyip ret geldi. Yav yalan, yalan. Bal gibi 

uygun. Baktık o yönetmeliğe. Hazırlayan, uygulama projesini hazırlayan arkadaşımız ayrı 

baktı. Benim personelim ayrı baktı. Büyükşehir Belediyesi ayrı baktı. Herkese uygun. Oradan 

ret geldi. Destek istiyorum sizden. Bak siyasal bir durum var orada. Özellikle izin verilmiyor 

diye düşünüyorum. Özellikle destek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımıza da 

söyledim. Şamil Başkanıma da söyledim. Destek verin doğru iş. Bisiklet yolu yapacağız 

büyükşehir bir buçuk sene önce “yapacağım” dedi. Vallahi söyledim ya, ben söyledim bir 

daha “Yapmayacaksanız ben yapayım” Ya 400 bin lira maliyetle üniversitenin oradan 

Manastır’a, meydandan hastane altına kadar bisiklet yolu yapabilecek durumdayız 400 bin 

liraya. Gece ışıklı, iki tarafı yanan. 

         --Meclis Üyesi: ….  

         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabi tabi, Manastır dediğim işte şey 

Saklı Bahçe’ye kadar. Alın destek bana, alın yetkiyi yapayım ya. 

         --Meclis Üyesi: O konuda projenin hazır olduğunu biliyorum ….  
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         --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar “biz yapacağız” da 

demiyorlar. Deseler vallahi bir şey yok. Yapsınlar yani başımla beraber. Bizde o parayı başka 

bir yerde kullanırız. Bir kere daha 2.100 öğrencinin eğitim alacağı, öğrenim göreceği 

üniversitemiz içerisinde bir bina yapacağımızı, dolayısı ile yurdu bizim belediye eli ile acil bir 

yurt yapabilmemizin mümkün olmadığını, ihtiyaç olması halinde lütfen destek istiyorum. 

Fetö’den kalan o Halk Eğitim Merkezinin üstündeki binanın yurda dönüştürülüp, KYK’ya 

teslim edilmesi noktasında desteğinizi bekliyorum arkadaşlar.  

     Evet, gündeme geçebiliriz. Çok özür dilerim. Söz vereyim. Ama Mert Bey bu bir açıklama 

yapacak herhalde, bilgilendirme 

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, geçtiğimiz ay ve bu ay iki toplantıya 

katıldım ben AFAD’ın.  İç İşleri Bakanlığımızın talimatı ile bir deprem senaryosu kapsamında 

Orhangazi ağırlıklı ama Gemlik’inde senaryoda yer aldığı, Osmangazi Belediyesinin de yer 

aldığı, limanlardan gelen yardımların koordinasyonu, Gemlik’te 300 adet çadır kurulması ile 

alakalı, Bölge Parkında bir deprem senaryosu canlandırılacak. Alarm saati belli değil. 19-20-

21 Ekim tarihlerinde bir saatte, bir alarm verilecek ve orda belediye personeli dâhil,  

Kaymakamlığımızın koordinasyonunda. Bölge Parkı toplanma alanı olarak bir tatbikat 

gerçekleştireceğiz.  İlk gün veya ikinci gün yemek tedariki belediyemizce karşılanacak.  

Ulaşımla ilgili görevlerimiz var. Yine deprem çadırlarının kurulması organizasyonu, çadır 

kiralanması ile ilgili Gemlik Belediyesi bu senaryoda görevlendirildi. Sayın Kaymakamımız 

tarafından Valiliğimizin emirleri doğrultusunda Yine el ele binamız var Bölge Parkı 

içerisinde. Orada 3 gün süre ile Kaymakamlığımızın emrine verildi. Sayın Kaymakamımız 

orada koordinasyondan sorumlu olarak binada görev yapacak.  Telefon hattı ve internet 

bağlantısı Kaymakamlığımızın emri ile yine tesis edildi. Dolayısı ile 19-20-21’de hem 

belediyemiz bütçesinden bir takım harcamalar yapılacak, hem de o senaryoda aktif olarak 

görev alınacak. Kaymakamlığımızın ve Valiliğimizin emirleri doğrultusunda. Ben meclisi bu 

konuda bilgilendirmek istedim. Teşekkür ediyorum. 

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

anlaşılmaya mahal vermemek adına alarm öyle siren çalacak falan gibi bir durum değil 

arkadaşlar.  Sadece koordinasyon içinde, AFAD’ın yetkilendirdiği görevlendirdiği personel, 

bir şeyden geçmiş olacak. Testten geçmiş olacak gibi bir tarafı var. Bilgilendirme için 

teşekkür ederiz.  

      El ele deyince de rozet takdim edilmeyen meclis üyemiz var mı arkadaşlar? O rozetler El 

Ele Kadın Derneğimizde. Ercan Bey’e de ulaştıralım çocuklar. Şamil Bey’inkini de hatta 

takdim edin. Burada olmayan arkadaşlarımız da gurup arkadaşlarına verin ki iletsinler. Orada 

kadınlarımızın tel testereyle kesip ortaya çıkardığı bir şeydir o. Ben çok beğendim. Şeyde 

görmüştüm, Zeytin Festivalinde yer almışlardı ve orada satışını yapıyorlardı. Orada 

görmüştüm. Her birinize birer tane yakışır diye düşündük. Güle güle kullanın. Şamil Başkan 

için de alındı mı? Olmayan bütün arkadaşlarımız için takdim edelim arkadaşlar gruplara.  

    Evet, teklifler başlığına geçebiliriz. Özür dilerim. Buyurun Sevgili BARUTÇUOĞLU. 

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Sayın Başkanım, şimdi konu Gemlik 

olduktan sonra burada biz meselelere siyaset üstü baktığımızı şu iki buçuk yıl içerisinde sizde 

gördünüz. Herkes de gördü ama demin burada, işte “sattınız, sattınız, yediniz” Bunları bu 

ajitasyonlarınızı ben doğru bulmuyorum. Meclise hiç yakışmadı. Siz meclisi yöneten bir kişi 

olarak 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hangi ajitasyon?  

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  “Sattınız, sattınız yediniz. Ne yaptınız?” 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle yaptınız, öyle yaptınız Sayın 

BARUTÇUOĞLU 

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Hayır “Ne yaptınız?” dediniz. Ak Parti 

iktidarında 
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      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yahu, “Ak Partinin bıraktıkları 

üzerinden” 

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Başkanım bak 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Siyaset yapıyorsunuz. Şov yapıyorsun 

diyen sana ne demeliyim?  

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İfade edeyim bir dakika. Ben burada Ak 

Partinin yaptıklarını anlatmaya başlasam bir dahaki ayki toplantıya kadar bitiremem kardeşim. 

Bunu herkes de biliyor.  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Anlatamadınız belli ki Sayın 

BARUTÇUOĞLU 

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Tamam işte bak ben bir şey söylüyorum. 

Burada Gemlik’te 2002 yılında eğitim gören okullarımızda ben aile birliği başkanlıkları 

yaptım. Çocuklarımın bütün okullarında aile birliklerinde görev aldım. Emin olun tabliyesi 

sallanan okullarda çocuklar okuyorlardı. Bir sınıfta altmış kişi, seksen kişi, seksen beş kişi 

olan okullarda okuyorlardı. Hatırlayın bunu ya. Ne oldu? 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 19 yıl o yüzden oy verdi vatandaş size 

Sevgili BARUTÇUOĞLU 

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İşte bak onu diyorum bende millet onu 

görüyor. Bak şu anda Gemlik’te 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak Gemlik’te işler yolunda gitmemiş 

belli ki 

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bak Gemlik’te şuan da depreme dayanıksız 

okulumuz yok. Okullarda ortalama öğrenci sayısı 24-25, laboratuvar sıkıntısı yok. Yine bakın 

hastane. Hastanemiz şuan da bölgeye hitap eden bir hastane. Bunu kim yaptı? Ak Parti 

iktidarı yaptı. İhtiyaç ne varsa gene yapacak iktidarımız yani burada hiçbir sıkıntı, yorun yok. 

Belediyemizin bir şeye ihtiyacı varsa, bak 10 milyon lira dedin ya kredi. Biz buna “hayır” 

demedik ki, demeyiz de zaten çünkü bizim amacımız üzüm yemek. Bağcıyı dövmek değil. 

Şuanda emanet sendeyse sen bu görevi yap diye biz burada gerektiği taktirde, gerektiği 

taktirde uygun oy kullanıyoruz. Bunda sıkıntı da görmüyoruz. Biz burada partizanlık 

yapmıyoruz arkadaşlar yani bunu bilin diye söylüyorum. Burada yapılan hizmetler Gemlik’e 

yapılan hizmetlerin gerek devlet binaları bakımından, gerek Gemlik’in alt yapısı bakımından, 

gerek teknik alt yapısı, gerek yollarla donatımı, gerek TOGG fabrikası, limanlar vesaire yani 

bunları anlatmaya kalktığım zaman ben burada zamanınızı zorlarım, anlatırım ama isterseniz 

bir başka bir brifinge bırakalım. Ben bunlarım hepsini tek tek, kalem kalem anlatayım size 

Sayın Başkan. Saygılar sunuyorum. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz Sevgili 

BARUTÇUOĞLU 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım ben bir müsaade ederseniz? Başkanım 

konuşmalarınızla tabi Gemlik halkı bir seçim yaptı. Bir tercih kullandı. Sizlere bu emaneti 

tebliğ etti. Biz ümit ediyoruz ki kayıp 5 yıl olmasın Gemlik’e. Emaneti cumhur ittifakına 

tebliğ etseydi Gemlik batmıştı dediniz. Bunu neye göre söylediniz? Ben onu anlamadım. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Açıklayayım 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Buyurun 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sosyal konut adı ile başlanılan işi “biz 

başladık. Bunu bitirmeliyiz” diye devam etmeye kalkacaktı. 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Nerden biliyorsunuz? 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tavra baksana 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Olur mu Başkanım? 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, ben yanlış proje dedikçe, “hayır 

canım doğru proje” deniliyor.  
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      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yani bu niye ….. olur? Kaldı ki bu problemi de Adalet 

Ve Kalkınma Partisi partizanlık yapmaksızın cumhur ittifakı bu konuda sizin önünüzü açtı 

Başkanım. Nefes aldınız, rahatladınız yani. Partizanlık yapsaydı orda boğulurdunuz. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Doğru doğru. Talep ettik. 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sizde Allah var  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Meclis de 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır demediniz. Bak bir daha 

söylüyorum. Sizin verdiğiniz yetki ile 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Meclis yetkisi yetmezdi ona. Ona iktidar siyasi iktidar 

katkı sağladı ve nefes aldınız. Orada gömülürdünüz. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben almadım nefes, onu söylüyorum. 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam, işte yani 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gemlik nefes aldı. 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Hayır batmıştı 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eğer bu yaptığımız şeyi, bu işten 

vazgeçme işini yapmayaydık ki, yapmayacaktı belli ki arkadaşlar. Doğru proje diyorlar. 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Onu görmek lazım 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet yani o yüzden batardı Gemlik 

diyorum. 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bizim iddiamız 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yoksa siz “beceremezdiniz” dediğim 

için değil yani 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yok “batmıştı” dediniz. “Gemlik’i batırdınız” dediniz. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Orda ısrar ederdi ve belediyeyi 

kapatırdık ya vallahi kapatırdık. 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bizce cumhur ittifakı Gemlik’te yönetimde söz sahibi 

olsaydı, çok daha güzel hizmetler verirdi iddiası ve temennisindeyiz. Batmazdı Gemlik. Ümit 

ediyoruz ki kayıp beş yılımız olmasın. Tabii bunu değerlendireceğiz, yaşayacağız. Teşekkür 

ederim 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ümit etmeyin sadece dua da edin. Biz 

Allah’ın izni ile dolu, dolu geçiririz. 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Duamız var ve fiilen de dua ediyoruz. Destek veriyoruz 

size  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ediyorum 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sağ olun 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, pandemi koşulları malum. 

Gündeme geçmeden önce arkadaşlarım da ikaz ettiler. Saat altıyı beş geçiyor. 20 dakika, 15 

dakika. Altıyı yirmi geçe buradayız Allah’ın izni ile. Ara veriyorum  
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II. OTURUM 

 

 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet arkadaşlar, toplantıyı açıyorum. 

Teklifler başlığıyla. Eğer izniniz olursa teklifler başlığı adı altında 14 madde var. Bu 

maddelerin tamamının okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunacağım. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

     1, 2, 3, 4, 5, 6. maddeler Plan ve Bütçe Komisyonuna havale olacaklar. Aynı zamanda 

bütçe ayı biliyorsunuz bu ay içinde bulunduğumuz ay. Üç toplantı yapacağız. Birini bundan 

20 gün sonra, ikinci birleşimi yine haftaya olacak şekilde. 

      Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. maddelerin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini 

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

ikaz yapayım 4.madde de Büyükşehir Belediye Başkanlığına otopark alanlarının devriyle 

ilgili bir madde var. Plan ve Bütçe Komisyonumuz dikkat etsin. Onun bir hesabı var 

biliyorsunuz. Mahsuplaşılması lazım, borç görünüyor bizim üstümüzde. Mahsuplaşmayı da 

işin içine katarak kararı alın lütfen.  

      7. maddenin Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

      8.  maddeyi de Hukuk Komisyonuna havale edeceğim ama arkadaşlar. İki şey var orada. 

Daha önce Ziraat odamızla 2018 yılında meclisimizin aldığı bir kararla, İlçe Ziraat Odamıza 

belediyemizin bir mülkini 25 yıllığına tahsis etmişiz. Oybirliğiyle de geçen bir karar ama yine 

mülkiye müfettişimizin yaptığı inceleme esnasında orada bir hata yapıldığı tespit edildi. 

Düzeltilmesi istendi. Onun için getirdik konuyu buraya. 75.maddenin Belediye Kanunun 

75.maddesinin “d” bendine göre karar alınmış, “c” bendine göre protokol hazırlanmış, “c” 

bendine göre hazırlanmış olmasına rağmen, protokolün ruhu “c” bendine uygun yapılmamış, 

Bunu gördü müfettişimiz. Dolayısıyla öncelikle 2018 yılında alınan meclis kararının 75/c 

maddesine göre yapılması şeklinde oylarınıza sunayım. Sonra da protokolle ilgili konuyu 

komisyona atalım. Hukuk Komisyonuna diyorum. Ne dersiniz? 

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: “c”ye göre yapmak gerekiyormuş. “d” yazılmış. 

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Aynı zamanda Tarım Komisyonuna da,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Protokol yapılacak ya orda bir düzeltme 

yapılacak. Olur, olur ne yapılacağıyla alakalı olabilir.  Peki, 10.12.2018 tarih ve 294 sayılı 

meclis kararında 75/d şeklinde geçen ibarenin, 75/c olarak düzeltilmesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

      75/c üzerinden protokolü yenilemek üzere Hukuk Komisyonuyla birlikte ortak Tarım 

Komisyonunu da havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle 

kabul edilmiştir. 

       Arkadaşlar 9 ve 10.maddeler İmar Komisyonuna havale için oylarınıza sunuluyor. Kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

       11. madde Kurşunlu’da bir mahkeme kararı var yürütmeyi durdurmaya ilişkin. Bu 

konuyu hem idare olarak uzlaşmaya yakın bir yere getirdik. Dolayısıyla hem İmar, hem 

Hukuk Komisyonlarına havale etmek istiyorum. En hızlı şekilde de geri dönüş bekliyorum. 

İmar ve Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

       12. madde Milli Eğitim Kültür Spor Komisyonuna havalesi uygun görünüyor. Kabul 

edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Bir açıklama yapacak mısınız? 
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     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 12. maddeyle alakalı mı? Şöyle 

arkadaşlar kardeş şehrimiz Nea Kios orada da, Yunanistan’da da olan bir yasal mevzuat 

değişikliğiyle belde statüsünden çıkarılıp Argos Belediyesine devredildi. Dolayısıyla Argos 

Belediyesi de Gemlik’in kardeş şehirlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde oradan 

konuklarımız vardı. “25 - 31 Ekim tarihleri arası bizim için uygundur” diye başlayan bir 

aralıkta bizi konuk etmek isterler. 10 kişiyle sınırlı pandemi sebebiyle. Talepleri de bu 

şekildedir. Rumeli Kültür Dayanışma Derneği Başkanı ve eşi Hanımefendiyi de işin içine 

katarak 10 kişi katılım isterler. Bizde bunu meclisimizin takdirine sunuyoruz.  

      Bir hatırlatmada yapalım. Özel Kalem bu konuyla ilgili gereğini yapsın lütfen, komisyona 

destek versin. Daha önce hatırlıyorsanız bir karar almıştık Romanya’ya gitmek üzere 

meclisimizde ancak Valiliğimizden bize alınan kararın içeriğiyle alakalı yeni bir değişiklikle 

yeni şeyler istediğine dair bir geri dönüş yapmıştı. Ona uygun kararı alalım. Bütün meclis 

gruplarımızı bir kere mutlaka hani birer kişi en azından temsile davet ediyoruz, bekliyoruz.  

      Tabi bu konuyla alakalı da hazır bunu söylüyorken aklıma şey geliyor doğrusu. Onu neyse 

birazdan re’sen geri çekeyim gündeme. Hukuk Komisyonunda, “Belediye Başkanına iki 

meclis arasına denk gelirse, böyle bir şey yetki verelim” demiştik ya bu davetiye iki gün sonra 

gelseydi gündeme alamazdık. 25 Ekim tarihine de yetişemezdik gibi bir durum olurdu. 

Olağanüstü toplantı yapmadan. Onu da çekelim, karara bağlayalım en azından bir sonraki 

birleşimde istiyorum. Konu bu arkadaşlar, Milli Eğitim Kültür Spor Komisyonuna havale 

ettik.   

     13. maddeyi gruplar inceleyebildiler mi? Direk oylayayım istiyorum ama yok derseniz ki 

Hukuk Komisyonuna da gönderelim, göndereceğim. EVKO Sitesinde daha önce yıkılan, 

yıkım kararı alınan ve belediyenin de tazminata mahkûm olduğu bir yer vardı biliyorsunuz. 

Oradan bir yurttaşımızın “hiç mahkemeye vermeyeyim. Bu mahkemeyle ne ben uğraşayım, 

ne kamu bunun parasıyla mahkeme masraflarıyla uğraşsın” şeklinde bir şeyi var talebi. Daha 

önce belediye meclisimiz buna benzer kararlar almış. Aynı yerde, aynı konuda. Dolayısıyla 

arzu ederseniz Hukuk’a göndereyim ama bir sonraki meclis birleşimine yetiştirelim.  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bu vatandaşın………… alakalı mı? 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aynen öyle.  

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

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamamdır. 13. maddeyi “yurttaşın 

talebinin ödenmesi talebini” şey, parasının ödenmesine ilişkin yazısının direk olarak kabulünü 

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

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Sayın Başkanım burada uzlaşma yetkisi verilmesi şeklinde 

geçerse çünkü,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle mi?  

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: 2.500,00 TL. üzerindeki uyuşmazlıklarda uzlaşma yetkisi 

meclisin takdirinde, meclis idareye uzlaşma yetkisi veriyor bu kararla.   

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Uygun mudur arkadaşlar? Mert Bey’in 

eklediği haliyle bir kez daha oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle 

kabul edilmiştir. 

      14. maddeyi de Hukuk Komisyonuna yollayacağım. Bilgi vereyim. Buda daha önce bu 

ATV’ler çalışabilsin diye bir vatandaşın arazisi üzerine yol yapmışız. Dava etmiş, kazanmış. 

Bir tazminata mahkûm etmiş bizi. Biz temyiz etmişiz, uzasın bari diye. Eğer geri çekersek 

karşılıklı, “biz uzlaşmak istiyoruz belediyemizle, o parayı da belediye bağışlayacağız” diyor 

yurttaş. Hukuk Komisyonumuzda ilgili Avukat arkadaşlarımızda bilgi versin. Ama mümkünse 

ikinci birleşime yetiştirsin Hukuk Komisyonumuz diyerek 14. maddeyi de Hukuk 

Komisyonuna havalesi şeklinde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Kaç tane önergemiz var yazılı,  

       --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: 9 Başkanım,  



Sayfa 17 
 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 9 yazılı önergenin gündem maddesi 

haline getirilerek, ilgili komisyonlara ve ilgili müdürlüklere havalesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Sözlü önergem var benim. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onun, Sevgili Ercan DURDU’nun Hacı 

Osman, Ercan BARUTÇUOĞLU’nun özür dilerim. Sevgili Ercan BARUTÇUOĞLU’nun 

Hacı Osman Okumuş Camiinin bulunduğu alana tuvalet ve şadırvan yapımına ilişkin ve 

Gençali Köyü lojmanında, lojmanıyla imam lojmanıyla alakalı tespitin yapılarak yenisinin 

yâda tamiratının yapılmasına ilişkin teklifinin, sözlü önerisinin gündem maddesi haline 

getirilerek ilgili müdürlüğe havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler?   

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

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ne var?  

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Gençali Köyü caminin tuvaletleri de var. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gençali Köyünde de tuvalet mevzuu 

var. Tamam. Tuvaleti ve imam lojmanı dedik,  imamevi dedik.  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım, bu konuyla alakalı 

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

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Sahiller Daire 

Başkanlığından teknik arkadaşlar geldi. Ben tevafuk vakit namazına denk geldim. Büyükşehir 

arabasını görünce “hayırdır” dedim. Dediler ki” burasıyla alakalı ciddi vatandaştan WC talebi 

var. Hani nereye yapılabilir, nasıl yapılabilire bakmaya geldik” dediler. Bizde onlara refakat 

ettik. Böyle birkaç alternatif orada. Tabi vatandaşın da bir duyarlılığı var. Caminin arka 

tarafında yani o yola bakan kısmında bir boşluk var. Mülkiyetle alakalı bir durum var 

Başkanım orada. Dedi ki arkadaşlar “yani Gemlik Belediyesi bize burada muvafakat verirse, 

biz buraya yapabiliriz bunu” dediler. Yani oraya biz aracılık yapabiliriz, gerek de yok sizde 

yapabilirsiniz.   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bakalım,  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bir muvafakat verirseniz Büyükşehir yapma eğiliminde 

yani,   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bildiğimi söyleyeyim. Bahsettiğiniz 

alanı Gemlik Belediyesi Meclisi daha önce, 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Olabilir Başkanım,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Spor Kulüpleri Birliğine kiraya vermiş,  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Olabilir, 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl olabilir,  

   --Osman DURDU Meclis Üyesi: Görüşülür Başkanım öyle şey olur mu?  

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha tamam. Görüşülsün yani. Olabilir 

derken hukuken hakları var.   

   --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ha yani rıza göstermeleri lazım,  

   --Osman DURDU Meclis Üyesi: Göstermeliler zaten yani,  

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Memnuniyetle ilgilenelim,  

   --Osman DURDU Meclis Üyesi: Öyle şey olur mu? Teşekkür ederim. Kim görüşecek 

onunla Başkanım,  

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Spor Kulüpleri Birliği,  

   --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yok,  

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Okey verirse memnuniyetle sizde 

konuşun,  

   --Osman DURDU Meclis Üyesi: O zaman bunu komisyona atalım da onun için diyorum.  
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   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ha tamam, şöyle diyelim;  Hacı Osman 

Okumuş Camii tuvaleti ve şadırvanıyla ilgili konuyu ilgili komisyona, Gençali Köyü İmamevi 

ve tuvaletiyle ilgili konuyu da ilgili müdürlüğümüze, gündem maddesi haline getirerek 

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

       --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım benimde iki tane sözlü önergem var. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet alalım. 

         --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Bir tanesi, geçen meclisimizde geri çekilen on yedi 

numaralı karar. Orhaniye Mahallesi, 16 ada 106, 142, 143, 144 parsellerle, 342 ada 19 ve 49 

nolu parsellere ait bir imar komisyonu raporu var. Onun gündeme alınmasını talep ediyorum.    

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İlgili Arzu Hanımın belirttiği maddenin 

iki madde mi bu?   

      --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Yok, tek madde bu Başkanım,  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İlgili, 

      --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: İlgili parsellerle alakalı,  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İlgili raporun gündeme alınarak bir 

sonraki birleşimde konunun meclis gündemine getirebilmesine olanak sağlamak adına 

gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir.  

      --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım bir tane daha sözlü önergem var. 

Demirsubaşı Mahallesi, 228 ada 1 nolu parsel riskli bina sebebiyle elektrikleri ve suları 

kesildi ve tahliye kararı alındı ve atıl durumda bulunuyor.  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şu Bekar yokuşunun, 

      --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  Evet, Bekar  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dibindeki bina,  

      --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  Yokuşunun köşesindeki bina kötü halde. Bu parselin 

satın alma ya da kamulaştırmasıyla alakalı durumunun meclis gündemine alınmasını talep 

ediyorum.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Orası Arzu bildiğim kadarıyla bir imar 

parseli,  

     --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  Evet konut alanında, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya imar planı değişikliği yapmamız 

lazım kamulaştırmak için ama vatandaşın da dilekçesi var bildiğim kadarıyla.  

    --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  Dilekçesi var. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Satın alma yoluyla mevcut haliyle de 

alabiliriz.  

    --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  Evet, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki. İlgili önergeyi, sözlü önergeyi 

gündem maddesi haline getirilip Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

      Ben dediğim gibi iki meclis arasına denk gelmesi halinde belediye başkanına yetki 

vermeyi konu alan, komisyonda bekleyen konunun da gündeme alınarak bir sonraki 

birleşimde görüşülmesi noktasında yetkimi kullanıyorum. Onu da alalım arkadaşlar, re ’sen 

çekelim meclis gündemine. İkinci birleşimde arkadaşlarımız değerlendirsinler lütfen. Öyle ya 

da böyle sonuçlandıralım.  

     Lviv’le görüşüyor, Lviv Belediyesiyle, Ukrayna’nın Lviv Belediyesi daha önce resmi bir 

girişimle Başkan Yardımcısı seviyesinde davetiye göndermişti ve Sevgili Mert DİMİLİ’yi 

oraya göndermiştik. Şimdi ikinci aşamaya Belediye Başkanlığı seviyesinde bir görüşmeye 

özellikle tacirleri de barındıran, hatta mümkünse TOGG ‘unda katıldığı bir durumda ki o çok 

mümkün görünmüyor. Ticaret ve Sanayi Odamızla da görüştük onları götüreceğiz. Belediye 

meclisimizin de eğer grubun birer kişiyle temsil edildiği gibi bir haliyle, Ukrayna Lviv’e bu 
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görüşmeleri yapmak üzere gidilmesi gibi bir konu var. Bu meclise getiremedik. Çünkü henüz 

resmi davetiye gelmedi elimize. Bu şu ikinci birleşimde o konuyu da halledelim. Bari o 

yetkiyle gönderilecek arkadaşlarımızı oraya gönderebilir duruma getirin idareyi istiyorum. 

Çok teşekkür ediyorum. İkinci Birleşimi, özür dilerim buyurun Emir Bey,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  Başkan bu Bütçe oturumumuzu hangi tarihte yapacağız. 

Çünkü şimdi, Yunanistan  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Cahide Hanım 26’sı mı hesaplamıştık,  

     --Cahide ATAŞ Yazı İşleri Müdür V.: 25,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir bakalım ona. 

     --E. Aksel TÜMER Mali Hizmetler Müdür V.: 25’i son Başkanım 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 25’i. 

     --E. Aksel TÜMER Mali Hizmetler Müdür V.: 25’i yirmi iki güne denk geliyor. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, ona iyice bakın Sevgili Aksel. 

İkinci birleşimde duyururuz onun da tarihini, 21 yapacağız ama,   

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  Yunanistan gezisi de var ya, o yüzden diyorum. Üstüne 

birde Cumhuriyet Bayramı denk geliyor üst üste.   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tam tarihi ikinci birleşimde verelim ama 

25 Ekim diye,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Tamam,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gibi görüyoruz. Ama Yunanistan’la 

alakalı tarih denk gelir duruma gelirse, komisyonumuzdan rica ederiz, bir gün önce yapar. 

     İkinci birleşimi Pazartesi günü saat yine 17:00 yapalım önerisindeyim. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Yine bu salonda toplanıyoruz. Aldığımız kararların 

hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum.  
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