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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 07 NİSAN 2021 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTI GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 

TOPLANTIDA BULUNANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı 

 

                                        ÜYELER: Emir BİRGÜN,  Mert DİMİLİ, Oğuz HANÇER, 

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

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

KESKİNDEN, Songül ŞANLI, Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI, Mustafa KAYNATMA, 

Elif ACAR, Fatih AYDIN, Durmuş USLU, Alpaslan EKER,  Bülent ÇİÇEK, Tekin RAMA,  

Dursun YAVUZ, Nihat ÇETİN, Mehmet ÖKSÜZ, Mahir DAĞ, Ümit GÜLER, Sedat ÖZER, 

Bekir DÖĞER, Mehtap ÜNLÜ.  

 

             TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Şükran ERSÖZ, Mustafa KAYNATMA, 

Rıdvan ÇAKMAK 

            --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yapıldı.  

              --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Evet, gruplar adına mazeret 

belirtmek isteyen var mı arkadaşlar? Milliyetçi Hareket Partisi tam, İyi Parti tam. Cumhuriyet 

Halk Partisi? Galip GÜR yolda herhalde, Şamil YİĞİT geliyor. Tamam, Aydın 

BAYRAKTAR geliyor.  

Peki, arkadaşlar meclis üyelerimiz Şükran ERSÖZ, Rıdvan ÇAKMAK ve Mustafa 

KAYNATMA’nın mazeretli olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 Alışık olduğunuz üzere artık Pandemi süresi içerisinde her zaman yapmış olduğum 

şekliyle yine açılış konuşması kısmında toplantıyı hızlıca bitirebilmek adına bir şey 

söylemeyeceğim arkadaşlar ama elbette çok sevdiğimiz, çok kıymet verdiğimiz parti ayrımı 

yapmaksızın söylüyorum. Hepiniz adına rahatça bunu bu sözlerle ifade edebiliyorum, çok 

kıymetli ağabeyimizi, meclisimizin çok kıymetli bir bireyini kaybetmiş olmanın da 

üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu sürede böyle acı bir kayıp ortaya çıktı. Toplantı bitmeden önce yine 

minik bir sevgili Ercan BARUTÇUOĞLU’ndan hem dua isteyeceğiz, hem minik bir seremoni 

yapacağız bir çiçek hazırlıyor arkadaşlar, yetiştiremediler şuana kadar ama Allah Paşa 

abimize, Sevgili Tefik KALDIRIM’a cennetinde yer versin İnşallah ve başta eşi Mine 

yengeye, çocuklarına ve onu sevenlere, hepimize sabır versin. Çok üzdü bizi, Allah yattığı 

yerde dinlendirsin. Tevfik abimizin kaybıyla beraber bir durum da ortaya çıktı elbette, meclis 

sayısı 1 eksildi ve onun yerine de İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının gönderdiği ismi bugün 

davet ettik, Sevgili Mehtap ÜNLÜ’yü. Oda artık bizimle birlikte olacak. Ona da hepiniz adına 

hayırlı olsun demek istiyorum. Hoş geldin sevgili Mehtap. Bunu açılış konuşması kabul edin 

arkadaşlar ve 03.03.2021 ve 08.03.2021 tarihli olağan meclis görüşme tutanakları hakkında 

düzeltmeye muhtaç bir durum var mıdır sorusunu yöneltmek istiyorum. Yok, herhalde değil 

mi arkadaşlar? Peki, o halde olağan meclis görüşme tutanaklarının kabulünü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  

Gruplar adına söz almak isteyen arkadaşlarımıza yine mümkün olan en kısa sürede 

düşüncelerini ifade etmeleri ricasıyla söz vermek isteriz. Ercan Bey buyurun, 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Değerli arkadaşlar, hepinizi Allah’ın 

selamıyla selamlıyorum, Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. 

  Yine bu ay değerli meclis üyemiz, komisyonlarda beraber çalıştığımız, beyefendi bir 

insan, değerli Tefik KALDIRIM abimizi kaybettik. Bir diğer meclis üyesi olarak oda rahmeti 

rahmana kavuştu, daha önce kaybettiğimiz Bayram abimiz gibi, ondan önce menfur bir 

saldırıda kaybettiğimiz gibi değerli Özgür AKSOY gibi oda rahmeti rahmana kavuştu. Ben 
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bir kez daha ailesine, yakınlarına, Gemlik Belediyesine ve CHP camiasına başsağlığı 

diliyorum, Allah rahmet eylesin.  

Değerli arkadaşlar, kısaca birkaç başlık üzerinde duracağım, fazla uzun değil. Birkaç 

konuyu da ilçe başkanımız ve meclis üyemiz Şamil Bey devam edecek. Evet, ayın 13’nde 

Ramazan Şerefe giriyoruz. Şimdiden bütün ülkemize, İslam Alemine hayırlar getirmesini 

yüce Allah’tan niyaz ediyorum.  

Yine Bursa’mızın Fethinin 695.nci yıl dönümünde Orhan Gazi Han’ı ve onunla 

birlikte o savaşta, o mücadelede bulunan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, 

Fatihalarla anıyoruz. Allah cümlesine rahmet etsin, bütün şehitlerimizin ve gazilerimizin 

ruhları şad olsun ve çok enteresandır deniz şehitlerimizin andığımız günlerde, 

Dumlupınar’daki faciada kaybettiğimiz bahriyelilerimizin, leventlerimizin o acısı 

içimizdeyken, maalesef bu 104 tane emekli amiralin yani yapmış olduğu bu muhtıra 

girişimini, bu darbe girişimini tümünü anımsatan bu yazıyı reddediyoruz. Şiddetle 

reddediyoruz. Biz onlardan ülkemizin Mavi Vatanına katkı beklerken, ülkenin mavi 

vatanındaki savunmasını beklerken, adamlar nelerle uğraşıyorlar. Tabi Cumhurbaşkanımız, 

Savunma Bakanımız ve bütün demokratik güçler ve siyasetçiler bunlara gereken cevabı, 

gereken yanıtı verdiler ama burada anmadan da geçemiyorum. Çünkü adamların işine gücüne 

bak ya, biz memlekette hangi işlerle uğraşıyoruz, memleket nereden nereye gelmiş, 103 pare 

donanmayla Akdeniz’de tatbikat yapan bir Türkiye’de, 104 tane emekli amiral kalkmış neyle 

uğraşıyor. Yani yazıklar olsun diyorum başka bir şey demiyorum. Yazıklar olsun o giydikleri 

kıyafete, yazıklar olsun o ay yıldızlı rütbelerine yazıklar olsun. Başka bir şey değil ya. Bir 

tarafta Çanakkale şehitlerimiz, gittik onların orada makamlarını ziyaret ettik. Adama soruyor 

Gazi Mustafa Kemal Seyit Onbaşı’ya “ne istersin?”, O da diyor ki “ben diyor her şeyi 

devletim için, milletim için yaptım. Hiçbir şey istemiyorum” diyor. E bizimkilere bakıyorsun 

devlete, millete, idareye, herkese ayar vermeye çalışıyorlar. İşte nereden nereye. İşte ikisi de 

gerçek vatan sever kim, gerçek işte bilmem ne kim. Şimdi söylemek istemiyorum, ağzımı 

bozmak istemiyorum mübarek günde.  

Değerli arkadaşlar, şehitler gününde Deniz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve 

minnetle anıyoruz. Otizmli çocuklarımızın bu günlerinde otizmli evlatlarımız, devletimizin 

sunduğu imkânlarla, bu konuda yetişmiş personelimizle, ailelerimizin de bilinçlenmesiyle 

eğitiliyorlar, topluma kazandırılıyorlar. O itibarla bu günde farkındalık olması bakımından 

Otizm Gününü de burada anmak istiyorum. Ve yine ülkemizin siyasi hayatına silinmez 

damgasını vuran, Milliyetçi Hareket Partisinin Kurucu Genel Başkanı Merhum Alpaslan 

TÜRKEŞ’i rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun.  

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanımızın Gemlik’i, Bursa’mızı ziyaretiyle malumunuz 

Bursa şehir hastanesi için bir raylı sistem inşaatı başlatılmış oldu, temeli atılmış oldu. 

Bununla ilgili de bunun Gemlik açısından da bütün ilçeler açısından da faydası var çünkü 

oraya ulaşım artık çok daha kolay hale gelecek. Raylı sistemle direk oraya ulaşım imkânı elde 

edileceği için ben Sayın Bakanımızı ve hükümetimizi bir kez daha şükranlarımı sunuyorum 

Bursa halkı adına.  

Değerli arkadaşlar, yine hain terör örgütü tarafından makamı başında şehit edilen 

Mehmet Selim KİRAZ savcımızı, Yargıtay savcımızı ölüm seneyi devredişinde rahmetle, 

minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun ve teröre yardım, yataklık eden, terörü alkışlayan herkese 

de lanet olsun diyorum. Terör ile hiçbir yere varılmaz. Terörün dini de olmaz, terörün kutsalı 

da olmaz. Terör terördür, terörist teröristtir. Teröristlerle mücadele her alanda yapılıyor, 

yapılacaktır. Bir kez daha şehit Savcımız KİRAZ’ı rahmetle anıyorum. 

 Ve maalesef son dönemde bu vakalardan dolayı ramazan da geliyor ama ne yapalım 

ki burada önemli olan insan sağlığının ve tedbirlerin sağlanmasıdır. O yüzden maske, mesafe 

ve temizliğe dikkat etmek suretiyle ramazanımızı idrak edeceğiz. Şimdiden yine halkımıza 

hayırlar getirmesini yüce Allah’tan temenni ediyorum.  
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Evet, 28 Şubat darbesinde “millete namlusunu çeviren tanka selam durmam” diyen, o 

dava adamı merhum şehit Muhsin YAZICIOĞLU başkanımızı da rahmetle anıyorum. Ruhu 

şad olsun ve cenabı hak bütün şehitlerimize ve ölmüşlerimize rahmet eylesin. 

 Yine ülkemizin son derece değerli halk ozanı ve saz üstadı aşık Veysel  

ŞATIROĞLU’nu da, “benim sadık yârim kara topraktır” dizeleri ile anıyorum. Gerçekten 

kendisi bir hak aşığı ve halk ozanıydı. İçindeki o güzel duygularını bizlere çok güzel hem 

bestesiyle, hem sözleriyle açıklayan çok değerli bir halk ozanımızdı. Ruhu şad olsun, Allah 

rahmet eylesin diyorum.  

Evet, 18 Mart Çanakkale Zaferini hep birlikte kutladık. Hatta Değerli Başkanımızın,  

Meclis Üyelerimizle yapmış olduğu organizasyon ile birlikte bende gitme imkânı buldum bir 

kez daha. Gerçekten orası ülkemizin en önemli tarihi merhalelerinden bir tanesidir. 

Çanakkale’yi bilmeyen, Çanakkale’yi görmeyen bence hiçbir vatandaşımız kalmamalıdır. 

Orada yatan 100 binlerce şehidimizi rahmetle, minnetle andık. Orada Gemliklilerin bulunmuş 

olduğu mezarlık başında ama bütün şehitlerimizi, nereden gelirse gelsin şu ülke için, şu 

memleket için, şu bayrak için, ezanımız için, mukaddesatımız için hayatının baharında 

şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi, Çanakkale şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu 

şeyden dolayı da ben başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu önemli bir ziyaretti. İnşallah tekrarı 

da olur.  

Yine 14 Mart’ta Tıp Bayramını idrak ettik. Sağlık çalışanlarımız, covid 19 ile 

mücadele eden doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız ve her türlü sağlık 

çalışanımıza bir kez daha şükranlarımızı iletiyorum hepimiz adına. Kendilerine medyun-u 

şükranız. Kendileri hayatları pahasına bu hizmeti veriyorlar. Eminim ki bizden istedikleri bu 

temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymamız ve aşı konusunda da hassasiyet 

göstermemizdir. Kendilerine bir kez daha şükranla tebriklerimi, teşekkürlerimi iletirken, 

hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın, şehit düşenlerine de Yüce Allah’tan rahmet 

diliyorum.  

Evet, ilçemizde birkaç konuyla hemen arz edip huzurlarınızdan ayrılacağım. Katırlı 

köyümüzde ve Hamidiye arasında ki o meydana gelen toprak yoldaki kaymanın sebebiyle 

meydana gelen durumu Büyükşehir Belediyemiz kısa zamanda çözmüş ve meseleyi 

halletmiştir.  

Yine sıcak gündemin içerisinde belediyemizin bu 2.nci etapla ilgili, gün geçmiyor ki 

sosyal medya da sosyal içerikli insanların paylaşımlarını görmemiş olalım. Bu konuda biraz 

daha hassasiyet bekliyoruz ve eminim ki bu fonda başkanım para epey birikmiş olması 

gerekiyor değil mi? Bunları biran evvel hak sahiplerine teslim edelim ve halkımızın 

istifadesine, hak sahiplerinin istifadesine biran evvel sunalım diyorum.  

Yine burada daha önce yapımına başlanan arkadaşlar, toplumun hem eğitim amacıyla 

hem sosyal amaçlı bir takım yapılar var. Örnek vermek gerekirse Hisartepe kuran kursu var. 

Maalesef yarım kaldı bu. Şuanda ihtiyaçta var bu binaya yani Müftülükle yapmış olduğum 

görüşmelerde, başkanımızı da ziyaret ettik kendisini. Bu yapıya biran evvel ihtiyaç olduğunu, 

hatta ve hatta burada bir bilgi vermiş olayım. Müteahhitinin kuran kursu yapılmak kaydıyla 

alacağından, geçmiş alacaklarından vazgeçebileceğine dair orada bize ifade ettiler. Eminim ki 

siz devreye girerseniz bu konu daha hızlanır ve bu belli bir noktaya gelmiş olan bu yapıyı 

biran evvel hizmete açarız. Gemlik’imizin bir eksiğini, yine bir diğeri amfi tiyatro. Buda yine 

önümüz yaz. Biran evvel bunun da açık havada insanların istifadesine sunulmasını. Yine 

Umurbey’de yapılmış olan bir yapı var. Bu mescit olarak yapılmış ama ne olarak yani ne 

olarak kullanılacaksa bunların da artık tamamlanıp halkımızın hizmetine verilmesi konusunda 

temennimizi ve dileğimizi iletiyorum.  

Ben huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken, değerli meclis üyemiz ve İlçe Başkanımız 

Şamil YİĞİT’e konuları tamamlamak üzere müsaadenizle sözü bırakıyorum Başkanım. 
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--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Önce gruplar adına konuşmayı 

tamamlayalım ondan sonra memnuniyetle Sevgili Şamil YİĞİT’e söz vereceğiz. Buyurun 

Sevgili DURDU,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Divan, Muhterem Meclis Üyesi arkadaşlarım, 

kıymetli misafirler. Hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına en kalbi duygularımla 

selamlıyorum. 

 Sözlerimize başlamadan önce bizler için çok anlam ifade eden, yol başımız olan, ülkü 

ocaklarının ve Milliyetçi Hareket Partisinin Kurucu Lideri, dokuz ışık doktrininin baş 

teorisyeni, Türk milliyetçiliğini siyasallaştıran, Türk milliyetçiliğini Türkiye’de siyasal ve 

kurumsallaşmasına vesile olan, ülkemizde milyonlarca vatan evladının yetişmesine vesile 

olmuş olan merhum başbuğumuzu rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Manevi 

huzurlarında saygıyla eğiliyorum.   

11 ayın Sultanı dediğimiz, içerisinde Kadir Gecesini de barından, âlemlere rahmet 

olarak kurtuluş reçetemiz olan, Kuranı Kerim’in inmiş olduğu şerefli ayın Ramazan-İ Şerifin, 

bütün âlemlere rahmet getirmesini yüce cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz.  

Bir kaybımız daha oldu, Tevfik abiyi ben Allah için seviyordum. İyi insandı. Kalben 

üzüldük. Allah rahmet eylesin İnşallah. Ailesine, bütün sevdiklerine ve Cumhuriyet Halk 

Partisine ve belediyemize ve belediye meclisimize başsağlığı dileklerimizi Milliyetçi Hareket 

Partisi Grubu adına iletmek istiyorum.  

Bursa’mızın fetih yıl dönümünü heyecanla idrak ettik. Bursa’nın fethinde başta Orhan 

Gazi Han olmak üzere ve beraberinde ki bütün gazi dervişlerin, alperenlerin ve bütün 

şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 

Sözlü iki önergemiz olacak Sayın Divan. Bir tanesi, haince ve şerefsizce makamında 

şehit olan çok değerli Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı rahmet ve minnetle 

anıyorum. Bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Şehitlerimize uzanan ellerinde kırılmasını 

temenni ediyoruz.  Sağ tarafımızda Şehit Mehmet Selim KİRAZ’ın bir anıtı yapıldı. 

Zannedersem o parka o isim meclis kararıyla verildi mi verilmedi mi çok emin değilim. Şayet 

parkımıza Şehit Mehmet Selim KİRAZ ismi verilmediyse sözlü olarak önergemiz olsun. 

Lütfen kabul olursa seviniriz ve o parka da belirgin Şehit Selim KİRAZ’a yakışır bir isimde 

yazılmasını sözlü olarak önermek istiyoruz. Bu önergemizin de değerlendirilmesini rica 

ediyoruz.  

Beraberimizde daha önceden köy tüzel kişiliklerine ait olan mahalle olduktan sonra 

belediyemize intikali olması gereken mülklerin, envanterinin bütün parti gruplarına 

verilmesini rica edeceğiz. Buda bir sözlü önergemizdir.  

İlçemizde Balıkpazarı Mahallesi 1 Nolu ve 2 Nolu Caddesi üzerinde bulunan bazı 

elektrik ve telefon direklerinde ekteki görsellerde arkadaşlarımız rica etsek yansıtırsalar 

seviniriz. Gelir birazdan, eski ve deforme olmuş, demirleri korozyona uğramış, yıkılma 

tehlikesi ile karşı karşıya olan, muhtemel bir doğal afet ve bu direklerin yıkılması sonucu 

ambulans, itfaiye vb. araçların ulaşımının engelleyeceğinden dolayı belediyemizden biran 

önce bu konuda tedbir almasını veya alınmasının sağlamasını da rica ediyoruz. Bunlar son 

derece endişe verici görüntüler. 

 Ve beraberinde Gemlik sanayi şehri, Türk Metal Sendikamız Sendika olması itibari 

ile de çok büyük bir kitleye hitap etmektedir. Bu arkadaşlarımız kendi mülklerine ait olan bir 

mülkiyetleri var. Burada çok fonksiyonlu bir tesis düşünüyorlar, burasının konuttan bu 

fonksiyonu ifa etmelerine uygun bir plan değişikliğini de rica edeceğiz  

Ve beraberinde Alpaslan EKER arkadaşımızın sunumunu yapacağı izninizle, çevre 

yolu girişinde ki toptancı halinin doğusunda kalan 1/1000’lik planına göre, sanayi tipi işlere 

uygun, 11302 metrekarelik alanın yapılması tasarlanan ilçemizin bölgede marka değerini 

arttırmak, ilçe ekonomisini esnaf ve sanatkârlarımıza katkı sağlamak amacıyla örnek bir 

çalışma yaptığımız Gemlik Sanayi Sitesi projemizin değerlendirilmesini ve ilçemize uygun 
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şekilde geliştirilerek uygulamaya alınmasını talep ediyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile 

olmasını diler teşekkür ederim. 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Bizde teşekkür ederiz Sevgili 

DURDU. Evet, İyi Parti adına sevgili Sedat AKKUŞ. Mikrofon verelim arkadaşlar yerinde 

konuşacak herhalde Sedat Bey, 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Sevgili Başkan, kıymetli Meclis Üyeleri. Bende İYİ 

Parti Grubu adına ve şahsım adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

İstiklal Marşının 100. yılını, 14 Mart Tıp Bayramını, 18 Mart Çanakkale Zaferini, 

Nevruz Bayramını, Dowm Sendromlular Gününü, Avukatlar Gününü ve geçirmiş olduğumuz 

Mübarek Beraat Kandilini en içten dileklerimle kutluyorum.  

Belediyemizin acı kaybı Tefik KALDIRIM abimize, ilçemize uzun süreler hizmet 

vermiş Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlüt AVCI’ya, merhum Alparslan TÜRKEŞ’e 

ve merhum Muhsin YAZICIOĞLU’na da Allah’tan rahmet diliyorum.  

Tefik KALDIRIM abimizin yerine gelen Mehtap Hanımı bizde tebrik etmek isterdik 

ama, fakat bu noktada bir haksızlık olduğu kanaatindeyiz. Burada da bir hukuki girişimimiz 

oldu. Bu sonucu bekleyip doğru kişiyi tebrik etmeyi umuyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile 

olmasını temenni ediyorum. 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederiz Sevgili Sedat 

AKKUŞ. Buyurun Sevgili Emir BİRGÜN, 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  Sayın Başkan, değerli divan, değerli Meclis Üyesi 

arkadaşlarım, Gemlik’imizin değerli basın çalışanları, değerli izleyiciler. Bende Cumhuriyet 

Halk Partisi Gemlik ilçe örgüt adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.  

Meclisimizin değerli üyesi, çok yakın arkadaşımız, burada 2 yıldır birlikte öncesinde 

ki 3 yılı da birlikte geçirdiğimiz, Gemlik ile ilgili birçok faydalı kararda imzası olan Tefik 

KALDIRIM arkadaşımızı yakalandığı o kötü hastalık sonucu kaybettik. Çok üzüntülüyüz. 

Ailesine başsağlığı diliyoruz, sizlere de başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Onun 

yerine meclis üyesine davet edilen Mehtap arkadaşımıza da başarılı çalışmalar diliyorum. 

Faydalı olmasını diliyorum. 

 Tabi ülke gündemine baktığımız da ben 4-5 ana kalem görüyorum. O da şu ki 

demokrasi. Biz demokrasimizi ne kadar ilerletirsek, ne kadar hepimiz demokrasi içimize 

sindirirsek ne içimizde darbe girişimcileri olur, ne bir darbeye cesaret edenler olur, ne de 

bunun arkasından gelen rantiyeciler olabilir. Hepimiz demokrasiye sahip çıkmamız lazım. Her 

şekliyle. Buna inanırsak ve demokrasinin günün birinde hepimize gerekli, lazım olabileceğini 

düşünürsek ve bu konuda ben tüm arkadaşlarımdan demokrasiye sahip çıkmalarını diliyorum.  

İkinci bir önemli konusu ise terör tabi ki. Terörü yıllardır yaşıyoruz, 1984’lü yıllardan 

bu yana çok ciddi bir sıkıntımız ülkemiz adına. Şehitlerimiz oluyor, gazilerimiz oluyor, yetim 

kalan öksüz kalan çocuklarımız oluyor. Bu konunun da biran önce çözülmesi için hep beraber 

hareket etmemiz gerekiyor arkadaşlar.  

Bir başka önemli konu Pandemi. Son günlerde çok yaygınlaştı. Nereden ne şekilde 

bulaş olduğu belli olmuyor. Geçtiğimiz ay, bu yapılan son meclis toplantısında, Mart 

meclisinden sonra ki gün bende bu salgına yakalandım ve Allah’a şükür hafif bir şekilde 

atlatıp sizlerle tekrar beraber oldum. Allah kimseye yaşatmasın. Hepinize sağlıklı günler 

diliyorum ama çok dikkatli olmamız gerekiyor.  

Bir başka önemli konu da hepimizin belini büken dövizdeki hareketler ve yüksek faiz 

ve işsizlik ve salgından dolayı etkilenen esnafımız. Dilerim bunlarla da ilgili de biran önce 

çözümler bulunur ama döviz hareketlerinin ve faizin arkasında ki lobilerinde biran önce 

ortaya çıkartılması, ülkemizin çok daha hızlı refaha kavuşacağı inancıyla, bu ay ki alacağımız 

kararların faydalı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Bizde çok teşekkür ederiz Sevgili 

Emir BİRGÜN. Evet, buyurun Sevgili Şamil YİĞİT, 
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--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri, 

kıymetli daire müdürlerimiz. Biz evet bu ay ki meclisimize acı bir kayıp ile başladık. Buradan 

Tefik abimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yani Kumla’da yaşayan ve Paşa Tefik abiyle anılan 

abimize bizde Ak Parti grubu adına, aynı zaman da İlçe Başkanlığı adına üzüldüğümüzü ve 

vefatından dolayı da. Allah edebi mekânın da istirahatini sağlasın diyorum. Güzel insandı, iyi 

yâd ediyoruz. Çalışkan bir insandı. Tekrardan Allah rahmeti ile muamele eylesin. 

Şimdi Gemlik’te daha önceden müjdesini vermiş olduğumuz ve yol, kavşak 

ihalelerinin bittiğinin müjdesini vermek istiyorum. Biliyorsunuz yerli otomobilin, TOG’un 

Gemlik’e kazanımından dolayı, şimdi bu TOG’dan sonra gelecek Gemlik’in faydaları ve 

avantajlarını ele aldığımız da Kurtul kavşak projesi, Engürücük kavşak projesi, yine Kurşunlu 

çevre yolunun düzenlemesi ile birlikte Alemdar caddesinin de ihalesinin yapıldığı. Son 

dönemde de 14. Karayolları Başkan Vekilimizin bizlere göstermiş olduğu ihalesinin de 

tamamlandığı, ufak bir kamulaştırmaların kaldığı, yerinde de tespitlerini ve incelemelerini 

yapmış olduğumuz, bunun da en yakın zamanda başlayacaklarını buradan müjdeleyeyim diye 

söylüyorum.  

Yine Gemlik’imizi ve Bursa’mızı gerçekten ilgilendiren, Gemlik’imizin de şehir 

hastanesine ulaşımını kolaylaştıracak, milletimizin, toplumumuzun ve şehrimizde ki bütün 

hemşerilerimizi de ilgilendiren bir açılışı gerçekleştirmiş olduğu Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanımız Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU Bakanımızın emek yüksek hızlı gar şehir 

hastanesi raylı sistem 4 istasyondan oluşup, 6 km uzunluğunda olacağını ve ulaşımı da 

rahatlatacağını Gemlik’imize de, Bursa’mızı da güzel hizmetlerin neticesini gördüğümüzü 

söylemek istiyorum.  

Yine son dönemler de Kumla kayık sahipleri ve Amatör Balıkçılar Kültür Dayanışma 

Derneği ile yapmış oluğumuz görüşmeler neticesinde, malum sizler de biliyorsunuz bizlerin 

de takip etmiş olduğumuz da kıyıda işte tonoz diye tabir ettikleri,  kayıkları bağlama yerleri 

ile alakalı son dönemlerde girişimlerle alakalı yapılan Zafer Vekilimizin,  Milletvekilimizin 

çalışmaları yine Milletvekilimiz Ahmet KILIÇ’ın çalışmaları ile birlikte Genel 

Müdürlüklerimiz, Bakan Yardımcılıkları ile konuşuldu. En kısa zamanda inşallah çözüme 

kavuşturulmasını bekliyoruz. Toplu bir çözüme inşallah kavuşturulmasını bekliyoruz ama 

kayıkçı sahiplerine inşallah bu senenin de orada durabileceklerini müjdesini aldık. Tabi ki 

sezon açılmadan önce de bunların da söylemek gerekiyor. Sezon açıldıklarında sıkıntı 

yaşamasınlar diye çekecek yerlerimiz olsun diye.  

Yine Gemlik’imize kattığımız faydalardan bir tanesi Spor Bakanlığımızın çalışmaları 

ile birlikte, Gemlik’teki 8 tane amatör kulübümüze 5’er bin liralık nakdi yardım çekleri de 

geçtiğimiz haftalar da spor kulüplerinin ellerine ulaştırıldı. Bunun da spor kulüplerimize 

inşallah destek noktasında bizim gençlerimize, bizim gençliğimize ve sporcu camiamıza güzel 

hizmetlerle de inşallah bizlere geri dönecektir.  

Evet, bahsettik Pandemi, Pandemi, Pandemi, Pandemi. Maske, mesafe ve temizlik 

hijyen kuralları bizde çok önemli. Bu maske ve mesafe, temizliklerle birlikte yapmış 

olduğumuz, Pandemi aslında yapabilecek bütün önceliklerimizi biraz değiştirmiş vaziyetteyiz. 

Bu önceliklerimiz birazcık can, birazcık yapılacaklarımız, birazcık hizmetimiz. 

 Tabi son dönemlerde görmüş olduğumuz dış odakların, şer güçlerinde malum neler 

yapmaya çalıştıklarını, uyumadıklarını her zaman alttan kaşımaya çalıştıklarını, altını oymaya 

çalıştıklarını. Emir abimiz bahsetti dolarda, Euro da, kurda yapılmak istenen 

beceremediklerini başka bir şekilde yapmaya çalışan bu milletin feraseti ile birlikte, dimdik 

ayakta duran bir toplumun fertleriyiz.  

Yine Ercan abimiz kısmen bahsetti ama ülkenin gündeminde çok önemli bir yer tutan 

104 amiralin, emekli amiralin kendince darbe girişimi gibi muhtıra vermeye kalkmaları, 

milletin seçilmişine ayar vermeye kalkmaları, sözde kendilerinden bildiri yayınlaması küresel 

şer odaklarının uyumadıklarını, hala takip ettiklerinin göstermektedir. Bizde buradan 
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lanetlediğimizi, bunun bu milletin seçilmiş iradeye bunu yapamayacaklarını söylemek 

istiyorum.  

Son dönemde bizlerin de haberlerden ve gazetelerden seyretmiş olduğumuz sosyal 

konutlarla alakalı sizlerin de takibi yapmış olduğunuz, bizlerin de izlemiş olduğu ikinci etapta 

ki daire sahiplerinin, hak sahiplerinin ne zaman teslim edileceği, bu hak sahiplerinin ne zaman 

yerine oturacakları ile alakalı. Malum seçildiğimiz günden bu güne kadar işte sosyal konuttur, 

kentsel dönüşümde kalmaktadır, işte şeyden çıkartılacaktır. Biz burada ilk günde söylemiş 

olduğumuz gibi milletimizin yararına, vatandaşımızın yararına bütün yapılacak projeler de 

“biz varız” dediğimiz gibi. Siz ve birlikte yapmış olduğumuz konuşmalarda “yarın biz kredi 

çıkartacağız. Siz destek verecek misiniz” dediğinizde bu meclisteki bütün meclis üyeleri ile 

birlikte oy birliği ile geçmiş, peyder pey ödemek koşuluyla almış, 9 milyon TL’lik 2. etabı 

bitirmeyle alakalı aldığımız kredilerimiz vardı ve bunlarla birlikte 1. vaadimizi verdik “şu 

zamanda teslim edeceğiz.” 2. vaadimizi verdik “şu zamanda teslim edeceğiz.” 3. zamanı 

verdik “şu zamanda teslim edeceğiz” diye sözleriniz var. Biz en son toplu konuttaki 

arkadaşlarımız, vatandaşlarımız yani bizi seçen milletimiz şunu soruyor “ne zaman teslim 

alınacak? Ne zaman biz yerleşmeye başlayacağız?”. Bizde merak ediyoruz.  

Yine son dönemde yapmış olduğunuz hizmetlerle alakalı bir minimum açılışlar 

gerçekleştirdiniz. Yani 2 yıllık belediye hizmet döneminde yapmış olduğunuz açılışlarda 

öncelikle şunu söyleyeyim. 1 tane temel attığınızı ve bu temelde harcı kardığınızı, inşallah 

kurdele kestiğinizi bizde görmek istiyoruz.  

Yine kreşle alakalı ufak bir şey söyleyeceğim. Kreş, Tomokaydan çevrilip halka ve 

millete kazandırılan, şuanda da sağlık çalışanları ücretsiz çocuklarını orada eğitim verilen, 

okul öncesi çocuklarında yetişmiş olduğu, yetiştirdiğimiz evlatlarımız orada eğitim 

görmektedir. Gönül isterdi ki genel başkan geldiğinde kurdeleyi çocukların yanında birlikte 

kesmesini, birlikte çocuklarla var olmasını göremedik yani. 

 Yine yaşlı konuk eviyle alakalı, Bursa Büyükşehir Belediyesinden tamamı restore 

edilip sonradan sizlerin de yenileyerek, içerisinde ekipmanları yaşlı konuk evine çevirecek 

şekilde yapmanız ve milletin, yaşlılarımızın, geçtiğimiz günlerde yaşlılar haftasını da 

geçirdiğimiz günlerde de yani yapılması güzel ama temelini sizin atmasını beklerdik. 

 Yine halk marketimiz eskiden kullandığımız sevgi mağazası dediğimiz, sevgi 

mağazasından dönüştürülmüş veya sevgi mağazasına atıfta bulunmuş veya benzer. İsmi halk 

mağazası olur, halk market olur, sevgi mağazası olur. Bunların ihtiyaç sahiplerine olması 

elbette ki mümkün daha fazla yapılsın ve bunlarla birlikte bizlerde desteklediğimizi 

söyleyelim.  

Yine hasta nakil aracı ve bizim engelsiz taksiyi de bizlerde grubumuz adına, ilçe 

başkanlığımız adına destekliyoruz. Olumlu projeler olduğunu vurguluyoruz. İnşallah bizde 

sizlerin temel attığınız ve beraber kurdelelerini kestiğimiz günleri yâd ediyoruz, bekliyoruz 

inşallah.  

Meclisimiz te aldığımız kararlar, alacağımız kararlar önce Gemlik’imize sonra 

Bursa’mıza, ondan sonra da ülkemize hayırlar getirsin diyorum. Teşekkür ediyorum 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ediyoruz Sevgili 

Şamil YİĞİT. Buyurun Sevgili EKER, 

--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri, Sevgili 

Gemlikliler. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 

söz almış bulunmaktayım. 

 Malum ilçemizde imalat, üretim yapan esnaf ve zanaatkârlarımız atölye vb. gibi 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yer, mekân olmadığından dolayı ilçemizde ara sokaklarda, 

konut yaşamının, aile yaşamının olduğu yerlerde iş yeri açmak zorunda kalmıştır. Bu durum 

hem o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın gürültü, otopark vb. nedenlerle rahatsız etmekte, 
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hem de esnaf ve zanaatkârlarımıza rahat çalışma olanağı sağlanamadığından ticari ve 

psikolojik kayıplara neden olmaktadır. 

 Ayrıca ilçemiz jeopolitik konumu gereği Marmara Bölgesinde önemli bir konuma 

bulunmaktadır. İlçemizin devamlı büyüyen nüfusu göz önüne alındığında daha modern, daha 

konforlu ve marka şehir Gemlik için birden fazla standartlara uygun, kaliteli sanayi siteleri 

yapılması zaruridir.  Çevre yolu gelişinde, toptancı halinin hemen doğusunda kalan 11.300 

metrekarelik bir alan vardır. Bu alanın 8.300 metrekarelik parseli Gemlik Belediyesine aittir. 

1/1000’lik plana göre sanayi tipi, atölye tipi gibi işlere uygun olan bu bölgeye Milliyetçi 

Hareket Partisi Grubu olarak yeni bir sanayi sitesi projesi hazırladık.  

Toplam 11.300 metrekarelik alanı bu yer imar durumuna göre emsali 0,75, kapalı 

kullanım alanı da maksimum 8.475 metrekare olmaktadır. Biz ise hazırladığımız bu tasarım 

ve projede daha kullanışlı ve modern bir sanayi sitesi olabilmesi için toplam 3.500 metrekare 

taban alanlı, 6.200 metrekare inşaat alanı olmak üzere bir tasarım yaptık. Toplam 100 

metrekarelik 60 adet işyeri tasarlandı. Yine teknik ihtiyaçlara göre standartlar arttırılabilir, 

azaltılabilir. Yani söz konusu yerin %70’i açık alan, %30’u ise kapalı alan şeklinde 

tasarlanmıştır. 

 Ayrıca içerisinde 100 metrekarelik lokanta, 100 metrekarelik ibadethane, 65 

metrekarelik büfe, çay evi düşünülmüştür.  

Bir sanayideki işletmecilerin işletme giderleri içerisindeki en büyük kalem değerli 

meclis üyeleri tabi ki elektrik gideridir. Biz bunu da düşünerek bu projenin bir faydası da 

esnafımızın elektrik giderlerinin azaltacak olmasından dolayı, doğa dostu yenilenebilir enerji 

çeşitlerinden olan güneş enerjisi sistemlerinden faydalanacağız. Çatılarda kullanılacak olan 

1.800 adet güneş panelleri ile 600 kilovat kurulu güç kapasiteli bir sistem tasarladık. 

 Bir işyerinin aylık ortalaması bu tip yerlerde yaptığımız araştırmalarda 3.500 kilovat 

civarı elektrik enerjisi ihtiyacı. Bu sistemle ise aylık ortalama her iş yeri 1.750 kilovat 

elektriği kendi üretmiş olacak. Yani böylece %50 elektrik tasarrufu elde edecektir. Bu 

sistemin yine amortisman süresi 4 yıl olacaktır. Yani 4 yılda kendi maliyetini çıkaracaktır.  

Projenin diğer bir faydası ise yağmur suyu toplama sistemi ile su tasarrufunun 

sağlanması. Geniş çatı alanlarındaki kullanım uygunluğu, maliyetinin düşük olması, bu 

projemize uygulanabilir olmasını sağlamıştır. Bölgemizdeki hesaplamalar dikkate alındığında 

bu sistem ile yılda 2.400 ton yağmur suyunu kullanmış olacağız. Buda projemizdeki 60 adet 

işyeri düşünüldüğünde her iş yeri için 40 ton su tasarrufu sağlamış olacağız.  

 Şimdi müsaade ederseniz kısa bir videomuz var bir buçuk dakikalık. Ondan sonra da 

iki cümleyle bitirmiş olacağız. Arkadaşlar videoyu açar mısınız? 

Slayt yapıldı.  

Teşekkür ederim. Burada bunu hazırlarken tabi ki yolların genişliğine, özellikle donatı 

alanlarına çok dikkat ederek hazırlandı. Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bu yeni sanayi 

sitesi projemizin önergesini veriyoruz. Uygulanmasını da talep ediyoruz. Teşekkür ederim. 

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

EKER. Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok, toplantıya başlayalı 1 saat oldu bu 

salona gireli. Dolayısıyla teklifler başlığına geçmeden izniniz olursa, uygun görürseniz bir 10 

dakika mola verelim istiyorum. Hem havalandırmış olalım içeriyi. Uygun mudur arkadaşlar? 

Peki, 10 dakika mola 

 

 

 II. OTURUM  

         --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Evet, devam edebiliriz herhalde 

arkadaşlar. 2. etapla ilgili bir soru geldi. Aslında şuan 2. etapta konutlarını bekleyen 

yurttaşlarımızın üye olduğu bir whatsapp grubu var. Oraya başkan yardımcımız sevgili 
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Zeynep’te üye, vatandaşlarımız bilgi alıyorlar. Gruba üye olmayan varsa diye sizi de 

bilgilendirmek adına cevap vereyim. 1 Haziranda Allah nasip ederse anahtar teslim edip 

“buyurun” diyeceğiz. İnşaatlar zaten bitmişti arkadaşlar biliyorsunuz. Orada sadece alt 

yapının geçmesi, bu alt yapının geçmesi konusunda da kot farkı sebebiyle de istinat 

duvarlarının önceden yapılması gibi bir durum uzattı konuyu biraz. Yoksa kaynağı da hazır. 

Oradan elde ettiğimiz geliri başka bir yerde kullanmıyoruz zaten. Bir hesapta birikiyor, özel 

hesapta. Dolayısıyla da 1 Haziran tarihini Allah nasip kısmet ederse vatandaşlarımıza 

“buyurun” diyeceğimiz tarih olarak görmenizi istiyorum.  

                 Sözlü önergelerle ilgili elbette yazılı önergelerle birlikte havalelerini yapacağım. 

Kontrollerini yapalım. Memnuniyetle geri dönüşte yaparız.  

                 1 ve 2 nolu caddelerle ilgili çok böyle hani üstüne bastın durumu oldu. Sevgili 

DURDU sizden geldi galiba değil mi soru? 1 ve 2 nolu caddelerde elektrik direklerinin 

tamamı kaldırılacak arkadaşlar. Yer altına alınacak. İhale kapsamı içerisindeydi zaten 

UEDAŞ’ın bu yıl içinde yaptıracağı işlerdendi. Uzun süredir görüşüyoruz. Şimdi onlar 1 ve 2 

nolu caddelerde bir planlamayla elektriği alta alacaklar. Hatta BUSKİ “bizde orada 

hatlarımızı yenileyelim” demiş. Aynı anda o da yapılacak. Bizde hızlıca o alanda bizim 

yapacaklarımızı Fen işleri eliyle gerçekleştireceğiz ve çok stratejik bir güzergâh biliyorsunuz. 

İşte birini kazdığımızda diğerini ve deniz tarafını ulaşıma bırakmak suretiyle sonra 

değiştirerek elbette, yaz gelmeden işi bitirip çıkmak istiyoruz. Çok yakında kazma vurulacak 

oraya elektrik konusunda.  

                Tonozlarla alakalı ya da şöyle diyelim hani geçici tekne bağlama yerleri ile ilgili 

sevgili Şamil Başkanım bu konuda sizin takibinize muhtaç bir durum var. Çünkü bizim Sahil 

Güvenlik Komutanlığımızın bizden talep ettiği şekli ile yazdığımız yazılara olumsuz cevap 

geldi maalesef. “Bunu siz yapamazsınız” dendi. İlçe kaymakamımıza da söyledik, vekilimize 

de söyledik. Bu konuyu izinler konusunda toparlayıp, sonra ister bize getirsinler imalatı yapın 

diye, ister Büyükşehir belediyemize gocunmayız ama vatandaşın deniz üzerinde tekne 

bağlamak konusunda bir mağduriyet yaşamamasını sağlamak adına böyle bir girişim 

gerekiyor.  

          Sevgili Alpaslan EKER bir proje yapmış ama ya emeğine sağlık, uğraşıyorsun böyle 

şeylerle. Mesleğin olması da itibariyle yeteneklisin. Ama yerle alakalı bir sorsaydın yani belli 

ki bilmiyormuşsun. Biz orada lisanslı depoculuk yapmak istiyoruz o alan üzerinde ve 2 

milyon 469 bin zeytin ağacı varlığı ile Gemlik zeytinin buna ihtiyacı var. Elimizdeki en 

kıymetli ve önemli lokasyon da orası. Bunu da duyurduk zaten daha önce. Ticaret Borsamızla 

birlikte de o depoyu müştereken nasıl yaparızı çalışıyoruz. Orası öyle bir yer.  

            Sevgili Şamil YİĞİT, bugünkü konuşmanda da anladığım kadarıyla daha önce basına 

konu ettiğin haliyle yapılan hizmetlerin Cumhuriyet Halk Partisinin şimdiki yönetimin, 

belediyenin hizmetleri değil. İşte bir rötuş yapmak suretiyle Ak Partiye ait hizmetler aslında 

bunlar demeye çalıştın. Bir kere bilmediğini düşünmek istemiyorum. O huzurevi, yaşlı konuk 

evi dediğimiz yer çok uzun yıllar önce yapıldı. Kurşunlu Belediyesine bir kurumumuz 

tarafından yapılıp bağışlanan bir yer orası. Kurşunlu Belediyesi döneminden bize devir olmuş 

yerlerden biri. Geçtiğimiz dönem belediye başkanı “biz burada bu işi yapamayız, beceremeyiz 

dolayısıyla verelim Büyükşehir’imiz yapsın” deyip yaşlı konuk evini yapmak şartıyla 

Büyükşehir Belediyemize devretmiştir. O amaçla kullanılmıyordu. Amacı dışında kullanıldığı 

haliyle de kullanılmaktan vazgeçilince, bizde bir yazı yazdık dedik ki “Verin mülkümüzü 

geri.  Biz de yaşlı konuk evimizi yapalım.” Dolayısıyla aslında tebrik ve taktir etmenizi 

bekliyorum. Yıllardır orada olup da bu hale dönüştürülememiş yeri, 5 ayda hallettik. Çok 

şükür bak artık yaşlı konuk evimiz var.  

            Çocuklar şeyin var mı görüntüleri, Tomokayın bulunduğu yerin. Eski tıbbi 

görüntüleme merkezinin. Gurur kaynağım benim o. Yer arardık. Yandaşta bir müteahhit bulur 

milyonlarca lira para harcayıp öyle yapardık kreşi. Yok, öyle yapmadık. Bak böyle devir aldık 
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biz, bizden önceki yönetimden bu yeri. Şimdiki halini de gösterin çocuklar ve birde şunu da 

bilmenizi isterim. Kulakları çınlasın Sevgili Mehmet TURGUT başkanımız döneminde temeli 

atılmış bir yerdir sosyal yaşam merkezi ve o bina ve büyük bir iftiharla söylüyorum ki 

açılışını dönemin Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı sevgili Deniz BAYKAL yapmıştır. 

Büyük ölçüde borcunu da Cumhuriyet Halk Partili dönemin belediyesi Fatih Mehmet GÜLER 

aracılığıyla ödemiştir. Yani işte bak açılışın fotoğrafı. Sevgili BAYRAKTAR, bir fotoğraf 

geriye gelin arkadaşlar yani bir daha gösterelim neyi devir aldığımızı. Bak o fotoğraf tarihinde 

olan yerden geriye kalan buydu, bunu yaptık.  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  Değerlendirilmiş oldu. 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Evet, yani şimdi kapalı katlı otoparkın 

üzeri yıllardır boş duruyor arkadaşlar. Güneş diye kimse oraya arabasını çekmiyor. 20 cm 

asfalt kaldırdık üzerinden hiç kullanılmayan. 20cm 2.500 metrekarede 1.200 ton asfalt ediyor. 

E üzerine hiç sahip olamadığımız, bireysel sporların yapıldığı 4 tane büyük salon ortaya 

çıkartıyoruz 2.500 metrekare. “Bravo” demek lazım başka bir şey değil. Dolayısıyla imtina 

etmeyin iyi olan şeyleri alkışlamaktan. Biz Adalet Ve Kalkınma Partisi de yapmış olsa bunu 

yapmayı, bunun karşılığını vermeyi bilen insanlarız. Konuya böyle yaklaşın, işler bizim 

işlerimiz yani bu kötü durumu alıp, Gemlik’in kullanımına sokma neresinden bakarsanız, 

eleştirmek yerine taktir edilmeyi hak ediyor. Böyle bakın konuya diye rica ediyorum.  

Mehtap ÜNLÜ’nün meclis üyeliğine ilişkin İYİ Partinin bir itirazı var. Doğal 

haklarıdır. Bunu yargıya taşıma hakları vardır ama konunun muhatabı Mehtap ÜNLÜ 

değildir. Konunun muhatabı yerel yönetim değildir. Konunu muhatabı Cumhuriyet Halk 

Partisi değildir. Yasa çok net şekilde 28. maddenin Mahalli İdareler yasasının 28.maddesinin 

2. bendi “hangi siyasi partiden eksilme olursa, o siyasi partinin üyesi gönderilir” yazıyor. Yazı 

İşleri Müdürlüğümüz yazdı yazıyı. “Sırada ki kimse yollayın bize” dedi. Mehtap ÜNLÜ’nün 

ismi geldi. Bizde davet ettik. Onunla çalışmaktan, bundan sonra ki süreçte de büyük mutluluk 

yaşayacağız ama saygı diliyoruz elbette. Bunu yargıya taşımanız noktasında da müspet  

bakarız. Niye yaptınız diye de üzülmeyiz. Bilmenizi isterim. Konu yargının işidir dolayısıyla, 

yasa bize ne emrediyorsa onu yaptık. Gelen ismi de davet ettik. 

 Sevgili BARUTÇUOĞLU, eğer senin içinde uygunsa Tevfik abimizin ruhuna bir 

Fatiha yollayalım, ona olana sağlayacak iki kelam et. Hem de çiçek sunalım Tevfik abimizin 

manevi huzurunda istiyoruz.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım izin verirseniz gündem dışı ….. 

 --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Olur olur elbette. Sevgili 

DURDU, Ercan abiyi kaldırdık ayağa,  seremoniyi tamamlayalım ondan sonra. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Allah gani gani rahmet eylesin. Tevfik abi 

sanki burada içimizdeymiş gibi, şu resmi buraya gelince de daha bir içime bir his geldi. 

Kendisine Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Şimdi bir insan dünyaya gelir, belli bir ömrü 

vardır onun Allah’ın takdir ettiği. Onu yaşar ve bu dünyadan ayrılır. Herkes bir misyon 

yüklenmiştir. Allah herkese bir misyon yüklemiştir. Bir şeyi yapması gerekir. İşte yaşayacak, 

büyüyecek efendim,  çoluk çocuk sahibi olacak, bir şeyler yapacak. Ondan sonra o sayılı 

nefesler tükendiğinde yeniden geldiği yere, yani ahiret âlemine göç edecek. Kendisine bu 

çıktığı yolda Cenap Hak’tan rahmet diliyoruz ve bütün ölmüşlerimize, kaybettiğimiz bütün 

değerlerimize birer dua etmek üzere âmin.       

   Dua Yapıldı.  

 --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Evet, çiçek sunacağız doğru. 

Şamil Başkanım, ben tam anlayamadım özür dilerim. Osman Başkandan müsaade isteyelim. 

Önce siz mi konuşmak istiyorsunuz? 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ……………..   
--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Acelesi varsa buyursun fark etmez 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı Buyurun 
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--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle, bizim eleştirelimizi yaparken malum 

yapılanları, açılışları niye yapıldığını sorgulamadık. Yaptığınızı da yargılamadık. Bizim 

sadece bu hizmetlerin kimin zamanında yapılanı hatırlatmak istedik. Şimdi şunlar için 

söylüyoruz, nasıl ki Mehmet TURGUT sağ burada. Mehmet TURGUT burada bir kurdele 

kesti. Evet, ondan sonra seçimde, 2019 yerel seçimlerinde Deniz BAYKAL Başkan gelip 

burada yeni bir kurdele, 2. bir kurdele kesildi. Burada ki kıymetli Aydın abide var, Ercan abi 

de ne olduğunu iyi de hatırlıyorlar. İki tane açılış yapıldı burayla alakalı. 

 Yine Kurşunlu ile alakalı Bursa Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu 

restorasyondan sonra yine onların yapmış olduğu restorasyon yenileme çalışmalarından sonra 

bir kurdele kesildi. 2. kurdeleyi yaşlı bakımıyla alakalı kesildi. “Bu kötü bir proje” demedim 

orada çıktığımda. Sizin ne zaman temel atacağınızı, ne zaman kurdele keseceğinizi. 

Tomokayın hali bizler de gördük. Bizler de diyoruz ki “iyi bir hal demedik” bunu da 

söylüyorum. “İyi bir hal, iyi bir görüntü” demiyoruz. Bizler diyoruz ki mesela burada 

konuştuk. İsmini keşke Uğur Böcekleri vermeseydiniz. “Anket yaptık bu çıktı” dediniz. Ben 

olsam başka bir şey kullanırdım. Tercih sizindir.  

Yine yapılan uygulama kazandırmaksa, milletin malını millete kazandırmaksa, 

uygulama siz böyle ön gördünüz sıkıntı yok. Bizim sadece söylediklerimiz “sizin ne zaman 

temel, sıfırdan başlayıp ne zaman biteceğinizi ve ne zaman bu temelleri bizlerin göreceğini 

sorduk” aslına bakarsak. Bizim de söylediklerimizi gazete de dersiniz, şey dersiniz derken. 

Ben kendi sosyal medyamdan paylaşmış olduğum bir durum yani “at ayvazın namı 

Köroğlu’nundur”.  Atta bizim Köroğlu da bizim.  Ben onu söylemek istedim. Teşekkür 

ederim.   

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim.  Buyurun 

Sevgili DURDU  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Estağfurullah. Başkanım, teşekkür ederim söz 

verdiğiniz için. Ben şunu unuttum. 18 Mart Çanakkale münasebetiyle yaptığımız geziden çok 

memnun olduk.  Çok verimli geçti.  Hassaten burada Bayramiç Belediye Başkanımıza ve 

Belediye Meclisine çok teşekkür ediyoruz. Çok samimi, dostane bir şekilde bize ev sahipliği 

yaptı orada.   

Başkanım sanayii sitesiyle alakalı ve beraberinde lisanslı depoculukla alakalı bizim de 

çalışmalarımız var. Onu da kamuoyuyla önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Belediye meclis 

gündemimizde de var.  Yani şehir içinde, mahalle aralarında oto elektrikçisi, egzozcusu, oto 

tamircisi,  servisleri, motor tamircileri çok keşmekeş yani. Bizim sokağımızda 5 tane var.  Her 

geçen gün de açılıyor Çünkü talep var.   Bu anlamda sanayi sitesi cevap vermiyor. Vatandaş 

arabasını tamir etmek için Bursa’ya mı gitsin? Odun motorunu tamir etmek için Bursa’ya mı 

gidecek. Böyle çok büyük problem var.  Öncelik sıralamasına göre burasının daha ve 

problemin öncelikli olduğunu düşündük. Tabi ki Gemlik’in lisanslı depoculara da ihtiyacı var. 

Küçük Sanayi Sitesine de ihtiyacımız var. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz böyle 

düşünüyoruz. Sizde böyle düşünüyor olabilirsiniz bunu anlayışla karşılıyoruz.   

Ben Mehtap Hanıma notumda vardı. Tebrik ediyorum. Sevindim hayırlı olsun. Tabi 

hukuk neye karar verir o ayrı bir konu. Ama biz olana bakıyoruz. Memnun olduğumuzu ifade 

etmek istiyorum ve beraberinde devlette devamlılık esastır yapılan bütün yatırımlar milletin 

parası ile yapılmıştır. Gemlik Halkının vergileri ile yapılmıştır. Kesinlikle buradaki mekan 

katlı otopark, yaşlı konukevi, hasta nakil aracı ile alakalı Milliyetçi Hareket Partisinin 

defalarca önergeleri oldu.  Bu yerine getirildi.  Bunlar güzel şeyler. Yapılan güzel her şey 

iyidir. Bu anlamda teşekkür ederiz. Fonksiyonel hale geldi. Verimli hale gelmiş oldu.  

Bir kamuoyunu aydınlatmak açısından katlı otoparkın üstündeki yapılan o bireysel 

sporlar için çok isabetli bir şey. Memnuniyetimi ben telefonla sizinle paylaştım.  Orada bir 

problem var mı Başkanım? İdare açısından, Şehircilik Müdürlüğü açısından, ruhsatlandırma 

vs. Bu sadece kamuoyuyla konuşulduğu için bunu paylaşmak için teşekkür ederim.  



Sayfa 12 / 21 
 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim. İyi 

dilekleriniz ve güzel sözleriniz için  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Başkanım bir ilave etmem gerekiyor.  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Buyurun  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Az evvel internete düşen bir haberde 

maalesef Türk yıldızlarından bir pilotumuzun Şehitlik mertebesine ulaştığı haberi geldi. 

Konya Karatay’da gösteri uçuşu sırasında. Şehit pilotumuza Allah'tan rahmet diliyoruz. 

Kendisi son ana kadar büyük bir faciayı önleyerek, uçağı insanların olmadığı yere intikal 

ettirmiş ve şehadet şerbetini içmiş. Allah rahmet eylesin ve Gemlik’imizin yine kaybettiği bir 

değer olarak ta Mevlüt AVCI abimizin vefatını hep birlikte haberini aldık. Ona da Yüce 

Allah’tan rahmet diliyorum. Allah cümlesine rahmet eylesin. Ruhları şad olsun diyorum. 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Allah bütün şehitlerimize, bütün 

ölmüşlerimize rahmet etsin, rahmetiyle mükâfatlandırsın. Mekânlarını cennet etsin.  Hayat, 

alıyoruz böyle kötü haberleri. Ne diyeceğimizi şaşırdığımız anlar oluyor.  Yattıkları yerde 

dinlesinler. Sevgili DURDU kötü haber gelince bocaladım.  Güzel sözlerin için, iyi dileklerin 

için ayrıca teşekkür ederim.  

Şeyde katlı otoparkın üzerinde yapılan işle alakalı, o işe başladığımızda Sevgili Şamil 

YİĞİT binanın ruhsatlı olup olmadığını sormuştu. Hatırlıyorum dün gibi. Bende çok teknik 

hatta başka bir şey sordu da dayanıklı mı vs. gibi. Ben çok teknik bir konu olduğunu ancak 

yapının ruhsatlı olduğunun bilgisini vermiştim.  Bunda bir değişiklik yok.  Zeynep ama lütfen  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Şöyle … problem yok yapılan analize 

göre. Biz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile bir irtibata geçtik.  Bu yapının eksiksiz 

ruhsatlandırılmasına yönelik. Birkaç prosedürü izlememiz lazım. Çevre Şehircilik İl 

Müdürlüğü de bize bu konuda hem yol gösteriyor, hem de bir süre tanıdılar. Bu süre zarfında 

hem yapıyı tamamlamış, hem de yapı kullanma ruhsatına kadar ve işletme ruhsatına kadar 

almış hale geleceğiz.  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. 

--Meclis Üyesi: …………. 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. 

--Meclis Üyesi:…………….  

      --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Peki, çok teşekkür ederim 

arkadaşlar. Gündeme geçmeden önce 1 nolu maddeye, seçimler yapılacak gizli oyla. 

Dolaysıyla da bir tasnif heyetine ihtiyacımız var. Öneri var mı arkadaşlar? Tasnif heyetinde 

görev almak üzere siyasi parti gruplarından öneri. Buyurun.   

  --Meclis Üyesi: …………………. 

  --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: ………………  Elif ACAR  

               --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: İki kişi yetiyor sanırım. Varsa 

fazla olmasında da bir mahsur yok arkadaşlar. Gönüllü olan? Yok, Tasnif heyetinde görev 

almak üzere Elif ACAR ve Mert DİMİLİ’nin görevlendirilmesi konusunu oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Birinci Maddeyi 

okuyabiliriz.  

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı yasanın 

19.maddesi hükümleri dâhilinde gizli oyla 1. ve 2. Meclis Başkan Vekili seçimi ile ilgili 

yazısı. ( 2 kişi ) 

--Meclis Üyesi: 
           --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Ercan BARUTÇUOĞLU ismini 

öneriyorsunuz. 1. Başkan vekilliği için. Başka öneri var mı arkadaşlar? Buyurun Sayın 

DURDU 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  
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--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:   Evet, evet bu şeyde mikrofonları 

bırakın arkadaşlar.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Milliyetçi Hareket Partisi Osman DURDU 1. 

Başkan vekilliği  

 --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  Cumhuriyet Halk Partisi Emir BİRGÜN   

 --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Evet, 1. Meclis Başkan Vekilliği 

için başka öneri var mı?  

--Meclis Üyesi: Yok. 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Yok, Emir BİRGÜN, Ercan 

BARUTÇUOĞLU ve Osman DURDU isimleri önerilmiştir.  Başka aday olmak isteyen var 

mı arkadaşlar? Yok, gizli oyla isimleri istediğiniz ismi yazmak suretiyle,  zarflara koyarak 

kullanacağız oylarımızı   

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  ….. Başkanım …..gündemin içerisinde 2. Başkan 

Vekilliği var.  

 --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: İkisini beraber mi seçeceğiz?  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  Evet, 1. ve 2. şeklinde  

            --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Peki, o halde  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Bizim önerimiz 2. Başkan Vekilliği için Galip GÜR 

            --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: 2. Başkan Vekilliği için Galip 

GÜR’ü öneriyoruz. Başka var mı arkadaşlar 2. Meclis Başkan Vekilliği için öneri?  

          --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yok 

          --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Yok, tekrar ediyorum. 1. Başkan 

Vekilliği için,  Meclis 1. Başkan Vekilliği için Emir BİRGÜN, Ercan BARUTÇUOĞLU ve 

Sevgili Osman DURDU’nun isimleri önerilmiştir.  2. Başkan Vekilliği için Galip GÜR 

 Oy kullanmayan var mı arkadaşlar? Herkes zarfını teslim etti mi?  Etti.  Tasnif 

heyetimiz yerinde. Yerinde. Onlar sayım dökümü yaparken biz 2. maddeyi okuyabiliriz.  

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı yasanın 

19.maddesi hükümleri dâhilinde gizli oyla meclis kâtibi seçilmesi ile ilgili yazısı.  (2 asil, 2 

yedek üye) 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Önerileri alalım. 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Başkanım Sedat ÖZER, Mahir DAĞ asil.  Yedek 

olarak Fatih AYDIN, Mustafa KAYNATMA  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Başka 

            --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ak Parti Grubu adına bir asil, bir yedek 

üye arz ediyorum. Elif ACAR asil,  Ümit GÜLER yedek üye  

            --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Evet, başka öneri var mı 

arkadaşlar?  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Başkan Emrah KESKİNDEN,  Alpaslan EKER  

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Hangisi asil 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkan Emrah KESKİNDEN, Alpaslan EKER 

sırasıyla evet. 

--Meclis Üyesi: Bir asil bir yedek 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:   Evet, başka öneri var mı 

arkadaşlar? Yok.  Divan kâtipliği için asil üyeliğe Sedat ÖZER, Mahir DAĞ, Fatih özür 

dilerim.  Mahir DAĞ, Elif ACAR ve Emrah KESKİNDEN isimleri önerilmiştir. Yedek 

üyelikler için Fatih AYDIN,  Mustafa KAYNATMA, Ümit GÜLER ve Alpaslan EKER 

önerilmişlerdir.  Yine gizli oyla yapacağız seçimleri.  Dağıttık mı zarfları arkadaşlar?  

--Meclis Üyesi: Başkanım ekrana yansıtırsak isimleri 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar bu isimleri ekrana 

yansıtabilir misiniz? 
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--Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yansıtıyoruz Başkanım  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Herkes kullandı mı arkadaşlar 

oyunu? Zarfını teslim etmeyen? Yok. O zarfları da tasnif heyetine teslim edelim. Üçüncü 

seçime, üçüncü maddeye geçebiliriz.  

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye 

Kanunu’nun 33.maddesine göre gizli oyla 3 adet Belediye Encümen üyesi seçimi ile ilgili 

yazısı. 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Önerileri alalım arkadaşlar  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Bülent ÇİÇEK, Durmuş USLU, Oğuz HANÇER, 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Bülent ÇİÇEK, Durmuş USLU ve 

Oğuz HANÇER. Buyurun. Ekrana getiriyoruz değil mi?  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: AK Parti Grubu olarak Encümen Üyeliği 

için Sayın Aydın BAYRAKTAR ve Dursun YAVUZ’u öneriyoruz.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Milliyetçi Hareket Partisi Encümen Üyeliği için 

Emrah KESKİNDEN’i öneriyoruz.  

           --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Evet,  Bülent ÇİÇEK, Oğuz 

HANÇER, Durmuş USLU, Aydın BAYRAKTAR, Dursun YAVUZ ve Emrah KESKİNDEN 

isimleri encümen üyeliği için aday gösterilmişlerdir.  Zarfları dağıtabiliriz arkadaşlar.  

 Evet, tasnif heyeti üç oylamaya ilişkin sonuçları da incelerken, sayarken hem namaza 

da izin verebilmek, hem de bir kısa mola daha yaratabilmek adına bir 10 dakika ara rica 

ediyorum arkadaşlar. 10 dakika sonra tekrar birlikte oluruz.  

 

 

III. OTURUM 

 

         --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Üç seçime ilişkin sonuçları 

getirdiler. 1.  ve 2 Meclis Başkan Vekilli seçimlerinde, 1. Meclis Başkan Vekilliğine Emir 

BİRGÜN 17 oy, Ercan BARUTÇUOĞLU 11 oy, Osman DURDU 12 oy almışlardır. 

Dolayısıyla Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekilliğine seçilmiştir.  2. Meclis Başkan 

Vekilliği seçim sonuçlarında da 17 oyla Galip GÜR seçilmiştir.   

Meclis Divan kâtibi seçimlerinde Sedat ÖZER 17, Mahir DAĞ özür dilerim. Sedat 

ÖZER ve Mahir DAĞ 18,  Fatih AYDIN ve Mustafa KAYNATMA’da 17’şer oy almışlardır. 

Dolayısıyla Sedat ÖZER ve Mahir DAĞ Divan Kâtipliğine, Fatih AYDIN ve Mustafa 

KAYNATMA’da birinci ve ikinci yedekliğe seçilmişlerdir. 

 Encümen üyeliği seçimlerinde Bülent ÇİÇEK ve Durmuş USLU 18’er oy ve Oğuz 

HANÇER 15 oy,   Aydın BAYRAKTAR, Dursun YAVUZ 11’er oy, Emrah KESKİNDEN 10 

oy almışlardır.  Dolayısıyla Bülent ÇİÇEK, Durmuş USLU ve Oğuz HANÇER encümen 

üyeliği seçimlerinde encümene meclisimizin iradesiyle seçilmişlerdir.  Bütün arkadaşlarımıza 

hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletmek istiyorum. 

 Arkadaşlar bundan sonra yapacağımız seçimler yeni yasa gereği işari oyla olacak.   

Aday isimlerini 4. maddeden başlamak üzere Plan Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi ile 

ilgili aday isimlerini gruplardan bekliyoruz 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Songül ŞANLI,  Mehtap ÜNLÜ,  Sedat AKKUŞ 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkan Plan Bütçe Komisyonu için 

AK Parti Grubu olarak adayımız Aydın BAYRAKTAR 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Tamam, teşekkür ederim. 

Arkadaşlar Yazı İşleri Müdürlüğümüz bir hatırlatma yaptı. Bunu geçen sefer de unuttuk 

galiba. Evet, 3 ve 5 kişiden oluşturabiliyoruz üyelikleri. Yine 5 kişi olması komisyonların 
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konusunda herhalde partiler arasında da mutabakat var. Dolayısıyla komisyon üye sayılarının 

5 olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Ercan BARUTÇUOĞLU tekrar rica edelim sizden aday ismi 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Plan Bütçe Komisyonu için Aydın 

BAYRAKTAR’ı öneriyoruz.  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Plan Bütçe Komisyonu için Emrah KESKİNDEN’i 

öneriyoruz.  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Gruplar tarafından önerilen dışında 

aday olmak isteyen var mı? Yok. Olmadığına göre önerilen şekliyle arkadaşlarımızı Plan 

Bütçe Komisyonunda görevlendirilmesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiştir. 

  Bir sonraki madde İmar Komisyonu üyeliği seçimleri. İmar Komisyonuna önerileri 

alalım arkadaşlar.  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Arzu KARATAŞ, Mert DİMİLİ, Oğuz HANÇER   

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İmar Komisyonu için AK Parti Grubu 

olarak adayımız Dursun YAVUZ 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Mehmet ÖKSÜZ 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Gruplar 

tarafından önerilen isimlerin dışında aday var mı arkadaşlar? Yok. Olmadığına göre grupların 

önerdiği şekliyle 5 belediye meclis üyemizin İmar Komisyonuna kabulünü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  

  Bir sonraki maddede Milli Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu üyelikleri için seçim 

yapılacak alalım önerileri.  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Sedat ÖZER, Durmuş USLU, Nihat ÇETİN 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Milli Eğitim Komisyonu için Elif ACAR’ı 

öneriyoruz.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Osman DURDU   

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Başka önerilen 

isimler dışında aday olmak isteyen? Yok. Olmadığına göre grupların önerdiği haliyle 5 

arkadaşımızın Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonuna üyeliklerini kabulü için oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir 

  Bir sonraki madde Hukuk Komisyonu üyeliği seçimleri önerileri alalım 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Mert DİMİLİ, Tekin RAMA, Fatih AYDIN, 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hukuk Komisyonu için Ak Parti grubu 

olarak Sayın Mehmet Şamil YİĞİT   

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Osman DURDU 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Arkadaşlar 

önerilen, gruplar tarafından önerilen isimler dışında aday olmak isteyen? Yok. Olmadığına 

göre önerilen isimleri Hukuk Komisyonu Üyeliği için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

   Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna üyelerinin seçimi maddesindeyiz.  

Önerileri alalım lütfen. 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Bülent ÇİÇEK, Fatih AYDIN, Sedat AKKUŞ, 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim 
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--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Dursun YAVUZ 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Alpaslan EKER 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Önerilen isimler 

dışında aday olmak isteyen? Yok. Olmadığına göre grupların önerdiği haliyle Çevre, Sağlık 

ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliklerine ilgili arkadaşlarımızın kabulü için oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir 

  Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu üyeliği seçimleri bir sonraki madde.  

Önerileri alalım.  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Mustafa KAYNATMA, Mahir DAĞ, Bekir DÖĞER, 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ercan BARUTÇUOĞLU 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Mahmut SOLAKSUBAŞI 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim.  Grupların 

önerilen isimler dışında aday olmak isteyen arkadaşımız var mı?  Yok. Olmadığına göre 

grupların önerdiği haliyle Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu üyeliklerine ilgili 5 

arkadaşımızın arkadaşlarımızın seçilmesi konusunda oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

  Bir sonraki madde Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu üyeliği seçimi. 

Önerileri alalım.  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Songül ŞANLI, Mahir DAĞ, Sedat ÖZER 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ümit GÜLER 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Alpaslan EKER 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Önerilen isimler 

dışında aday olmak isteyen var mı?  Yok. Olmadığına göre gruplarımızın önerdiği haliyle 5 

arkadaşımızın Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonuna kabulünü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Bir sonraki madde Bursa Belediyeler Birliği Meclisine üç asıl, üç yedek üye seçimine 

ilişkin 

         --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: 2 yedek Başkanım 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: 3 asıl, 2 yedek üye özür dilerim. 

Üye seçimine ilişkin 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: 2 asil 2 yedek üye 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Nasıl. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: 2 asil 2 yedek üye 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: 3 asil diye düzeltiler az önce Başkanım.   

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  3 asıl mı olacak? 

--Meclis Üyesi: …………. 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Evet, sehven size gelen evrakta 

gündemde, 2 asıl 2 yedek yazılmış ancak bizi arkadaşlarımız meclis toplantısı esnasında 

uyardılar. 3 asıl 2 yedek üye seçimi yapılacak yine işari oyla. Gruplar adına öneri 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Galip GÜR, Tekin RAMA, Oğuz HANÇER asıl için  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Başka öneri var mı?  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Var. Aydın BAYRAKTAR, Ümit GÜLER 

ve Dursun YAVUZ,   

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI, Osman DURDU 
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--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Evet, isim, isim oylayacağız. Yok, 

grupların önerileri şeklinde kayıtlara geçirtelim.  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Teker teker oylarını sayabiliriz. Galip GÜR deyip 

mesela sayarız. 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Yok, oylama işarı değil mi? Usul 

açısından,  işarı evet  

-- Meclis Üyesi: ….isim  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Peki, yazalım o halde isimleri 

arkadaşlar. Bursa İli Belediyeler Birliği Üyeliği seçimlerinde 3 asıl üyeliği seçimi için toplam 

sekiz arkadaşımızın ismi aday olarak verilmiştir. Tekin RAMA’yı kabul edenler, etmeyenler?  

--Meclis Üyeleri:  
--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:   Tamam, peki arkadaşlar sayalım 

mı? İşaret buyurun lütfen.  18 (Tekin RAMA) not alalım. Galip GÜR işaret buyurun lütfen 

18. Oğuz HANÇER işaret buyurun lütfen 18. Aydın BAYRAKTAR işaret buyurun lütfen 

Şamil Başkan yok.  Evet, 6, 9.  Ümit GÜLER 9,   Dursun YAVUZ 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: 10, Elif Hanım geldi.  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:   Dursun YAVUZ 10 oldu evet. 

Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI 10, Osman DURDU 10. Dolayısıyla Tekin RAMA, Galip 

GÜR, Oğuz HANÇER 18 oy almak suretiyle Bursa İli Belediyeler Birliği’nde meclisimizi 

temsil etmek üzere asıl üye olarak seçilmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun. İkide yedek üye seçimi 

yapılacak.  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Mahir DAĞ,  Bekir DÖĞER, 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Başka öneri var 

mı arkadaşlar.? 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Yok.   

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Başka öneri yok. Başka aday olmak 

isteyenden yoksa Mahir DAĞ ismini kabul edenler işaret buyursun lütfen. 18 oy.   Bekir 

DÖĞER işaret buyurun lütfen. 18 oyla Bursa Belediyeler Birliği yedek üye olarak 

Meclisimizi temsil edeceklerdir hayırlı uğurlu olsun.    

Arkadaşlar, ben toplam 35 maddemiz var. 35 maddenin de divanda ayrı ayrı okunmuş 

şekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiştir. 

 12. maddeyi yani faaliyet raporunu izninizle Pazartesi günü yapacağımız 2. birleşim 

esnasında görüşeceğiz. Gruplara teslim, bugün bütün meclis üyelerimize teslim ettik mi 

arkadaşlar? Bütün üyelerimize teslim edildi. Hem incelemeye fırsatımız olsun. Dolayısıyla 

bugün direkt görüşmemiz gereken 14. madde var. Turizm sezonunda uygulanacak İnşaat 

yasakları ile ilgili. Zaten bir uygulama var. Onun aynı şekilde devam etmesini direk olarak 

oylayalım istiyorum itirazı olan yoksa. İnşaat Kumlada, yazlık yerlerde inşaat yasakları ile 

ilgili. Daha önce uygulanmış olduğu şekliyle uygulamaya devam edilmesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler,  etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  

--Meclis Üyesi: Başkanım  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Genelge var bununla ilgili …………….. 

genelgeye uygun şekliyle şuan oylayacağız.  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Bir dakika, öyle mi? O zaman 

bende yanlış biliyorum eskisi değil.  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Eskisi gibi değil Başkanım.  Grup 

toplantısı doğru bilgi aktaramadık. Özür dileriz.  Genelgesi var Başkanım bunun. Genelge 

yayınlanmıştı. Genelge Mayıs Ekim aylarını kapsar.  Mayıs ve Ekimde meclisten Ekim ayına 

kadar uygulanmasını oylayacağız. Dilerseniz yanlış bilgi verilmiş olduğu için genelgeye 

uyulmasını  
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--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar bu genelge yeni mi 

çıktı.  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: 2000 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Faruk Bey,  genelge yeni mi çıktı?  

Daha önce olan bir genelge değil mi zaten?  

--Meclis Üyesi: 2015 yılında Başkanım  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: 2015 yılında çıkmış bir genelge. Yeniden 

gündeme getirildi. Bunun uygulanması yönünde bir talimat geldi Başkanım yazılı. İçişleri 

Bakanlığı olması lazım çok emin değilim.  Dilerseniz meclisimiz uygun görürse sizin için de 

uygunsa 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Peki, uygunsa sizin için de bunu da 

Çevre Komisyonuna atalım. İkinci birleşim de raporunu değerlendirelim  
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: … 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Tamam, Çevre Komisyonu hepsine 

birden baksın. 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: 12, özür dilerim 14 madde 

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

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Sayacağız onları bir dakika. 18. 

madde 2017 tarihli meclis toplantısında bir adanın numarasının yanlış yazılması sehven 

şeklinde bir sorun. Eğer uygunsa direk oylayacağım. 641 ada yazılmış  

--Meclis Üyesi:  

 --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Tamam ama ben gene anlamadım. 

“641 ada yazılan parselin, 647 ada olarak değiştirilmesi” ada ismi yanlış yazılmış demi. 

Tamam, direk oylarınıza sunuyorum düzeltilmesi şeklinde. Kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiştir.   

Başka direk oylamamız gereken  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: 24. madde  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  24. madde var. 24. maddede halk 

market uygulamasında müdürlüğümüz “ben malzeme getiremem. Bağış yapmak istiyorum.” 

diyen yerlerden halk markette kullanılmak üzere, özel bir hesap açıp bağış alabilmeye ilişkin 

yetki istiyor bizden.  

--Meclis Üyesi: Şartlı bağış.  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:   Şartlı bağış tabi. Orda kullanmak 

üzere.  

--Meclis Üyesi:  ………………………. 

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

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:   Nakdi yardım için  

--Meclis Üyesi: Ayni ayni  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Ayni zaten var arkadaşlar. Bir 

sorun yok. Ayni yardım almamızda bir problem yok. Oraya öyle yazılmış yanlış yazılmış. 

Nakdi  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani doğrusu nakdi olacak.  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Nakdi. Şu an nakdi konuştuğumuz. 

Nakdi yardım şartlı bağışı kabul edebilmesine ilişkin bir konu. Arzu ederseniz Çevre ve 

Hukuk Komisyonlarına gönderebilirim. Yok, “gerek yok” derseniz direk oynamak istiyorum. 

--Meclis Üyesi:  Bu yardım değil mi?  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Yardım aynen. Bu yetkinin ilgili 

Müdürlüğe 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: …. 
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         --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: nasıl  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Ramazan da geliyor ya bu faydası olur bu kararı bugün 

almamızın 

--Meclis Üyesi: ……………….. 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: İkinci birleşimde oylamak şartıyla 

“komisyon raporunu biz hazırlarız o ana kadar” derse Çevre ve Hukuk Komisyonuna 

gönderebilirim. 

 --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Aynen.  

 --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Peki, 24. maddenin Çevre Hukuk 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiştir.  Başka direk ekleyeceğimiz bir yer yok. Sırasıyla okuyorum arkadaşlar 

13. madde Plan ve Bütçe Komisyonu  

15. madde İmar ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına ortak   

         16. madde Plan ve Bütçe Komisyonu 

         17. madde Plan ve Bütçe Komisyonu  

         19. madde Plan ve Bütçe Komisyonu  

         20. madde Plan ve Bütçe Komisyonu   

         21. madde Tarım ve Hukuk Komisyonlarında ortak.  

         22. madde Hukuk Komisyonu 

         23. madde Çevre ve Kültür Komisyonları  

          --Osman DURDU Meclis Üyesi: 22 ile alakalı…… 

          --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: O zaman 22. maddeyi 

çıkartıyorum.  Bütünlüğü bozulmasın karara hepsini yazalım. 22’yi konuşalım.  

          --Meclis Üyesi: 24’teyiz Başkanım 

          --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: 24’ü zaten Çevre Hukuk 

komisyonuna zaten havale etmiştik. 

         25. madde İmar Komisyonuna  

          26. maddeyi İmar Komisyonuna  

          27.maddeyi İmar Komisyonuna  

          28.maddeyi İmar ve Hukuk Komisyonlarına 

          29. maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonuna  

          30. maddeyi İmar Komisyonuna  

          31. maddeyi Kültür ve Hukuk Komisyonlarına ortak.  

          32. maddeyi Plan ve Bütçe ve Hukuk komisyonlarına ortak.   

          33. maddeyi Plan ve Bütçe ve Hukuk komisyonlarına ortak 

          34. maddeyi Tarım ve Plan ve Bütçe komisyonlarına ortak 

          35. maddeyi Çevre ve Hukuk komisyonlarına ortak şekilde havalesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.  

          Önergelerin, yazılı ve sözlü önergelerin gündem maddesi haline getirilerek ilgili 

komisyonlara ve dairelere havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy 

birliği ile kabul edilmiştir.  

           22. maddeyi görüşmeye alıyoruz arkadaşlar. Buyurun Sevgili DURDU, Zeynep 

 --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım 16. maddeyi yanlışlıkla 1. 

Etap olarak yazılmış. ……………….  

           --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: 16. madde gündeme yazılırken 1. 

Etap olarak yazılmış. Doğrusu 2. Etap. Bunu düzeltelim arkadaşlar ve Plan Bütçe 

Komisyonumuza ikinci birleşimde bunu yetiştirilmesi konusunda bir rica yapalım. Hemen 

toplanıp, yeminlerini edip, çalışmaya başlasınlar. Buyurun Sevgili DURDU   
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--Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim. Bu konuyla alakalı Ruhsat 

Müdürümüzden, bu daireden gelen bir teklif. Teklif içeriği ile alakalı bir bilgi güncellersek 

onun üzerine ben bir şeyler konuşmak istiyorum. 

  --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Elbette. Komisyondan geldiğinde 

konuşsak veya bilgi sahibi olalım. O komisyonlarda öyle görüşelim diyorsunuz. Tamam,  

Ömer  

--Ömer USLU Ruhsat ve Denetim Müdürü:  Öncelikle merhaba. Başkanım, bu gün 

yine meclisin başında konuştuğumuz üzere oto tamir ve yetkili servislerle ilgili bizde ruhsat 

talepleri  var. Gemlik’teki çeşitli odalardan Gemlik içerisinde ruhsata yetkili servis ruhsatı 

olmadığı için, olmadığından dolayı bununla ilgili işte Bursa Merkeze servis ihtiyacının 

giderilmesine yönelik iş ve zaman kaybı olduğuna dair ve bu sorunun çözülmesine dair 
dilekçeler var elimizde.  Bizim oto tamircilerle ilgili 2.  sınıf gayri sıhhi müessese statüsüne 

girdiği için özellikle öncelikle kendi türüne has sanayi bölgesinde kurulması esastır yolundan 

giderek bununla ilgili ufak bir düzenleme yapmamız gerekiyor.  Dolayısıyla hem bu ihtiyacın 

giderilmesine yönelik bir çalışma, hem de çevre sakinlerinin Osman Beyin dediği gibi bu 

çevrede yaşayan sakinlerinin de şikâyetlerinin önüne geçmek için yaptığınız bir çalışma 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Teşekkür Ederim. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Şimdi 2. sınıf gayri sıhhi müesseseler ile alakalı oto 

tamircileri vesaire bunlarla alakalı ruhsatlandırmanın usul ve esasları belli.  Bu usul ve 

esasları yerine getiren herkes çok doğal olarak, kanunun verdiği yetki gereği idare bunları 

ruhsatlandırmak durumunda diye düşünüyoruz Dolayısıyla şimdi ne yapmak istiyoruz yani 

onu anlamıyorum ben.   

--Ömer USLU Ruhsat ve Denetim Müdürü:  …….. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi şu, şu.  Şimdi çok net 2. Sınıf gayri sıhhi 

müesseseler oto tamirhaneleri vesair. Bunlarla alakalı, ruhsatlandırmayla alakalı istenilen 

evrak belli, usul esaslar belli.  Ruhsat Müdürlüğümüz ve idaremiz bu yerlere ruhsat vermesine 

mani bir durum mu var?  Soru. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Osman Başkanım komisyonda görüşülür bunlar   

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Hayır Müdür bey ben cevap istiyorum.  Hani niye 

veremiyor muyuz ruhsa. Onu anlamadım. 

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:  Evet, evet verebilseydik meclise 

gelmezdi muhtemelen. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  İşte onun bilgisini rica edeceğim. Problem ne?  

            --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:   Peki,  direk Ruhsat Müdürlüğü 

aracılığıyla niye veremedik de meclisin yetkisine muhtaç kaldık?  
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Aynen öyle  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı:   Onu cevaplandıralım.  
--Ömer USLU Ruhsat ve Denetim Müdürü:  Şimdi Başkanım bunlar 2.  sınıf. 

Dediğim gibi 2. sınıf gayri sıhhi müessese sınıfında olduğu için öncelikle Sanayi bölgesine 

ihtiyacımız var. Ancak bizim konjüktörel durumumuzda sanayii bölgelerimiz dolu.  Buralarda 

herhangi bir bu faaliyetlere yönelik ne bir dükkân kiralayabiliyor. Dolaysıyla bizde ruhsat 

veremiyoruz. Bundan mütevelli bizim aslında şehir içine vermemizde çok bir engellimiz yok 

şu anda. Ama şöyle bir durum var.  Malum biz bunu saha tespitinde de ortaya çıkardık. 

Merdiven altında diye tabir ettiğimiz işletmeler var.  Dolayısıyla yukardan gelecek bir sürü 

şikâyetler olacak vs. vs. Bir şeyler olacağı için hem bunun öne geçmek açısından ki Çünkü 

bizim sınıflandırmada 2. sınıfta sadece yetkili servis istasyonları demiş ama bunu 

özelleştirmemiş.  Belli şartlar koymamış.  Bunu biz koyabiliriz. Buna yönelik yani.  

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim. Ben anladığımı anlatmak 

istiyorum. Öncelikle sanayi sitelerine yönlendiriliyor.  Mevcut sanayi sitemiz olmadığı için 
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zaten bizim önergemizde o ihtiyaçtan kaynaklı Sanayi Sitesi'nde yorulmaması durumunda 

ruhsat vermeye mani bir durum yok doğru mu Müdürüm?   

--Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Küçük Sanayi Sitesi içerisinde 

500 metrekarenin üstünde bir yer olması mecburiyeti var.  Bu konun gündeme gelmesinin 

sebebi bu. Tamirhaneden bahsetmiyoruz. Yetkili servis olabilmesi için işletmenin, 500 

metrekare ve üstü bir yere ihtiyacı var. Öyle bir yer bizim küçük sanayi sitemizin içinde yok.  

Bu yerde bu faaliyetti gösterebilir ama yetkili servis olamaz. Yetkili servis olamayınca da 

bizim minibüs kooperatifimiz özür dilerim, Güzel Yapı Kooperatifimize bir iki dilekçe daha 

var ekinde. Bu alanda bu işin yapılabilmesinin onları çok mutlu edeceğini yazmış. 

Meclisimize havale ediyoruz. Komisyonumuz incelemesini yapsın.  Üzerine bir daha 

konuşuruz gerekirse.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Doğrudur yani bu işletmeler tabi ki ruhsatlandırılsın 

ama benim anladığım şu.  Lütfen bunu şey istiyorum ben.  Ruhsat vermeye mani bir durum 

yok. Yani o yetkili servis kriteri başka bir şey.  Ama bu gün şehir içerisinde var olan çok 

sayıda oto tamircisi, oto elektrikçisi, egzozcusu,  çok sayıda esnaf var ve bunların tamamı da 

ruhsatsız. Bunları ne yapacağız?  Bunlara da ruhsat verelim o zaman.    

 --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Evet, bunu komisyon incelesin 

böyle getirsin. 

 --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam teşekkür ederim.  

                --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: 24 maddenin özür dilerim bu 

kaçıncı maddeydi. 

                --Meclis Üyesi: 22. madde.  

                --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: 22,  22. maddenin de Çevre ve 

Hukuk Komisyonuna özür dilerim.  Sadece Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  Eksik bıraktığımız bir 

şey var mı? Raporları ikinci birleşimde görüşeceğiz.  Yazı İşlerimiz?  

            --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Tamam Başkanım 

            --Mehmet Uğur SERTARSLAN Meclis Başkanı: Peki arkadaşlar, Pazartesi günü 

yine burada ve aynı saatte görüşmek üzere toplantıyı kapatıyorum.  Aldığımız kararlar 

memleketimize, ilçemize ve vilayetimize hayırlı uğurlu olsun.     

 

 

 

 

 

 

 

     Mahir DAĞ 

      Katip Üye 

       Sedat ÖZER         

         Katip Üye 

Mehmet Uğur SERTASLAN 

            Meclis Başkanı 

 


