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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 17 MAYIS  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, Aydın BAYRAKTAR,  Zeynep AKIŞ 

SERİNTÜRK,  Mehmet Şamil YİĞİT, Sedat AKKUŞ, Emrah KESKİNDEN, Şükran ERSÖZ, 

Songül ŞANLI, Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI, Mustafa KAYNATMA, Elif ACAR, Fatih 

AYDIN, Rıdvan ÇAKMAK, Durmuş USLU, Alpaslan EKER,  Bülent ÇİÇEK, Tekin RAMA,  

Dursun YAVUZ, Nihat ÇETİN, Mehmet ÖKSÜZ, Ümit GÜLER, Sedat ÖZER, Bekir DÖĞER, 

Mehtap ÜNLÜ.  

 

             TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Arzu KARATAŞ, Mahir DAĞ, 

 

            --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yapıldı.  

 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim gruplar adına mazeret 

belirtmek isteyen var mı arkadaşlar? Meclis üyelerimizi yerlerine alabilir miyim? Sevgili Emir 

BİRGÜN, Sevgili Şamil YİĞİT, gruplar adına mazeret belirtmek isteyen var mı? 

--Meclis Üyesi: Mahir DAĞ  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Cumhuriyet Halk Partisi Mahir DAĞ. 

Arzu Hanım yetişti mi? Arzu KARATAŞ ve Mahir DAĞ. İYİ Parti Tamam.  Milliyetçi Hareket 

Partisi? 

 --Meclis Üyesi: Osman Başkan yolda. 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Geliyor.  Adalet Kalkınma Partisi? 

--Meclis Üyesi: Geliyorlar, yoldalar. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam peki. Evet arkadaşlar yeterli 

çoğunluğumuz var. Toplantıyı açıyorum. 07.04 2021 ve 12.04.2021 tarihli olağan meclis 

görüşme tutanaklarının okundu olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Düzeltmeye muhtaç bir şey var mı? Yok. Tutanakları okunmuş olduğu haliyle oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

  Yine aslında pek çok önemli şey atlattık son bir araya geldiğimiz günden bu yana. Ama 

adet olduğu üzere COVİD-19 salgınının hala olabildiğine hızlı yayılımı sebebiyle meclis 

toplantımızda açık alanda yaptık ve ben yine adet olduğu üzere açılış konuşmasında herhangi bir 

şey söylemeyeceğim. Kanunla bana verilmiş mecburiyetler dışında bunlardan bir tanesi Belediye 

Kanunun 49. maddesinin ikinci fıkrasında birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan 

atamaların ilk toplantıda Belediye Meclisi bilgisine sunulur denilmiş olması sebebiyle hem bir 

hayırlı olsun diyelim hep birlikte, hem de kısaca zaten tanıyoruz ama kamuoyunun da bilgi 

sahibi olabilmesi için kendini tanıtmasını rica edelim. Bayram abimizin bıraktığı yerden İnşallah 

sevgili Mert  DİMİLİ  onun yetkileri ile görev yapacak onun boşluğunu doldurmak zordur. Onun 

boşluğunu doldurmaya çalışacak. Hem kendisine başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Hem de hem 

belediyemize, hem ilçemize hem memleketimize yapacağı faydalı hizmetlerin hayırlar 

getirmesini diliyorum. Mert abiciğim kürsüden de konuşabilirsin Oturduğun yerden de. 

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Evet Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri, 

Gemliğimizin güzide insanları hepinize saygı, sevgilerimi sunuyorum Bu aşamada da yerine 

göreve geldiğim Bayram Başkanıma Allah'tan rahmet diliyorum bir kez daha huzur içinde yatsın. 

Evet 1968 doğumluyum. Yaklaşık işte 30 senelik bir hukukçuluğum var. Serbest olarak görev 

yaptım. Askerde de yine mesleğimi icra ettim. Malatya merkezde 7 il bize bağlıydı. O noktalarda 

da Milli Savunma Bakanlığı adına çeşitli kamulaştırmalar ve hukuki uyuşmazlıkların çözümünde 
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görev aldım. Bursa'da otomobil yan sanayi firmalarının hukuk danışmanlıklarını yaptım. 

Orhangazi Ticaret odasını Gemlik Esnaf Sanatkârlar Odası’nın hukuk danışmalıklarını yaptım. 

Ortak hukuk büromuzda babam ve abimle beraber yaklaşık 30 seneye dayanan bir meslek hayatı 

sonrası kamuda ikinci kez görev alma fırsatı buldum. Tabi kamusal görevler, ciddi görevler 

serbest meslekteki sarf ettiğimiz mesaimizin çok daha üstünde çabalarla başarıya odaklı şekilde 

çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah Gemlik halkına da faydalı hizmetlerde bulunacağını da 

gönülden inanıyorum. Sivil toplum kuruluşlarında da görevlerim oldu zaman zaman. 

Derneklerde görevlerim oldu. Katkı sunmaya çalışacağım. Hepinizin destekleriyle, teşekkür 

ediyorum, saygılar sunuyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. Bir kere daha 

bütün belediye meclisimiz adına, bütün belediyemiz adına başarılar diliyorum. Sevgili Mert  

DİMİLİ. 

Bu arada Meclisi bilgilendirmek adına geçtiğimiz günlerde pandemi sebebiyle tam 

kapanma sürecinde, tam kapanmada değildi ama işte bu kısmı kapanma sürecinde özellikle 

mağdur olan esnaf arkadaşlarımız için bütün siyasi partilerimizin de içinde olduğu bir kampanya 

düzenlemiş ve bu kampanyada esnafımız adına faturan bizde demek suretiyle esnafımıza ait 

faturaların ödemesini taahhüt eden yurttaşlarımıza seslenmiştik.  734 bin 797 lira toplam faturan 

bende diyen yurttaşımız oldu. Bu meblağda bir rakam için taahhüt diyorum bir kez daha özellikle 

altını çizerek herhangi bir para toplanması nakit olarak söz konusu değildir. Bu bir arabuluculuk 

işlemidir. İhtiyaç sahibi esnafımızla ben yardımcı olabilirim diyen taahhüt sahibi yurttaşımızı bir 

araya getirme gayretidir. Huzurlarınızda bütün Partilerimize, emek veren sivil toplum 

kuruluşlarına, Medya kuruluşlarına teşekkür etmek istiyorum. 

 Bu 734 bin 797 liralık taahhüde karşılık da akabinde esnafımızdan toplam 702 bin 721 

lira 78 kuruşluk fatura gelmiştir. Fatura bilgisi gelmiştir. Bugün itibariyle de 228 bin  100 liralık 

fatura komisyonun belirlemiş olduğu sıraya göre taahhüt sahibi yurttaşımıza ulaştırılmıştır. 

Ödemeler yapıldıkça, taahhüt bulunanlar tarafından bize gönderilecek dekontlar da muhafaza 

edilecek ve üyelerimizle gruplarımızla memnuniyetle paylaşılacaktır. Destek veren herkese bir 

kez daha teşekkür etmek isterim. 

   Bunu açılış konuşması olarak kabul edin lütfen. Dediğim gibi daha fazla uzatmayacağım 

toplantıyı çabuk bitirebilmek için ve grup sözcülerimize ve konuşmak isteyen Meclis 

üyelerimize elbette yine söz vereceğiz. Her kim öncelikli söz almak isterse. Evet Adalet ve 

Kalkınma Partisi adına Sayın Ercan BARUTÇUOĞLU bir konuşma yapacak. Buyurun. 

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

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu arada çok özür dilerim sevgili 

BARUTÇUOĞLU mazeretli olan arkadaşların isimlerin gruplardan aldık. Ama galiba 

mazeretlerini oylamadık. Mahir DAĞ ve Arzu KARATAŞ'ın mazeretli olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliği ile kabul edilmiştir. Buyurun Sevgili 

BARUTÇUOĞLU 

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

arkadaşlarım, değerli belediye çalışanlarımız, değerli basın mensupları ve bizi izleyen çok 

değerli Gemlik halkı. Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti bereketi 

üzerinize olsun ve geçmiş Ramazan Bayramınızı da tebrik ediyorum şahsım ve grubum adına 

Evet birinci gündem maddesi Türkiye ve dünyanın şu anda en büyük gündem maddesi 

2021 yılında yaşıyoruz. Yani dünya artık belli merhaleleri geçmiş. Ama bakıyorsunuz dünyanın 

gözü önünde bir soykırım yapılıyor. İsrail tarafından ve bizim müttefik dediğimiz ülkelerde 

maalesef bazen destek açıklaması yapıyorlar. Bazen de seslerini çıkartmıyorlar. Ama bu bizim 

bütün bir buçuk milyar İslam Âleminin yanı sıra, Türkiye'nin özellikle Türk insanının ciğerini 

yakan bir özelliğe sahip bu durum. Çünkü orası 500 yıla yakın bir Türk toprağı idi ve 500 yıl 

boyunca bir Musevi bir Hristiyan’a, bir Hristiyan bir Müslümana, Bir Müslüman bir Musevi’ye 

yan bile dahi bakmadan orada barış içinde yaşandı ve orası adı üzerinde Kutsü Şerif olarak 

isimlendirildi. Ama bugün 1940'lı yıllardan başlanarak bir takım hilelerle dünya kamuoyunu ve 

birtakım ülkelerin liderlerini bir şekilde kandırarak orada kurulmuş olan bir suni İsrail devleti şu 
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anda terör estiriyor. Böyle bir devlet nasıl olur ya. Yani bir 5 yaşındaki çocuğa silah doğrultan, 

bir bebeğe bomba atan, bir bebeği kundağında şehit eden bir devlet olabilir mi? Bir ordu olabilir 

mi? Dünya üzerinde böyle bir vahşet var mı arkadaşlar? Dünya tarihinde savaşlar olmuştur. 

Dünya tarihinde kıterler olmuştur, karşılıklı iki ordu birbirine girmiştir. Ama bu denli şu 2021 

yılında insanlığın gelmiş olduğu mertebe diyoruz tırnak içinde medeniyet seviyesi diyoruz. Ama 

2021 yılında ve mübarek Ramazan Bayramı günlerinde, hatta Ramazan’dan başlayarak burada 

bir vahşet yaşandı. Bunu telin ediyoruz arkadaşlar. Hep birlikte bütün millet olarak, bir buçuk 

milyar İslam âlimi olarak ve insanlık âlemi olarak. Çünkü insanlığın suçudur bu. Bu insanlık 

suçudur bu yapılan. Bu yapılan dine karşı yapılan filan değildir. Bu yapılan bir vahşettir. İnsan 

olamaz bunu yapan arkadaşlar. Normal insan değildir bunlar. Bunlar başka türlü düşünüyorlar. 

Kendilerini insan, başkalarını insan değil de, başka bir yaratık olarak görüyorlar. Ve adamların 

inançlarında da bu var maalesef. Bunu telin ediyoruz. Bu yapılan zulmü, bu yapılan vahşeti 

oradaki Filistinli kardeşlerimize yapılan bu insanlık dışı muameleleri telin ediyoruz, lanetliyoruz. 

Ve özgür dünyanın da, insanlığın da artık bunlara bir ders vermesi zamanı geldiğini söylüyoruz 

ve bunu yürekten haykırıyoruz. Sadece kınamakla Allah cezalarını versin demekle bu iş olmaz. 

Zaten onlar cezalarını alacaklar. Zaten bulmuşlar cezalarını. O vahşeti, o vahşete düşen bir 

insanın düşeceği başka bir seviye var mı arkadaşlar? Bir bebeğe verilen evet  bir bebeğe  atılan 

bomba  1 2 yaşındaki 1 yaşındaki çocuğa atılan bir kurşun, çevrilen bir silah onu çeviren insanın 

seviyesinin ne halde olduğunu bize göstermez mi? Daha düşmüşler, daha düşecekleri ne   kalmış 

ki  zaten. Yani esfeli safiline düşmüşler artık. Orada da Allah bunları gereken cezayı eminim ki 

inanıyoruz ki verecektir asla. Allah imhal eder ama asla ihmal etmez. Yani mehil verir. Yani 

bekler yani sabırlıdır. O hatta öyle sabırlıdır ki kendisine küfür edenlere dahi nimet verir. Hatta 

nimete boğar. Ama kendisine çok bağlı insanlara bakıyorsunuz bir az bir şeylerle de onlar Ona 

şükür ederler. Yine bakıyorsunuz ki refah içerisinde milletler de bakıyorsunuz küfranı nimet 

yapmış. O onun hikmetidir Yani bu itibarla Bu bayram bize zehir eden İsrail Devletini ve İsrail’i 

yönetenleri bakın halkları ile bizim şeyimiz yok. Onu yönetenler barbardır. Onu yönetenler 

vahşidir. Ama eminim ki oranın halkı da bu vahşeti kendi iradesiyle seçimlerde bu adamlara 

gereken cezayı inşallah verir. 

Değerli arkadaşlar her ne kadar acıyla da olsa üzüntüyle de olsa, gözyaşı ile de olsa 

Ramazan Bayramını idrak ettik. Ramazanımızı geçirdik. Allah sağlık sıhhat afiyet verdi. Türlü 

türlü nimetlerle bizleri inam eyledi.  Şükürler olsun diyoruz. Bugünümüze milletimize ve bütün 

insanlığa bu bayram hayırlı olsun diyoruz, hayırlara vesile olsun diyoruz. 

Evet kısıtlamalar içerisinde geçti ramazanımız önemli bölümü ama bunlar ne içindir 

arkadaşlar? Bunlar tabii ki bu pandeminin bitirilmesi, bu pandeminin hızının yavaşlatılması ve 

bir yandan devam eden aşı çalışmaları, bir yandan temizlik maske mesafe tedbirleri, bir yandan 

bilim kurulunun sürekli çalışmaları, yerli aşı çalışmaları, hatta bunun faz iki çalışmalarına 

başlanması, bütün bunlarla birlikte dünya üzerinde yapılan birtakım sağlık alanındaki işbirlikleri 

ile İnşallah bu hastalığın sonu gelsin diye ümit ve temenni ediyoruz. Ve kaybettiğimiz 

hastalarımızı ve sağlık çalışanlarımızı, sağlık ordumuzdan rahmeti Rahman'a kavuşanları bir kez 

daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Allah cümlesine rahmet eylesin. 

 Evet bu tedbirlerin gevşemeden ve bir amaca hizmet etmek için yapıldığını bilerek 

bunları hep birlikte milletçe, ferden bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Ne yaptık bayramda hiçbir 

ziyarette bulunmadık. Ne yapalım yani. Bu telefonlar, Allah’tan şu telefonları emrimizde ki 

onlarla dostlarımızı sevdiklerimizi kutladık. Görüntülü de olsa onların yüzlerini görme imkânını 

elde ettik. 

  Değerli arkadaşlar tabi Ramazan ayı içerisinde yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz 

hükümetimiz, devletimiz herkes bu konuda bir seferberlik içerisine girdi. Bu meyanda tabii ki 

mensup olduğumuz belediyemiz de bu konuda çalışmalar yaptığını biliyorum. Ben yalnız size 

Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu şeyleri bilgi olarak sunacağım. Başkanım Gemlik’e 

yapmış olduğu şeyleri gerekli yardımcılarımız bunları izah ederler. 50 milyon TL’lik bir destek 

paketi açıklayan Sayın Alinur Başkanımız arkadaşlar 100.000 destek amacıyla 100.000 adet kart 

16'yı ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. 30.000 aileye destek çeki verildi ayrıca. Bu ihtiyaç 
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sahipleri belirlendi. Bunlar arkadaşlar devletimizin resmi veri tabanından elde edilen ihtiyaç 

sahipleridir. Burada herhangi bir şeyi gözetilmemiştir. Başka bir kıstas gözetilmemiştir.   

Yine 200.000 özür dilerim. 20.000 ailemizin elektrik faturası Büyükşehir tarafından 

ödenmiştir arkadaşlar. Bunlar da yine tespit edilen ailelerdir. Yine yayınlanan genelge ile sokağa 

çıkma yasağı süresince kiracılarımızdan Büyükşehir olarak söylüyorum. Büyükşehir 

Belediyesi'nin kiracılarından herhangi bir kira alınmamıştır. Yine 20.000 ailenin su faturası 

belediyemiz tarafından ödenmiştir. Yine 20.000 ailenin internet faturası bunlar öğrencilerimizin 

derslerine devam ettiğinden dolayı… 

--Meclis Üyesi:  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bütün Türkiye şey Bursa genelinde var. Yine 

10.000 gıda paketi fakat bu gıda paketleri arkadaşlar ihtiyaca göre ve talebe göre hep artırıldı. 

Bunlar bana verildikten sonra, bu şeylere devam edildiği için burada sadece ben bu yazılı 

olanları biliyorum. Bundan ilaveten yardımlar da yapıldığını biliyorum. Bu itibarla bütün 

belediyemiz, yerel yönetimlerimiz, genel hükümetimiz bu konuda halkımıza, esnafımıza, 

milletimize elinden geldiği kadar destek olmaya çalışıyor. Ve bu yapılanlar da gerçekten takdire 

şayandır  

Değerli arkadaşlar tabii bu Ramazan ayı içerisinde başlayan Pençe Kartal 

operasyonlarında şehit olan Mehmetçiklerimizi, polislerimizi, korucularımızı ve bütün güvenlik 

güçlerimizi kaybettiğimiz bu değerlerimizi Allah'tan rahmetle anıyorum. Ailelerine başsağlığı, 

milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı olan Gazilerimize de yüce Allah'tan acil şifalar 

diliyorum. 

   Yine arkadaşlar 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen Soma faciasında 301 tane 

gencecik yaşta şehit olan meslek şehidi ola, değerli madencilerimiz de burada anıyorum. Allah 

onlara rahmet eylesin. Ailelerine sabırlar ve uzun ömürler ihsan eylesin. 

 Engelliler haftasını arkadaşlar idrak ettik. Burada tek engelin bunlara sevgisizlik 

olduğunu düşünüyoruz. Yani hepimiz birer engelli adayıyız. Hepimizin şuradan çıktıktan sonra 

bir sakatlık veya bir rahatsızlık geçirmeyeceği garantisi yok. O yüzden engelli kendi 

kafalarımızdaki engelleri kaldıralım ve onların hayatlarını her zaman için dikkate alarak 

düşünelim. Ona göre icraatlar yapalım ve onların hayatlarını kolaylaştırıcı her türlü önlemi, her 

türlü tedbiri alalım. 

Yine arkadaşlar Anneler Günü idrak ettik. Elbette ki annelerimize yılda bir gün değil, 365 

günü dahi tahsis etsek, yine onların hakkını ödeyemeyiz. Bütün annelerimizin Anneler gününü 

tekrardan kutluyorum. Allah hayatta olanlara uzun ömür versin. Sağlık afiyet versin. Ahirete 

göçenler de cümlesine rahmet eylesin diye niyaz ediyorum. 

Değerli arkadaşlar Evet bir üzücü olayda Serbest Bölge'deki o trafik kazasında bir üzücü 

olay yaşadık. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili BARUTÇUOĞLU 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Buyurun. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok imtina ederek yapıyorum. Özür 

dilerim. Sözünü kesiyorum. Çıkmam lâzım, acil bir telefon. Gemlik’in yararına olduğuna 

inandığım bir işle alâkalı. Emir abi seni böyle alayım. Ve notlar alınacak gerekirse kayıtlardan 

ben tekrar bakacağım. Cevabı muhtaç bir durum varsa, memnuniyetle ikinci toplantı öncesi 

cevap vereceğim.  Hakkını helal et. Sözünü kestim. 

 

 

 
 Fatih AYDIN                  Sedat  ÖZER                            Mehmet Uğur SERTASLAN           

 Meclis Katibi                   Meclis Katibi                                        Meclis Başkanı 
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--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Helal olsun ne demek. Gemlik’le ilgili bir şey 

olduktan sonra sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Gerekirse bizde gelelim. Sıkıntı yok. Evet o 

kazada vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı olanları da Allah'tan acil şifalar 

niyaz ediyoruz  

Evet arkadaşlar 1 Mayıs'ı idrak ettik hep birlikte. Emekçinin bayramını kutladık. Emek 

Dünya üzerinde çok saygın bir kavramdır. Emeğin hakkını Hz. Peygamberin bir hadisini burada 

size nakledeyim. Buyuruyor ki; Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ‘işçinin çalışan 

kişinin hakkını alın teri kurumadan veriniz’ yani halk asla ve asla ötelenmez. Hak asla ve asla 

gecikme dahi kabul etmez. Bırakın üzerine oturmayı, bırakın üzerine çökmeyi veya bırakın 

yemeği, gecikme dahi kabul etmeyen bir durumdur. Bu böyle bir dinin mensuplarıyız. Biz zaten 

dinimizin gereği inancımızın bizim milli değerlerimizden gelen bu değerler manzumesi 

içerisinde bizim için emek zaten kutsaldır. Her alanda emek, yani bilimsel alanda çalışma 

alanında, ülke savunmasında, ülkenin müdafaasında harcanan emekleri ve canları biz en yüksek 

mertebede Şehitlik mertebesi değerlendiririz. Bu itibarla bu 1 Mayıs'ı da bu şekilde idrak ettik 

arkadaşlar. 

  Ve 2 tane güzel sporcumuzun bu arada Avrupa şampiyonluğu Rıza KAYA ve Taha 

AKGÜN'ün. Bbirinin 8.kez, birinin 10. Kez. Rıza KAYA’nın 10 kez Avrupa şampiyonu olduğu, 

Taha AKGÜN’de 8. kez Avrupa şampiyonu olmasını hep birlikte idrak ettik. Bunlar bizim için 

bir mutluluk kaynağı olmuşlardır. Şehrimize, milletimize, bütün insanlarımıza hayırlı olsun 

temennisinde bulunuyorum. Kendilerinin başarılarının devamını diliyorum.   

 Ve Arkadaşlar bu arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte 

idrak ettik. Pandemi şartlarında da olsa, her ne şartta olursa olsun Milli Egemenlik Bizim için en 

önemli konudur. Artık milletimiz egemenliğine sahip çıkan bir demokratik olgunluğa sahiptir ve 

bundan sonra da asla egemenlik hakkını ne bir zümreye, ne bir kişiye, ne bir gruba, ne bir 

efendime söyleyeyim cuntaya asla ve kata teslim etmeyecektir. Bu noktada bir tehlike gördüğü 

zaman gerekeni 15 Temmuz'da olduğu gibi yapacaktır. Arkadaşlar benim kısaca ifadelerim bu 

kadar. Tekrardan geçmiş Bayramınızı tebrik ediyorum. Ülkemizin bu pandemi ortamından bir an 

evvel selamete kavuşmasını, bütün insanlığın ve dünyamızın da birlikte bu pandemiden 

kurtulmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Hepinizi Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Sayın BARUÇUOĞLU’na  çok teşekkür 

ediyoruz. Güzel değerlendirmeleri, iyi niyetleri için. Osman DURDU?  Grup konuşması. 

Buyurun. Kürsüden bekliyoruz. Arkadaşlar mikrofon verebilir miyiz? 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Sayın Başkan, Değerli Meclis, kıymetli hazirun 

hepinize hayırlı günler diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi adına ve şahsım adına selamlıyorum. 

Toplantımız hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni göreve atanan Sayın Mert DİMİLİ’nin 

Belediye Başkan Yardımcılığı görevinin hayırlı olmasını ve Başarılarını temenni ediyorum. 

Teşekkür ederim  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Biz teşekkür ederiz Sayın DURDU. İyi Parti 

grubu adına Sedat Bey buyurun.   

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Çok özür dilerim unuttuğum için. Aslında 

onu kürsüden söyleyecektim. Bizde Mert’i, Mert arkadaşımızı yeni görevinde bizde tebrik 

ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Özür dilerim unuttuğum için. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Teşekkür ederiz. Sağolun Sayın AKKUŞ. 

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

mensupları hepinizi İYİ parti grubu ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  Geçmiş 

Kadir gecenizi ve Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum  

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Basın Özgürlüğü Günü, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 

Türklük Günü, Anneler Günü, Hıdırellez ve bu zorlu pandemi koşullarında canları pahasına 

çalışan hemşirelerin Hemşeriler Gününü kutluyorum. Aynı zamanda Pençe Şimşek Harekâtı  
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sırasında şehit olan ve tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Filistin'de gerçekleşen 

insanlık ayıbı ile ilgili ortak düşüncelerimizde Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsü Emir 

BİRGÜN Bey ifade edecektir. Saygılar 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Teşekkür ederiz Sayın AKKUŞ. Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubu adına Mert DİMİLİ  

 --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Evet Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyelerimiz. Biz de 

Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak, hem Kadir gecemizi, hem Ramazan Bayramımızı, 

1 Mayıs İşçi Bayramımızı tebrik ediyoruz tekrar. Bu dönem içerisinde Pençe Kaplan Harekâtı 

sırasında şehit olan Mehmetçiklerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı 

diliyoruz. Filistin'de yaşanan bu soykırım dolayısıyla grubumuz adına bir önergemiz de olacak. 

Millet ittifakı adına. Her iki partimiz meclis üyeleri tarafından imzalanmış. Kınıyoruz. İsrail'in 

artık bir Terör devleti olmaktan çıkmasını temenni ediyoruz bunun içinde tüm İslam Âleminin ve 

dünyada sağduyu sahibi ülkeleri göreve davet ediyoruz.  

Son ay içerisinde yaşamış olduğumuz sahillerimizde deniz salyasıyla alâkalı da bir tekne 

kiralayıp temizlik çalışmalarına başlayan belediyemiz görevlilerini tebrik ediyoruz grubumuz 

adına. Ve bu çalışmaların ay boyu, gerekirse yaz dönemi boyunca da devamını diliyoruz. Diğer 

taraftan esnafımıza destek kampanyamıza ilgi gösteren hemşehrilerimizi de bir kez daha 

kutluyoruz. Bu ihtiyaç sahipleriyle bağışçıların buluşturulduğu etkinliğe destek veren tüm esnaf 

örgütlerimizi, partilerimizi de kutluyor, bu konudaki yardım kampanyası o miktar tükene kadar 

devam etmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. 

 --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Teşekkür ederiz Sayın DİMİLİ. Arkadaşlar 

kendi adına görüşlerini dile getirmek isteyen meclis üyelerimiz var mı?  Birbirinize bakmayın 

buyurun. Söz küçüğün. Daha genç herhalde 

--Mehmet ÖKSÜZ Meclis Üyesi: Aynı yaştayız.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1.  Başkan Vekili: Aynı yaşta. 

--Mehmet ÖKSÜZ Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri hepinizi 

saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

Bugün sabah saatlerinde meydana gelmiş olan Kuvayi Milliye Bulvarı üzerinde yaşanan 

elim kaza ile alâkalı kazanmış buluyorum. Öncelikle burada kazada yaralanan kişilere geçmiş 

olsun. Acil şifalar diliyorum. Umarım bu tür kazalar bir daha yaşanmaz bununla alâkalı gerekli 

önlemlerin ivedilikle alınmasını rica ediyorum. 

 Bu noktada birkaç soru sormak istiyorum. Yaşanan bu olayın sorumluları kimlerdir? 

Yapılan bu imalatın ruhsatı var mıdır? Gerekli statik hesapları yapılmış mıdır? Projelendirilmiş 

midir varsa, bunları kontrolü kimler yapmıştır Bu soruların cevabını kamuoyu adına ivedilikle 

beklediğimizi belirtmek isterim.   

Buradan aslında başka bir noktaya da bağlamak istiyorum konuyu. Bu imalatı yapan 

firma Gemlik'te başka bir iş yapmış mıdır? Mesela katlı otopark üstüne yapılan çelik imalat işi 

gibi böyle bir iş yapmış mıdır bunu soru olarak soruyoruz 

--Emir BİRGÜN Meclis 1.  Başkan Vekili: Zeynep Başkan. 

--Mehmet ÖKSÜZ Meclis Üyesi: İkinci olarak ben 

--Emir BİRGÜN Meclis 1.  Başkan Vekili: Sözünü kesmeyelim. Devam et. 

--Mehmet ÖKSÜZ Meclis Üyesi: Ben bitireyim. Ondan sonra cevaplarını, cevaplarını 

verebiliriz. Bugünkü meclis gündeminin raporlar kısmından 12.maddesinde kapalı otopark 

üstüne yapılan yani kaçak imalatın ruhsatlandırılması ile alâkalı bir plan değişikliğidir bu. Biz 

dün yaptığımız grup toplantısında, Milliyetçi Hareket Partisi olarak dün yaptığımız grup 

toplantısında bu raporla alâkalı görüşümüz olumlu görüş aldığımızı öncelikle belirtmek isterim. 

Çünkü burada bir kamu yararı var. Ve orada bir imalat yapılmış ve bir kamu kaynağı harcanmış. 

Ve bu kamu kaynağının heba olmaması adına, 12 maddedeki rapora olumlu görüş vereceğimizi  
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belirtmek isterim. Yalnız bugün, bugün yalnız bugün meydana gelen bu basit bir imalatta 

meydana gelen bu kazanın yarın aynı şekilde orada çatının üzerine yapılmış olan çelik imalatta 

meydana gelmeyeceğini nereden bilebiliriz? Bu noktada orayla alâkalı gerekli teknik 

açıklamalarında yapılmasını bekliyoruz. Orada yapılan bizim buradaki raporda konuştuğumuz 

konu tamamen plan notları ile alâkalı. Ama oranın Çelik imalatının ne şekilde nasıl yapıldığı, 

hangi şartlarda yapıldığı bununla alakalı da gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz. Bununla 

alâkalı cevap bekliyoruz. Teşekkür ederim. 

 --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Biz teşekkür ederiz Sayın ÖKSÜZ. Şamil 

Başkan. Mikrofon verseydik. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, kıymeti 

müdürlerimiz geçmiş aydaki idrak ettiğimiz Ramazan Bayramınızı bütün herkesin tebrik ve 

mübarek olsun diyorum. İnşallah bu pandemi sürecinde kapanmalarla birlikte son bayramımız 

olsun. Malum kapamalardan dolayı 2. Ramazan Bayramımızı geçiyoruz. İnşallah bu kapanmanın 

yarın daha sağlıklı kucaklaşacağımız, daha sağlıklı günler geçirmeniz dileğiyle diliyorum. Şimdi 

Mehmet arkadaşımız değindi.  Mehmet Arkadaşımızın değindiklerine birkaç ilave etmek 

istiyorum. Bu ilavelerden önce tabii ki burada bütün gruplarımız da birlikte söylediğimiz 

Mescidi Aksa'yı yapılan İsrail terörünün Devleti'nin zulmünü bir kez daha yüksek seste kınıyor 

ve haykırıyoruz. İnşallah bu İslam âleminin dirilişinin zincirlerinin kırıldığı, bütün Türk İslam 

Topluluğunun top yükün birlikte hareket ettiği bir gün olsun, bir yıl olsun. İnşallah kurtuluşa 

ereceğimiz gün olsun diyorum. 

 Şimdi malum sabah saatlerinde öğrenmiş olduğumuz yapımı devam eden Kuvay-i 

Milliye Anıtının çökmesi ile alâkalı kazada ihmâlin olduğu aşikâr. Kazada ihmal  nasıl var diye 

sorduğumuzda bir inşaat mühendisi olarak, Bizim yapmış olduğumuz kalıp çalışmalarında kalıp 

iskelesinin kurulması, alttaki takviyelerin var olmaması, aralarındaki açıklarında neticesi 

sonucunda gözlemlediğimiz benim gördüğüm, tek açıkla geçildi tek açıkla  geçilmesinin 

neticesinde gelen fazla yükün taşı ve taşımayıp, alttaki desteğin kalıp iskelesinin özellikle 

olmayışının  ihmâli sonucu kırıldığını, çöktüğünü görüyoruz. Tabii bu ihmâlde kimler tarafından 

gerçekleştiği, bunun sorumluluğunu kimler üstleneceğini, Gemlik Belediyesi'ndeki yetki ve 

denetimdeki arkadaşların buradaki yerine getirip gerekli denetlemelerinin yaptıklarını mı? Yine 

bizim özellikle şunu söylüyorum. Gerekli yönetmeliklere uygun bir şekilde getirdik mi yerine? 

Yani üzerine getireceğimiz anıtın veya kullanacağımız yükün,  dökeceğimiz betonun  ağırlıkların 

hesaplarını yapıp, aradaki atmış  olduğumuz hem tek açıklıklı geçip oradaki yüklerin gerçeklerin 

hesabını yapıldı mı? Herhalde yapılsaydı, bugünkü kaza neticesi gelmezdi. Üzülerek söylüyorum 

ama sevinçli bir durumumuz var. Yaralı, yaralı işçilerimizin önemli bir şey yok. Yani hayati 

derecede bir durum olmayışı bizleri sevindirdi. En azından çok şükür dönülmeyecek şeylerimiz 

yok. Bu kadarla kurtardık diyelim. Bunları buradan söylemek istiyorum. 

 Yine Meclis'te geçen meclislerde dile getirdiğiniz sık sıkça da söylediğimiz katlı 

otoparkın üstünü dile getiriyoruz. Katlı otoparkı üstü bizlerin itina ile gözlemlere getirdiğimiz, 

daha önce mecliste de söylemiş olduğumuz yine buradan bakıyoruz.  Aynı sıkıntıları, aynı 

sorunlar burada geçerli midir? Değil midir? Hesaplar yapıldı mı? Yapılmadı mı? Sorusunu 

sorduğumuzda İmar Müdürlüğü'nden Uğur Başkanı şöyle söylemişti. İmar Müdürlüğü'nden bir 

gerekli çalışmaları aldık. Bu çalışmalar neticesinde ruhsatı tabi olduğunu söylediklerini, ama 

bugünkü gündemde gelmiş olduğunuz konuşurken de 12. Maddesi ruhsatlandırabilmesi için kat 

yüksekliği konuşuyoruz. Yani demek ki; imalata aykırı bir yapı yapıldığı aşikâr. Bununla alâkalı 

gerekli ve gerekli çalışmaları yapılacak mı? Bunları buradan da bizler de soruyoruz. 

 Yine Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin birkaç Ercan abinin şimdi söyle söylemekten de 

şey yapayım. Yine Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Gemlik’e yapmış olduğu, çiftçilerle İlçe İl 

Tarım Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Bursa Büyükşehir Tarım A.Ş.nin destekleri 

ile birlikte Gemlik'te esnaflarımıza çiftçilerimize muhtarlar aracılığıyla İlçe Tarıma belirtilmiş.  
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Çilek 80 bin çilek fidanı, Kivi fidanı ve incir fidanı gerekli müracaatlarını yapan koşulları 

sağlayan insanlara dağıtımlarını gerçekleştirildi.  

Yine Bursa Büyükşehir Belediyemizin Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın 

yapmış olduğu Gemlik'teki çalışmalarından bir tanesi de Küçükkumla sahasının yenilenmesi 

çalışmaları. Çalışmanın tamamlanmasında sahanın çevresindeki otların biçilme işlemi, yan 

tarafındaki ağaçların budanması, sahanın koruma demirleri kaynaklanması, sağlamlaştırılması, 

sahanın zemini silin silindir ile düzenlenmesi ve sahanın yanında bulunan yola mıcır dökülerek 

yol bakım çalışmalarının yapılması, sahanın yan tarafında bulunan yapının dış cephe boyaması 

işlemi, kale direklerinin boyanması, kale filelerinin yenilenmesi, yedek kulübelerinin bakım ve 

onarım işlemlerinin ihtiyaç duyulan birçok bakım onarım çalışmaların yapılmasını bu yasaklılar 

döneminde kısmen şeyleri bitirdiler. çalışanların bir kısmı bitti. Çalışmalar da bu günlerden 

sonra geri kalan çalışmalara devam edecekler. 

Malum hafta sonunda dünkü yağış sebebiyle, bizimde sizlerin de görmüş olduğunuz 

Umurbey yolu ile alâkalı, Ercan abimiz buradan da meclis bizim grubumuza da söyledi. Bu 

Kestel ve Gürsu tarafında doğal afetten dolayı, doludan dolayı bir anda sağanak yağışın 

bastırmasından sonra, yandaki suyolunun yani Büyükşehir'in şeylerin yılsonuna kadar İnşallah 

Yol İşleri Daire Başkanımızla da konuştular. Onların bakım onarım çalışması yapacaklar. 

Şimdiden teşekkür ederim. 

 Meclisimiz alacağınız kararlar Gemliğimize, Bursa’mıza, ülkemize hayırlar getirmesini 

diliyorum Çok teşekkür ediyorum. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Teşekkür ederiz. Sayın YİĞİT. Başka söz 

almak isteyen var mı arkadaşlar? Zeynep Başkan size söz vereceğim. Onun dışında? Yok. Peki, 

buyurun. Kürsü sizin.  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri 

hepimize meclisimiz ve alacağımız kararlar hayırlı uğurlu olsun şimdiden. 

 Sabah bizde 9.30 sularında üzücü bir haberle hemen olay yerine vardık. Konuşulduğu üzere 

Kuvay-i Milliye Bulvarımıza konuşlandırılacak Kuvay-i Milliye Anıtı'nın platformunda bir 

çökme meydana geldi. Maalesef 3 işçi çok şükür ki hafif yaralandı. Ambulanslarla hastaneye 

kaldırılması bizi çok tedirgin etti tabii.  

 Bu konuda en başta şunu söyleyeyim. Sorunlular hakkında kendim de dâhil olmak üzere, 

eksiği olan bütün birimlerimizde idari soruşturma başlatılacaktır. Firma ile ilgili benim hiçbir 

çekincem yok. Firma sahibi İnşaat Mühendisi. Ailece de uzun yıllar bu işleri yapan bir firmanın 

yetkilisi. Kendisi de hemen sahaya Bursa'dan gelip intikal etti. Kendisi de çok üzülmüş ve 

tedirgin durumdaydı. Geçen yıl aynı firmamız Umurbey, Kurşunlu ve Hisar sahalarımızın 

imalatını yaptı. Hepimiz biliyorsun çok da beğenmiştik. Fethi Sekin Çocuk Parkımızı yapan 

firmadır. Perşembe pazarında ne yapmıştı Alihan Bey? Perşembe pazarı bölgesinde? 

--Alihan KUZU  Park ve Bahçeler Müdürü: …… 

            --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Sulama 

--Alihan KUZU  Park ve Bahçeler Müdürü: 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Perşembe pazarındaki çocuk parkı ve 

oradaki yeşil alanı sulama hattını yapmış bir firma. Güvenilir bir firma. Park Bahçeler 

müdürlüğümüz eliyle yapılan bir iş.  Yani zararın neresinden dönersek kardır diyelim.  Bugün 

ben de üzerine beton dökülmeden önce  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Doğrudan teminle mi yapıldı. Yoksa başka 

bir şeyle mi? 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Doğrudan temin.  

--Meclis Üyesi:  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Doğrudan teminle  
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--Meclis Üyesi:  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Mevcut ihaleden pardon, mevcut ihaleden 

bu devam eden ihaleden 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Muhtelif işler ihalesinden mi?  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Evet. Mevcut ihaleden devam eden bir iş.  

 Ben de gördüm eksikleri bildireyim. Kaynak yerlerinde problem vardı. Çelik kalitesi, 

bence çelik kalitesi de problemdi. Burada önce biz bir teknik raporumuzu oluşturalım. Gerek 

firma sahibi, inşaat mühendisi olup, inşaat mühendisi odasında da görevde bulunmuş bir 

mühendis arkadaşımızdır. Ben kendisine tam anlamıyla güveniyorum ama işçilik hatası var 

doğrudur. Buradan Geçmiş olsun dileklerini partilerimizin kabul ediyorum. Ancak buradan böyle 

bir yer gösterip, acaba katlı otoparkın üstünde de aynı problem var mı? gibi vatandaşları tedirgin 

edecek açıklama beni çok rahatsız ediyor. Şöyle ki katlı otoparkın üstünde şöyle bir ifade 

kullanıldı. Kaçak imalat olduğu ve aynı problemin burada yaşanıp, yaşanmayacağı soruldu ve 

burada kamu kaynağı kullanılmış, kamu kaynağı kullanıldığı için, bizde vatandaş yararına 

görüyoruz. Plan değişikliğine olumlu görüş sunuyoruz dendi. Bir kuruş dahi kamu kaynağı 

kullanılmamıştır Bir hayırsever tarafından yapılmıştır. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzle daha 

önce de görüştük. Daha önce mecliste de bir açıklama yapmıştım. İmar Müdürümüzle beraber 

Çevre Şehircilik İl müdürünü ziyaret ettiğimizde, plan değişikliği yapıp, burayı bir inşaat ruhsatı 

ile birlikte kendilerine sunmamızı istediler. Bir talepleri de, inşaat faaliyetleri durdurmak oldu. 

Bu anlamda durdurduk  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Çatı arası imalat….. 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Çatı arası imalatı diye de düşünebiliriz 

Şamil Bey. Bütün projeler  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Başkan müdahale etmezseniz söz veririm. 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Bütün projeler tam. Ben de birçok proje 

çıkarabilirim arşivden. Ruhsatname ruhsatına uygun imalatı olmayan bir şekilde kamu yararı 

olduğu zaman  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Kamusal  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Kamusal yapı olduğu zaman, kamu yararı 

olduğu zaman, hazır bir hayırsever de gelmiş ön tetkiklerini yapıp, burada imalatı yaptırıp, esas 

çatıyı çelik imalatı yaptırıp, inşaat faaliyeti zaten durdurmuşuz. Şimdi bundan sonra atacağımız 

adım, burayı tam anlamıyla iç tefrişatını yapıp, ruhsatlandırmak olacak. Yani ruhsatlandırmadan 

da bir ek çatı katı gibi görebilirdik. Ama Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yapılan ısrarlı şikâyet 

doğrultusunda, İl Müdürümüzün açıklamasıdır. Israrlı şikâyet ve baskı neticesinde, kendi 

ifadesini kullanıyorum. Biz burayı inisiyatif alarak, yani inisiyatif demeyelim, görev bilerek 

meclisimize inşaat faaliyeti tamamen durdurduk. Buradaki yatırıma devam edecek birçok 

hayırsever olmasına rağmen, hepsine devam etmeyin durun dedik. İmalatı durdurduk.  

Meclisimizden geçerse, oy birliği veya oy çokluğu fark etmez. Geçer de İmar Müdürlüğümüz 

gerekli belgeleri alırsa,  inşaat ruhsatını verip, daha sonra iç teşrifatına devam edeceğiz. Tekrar 

ediyorum katlı otoparkın üstünde herhangi bir kamu kaynağı kullanmamıştır. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Teşekkür ederim Sayın Başkan. Söz aynı 

konudaysa, şimdi sorularınızın cevabını Zeynep hanım açıkladı. Karşılıklı olaraktan tartışmaya 

devam edebiliriz. benzer konular olmuş olacak işte 

--Meclis  Üyesi: …. 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım ben de hatırlamıyor olabilirim. 

Bazı sorularımıza cevap gelmedi dendi. Ama not almadım.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Yalnız şu bir gerçek ki; Gemlik’te 10 

binlerce gencimizin faydalanacağı orada bir tesis yapılıyor. Tabii ki bunun güvenli olması,  

projesine uygun yapılması herkesin öğrenmek istediği ve bilgi sahipliği var. Konuyla ilgili  
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gerekli açıklamayı yaptı Başkan. Buyurun. Ya bu konuyu bitiremeyiz böyle karşılıklı çünkü 

cevaplar  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi şöyle kastediyoruz. Bu konuyu daha önce 

de meclise getirmiş olduğumuz Uğur Başkanın da burada kendisi en az buradan 3 ay önce veya 4 

ay önce bu yapılan imalatın performans testleri yapıldı mı? 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Yapıldı.  Evet 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şey yapayım Başkanım. Biz bunların hepsini 

yaptık. Ruhsata tabi tuttuk mu? Evet buranın ruhsatı var mı? Ruhsatı alındı. Gerekli 

müdürlüklerimiz yapıldı, arşivden de çıkartabiliriz. Gerekli şeylerimizi de var. Biz onun üstüne 

zaten sorduk. Yaşamasını, yaşanmasını istemediğimiz, elim bir olay olmasın diye sorguladığımız 

biz burada milletin ve devletin kaynaklarıyla değil,  bir vatandaşın kaynaklarıyla da yapılsa da 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Şimdi söyle performans analizi yapıldı 

Şamil Başkanım. Siz de biliyorsunuz İnşaat Mühendisisiniz. Bir gayri resmi rapor alırsınız önce 

yapıda herhangi bir ek imalatı yapmadan evvel. Bizim tüm raporlarımız hazır. Performans 

analizleri bu yükü kaldıracak nitelikte. Ayrıca oradan biz 25 santim kalınlığında asfalt kaldırdık 

Müdürüm doğrudur. Aslında oldukça bir yükü oradan kaldırmış olduk. Gelen geçen asfalt atmış 

yıllarca hangi amaca hizmet olduğu belli değil.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yükü kaldırmak özür diliyorum.  Yükü 

kaldırmak alttaki 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Şimdi teknik bir konuyu tartışmayalım 

istiyorsanız. Yani bu bir mühendislik konusu. 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Aynen 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Özür diliyorum. Özür diliyorum. Yükü 

kaldırmak sadece alttaki yükü azalmak da çatının yükünü imalatını farklı değerlendirmek lâzım. 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Şamil Başkanım şöyle kaldırırız. Sorun 

değil.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1.  Başkan Vekili:  …. Rüzgar yükünden benimde mühendislik 

bilgime kadar her şeyden değişebilir.  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Şamil Başkanım kaldırırız. Şamil 

Başkanım o kadar rahatsız ettiyse kaldırırız sorun değil, kaldırırız sorun değil. Sökeriz oradan ya,  

hiç sorun değil.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Biz, biz rahatsız olduğumuzdan değil yarın öbür 

gün  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Ruhsat arıyorsa  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yarın çatının sorunları ile alâkalı  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: İl Müdürlüğü Adalet ve Kalkınma Partisi 

ısrarla ruhsat soruyorsa bize  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: İmalatın sorumluluğunu soruyoruz. Biz yarın 

buna ruhsat biz buna ret vereceğiz demedik. Olmayacağız da demedik, değerlendireceğiz. Daha 

konu gelmedi. Konu ile birlikte gelecek. Sizler de bizlere de konuşacağız. Varsa şerhimiz zaten 

söyleyeceğiz.  Eğer burada bunları da konuşamıyorsak Emir abi özür diliyorum yani 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Tamam.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Asıl bu gün Gemlik’i gündemi yarın bizim 

çoluğumuz çocuğumuz gittiğinde, yarın bir gün çatı dedik. Kar yükü geldi hesabını yapılması 

lazım. Sadece alttaki bir şeyi aldık. Kar yükünü hesaplamadık belki. Bilmiyorum. Sadece özür 

diliyorum. Sizlerde biliyorsunuz, tekniksiniz. Bu konu ile alâkalı gerekli çalışmaları yapıldı mı 

yapılmadı mı? Onun için sorgulamamızı yok burada  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Siz projesi var mı diye soracaksınız. 

Gereken şey yazılı olarak  



Sayfa 11 / 14 
 

 

 

 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şu anda arkadaşlarımız projesinin olmadığını 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Projesi var Şamil Başkanım. Onu 

söylüyorum ama. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ruhsatı özür diliyorum ruhsatsız yapıda  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: İki tane konu var burada 

--Meclis Üyesi: Tamam.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Biri imar durumu ile ilgili mevzu, ikinci 

teknik konu. 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Evet 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: İmar durumu ile ilgili 12. maddede 

kararımızı alacağız. Belki orada bir eksiklik var. Ama teknik olaraktan, projesi olaraktan bir 

eksikliğimiz yok.  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Evet projesi var.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:…….. yok. Osman Bey 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Çatı imalatı, çatı imalatı da Başkanımda bilir  

teknik başkan  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: şimdi onun bir şantiye şefi vardır İnşaat 

Mühendisi  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Çatı imalatı ruhsata tabidir. Ben teşekkür 

ediyorum. Başka bir şey demiyorum. Çatı imalatı da ruhsata tabidir.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Mutlaka 

          --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Tamam, mühürleriz. Sıkıntı yok.   

--Meclis Üyesi:  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Yıkım kararı alırız ya sıkıntı yok. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Buyurun. 

-- Osman DURDU Meclis Üyesi: Sağ olun 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Ben, bu konu ile ilgili mi?  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Söz sizinki bitti buyurun.  

--Meclis Üyesi:………… 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Aynı şey mi?  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  evet şimdi 2 bağlantılı husus var. Zeynep başkanım da 

kabul buyurdu. Yani bu imalatları yapan arkadaşlar, tesadüftür herhalde müşterek arkadaşlar. 

Katlı otoparkın üstündeki ilave katla alâkalı kesinlikle iyi niyetli ve ihtiyaca cevap veren bir 

yatırımdı bu. Bir çalışmaydı. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Doğru projeydi. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Projeyi bilmiyorum. Ama oradaki sosyal  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Proje sadece teknik olaraktan değil, yatırım 

olarak güzel bir yatırım. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Kesinlikle öyle bence. Ki çıktık baktık ve özellikle 

gezdim orayı. Uğur Başkanı oradan aradım tebrik ettim Teşekkür ettim. Çünkü bizim 

çocuğumuz da Judo sporu yaptı. 8 yıl kolon ve kirişlerin arasında Judo yaptı. O sıkıntıyı yaşadık 

yani.  onun için mutlu olduk orada. Ama burada ben şöyle bir eksiklik görüyorum. Yani gayri 

ciddilik demek  bir şeylik var yani 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: İnşaat Mühendisleri odasını davet ederiz 

incelerler projeleri, ortak bir rapor çıkar.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Emir Abi müsaade edersen şöyle  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Özür dilerim buyurun.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Benim tavsiyem şu lütfen işleri ciddiye alalım 

arkadaşlar. Ya iyi niyetli hayırsever yaptı. Kötü mü oldu, oldu da iyi oldu. Bakın şimdi  
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--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Öyle olduğunu nerden biliyorsunuz?   

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Oranın açılışını, buranın açılışını Türkiye'nin ana 

muhalefet partisinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı yaptı. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Açılış değil de son kaynaktı 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Oranın,  oranın ruhsatsız olduğunu sayın Sayın Başkan 

kendisi de ifade etti konuşmalarında. Kamuoyuna ana muhalefet partisi Genel Başkanını 

ruhsatsız kaçak bir yapının açılışını yaptırmış olmak öyle bir şey mi? Bunları bence önemseyin 

yani 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Teşekkür ederiz. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Şamil Başkanımın söylediği kar yağdığı zaman mesela. 

Buradaki mesele de aynı şekilde  

--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Burasıda … 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Bunlar büyük sıkıntılar ihmalden kaynaklanıyor. 

Teşekkür ederim sağolun. 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Aynen, aynen. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Arkadaşlar 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Aynen burasıda aynen.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Değerli arkadaşlar. Bak Tekin. Tekin bey.  

--Meclis Üyesi:  

--Tekin RAMA Meclis Üyesi:…… 
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Burada tamamlayamayız. Devamı 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: 

--Tekin RAMA Meclis Üyesi:…… 
--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Ya tamam 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  değerli arkadaşlar karşılıklı yaparsanız 

lütfen şu köşede oturabilirsiniz Tekin arkadaşım. 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım ben son 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Buyurun. 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Kırsal Mahalleyle ilgili hazır mikrofon 

elimdeyken  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Başkan  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Gelmişken kürsüye  

--Tekin RAMA Meclis Üyesi:…… 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Sayın YİĞİT, Sayın RAMA 

--Tekin RAMA Meclis Üyesi:…… 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Arkadaşlar beş dakika ara veriyoruz. 

İstediğiniz gibi tartışın.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: 

--Tekin RAMA Meclis Üyesi:…… 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:… 

 

II. OTURUM 

 

  

            --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Gündemin birinci maddesi teklifler 

maddemizi görüşeceğiz. Yazılı olarak 11 tane önerge (teklif) var.  Bu önergelerin teklifimiz var.  
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Bunların okunmuş sayılmasını, tümünün okunmuş sayılmasını oylarınıza sunmak istiyorum. 

Tümünü okunmuş olarak kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.   

           1/1. Maddesi İmar Komisyonu farklı bir görüşü olan var mı arkadaşlar? 

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

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Peki. Hayır sizin de varsa görüşleriniz almak 

isterim. Öyle olursa 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 İmar Komisyonuna. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği 

ile kabul edilmiştir.   

1/5, 1/6 Plan ve Bütçe Komisyonuna. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiştir.   

1/7 İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna ortak. Kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliği ile kabul edilmiştir. 

1/8 İmar Komisyonuna kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 

1/9 Plan ve Bütçe ve Tarım Balıkçılık ve Turizm Komisyonuna ortak. kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 

--Meclis Üyesi: ……..Hukuk Komisyonuna  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Hukuk Komisyonuna da. Peki1/9 tekrar 

oylayacağım. Plan ve Bütçe ve Tarım balıkçılık ve Turizm ve Hukuk Komisyonuna olarak 

arkadaşlar. Şimdilik 1/9 bütçe içi işletme kurulması ile ilgili yazısı diye geçiyor. Ama bunun 

tartışılması lâzım olduğu için, tarımla ilgili olduğu için de Tarım balıkçılık ve Turizm, Hukuk ve 

Plan ve Bütçe Komisyonlarına ortak bir çalışma olaraktan. Önemli bir konu arkadaşlar.  Üç 

Komisyonumuzda kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 

1/10 Plan ve Bütçe Hukuk Komisyonumuz. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile 

kabul edilmiştir. 

1/11 Hukuk Komisyonu. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 

2. toplantımızı 

--Meclis Üyesi:………..  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Bitireyim. 2. Toplantımızı Cuma günü saat 

15:00’te yapacağız.  

Yaşadığımız olumsuz olayla ilgili de Ercan arkadaşımız bir cümle söz almak istiyor. 

Cuma gününü oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul 

edilmiştir. Buyurun bir cümle. Bu konuyla ilgili  

 --Osman DURDU Meclis Üyesi:………………… 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Şimdi benim gibi barıştan yana olan 

insanların, insanın yönettiği bir toplantıda böyle olayların olması hoşuma gitmiyor. 

Sevinmiyorum, üzülüyorum ama ne yapalım.   
--Osman DURDU Meclis Üyesi:………………… 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Efendim.  

--Meclis üyesi: ………………….. 
           --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Değerli arkadaşlar burada bu dönemde 

yaklaşık 2 yılı aşkın bir zamandan beri görev yapıyoruz.  Burada hepimize düşen en başta 

birbirimize saygıdır. Saygı ve üsluptur. Üslubu beyan ayniyle insan demektir. Üslubunuz ne ise 

siz osunuzdur. Burada şimdi istenmeyen bir olaylar yaşandı.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1.  Başkan Vekili: Hep beraber. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Evet. Tedirgin olduk. Üzüntü duyduk.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1.  Başkan Vekili:  Sorumlusu benim. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ya şimdi burada sorumlu meselesi değil. 

Bakın burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada en başta biz eğer birbirimize saygı 

duymazsak, meclis üyeleri olarak burada bir emaneti almış insanlar olarak saygımız birbirimize 

olmazsa, biz toplumdan saygı beklemeyelim.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Ercan arkadaş anlaşıldı. Teşekkür ederiz.  
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--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ve özelikle de özelikle de ben burada ortaya 

konuşuyorum. Bakın hiç kimseye şey yapmıyorum. Üslup konusunda daha evvelki toplantılarda 

da böyle ajite edici üslubu kullanan arkadaşlarımız oluyor.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Cevap hakkı doğurmasın. Lütfen rica 

ediyorum anlaşıldı. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Sayın başkanım bakın  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Hepimiz aynı karakteri taşıyoruz. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bir saniye burada bir tespit yapmaya 

çalışıyorum.    

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Toplantıyı bitirmek istiyorum. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Benim amacım bu olayların bir daha 

yaşanmaması. İşte bu şekilde bir üslubun yani karşıdaki insanı ajite edici üslup kullanmanın 

getirdiği sonuçları hep birlikte yaşıyoruz burada. Lütfen buna herkes dikkat etsin ve gruplarda 

böyle arkadaşlarımız varsa arkadaşlar lütfen gruplar olarak bunları uyaralım.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1.  Başkan Vekili: Teşekkür ederim.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Grup olarak uyaralım.  Buraya gelen insan 

belki heyecanlı, belki o yapıya sahiptir. Ama burada o istediği şekilde davranamaz.  Burası bir 

kamu bölgesidir. Kamusal alandır.  Burada herkes muhteremdir. Herkes ayrı ayrı saygıdeğerdir.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Ercan Arkadaşım teşekkür ederiz. Siz .. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bunu özelikle vurgulamak istedim.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Arkadaşlar sizlerden gelen 6 tane yazılı 

önergemiz var.  Bunları da ilgili müdürlüklere ve komisyonlara havale etmek için oylarınıza 

sunmak istiyorum.  Kabul edenler, etmeyenler oybirliği ile kabul edilmiştir. Cuma günü 

görüşmek üzere toplantıyı kapatıyorum. Bittikten sonra artık. Yok toplantının resmi kısmı bitti. 

Arkadaşlar kalkabilirler. 

--Osman DURDU Meclis  Üyesi: ……… 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Osmancığım kendi kendine konuşmak diye 

bir söz …….onun az  önce dışarda  değerlendirmesini yaptık.  

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