GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 02 EYLÜL 2020 TARİHLİ
OLAĞAN TOPLANTISININ GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR.
TOPLANTIDA BULUNANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı
ÜYELER: Emir BİRGÜN, Bayram DEMİR, Mert DİMİLİ,
Oğuz HANÇER, Ercan BARUTÇUOĞLU, Galip GÜR, Osman DURDU, Arzu KARATAŞ,
Aydın BAYRAKTAR, Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK, Sedat AKKUŞ, Emrah KESKİNDEN,
Tefik KALDIRIM, Şükran ERSÖZ, Songül ŞANLI, Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI,
Mustafa KAYNATMA, Elif ACAR, Fatih AYDIN, Rıdvan ÇAKMAK, Durmuş USLU,
Alpaslan EKER, Bülent ÇİÇEK, Tekin RAMA, Nihat ÇETİN, Mehmet ÖKSÜZ, Mahir
DAĞ, Ümit GÜLER, Sedat ÖZER.
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Mehmet Şamil YİĞİT, Dursun YAVUZ.
--Cahide ATAŞ Yazı İşleri Müdür V.: Yoklama yapıldı.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gruplar adına mazeret iletmek isteyen
var mı arkadaşlar, buyurun sayın BARUTÇUOĞLU.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şamil YİĞİT,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başka, kim?
--Aydın BAYRAKTAR Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mikrofon konusunda yardımcı olalım
arkadaşlar; Ercan Bey, Aydın BAYRAKTAR biri dahi sanki birini daha sesleniyor ama,
tamam. Dursun YAVUZ ve Şamil YİĞİT.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Diğer gruplarda eksik var mı arkadaşlar?
Mahir DAĞ ve Fatih AYDIN yolda geliyormuş ama işlemleri yürütebilmek için ikinci
Başkanlık Divanının ikinci üyesi kimdi, gel. Gel gel yani birinci yedek Fatih AYDIN ‘dı
herhalde.
Evet sevgili arkadaşlar belediye meclis üyelerimiz Şamil YİĞİT ve Dursun YAVUZ ‘un
mazeretli olarak kabulü için konuyu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler.
Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Yeterli çoğunluğumuz var, toplantıyı açıyorum.
Birlikte olamadığımız dönem içerisinde 08 Ağustos ‘ta pençe kaplan hareketi kapsamında
şehit düşen Mehmetçiğimize Rabbim ’den rahmet diliyorum, 10 Ağustos ‘ta Hakkari
Yüksekova ‘da polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan iki polis memurumuza Allah’tan
rahmet diliyorum. 21 yılı geçti ama acısı hale geçmedi. 17 Ağustos depreminde yaşamını
yitiren binlerce yurttaşımızı rahmetle anıyorum. Allah bir daha göstermesin duasını sizlerle
paylaşmak istiyorum.
Tüm insanlığın barış ve kardeşliğine vesile olması dileğiyle aşure gününü ve muharrem
ayını tebrik ediyorum. Muharrem de oruçlu olan bütün yurttaşlarımızın hayrının kabulünü
Allah’tan niyaz ediyorum, yüce Allah’tan. Fatih gemimiz Karadeniz’de üçyüzyirmi milyar
metreküp doğalgaz keşfetti. 2023 yılına kadar söylendiğine göre vatandaşımızın kullanımına
sunulacak, milletçe gururluyuz. Bunun çok daha yüksek rezervlere sahip olduğunu
düşünüyoruz memleketimizin, hayırlı uğurlu olsun inşallah.
Yine Giresun da Dereli de kardeş şehrimiz de sel felaketinde hayatını kaybeden hem
şehidimize hem vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.
26 Ağustos Türklerin Anadolu’ya girdiği tarihi Malazgirt’i hatırlattı bizlere 26 Ağustos
1071, kutlu olsun diyorum. Aynı gün yine yedi düvele karşı vermiş olduğumuz mücadelenin
ilk günüydü taarruza kalktığımız büyük taarruzun günüydü 26 Ağustos, bütün şehitlerimize
Allah’tan rahmet diliyorum.
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2020 – 2021 sezonunda bölgesel amatör ligde dalda mücadele edecek olan Gemlik Vefa
spor Kulübümüze yürekten başarılar diliyorum.
Ağrı Doğu Beyazıt ‘ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen askerlerimize Allah’tan
rahmet diliyorum. Bütün ulusumuzun başı sağ olsun.
30 Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun arkadaşlar, az önce söyledim. Yedi düvele karşı
başlattığımız o büyük mücadelenin savaşın zaferle taçlandığı gündü 30 Ağustos, bu vesileyle
başta büyük önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere onun bütün silah
arkadaşlarına bu uğurda hiç tereddüt etmeden canını veren bütün şehitlerimize Allah’tan
rahmet diliyorum. Çok zor günlerdi. Allah bir kez daha küllerimizden yeniden doğma hani
doğmak mecburiyetinde kaldığımız günleri göstermesin diye dua ediyorum.
Üniversite sınavları yapıldı. Bunların yerleştirme sonuçları belli oldu. Pek çok yavrumuz
Anne Baba ocağından Ana kucağından gurbete çıkacak belki de ilk defa, bütün evlatlarımıza
gittikleri yerde okul hayatlarında başarılar diliyorum. Kentimizi, memleketimizi büyük
ahlaklarıyla üstün yetenekleriyle onurlandıracaklardır hiç tereddüttüm yok. Bütün ailelere
hem kolaylıklar diliyorum, hem gururlarını paylaştığımızı iletmek istiyorum. Elbette bizim
çocuklarımız başka illere giderken başka illerden de Gemlik’e eğitim hayatlarını sürdürmek
üzere gelen kardeşlerimiz olacak. Gemlik’e yerleşen gerek Hukuk Fakültemize gerek diğer
branşlarda yüksekokullarımız da eğitim hayatlarına devam etmek üzere ilçemize gelen bütün
çocuklarımızı kutluyorum. Hoş geldiler, sefalar getirdiler her birini ayrı ayrı bağrımıza
basıyoruz. İhtiyaçları için elbirliğiyle hep birlikte gayret edicez, hiç tereddütleri olmasın.
Anne Babalarına da emanetleri sağlam ellerde, Gemlik Belediye Meclisinin ve Gemlik
Belediye Başkanlığının himayesindedir diye iletmek istiyorum.
Kurtuluş Savaşının çok önemli isimlerinden biri Galip Hoca, merhum Cumhurbaşkanımız
3.Cumhurbaşkanımız Celal Bayar’ı 22 Ağustos tarihinde kaybetmiştik. 34.seneyi devriyesiydi
bu yıl, hem rahmet diliyorum ailesine, sevenlerine, ulusumuza baş sağlığı diliyorum. Hem de
Çevre Şehircilik Bakanımızın aynı gün Bursa ziyareti vardı. Dolayısıyla devlet erkanının
katılımı noktasında bir zafiyet gözlemledim orda bütün vatandaşlarımızda Umurbey de
rahatsız oldular. Keşke Çevre Şehircilik Bakanımız burdan bu etkinliklere de katılmak
suretiyle 3.Cumhurbaşkanımızı onurlandırsalardı onun ruhunu onun manevi huzuruna
gelselerdi.
Adliye başladı galiba, Adaletin tesis edildiği bir yıl temennimi bütün yargının her
aşamasında görev alan bütün Adalet savaşçılarına hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum.
Bugün 2, dün 1 Eylüldü, barışın ve huzurun kenti Gemlik demiştik böyle bir iddia ortaya
koymuştuk. Barış huzur ve sevgi dolu bir dünya dileğiyle 1 Eylül dünya barış günü de kutlu
olsun. Elbette kentimiz ticaret kenti demiştik, tarih kenti demiştik, turizm kenti demiştik,
ticaret kenti demiştik ve elbette tarım kenti Gemlik. Tarımın bir bölümü zeytin çok önemli bir
bölümü ama Gemlik için diğer bölümü de balıkçılık. Vira Bismillah dedi balıkçılarımız,
bereketli bir sezon diliyoruz. Allah onların işlerini rast getirsin bizde bizim sofralarımızda
denizin bolluğunu, bereketini tatmış olalım.
Alışkanlık olduğu üzere iyi şeylerden kötü şeylerden bahsettik arada geçen ama bide
hayatın doğal akışıyla meclis üyelerimizin içerisinden geçtiğimiz ay son toplantımızdan sonra
doğan arkadaşlarımızda var. 7 Ağustos ‘ta sevgili Galip GÜR dünyaya gelmiş, 12 Ağustos’ta
sevgili Mehmet ÖKSÜZ, 24 Ağustos ‘ta sevgili Ercan BARUTÇUOĞLU, 1 Eylül’de hem
Emir abi, Emir BİRGÜN hem de sevgili Ümit kardeşimiz Ümit GÜLER dünyaya gelmişler, 3
Eylül’de sevgili Osman DURDU ’nun doğum günüymüş, Allah hepinize bugüne kadar
geçirdiğiniz günlerden daha güzel günler yaşatsın bu yeni yaşınızda, ailelerinizle sağlık
sıhhat ve afiyetle güzel bir yıl diliyorum.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Amin.
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bütün meclis üyesi arkadaşlarım ve
Gemlik Belediyesi çalışanları adına, Allah mahcup etmesin.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Amin.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Diye de sözlerimi noktalamak istiyorum.
Gruplar adına yine konuşmalar yapılacak, başlıcaz. Hem gündemi kısa tuttuk pandemide,
Pandeminin içinde bulunduğumuz süreçteki artışından da hareketle uzun bir toplantı
yapmayalım istedik.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dolayısıyla hassasiyet bekliyorum bütün
grup sözcüsü arkadaşlarımdan, anlatmak istediklerini en hızlı bir şekilde,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Anlatırlarsa bu noktada katkı sağlamış
olurlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Buyurun sevgili BARUTÇUOĞLU,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, sevgili meclis üyeleri, değerli
belediye çalışanlarımız, daire amirlerimiz, basın mensuplarımız ve bizi izleyen Gemlik halkı,
bilgisayarlarıyla ve de telefonuyla izleyen tüm Gemlik halkı, izlemeyenlerde dahil olmak
üzere hepsini saygı, sevgiyle selamlıyorum. Allah’ın selamı ve rahmeti bereketi üzerinize
olsun diye niyaz ediyorum. Evet,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili BARUTÇUOĞLU konuşmanın
sonuna ben konuşurken sana özellikle söyleyecektim atladım, ne olur ihmal etme az önce
şahadet haberlerini verdiğimiz bütün,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet, evet,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şehitlerimiz için,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: O notumda var,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Merhum Cumhurbaşkanımız için,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Notumda var,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Fatiha istiyoruz,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Notumda var. Değerli arkadaşlar Türk
töresinde Kuruluş dizisinde de gördüğümüz gibi şöyle bir toyların şöyle bir girişi vardır. Ol
deyince olduran gönlümüzü imanla dolduran yüce Allah’ın doksandokuz ismiyle başlıyorum
sözlerime. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Malum Ağustos ayını geçirdik ve Eylül’e girdik.
Ağustos ayı tarihimizde çok büyük olayların meydana geldiği, milletçe zaferleri kazandığımız
bir aydır. Bu itibarla yani Mercidabık Savaşından zaferinden tutunda, Malazgirt zaferi ve
30 Ağustos Zafer Bayramımız bunlardan sadece birkaç tanesidir.
Değerli arkadaşlar pençe kaplan harekatın da şehit olan Mehmetçiklerimizi burda
anıyorum. Allah’tan kendilerine rahmet diliyorum. Yine Hakkari ve Ağrı da teröristlerle
girilen çatışmalarda şehit olan askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ailelerine
başsağlığı diliyorum.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin 3. Cumhurbaşkanı ve sivil ilk Cumhurbaşkanımız olan
Celal BAYAR ’ı devlet töreniyle andık. Değerli arkadaşlar ben aşağı yukarı her sene bu
törenlere katılırım. Bu yılda yine devlet töreni yapıldı ve Cumhurbaşkanlığı Makamı da dahil
olmak üzere bütün devlet organları ve kademeleri temsil edilmiştir. Ha Bakanımız gelip
gelmemesi onun programına bağlı olan bir şey o noktada bu temsilde ve anmada herhangi bir
eksiklik söz konusu değildir.
Arkadaşlar Zafer Bayramını hep birlikte idrak ettik. Bizleri küçücük bir Anadolu
parçasına hapsetmek isteyenlere vermiş olduğumuz en büyük cevaptır. 30 Ağustos Zafer
Bayramı ve Başkomutanlık meydan savaşı ile başlayan büyük taarruzdan arkasından
düşmanlar ülkemizi işgal etme cüretini gösteren o düşmanları denize döktük. Hiç kimse Türk
vatanına Türk yurduna bundan sonra tarih boyunca göz dikemeyecektir.
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Çünkü dikerlerse başlarına gelecek şey yine aynıdır. Ve Malazgirt zaferiyle Alpaslan’ın
büyük Alpaslan’ın Malazgirt zaferiyle taçlanan o zaferde Türkiye toprakları Anadolu
toprakları ebedi olarak Türk yurdu haline gelmiştir. Ve Türkiye yurdu olarak da kalmaya
devam edecektir. Bütün şehitlerimizi Malazgirt şehitlerimiz dahil olmak üzere rahmetle ve
minnetle bir kez daha anıyorum.
Değerli arkadaşlar; yine Giresun da bir acı olay yaşadık Dereli İlçesi özellikle,
5 askerimiz şehit oldu. Büyük bir sel felaketi yaşandı ve 8 vatandaşımızda maalesef sele
kapılarak hayatını kaybettiler. Yüce Allah’tan cümlesine rahmet diliyorum. Ailelerine,
yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah bir daha böyle felaketler göstermesin. Fakat
şu bir muhakkak ki devletimiz hiçbir dönemde bu felakette olduğu gibi anlık bir refleksle
bakın o olayın meydana geldiği gün günün akşamında iki tane devletin bakanı orada olaya
vesayet ediyordu ve en son sayın Cumhurbaşkanımızın oraya ziyaretiyle ve orada halkın
yaraların sarılması konusunda yapmış olduğu açıklamalar ve vermiş olduğu tesellilerle
inşallah bu yaralar kısa zamanda sarılacaktır ama tabi ki giden canlar yerine gelmez. Allah bir
daha göstermesin diyorum. Ülkemizi ve bütün şehirlerimizi ve Gemliğimizi bu böyle
felaketlerden muhafaza eylesin diye Allah’a niyaz ediyorum.
Değerli arkadaşlar yine aşure gününü ve muharrem ayımızdaki bu özel günü hep birlikte
idrak ettik. Kerbela da şehit olan Hz. Hüseyin ve 72 ehlibeyti rahmet ve saygıyla anıyoruz.
Allah onlara rahmet etsin. Biz her zaman Hz. Peygamberin torunları olan ehlibeyti başımızın
üzerinde taşımış insanlarız. Bundan sonra da onlar başımızın tacıdır. Rabbim bir daha böyle
Kerbela olayları gibi acı olaylar yaşatmasın. İslam tarihinde çok önemli üzücü bir olaydır.
Muharrem ayının onundaki aşure günü aslında peygamberler tarihi açısından çok önemli
olayların gerçekleştiği bir tarihtir. Birkaç tanesini ifade edip kapatacağım.
Mesela: Hz. Eyüp (a.s.) ki sabrın timsalidir. O yakalanmış olduğu amansız hastalıktan bu
tarihte yani on muharrem de aşure gününde Allah onu kurtarmıştır. Yine Yunus (a.s.)’ da
balığın karnından bu tarihte salim selamete çıkmıştır. Birkaç tane örnek vermiş oldum. Bir
kez daha rahmetle anıyorum Kerbela şehitlerimizi.
Değerli arkadaşlar, Balıkçılar yeni sezona vira Bismillah dedi. Bizde onlara hayırlı bir
sezon diliyoruz. Ve şu uyarıyı yapmadan da geçemicez. Denizler hepimizin ortak malıdır
arkadaşlar, denizden avlanan kadar avlanmayan insanların da denizde hakkı vardır. Avlanan
insanlar orada av yaparlarken denize hiç ayağını dahi sokmayan ama onunda hakkı olanları da
düşünsünler ve lütfen üreme dönemindeki balıklarımızı ve küçük dönemde yani henüz daha
hayatının erken dönemlerinde balık avcılığını yapmayalım. Gerekirse bir dönem balık
yemeyelim ve biz tüketici olarak da tezgahlarda eğer nizamın dışında bir incelikte ve
küçüklükte balık satılıyorsa lütfen biz de onu talep etmeyelim ve söyleyelim orda diyelim ki
kardeşim bu balık daha henüz büyümeden nesil vermeden niçin avladınız. Bu şekilde bir
kamuoyu baskısı oluşturalım. Balıkçılarımızın da eminim ki bu konuda hassas
davranacaklarına ben eminim. Bereketli bir sezon diliyorum.
Arkadaşlar, yine geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir programı
dahilinde olmayan bir ziyareti oldu. Kumla’ ya geldi. Kumla ‘daki Abdullah Aslan
Caddesinin parke kaplaması ve kaldırım düzenlemesi büyük ölçüde tamamlandı, kendisi de
incelemelerde bulundu. Kendisine teşekkür ediyorum. Orada vatandaşlarla da böyle bir kısa
sohbette de bulundu. Bende onların bir kısmına Kumladayken iştirak edebildim. Orada birkaç
tane konuyu ben burda ifade etmek istiyorum. Özellikle deniz plajlarını yani vatandaşın
kullandığı plaj bölgesinin temizliğiyle ilgili, düzenlemesiyle ilgili ve özellikle de masa ve
şezlongların orada gayri bilmiyorum yani bana göre yasal olmayan bir şekilde oralara
serilerek bir bunun bir kazanç kapısı haline getirilmesi ve vatandaşın normalde kumsaldan
kullanma ve istifade etme hakkının bir yerde kısıtlanması gibi konularda çok şikayetler geldi.
Bunu da ifade etmek istiyorum.
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Bu konuda elbirliğiyle ne yapılması gerekiyorsa yapılması kanaatindeyim.
Yine arkadaşlar, Gemlik’te de kendisi birkaç esnaf ziyaretinde bulunarak ayrılmıştır.
Kendisine ilgilerinden dolayı Gemlik’le ilgili alaka ve ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum
kendisine.
Değerli arkadaşlar, yine geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gördüm ben resmi. Bir
fotoğraf, bir düğün fotoğrafı. Orada o fotoğraftaki karedeki insanlarla ilgili hiçbir şeyim yok,
onların ben şahsiyetiyle ilgili hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey söylemem. Ama bizi üzen bir konu
oldu. Bakın! Orada alkol alınan bir masa, yer neresi? Sosyal Yaşam Merkezi, yani yan taraf.
Belediyemizin bulunmuş olduğu, belediyemize ait, mülkiyeti belediyemize ait olan bir yer
burası. Burada bildiğim kadarıyla da alkol ruhsatı olduğunu ben sanmıyorum. Yani alkol
ruhsatı olmadığı kanaatindeyim. Eğer yanılıyorsam beni lütfen doğrusunu doğrulayın. Orada
o fotoğrafın verilmesi emin olun kamuoyunu ve benim vicdanımı yaraladı. Neden? Bakın ben
insanların şahsi tercihlerine asla karışan bir insan değilim. Beni ilgilendirmez. Herkes kendi
kararında kanaatinde yaşayışında hür ve serbesttir. Ancak eğer belediye meclis üyesiysek
belediyenin mekanlarında resmi burası mülkiyeti belediyeye ait bir mekandır. Burada böyle
bir fotoğrafın verilmesini ben şahsen üzüntüyle karşıladım. Ruhsatlı olmadığı kanaatindeyim.
Bir kere yasayı uygulama noktasında olan kişilerin yasayı bir yerde delmeleri doğrusu beni
ayrıca üzmüştür. Bizim bu konudaki kanaatimiz bellidir. Bakın biz alkolizme karşıyız. Ama
alkol alanlarlan bizim bir derdimiz yok. O onun kendi şahsi kararıdır, kendi tercihidir, kişisel
tercihidir. Hiçbir şekilde onlan tartışmayız biz ama şimdi bunu fotoğraf olarak verdiğimiz
zaman sosyal medyada, insanlar diyorlar ki burası neresi mekan olarak, sosyal yaşam
merkezi. Orda alkol hemen şurada otuz metre ilerde bide Cami var. Yani bu konuda ben
şahsen üzüntümü ifade ediyorum. Bu konuda eminim bir daha tekerrür etmez ama bizi
gerçekten üzmüştür bu olay. Bu konuda bu rahatsızlığımı da ifade etmiş olayım.
Yine ayrıca bir soru sormak istiyorum. İki sorumla kapatacağım. İkinci etaptaki
dairelerle ilgili bu Cihatlı konutlarıyla, bunlarla ilgili teslimat yapıldı mı? Ben herhangi bir
teslimat yapıldığını görmedim. Neden teslimat yapılmadı, neyi eksiktir? Bunu bize bilgi
olarak verilmesini istiyorum. Çünkü orda ödemesi başlamış, hak sahibi olmuş insanlar biran
evvel konutlarına geçip oturmak isterler. Ama bunla ilgili herhangi bir bilgi,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir düzeltme, çok özür dilerim.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet, buyurun;
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Araya girmeyi sevmiyorum ama,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Buyurun,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ödemesi başlamış bir yer yok ikinci
etapta,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani başlamış veya başlamamış diyeyim o
zaman, yani bitmiş ise bitirilmişse neden teslimat yapılmadığını ayrıca bir soru olarak sormak
istiyorum.
Yine diğer bir sorumda arkadaşlar; şimdi sporla ilgili belediyelerimizin, Mahalli
İdarelerimizin her zaman Amatör Spor Kulüplerine bir desteği bir yardımı bir motivasyonu
olur ve olmuştur da ama şuana kadar bizim Gemlik’teki Amatör Spor Kulüpleriyle ilgili
belediyemizin herhangi bir desteğini herhangi bir yardımını veya ne yapacağını ne gibi bir
plan yaptığını doğrusu bilmiyoruz. Bu konuda da eğer bilgi verirseniz meclise ayrıca bunu
sormuş olayım, sevinirim.
Yine üniversite sınavlarında başarı kazanıp ta yerleşen kardeşlerimize başarılar
diliyorum. Kendi istekleri olan yerlere tutturamayanlara da hiç morallerini bozmasınlar, sınav
hakları daha vardır. Hazırlansınlar çalışsınlar inşallah onlarda gönüllerine göre bir yere
kazanırlar diye onları temenni ediyorum arkadaşlar.
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Yine son olarak arkadaşlar, bakıyorum notlarımda eksik bir şey bırakmayım diye, evet
en önemli şeyi az kalsa unutuyordum. Evet, milletçe göğsümüzü kabartan Karadeniz’deki
Başkanımızın da ifade ettiği gibi kendisine teşekkür ederim. Karadeniz’deki bulunan
üçyüzyirmimilyarmetreküplük doğalgaz rezervini büyük bir memnuniyetle öğrendik. İnşallah
Akdeniz’e de bunun arkası geleceğine olan kanaatimi ve inancımı ifade ediyorum. Çünkü biz
Türkiye Cumhuriyeti olarak sadece yakın karasuların da ve çok dar bir alanda sıkışacak bir
ülke değiliz. Bugün ilan ettiğimiz navtekslerle Akdeniz’in bize çok uzak noktalarında dahi
bugün arama yapıyoruz. Bizi bundan vazgeçirmek isteyen sömürgeci hale Türkiye’yi
1919’ daki Sevr ‘deki Türkiye zanneden o zavallılara da şunu ifade ediyorum. Türkiye ile
oyun oynamasınlar. Türkiye bunda kararlıdır. Karadeniz de olduğu gibi Akdeniz’de de
inşallah petrol ve doğalgaz rezervlerini ulaşacağız. Hiç kimse bunu Türkiye’yi bu yolundan
çeviremez. Bu konuda devletimiz dimdik ayaktadır ve ben bu konuda sayın
Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimizi tebrik ediyorum. Türkiye artık dünya da bir güç odağı
bir süper güç olma noktasına gelmiştir. Milletçe bundan ne kadar iftihar etsek azdır
arkadaşlar,
Son olarak, Başkanımızın da demin ifade ettiğimi gibi vefat eden şehitlerimizin gerek
yurtdışında Suriye de Irak da gerek yurtiçinde Hakkari de Van da ve Ağrı da şehit olan
güvenlik güçlerimizin, polislerimizin, askerlerimizin ve bütün şehitlerimizin ruhları için,
Umurbey de merhum bulunan Cumhurbaşkanımız Celal BAYAR ‘ın ruhları ve bütün
ölmüşlerimizin ruhi için Allah rızası için el Fatiha diyorum.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz sevgili
BARUTÇUOĞLU. Gruplar adına konuşma yapacak mıyız diğer arkadaşlarımız, kimden
başlıyoruz buyurun. Buyurun sevgili DURDU;
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli divan, kıymetli meclis üyesi
arkadaşlarım, değerli İlçe Başkanım,
kıymetli belediyemizin bürokratları ve basın
mensupları, hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi Grubu ve şahsim adına en kalbi duygularımla
selamlıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Meclis
toplantılarımızdaki gruplar adına yapılan konuşmalar da gündem dışı, ilçe dışı, ülkeyle alakalı
ve daha global konulara temas etmek durumunda kalınıyor. Bunu ben kendimce sorguladım
doğru mu değil mi diye anlamlı buldum. Şöyle; daha önceden dışa kapalı içe açık oluyordu
meclis toplantıları, dolayısıyla 30 kişi birbirimize Türkiye Türk propagandası yapmanın
anlamı yok gibi durum oluşuyordu. Ama şimdi iletişimle beraber bütün Gemlik Halkı ve
isteyen herkes meclis toplantısını izliyor, takip ediyor. Dolayısıyla buradaki siyasi partilerinde
bu izleyicilerimize tabi ki kanaatlerini, düşüncelerini ifade etmesi icap ediyor. Dolayısıyla ben
bunu daha anlaşılır buldum. Bundan sonra bizde bunu dikkate alacağız. Bizi izleyen kıymetli
hemşehrilerimize ve değerli vatandaşlarımıza da selam ediyorum.
Evet, Ağustos Ay’ı Türk Milletinin tarihi açısından baktığımız zaman çok önem ve çok
anlam ifade etmekte, tarihi anlamalıyız anlatmalıyız ve idrak etmeliyiz ki tarih de yaşanan acı
tecrübeleri tekrar yaşamayalım. Bu anlamda baktığımız zaman 26 Ağustos Malazgirt Meydan
Muhaberesinin Başkomutanı Anadolu’ya Müslüman Türk’ün kapısını açan Anadolu’nun
Türkleşmesini ve İslamlaşmasına vesile olmuş olan büyük Sultan Alpaslan Gazi’yi rahmet ve
minnetle anıyoruz. Beraberinde 30 Ağustos’ta büyük ecdadın bırakmış olduğu Anadolu
coğrafyasının müdafaasını ve muhafazasını yapmış olan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ü
ve bütün silah arkadaşlarına da rahmet ve minnet ve şükranla anıyoruz.
Tabi ki 1920, 16 Ağustos ‘ta bu topraklarda şunlarda yaşandı; maalesef işgal kuvvetleri
tarafından İngiliz hükümetine ve baskıyla kabul ettirilen Sevr anlaşmasının Sevr’in bugün
anlaşılıyor olması ifade ediliyor olması çok sevindirici.
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Çünkü daha önceden Sevr anlaşması yok diyorlardı. Lozan’ın bir zafer değil bir hezimet
olduğunu söylüyorlardı. Ama çok şükür ki bugün Sevr anlaşmasının maalesef kabul
edildiğini, Türkiye’nin o Sevr süreçlerinden geçip bir Lozan’la beraber dünyaya
hakimiyetini ilan etmiş olması çok kıymetli buluyorum bu anlamda. Tabi
Cumhurbaşkanımızda bugün Türkiye’ye ikinci bir Sevr’i dayatmak istiyorlar demesi de çok
sevindirici evet gerçekten Türkiye’ye ikinci Sevr’i dayatmak istiyorlar. Bunu nerde
görüyoruz; bunu Libya da görüyoruz. Bunu nerde görüyoruz; Suriye de görüyoruz. Bunu
nerde görüyoruz; Kıbrıs ta görüyoruz. Ve bugün tarihi düşmanımız dünde emperyalistler
Anadolu’yu işgal ettiğinde İtalyan’ı İngiliz’i Fransız’ı vesairesi hepsi vardı bunların ve bizi
Yunan’ı öne sürdüler. Ama biz bu Yunan’ı İzmir de denize döktük ve bunla beraber
bağımsızlığımızı da bütün dünyaya karşı işgal ettik ama emperyalist devletler Anadolu
üzerindeki hesaplarından vazgeçmiş değiller, bundan vazgeçmediklerini bugün çok daha
yakından görüyoruz. 2023 diyoruz. 2023 tarihi Cumhuriyetin 100.yılı, 2023 tarihi ve
Cumhuriyetin 100.yılı çok önemli değerli arkadaşlar, 16 Nisan 1923 de yapılan Lozan
anlaşması Lozan toplantısında merhum İsmet Paşa’yı buradan rahmetle anıyorum. O yoğun
müzakereler neticesinde, ki Lozan anlaşmasını, Lozan müzakerelerini Ankara hükümeti
götürdü. Ankara Hükümeti bunu götürürken İstanbul Hükümeti daha hayattaydı. Ama Ankara
Hükümeti ve Ankara’daki isyancılar Kuva-yi Milliye ‘ciler, Milli Mücadeleciler bu Sevr’i
kabul etmediler. Bunu yırtıp attılar ve dünya bunu muhatap almak durumunda kaldı ve çok
şükür ki orda verilen yoğun mücadele neticesinde biz bugünkü bağımsız Türkiye Cumhuriyeti
devletinin siyasi hukuki sınırlarını belirledik. Ama İsmet paşa ne dedi; yüzyıl daha kazandık
dedi. Arkadaşlar 100 yıl doluyor. Şartlar yeniden oluşacak, kartlar yeniden dağıtılacak, taşlar
yerine oturtulacak ben bu itibarla baktığımız zaman Cumhur ittifakını en kalbi duygularımla
destekliyorum ve muvaffakiyetlerin diliyorum. Biz Damat Ferit Hükümetleri istemiyoruz.
Eğer Damat Feritler var oldukça Mustafa Kemal ATATÜRK ’ler de var olacaktır. Bunu da
herkes böyle bilmeli.
Burda sayın Başkanım bir teklif yapmak istiyorum sizlere; evet merhum Celal BAYAR
bizim çok değerli büyüğümüz Cumhuriyetimizin 3.Cumhurbaşkanı ancak bu Türkiye
tarafından çok iyi bilinmiyor. Gemlik Celal BAYAR ‘ın şehri, biz Gemlik’in Celal
BAYAR ’ın şehri olduğunu uygun yerlerde görsellerimizden bir farkındalık yaratırsak bu
Gemliğimize çok daha kıymet katacağını ben düşünüyorum.
Evet, Karadeniz ‘de bulunan çok zengin doğalgaz rezervi inşallah ilk fırsatta üretime
geçer. Ve milletimizin kalkınmasına ve güçlenmesine vesile olur diye düşünüyorum.
Bu arada yaşamış olduğumuz Dereli ’deki sel felaketi bizleri çok kalbi olarak acıyla üzdü.
Dereli ‘li olan hemşehrilerimizin en yoğun ikamet ettiği yerlerden bir tanesi hatta bir tanesi
Gemlik diyebiliriz. Giresun Dereli’ li olan ………. zabıtası olan en kalabalık en yoğun
nüfuslu yaşadığı yer Gemlik ilçesidir. Ben buradan da Gemlik’te ikamet eden Dereli’li
hemşehrilerimize de geçmiş olsun diyor. Allah’tan yaralarınızı biran önce sarmasını temenni
ediyorum.
Değerli Başkanım; Muharrem Ay’ı o da 30 Ağustos ‘a tevafuk ediyor. Muharrem Ay’ı
İslam tarihinde Müslümanların yılbaşısındır. Yani bizim yılbaşımızdır. Tabiki Muharrem
Ay’ında aynı şekilde İslam tarihinde çok acı kanayan bir yara olan bir Kerbela hadisesi,
maalesef o da sözde İslam Hükümeti adına İslam devleti adına efendimizin torunlarını
Ehlibeytini, yavruların katlettiler. Ama biz inanıyoruz ki insanlık tarihi
insanlığın
hikayesinde yezitler her zaman var olmuştur. Hüseyin’ler de her zaman var olmuştur. Biz
yezitlere karşı Hüseyinlerin safındayız.
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Değerli Başkanım; 17 Ağustos depremi üzerinden yaklaşık 20 küsur, yirmi yıl geçti.
Maalesef deprem için en yüksek risk arz eden Gemlik ilçemizde 17 Ağustos ‘tan bugüne
gözle görülür elle tutulur maalesef bir şeyler yapılamadığı kanaati var kamuoyunda. Ben ilk
Büyükşehir Meclisine seçildiğim zaman Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu
üyesiyim. Halen devam ediyoruz orda. İlk verdiğim önerge şu oldu; Bursa merkez ilçeler ve
çevre ilçelerin riskli durum analizi ve rezerv alanlarının tespiti ve bilgilerini istedik. Bunla
alakalı yaptığımız komisyon toplantılarında şunu gördük ki üzülerek ben mahcup oldum orda,
yapı stoğu envanteri ve bu yapı stoğundaki riskli yapıların tespitiyle alakalı bilgi gelmeyen üç
tane ilçe var. Bu üç ilçeden bir tanesi Gemlik. Bir an önce eğer bizde yapı stoğu envanterimiz
varsa bu yapı stoğun içerisindeki riskli yapı tespitlerimiz varsa da gitmediyse bu başka bir
durum ama yoksa bu üzücü.
Bununla beraber Gemlik’te milli ve yerli otomobil temeli atıldı. İnşallah ilk fırsatta
faaliyete geçecek. Bunla alakalı da biz Gemlik’te bir farkındalık oluşturamadık. Gemlik’te bu
heyecanı veremedik. İlk bu konu gündeme geldiği zaman bu milli ve yerli otomobilin
Gemlik’te getireceği bir takım yükümlülükler, sorumluluklar oluşacak. Bunla alakalı
Gemlik’in bir takım handikapları var dedik. İşte tarım alakalı, planlamayla alakalı bunun
çözümü için hatta önergemiz oldu. Dedik ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Bir
takım şeyler daha hızlı gidiyor.
Şimdi Başkanım, Gemlik’te şöyle bir algı var arkadaşlar; Gemlik’le alakalı iki kişi karar
veriyor deniyor. Gemlik’i iki kişi yönetiyor deniyor. Gemlik’i iki kişiyle yönetemezsiniz.
Gemlik’i ortak akılla, Gemlik’i hep birlikte yönetirsek Gemlik’teki bütün dinamikler hayata
geçirirsek o zaman daha iyi sonuçlar alırız ve daha başarılı oluruz diye düşünüyorum.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kameralara da kayda da geçmesi
açısından bu iki kişinin kim olduğunu da söylerseniz,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Söylerim tabi, tabi.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevinirim.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Gemlik’i Zafer IŞIK, Uğur SERTASLAN Gemlik’le
alakalı önemli konularda karar veriyor diyor kamuoyu. Baktığımız zaman haksız değil. Ama
bu doğru değil. Gemlik ‘i böyle yönetemezsiniz. Gemlik’teki bütün dinamikleri harekete
geçirmelisiniz. Ahbap çavuş ilişkileriyle de Gemlik yönetilmez. Gözlem bu. Benimde
maalesef şahsi kanaatim bu. Açmak isterseniz açabiliriz. Ama burada çok ne kadar doğru
olur, fark etmez.
Evet. Balıkçılık sezonunun açılışı dedik. Balık sezonu hayırlı olsun, bereketli olsun.
İnşallah ucuz balık olur, ekonomik sağlıklı balık olur. Halkımız, milletimiz bundan istifade
eder. Fakir milletimiz protein alır. Bu anlamda halen Gemlik ‘te balıkla alakalı hiçbir şey yok
sayın Başkan, Gemlik’te halen balıkla alakalı hiçbir şey yok.
Eğitim sezonunun da hayırlı olmasını temenni ederiz. İnşallah sağlıklı günlerde
yavrularımız yüz yüze eğitim imkanına kavuşurlar. Üniversite sınavlarında başarı elde etmiş
olan kardeşimize muvaffakiyetler diliyoruz. Ailelerine güç kuvvet temenni ediyoruz.
İstedikleri yeri tutturamayan kardeşlerimizin de inşallah çok çalışarak bir daha ki sınavlarda
başarılı olmasını temenni eder, hepinizi saygıyla selamlarım.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederiz sevgili DURDU.
İyi Parti Grubu. Sevgili Sedat AKKUŞ kürsüye gelirken ben,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım bir ilave edebilir miyim bir cümle.
Şimdi,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili BARUTÇUOĞLU izin ver,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Tamam,
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Müsaade edeceğim. Bu yüzümüzdeki
maskeler sadece meclis üyelerine verildi, bırakıldı mı arkadaşlar, herkese dağıtıldı mı?
Salondaki herkes aldı mı bu maskelerden, tamam. İki ay önce Büyükşehir Belediye meclisi
toplantısı esnasında sıralarımızda bir maske görmüştük. Bir tarafında kendi ilçemizi temsil
eden belediyenin logosu onun yanında da Büyükşehir Belediye Meclisinin logosu vardı,
Belediye Başkanlığının. Sonra Gemlik’te bir ay sonra burda bir arkadaşımız bir meclis
üyemiz bu maskelerden birer tane Gemlik ‘te de dağıtılmasını meclis üyelerine uygun
olacağını söylemişti. Nerde yaptırdıklarını sorduğumuzda da İnegöl Belediyemizin, İnegöl
Belediye Başkanımızın kendi bünyesinde imal ettirdiği bilgisi ulaşmıştı bize, bu maskeler
İnegöl Belediyemizden her birinize armağandır. Bu anlamda huzurlarınızda İnegöl Belediye
Başkanımıza teşekkürlerimi sunmak isterim. Sağ olsun. Sevgili Sedat AKKUŞ kürsüye çıktın
ama Ercan bir ilave yapalım dedi izin verirsen,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bir cümle. Başkanım Dereli de ve Giresun da
meydana gelen bu afette haber alır almaz bizim ilçe başkanımız sayın Şamil YİĞİT, Dursun
YAVUZ meclis üyemiz ve parti yöneticilerimiz buradan bir heyet olarak oraya gittiler. Orada
incelemelerde bulundular Bakanlarımızla birlikte yaraların sarılması konusunda yardımcı
oldular. Gayret sarf ettiler. Bu arada Dereli ‘den orda ki kardeşlerimizden afetzede
kardeşlerimizden bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Gemlik’e selamlarını göndermişler. Onu
söylemeyi unuttum. Dereli ‘deki kardeşlerimizin bütün Gemlik’e selamları var. Onu arz
ediyorum.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz. Gönderen de getiren de
sağ olsun, var olsun. Buyurun sevgili Sedat AKKUŞ.
--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sevgili Başkanım, çok kıymetli Meclis Üyeleri, değerli
basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi İyi Parti grubu ve şahsım adına
selamlıyorum. Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayının tüm İslam âlemine barış, huzur ve mutluluk
getirmesini temenni ediyor, Kerbela’da şehit olan Hz. Hüseyin ve 72 Ehlibeytine de rahmetler
diliyorum. Geçtiğimiz ay Malazgirt Zaferi, Büyük Taarruz, 30 Ağustos Bayramı gibi milli
duygularımızı kabartan büyük zaferlerimizi kutladık. Bu zaferler sırasında, bu vatan
topraklarında, bu vatan toprakları için canlarını hiç düşünmeden feda eden büyük Türk
ordusunun tüm şehitlerine de Allah’tan rahmet diliyorum. Yine Kuva-yi Milliyenin Galip
Hocası, Umurbey’li hemşerimiz Celal Bayar’ı ve Anadolu’nun manevi mirasçılarından Hacı
Bektaş-ı Veli’yi de rahmetle anıyoruz. Geçtiğimiz ayın bir önemli olayı da İlçemizde çokça
yurttaşını barındırdığımız Giresun İlimizde vuku buldu. Giresun’un Dereli İlçesi başta olmak
üzere sel felaketinden etkilenen tüm ilçelerine öncelikle geçmiş olsun diyor, bu felakette
hayatını kaybeden asker ve vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyoruz. Geçtiğimiz
aylarda böyle bir felaketi de Bursa’mız yaşadı. Burada da can kayıpları yaşandı. Tabi ki bu
olay tesadüf değil. İki binli yılların başından itibaren ülkemiz tropikal iklim kuşağına geçiş
yaptı. Ve önümüzdeki yüz yılda değişiklik devam edecek. Peki, ne gibi etkileri olacak bu
tropikal iklim kuşağının ülkemizde? Öncelikle sıcaklıklar kademeli olarak artış gösterecek.
Çok şiddetli yağmurlar, kısa süreli ani dolu yağışları ve fırtınaların doğal afetleri getireceği
aşikâr ve bunu şu an görüyoruz da, yaşıyoruz da. Bu noktada özellikle derelerimizi kontrol
etmeli, temiz ve geniş tutmalıyız. Unutulmamalıdır ki 2015 yılında Kumla’da bölgemizin son
60 yıldır en şiddetli yağışı sonucu Kumla Deresi taşarak büyük bir felaketi getirmiştir. Kumla
derelerini düzenli bir şekilde temizlemeli, olası bir felaket anında tıkanarak taşmasını
engellemeliyiz. Şuan ki durumu hiç hoş değil. Tıkanmaya çok müsait dereler. Kanımca uzun
süredir temizlenmiyor.
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Bunun dışında diğer tehlikeli bir bölgede, geçmişte geniş bir dere yatağı olan Çakaldere
diye tabir edilen, Cihatlı eteklerinden, Odun Depoları Mevkiine kadar olan kısım. Orada da
büyükçe bir deremiz vardı. Ama 15-20 yıl kadar önce belki biraz daha fazla olabilir.
Kapatıldı, üstü kapatıldı. Alttan, yanlış bilgi almadıysam, iki tane yetmişlik künk aracılığıyla
mevcut kanala, dereye geliyor. Bu bölgede dağların çok dik olması alanı riskli yapıyor. Yani
ben biraz araştırma yaptım. Önümüzde ki yüz yıl boyunca biz tropikal iklim kuşağında
olacağımız için Giresun’da, Muratoba’da, Kestel’de yaşanan o şiddetli yağmurlar yani
Hindistan ve bölgesinde ki iklim şartları, Muson yağmurları diye tabir edilen yağmurlar
ülkemizin üstünde olacak. En çok Karadeniz ve Marmara Bölgesi bundan etkilenir diye
okudum. Bu bölgede kapatılan dere ne amaçla, neden kapatıldı tam anlamıyla öğrenemedim
ama şuan bir risk oluşturduğunun farkında olmanızı istiyorum. “Tarih tekerrürlerden ibarettir”
sözü şüphesiz doğal afetler içinde geçerlidir. 1955 yılında, 55-57 yılları arası İznik Gölünün
taşması ve şiddetli yağışla İlçemizde büyük bir afet oluştu. Bu afetin sonucunda buraya, dere
boyunda bulunan kanala yani burası bir kanal. Derede değil aslında çünkü İtalyanlar
tarafından yaptırılmış. İtalyanlara yaptırılmış. Diğer taraf dere, Karsak Deresi ama burası
kanal. Dere boyu kanalı. Sonradan yaptırılmış. İhtiyaç duyulmuş yani 70 yıl olmuş. Şuan bir
felaket olmayabilir ama önümüzdeki yıllarda olmayacağının garantisi yok. Aynı şekilde
Manastırda, orada da genişçe bir deremiz vardı. Eski İnan Marketin oradan yukarıya kadar
çıkan. Bu dere de kapatıldı. O dereden de sadece künkler yardımıyla sular denize ulaşıyor. Bu
künklerin afet durumunda, sel durumunda, yoğun yağışlarda çok hızlı kapandığı, gelen
taşlarla ağaçlarla ve taşkınlara, felaketlere yol açtığı aşikâr. Bu iki deremiz için de yani sözlü
bir önergede olabilir. Bir araştırma komisyonu kurulması. Tabi sadece Meclis Üyelerinden
ibaret değil. Bu işte yetkin ve etkin kişiler tarafından bir araştırma komisyonu kurulmasını
talep ediyorum. Ben sosyal medya, internet üzerinden yaptığım araştırmada yani önümüzde ki
yüz yıl boyunca bu afetin ilçemizde olmasının kaçınılmaz olduğunu gördüm. Yani
araştırmalar oradaki okuduklarım beni buna itti. Buna önlem almamız lazım şimdiden. Bu
konuda bir komisyon kurulabilir. Yetkin kişilerle dediğim gibi. Bir başka hususta sporla ilgili
Sevgili Ercan Abim, Ercan BARUTÇUOĞLU değindi. Bu konuyu da kendisinin takip
etmesini isterim. İlçe stadyumumuz, ilçe stadyumumuz da hafta sonu Modern Pentatlon
Federasyon İl Seçimleri yapılacakmış. İl bazlı oyuncular seçilecekmiş ama maalesef
stadyumumuz uygun bulunmamış. Tartar pisti yer yer kopuk, parçalı olduğu için koşuya
elverişli değilmiş. Buranın acilen, İlçemizin en büyük stadyumunun elden geçirilmesi
gerekmekte. Çünkü böyle organizasyonları kaçırmak sadece sporumuza, sporcuya değil,
İlçemizin kafeteryalarına da, lokantalarına da, zeytincilerine de eksi yazmakta yani hafta sonu
belki yüz tane sporcu olsa, bir kısmı aileleriyle gelse, 300-400 kişiyi belki ağırlayacaktık
Gemlik’te belki ama nasip olmadı. Sırf bu stadyumun uygun olmamasından mütevellit. Bu
konuda da Ercan Abim takip ederse sevinirim. Saygılar.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederiz Sevgili AKKUŞ.
Buyurun Sevgili Emir BİRGÜN
--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Değerli Gemlikliler, basınımızın değerli temsilcileri,
değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım, Sayın Başkan, Değerli Divan. Bende kendi adıma ve
Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe Başkanlığı adına hepinizi sevgiyle, saygıyla
selamlıyorum. Benden önce konuşan Belediye Başkanımız ve üç parti grup temsilcimizin,
sözcülerimizin konuşmalarına katılıyorum. İlave etmek istediklerim var, uzatmadan.
Öncelikle vatanımız uğruna hayatlarını kaybeden, şehit olan, şehitlerimizi, gazilerimizi,
Kerbela Şehitlerimizi bende saygıyla, rahmetle anıyorum. 26 Ağustos Malazgirt, 30 Ağustos
Zafer Bayramını kutluyorum. Bir daha bu türlü şeyler yaşanmaması diliyorum. Özellikle 30
Ağustos sürecine girmemiz sebebinden.
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Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle
anıyorum. 17 Ağustos depremini gene Ağustos ayında yaşadığımız ve arkasından ülkemizin
farklı yerlerinde, özellikle Dereli de yaşanan sel felaketinde, bizlerin sorumlulukları olduğunu
düşünüyorum arkadaşlar. Az önce Sedat arkadaşımızın dile getirmeye çalıştığı alınacak
kararlarda, burada aldığımız imar planı tadilatlarını, imar planı uygulamalarında ve yaptığımız
yapıların kalitesinden bizlerde sorumluyuz. Bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor ve
sorumluluğumuzun da bilincinde olmamız lazım. Osman arkadaşımız, işte Gemlik’te bir vaka
var. İki kişi tarafından yönetiliyor dedi. Tabi ki bir tanesi Belediye Başkanımız,
Gemlik’imizin reisi, bir diğeri de Gemlik kökenli bir Bursa Milletvekilimiz. Mutlaka birçok
konuda birlikte çalışıyorlardır. Birçok konuda beraber, ortak Gemlik adına kararlar
alıyorlardır. Bununla ilgili açıklamayı Belediye Başkanımız yapar ama ben buradaki Belediye
Meclis Üyelerimize de sanki biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradan gerek
gündemdeki maddeler, gerekse önergelerimizle bizlerde Gemlik’in yönetilmesinde söz
sahibiyiz ve bunda etkili de oluyoruz. Ve ben önerge vererekten meclis gündemine katkı
sağlayan tüm arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Dün 1 Eylül Dünya Barış
Günüydü. Sanırım dile getirilmedi. Başkanımız da dâhil olmak üzere. Şimdi barışı düşünmek
zorundayız arkadaşlar. Sadece bir gün olarak kalmaması lazım barışın. Hepimiz için çok
önemli. Dünya insanları, dünya yaşamı için. Bunu birinci önceliğimiz olarak görmemiz lazım.
Mutlaka vatanımıza gelen saldırılara, vatanımıza karşı uygulanan dış politikalara karşı
mücadele edeceğiz. Ama barış tüm dünya insanlarının olduğu gibi bizim de, ülkemizde
yaşayanların da gündeminde yer alması lazım. Önce barış. Ulu önderimizin dediği gibi
“Dünyada barış, ülkemizde barış” sözünü kendimize ilke kabul etmemiz gerekir diye
düşünüyorum. Bende bu meclis toplantımızın Gemlik’imize ve yaşayanlarımıza faydalı
kararlar alacağımız bir toplantı olmasını diliyorum. Hepinizi selamlıyorum.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederiz Sevgili Emir
BİRGÜN. Hızlıca, arkadaşlar yani gruplar adına söz verdim. Meclis Üyesi olarak söz
isterseniz vereyim ama gündem dışında, pandemi dedik. Hızlı keselim dedik. En hızlı şekilde
lütfen.
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, değerli Meclis
Üyesi arkadaşlarım ve Sevgili Gemlikliler. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Dünyada ve ülkemizde marka şehir ve akıllı şehir uygulamalarına geçildiği malumdur. Bir
kentin markalaşmasının artan taleple birlikte kent için ekonomik iyileşmeyi ve gelişmeyi
beraberinde getireceği muhakkaktır. Diğer taraftan kent markalaşmasının yaşayan vatandaş
için de çok önemli olduğu düşünülmektedir. Kentin marka değerinin getirdiği avantajlardan
faydalanan halkın ekonomik, sosyal ve kültürel seviyesinin artması ve kentlilik bilincinin
daha etkili yaşanması açısından da markalaşma çok önemli görülmektedir. Günümüzde çoğu
gelişmiş kentler yerli ve yabancı turistlere ve ziyaretçilere yönelik çeşitli kent projeleri ve
stratejileri oluşturmaktadırlar. Ülkemizden de bir örnek vermek gerekirse, Dünya Şehircilik
Gününde yerel ekonomik kalkınma modeli olarak dünyaya örnek gösterilen Beypazarı’ndan
bahsedilebilir. Altı yıl önce yılda sadece 2-3 bin kişinin ziyaret ettiği Beypazarı, günümüzde
yaklaşık 300 bin civarı turisti ağırlamaktadırlar. İlçemizde bulunan ticaretle uğraşan esnaf ve
zanaatkârlarımız için ticaretin gelişmesi adına, güzel ilçemizin katma değerini arttırmak
adına, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın daha sosyal, daha yaşanılabilir bir Gemlik’te
yaşayabilmeleri adına bizde marka şehir uygulamalarına adım atmayı konuşmalıyız. Bu
meseleler önemli meseleler. Geleceğimizi ilgilendiren konular. Fatih Sultan Mehmet Han’ın
dediği gibi “İmkânın sınırını görmek için imkânsızı denemek lazım”.
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Marka ve akıllı şehir Gemlik için yapılması gereken ilk iş bir kez mevcut sorunlarımıza
kökten çözüm bulmak. İlk önce belediyemizin asli ve normal görevi olan temizlik, kaldırım,
park, bahçe, tamirat, tadilat ve benzeri hizmetleri tamamlaması gerekir. Vatandaşlarımızın bu
gibi basit konulardan mağduriyet yaşamaması gerekir. İnanın ben bir meclis üyesi olarak bu
basit sıkıntıları burada söylemekten üzülüyorum ve inanın utanırım. Bu basit tamirat ve tadilat
işleri, işte kaldırım, park içerisindeki tamiratlar ve benzeri. Geçen dönem, pardon geçen
dönem değil. 2019 yılının ya üçüncü ayında ya dördüncü ayında mecliste bunu bir öneri
olarak getirmiştik. Acil müdahale ekibi diye. Bununla ilgili Sayın Başkan herhangi bir
gelişme göremedik. Bu olumlu bir şey. Bu Fen İşleri Müdürlüğümüzün, Park Bahçeler
Müdürlüğümüzün asli görevlerini daha iyi yapmasına, daha faydalı işler üretmesine sebep
olacak. Ayriyeten Meclis Üyesi arkadaşlarımız, illaki hepimiz sokakta dolaşıyoruz,
görüyoruz. Vatandaşlarımız bununla alakalı sürekli Meclis Üyesi arkadaşlarıma hem
iktidardaki, hem muhalefetteki arkadaşlarımıza bunu iletiyorlar. Bunun kökten çözümü bu
acil müdahale ekibidir. Bu nasıl bir sistem? Artık bununla alakalı da akıllı belediyecilik
kavramında bazı belediyeler geçti. Bir, mobil bir araç ve bu mobil araçla beraber akıllı bir
sistem ve beş tane personeli. İşte bu beş ana personel içerisinde bir tane inşaat işlerinden
anlayacak personelimiz, ustamız. Bir tane elektrikçi ustamız. Bir tane tesisat ustamız. Bir tane
de demir doğrama ve kaynak işinden anlayan ustamız. Direk vatandaşımızın herhangi bir basit
tadilatlarında, tamiratlarında bu arkadaşlarımızın bu sisteme düşecektir ve bu arkadaşlarda
gidip anında müdahale edecek ve bu şekilde vatandaşımızda “ Ya benim işte şu kaldırımım
duruyor. İşte şurada borum patladı. Şurada şu sıkıntım var” gibi sıkıntılarla ne meclis üyesi
arkadaşlarımız bu işle vakit kaybedecek. Ne de belediyede ki müdürlüklerimiz. İlçemizin
marka ve akıllı şehir, tabi biz bunu söyledik ama Başkanım bununla alakalı bir gelişme
göremedik. Ya bu önemli bir konu. Bununla alakalı da önergemizi de verdik tekrar.
Önergemizin içerisinde mevcuttur. İlçemizin marka ve akıllı şehir yapılabilmesi adına katma
değer üretecek çözümlemelere ve eylemlere ihtiyaç vardır. Mesela en önemlisi turizm. Turizm
alanında ilçemizin potansiyel yerlerinden biri hiç şüphesiz Umurbey. Buradan da Umurbey
Mahallesindeki yaşayan sakinlerimizi selamlıyorum. Şimdi dünyada birçok yer turizm
potansiyeli olmayan yerlerden bahsediyorum. Adamlar sırf turizmi, turizmden kaynaklı yani
turizm kaynaklı gelişme sağlanması için potansiyel ortaya çıkarmaya çalışıyorlar yapay bir
şekilde. Bizim elimizde nimetler var arkadaşlar. Umurbey hem tarihi, hem de üçüncü
Cumhurbaşkanımız merhum Celal BAYAR’ın Umurbeyli olması ve mezarının Umurbey’de
olmasından dolayı önemli bir yere sahip. Ciddi turizm potansiyeli var ve ayrıca, ayrıca
İstanbul-İzmir otobanının üzerinde bir yer. Yani ulaşım konusundan da stratejik bir yerde.
Bakın bundan yıllar önce Cumalıkızık’ı kimse bilmezdi mesela. Yani Cumalıkızık’tan bizim
neyimiz eksik. Umurbey’in neyi eksik Cumalıkızık’tan. Umurbey Mahallemizin turizm ile
ilgili detaylı bir şekilde restorasyon ve dış cephe sağlamlaştırma projelerinin çalışılıp,
ardından gerekli fizibilite çıkarılıp, uygulamaya başlanması, tanıtım ve reklam çalışmalarının
ulusal bazda yapılması gerekir. Bununla alakalı da önergemiz mevcuttur. Bunu da ilettik. Bu
işin yapılması sonucunda ilçemizi sevgili abilerim ciddi şekilde katma değer sağlayacak.
Ciddi şekilde ticaretin ve sosyal hayatın canlanmasına etkisi olacak. Ayrıca bu projenin
gerekli çalışmaları yapılır, fizibilitesi hazırlanır, daha sonra da finansman kısmında da yine
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı var BEBKA veya Avrupa Birliği hibeleri var. Bakın
bu programlar turizme önem veriyor. Yani yeter ki turizm olsun. Turizmle alakalı her konuya
bu arkadaşlar, bu organlar, bu kuruluşlar hibeler vermektedirler. Bunun da buradan finansman
yönünden değerlendirmiş oluruz. Bununla alakalı söylemeyi unuttum. Geçen dönem aldığım
bilgiye göre Başkanım, bununla alakalı bir çalışma başlamış.
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Restorasyon projeleri hazırlanmış ama ne durumda? Anıtlar Kuruluyla falan
görüşülüyormuş. Herhangi bir daha gelişme yok. Bunu takip edersek Başkanım iyi olur yani
Gemlik için. Şimdi özellikle, özellikle liseli ve üniversiteli tüm kardeşlerimi buradan hepsini
ayrı ayrı selamlıyorum. Akıllı şehircilik kapsamında vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımını
daha rahat sağlayabilmeleri için, gençlerimiz için iyi bir aktivite olabilmesi adına ve bir
nebzede olsun karbon monoksit emisyonunun azaltılması için bir önergemiz daha var.
Elektrikli scooter projesi. Bir resmi açalım. Resmini. Resmi açalım. Videoyu en son.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Üstüne bir de video mu izleyeceğiz?
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Yok video izlemeyeceğiz. Resmi açtık.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak şuan 10 dakika oldu.
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Hızlı geçiyorum Başkanım.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hızlı lütfen
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Bunlar önemli meseleler Başkanım
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Diğer meclis üyesi arkadaşlar da aynı
şekilde söz alırsa, gündemi niye kısa tuttuk durumu oluşacak yani. Lütfen
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Başkanım diğer meclis üyesi arkadaşlarımız da varsa
konuşabilirler. Yani biz burada sonuçta
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu plan
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Üç ayda bir konuşan
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Plan Bütçe bölümüne girdik. Bütçe
meclisin gündemine geldiğinde bunları memnuniyetle bütün önerilerinizi alabiliriz ama her
arkadaşım, her toplantıda gündem dışı konuşmalarda yirmişer dakikalık şeyler yaparsa sorun
yaşarız. Bu pandemi sürecinde
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Kısa geçiyorum. Bu tamamen mobil sistem ve akıllı
teknolojiyle uyumlu entegre edilmiş bir proje. Buda önergelerimizin arasında mevcut.
Başkanımız videoya izin vermedi ama bunu gruptan da atabilirim. İzleyebilirsiniz arkadaşlar.
Biliyorsunuz ki Manastır bölgesi sahil şeridi ile ciddi kot farkından dolayı, bu bölgede
yaşayan vatandaşlarımız sahil ile resmen kopmuş bir şekilde yaşamaktadır. Manastırda
yaşayan vatandaşlarımızı gelin artık bu durumdan kurtaralım. Bunun içindir ki dış cephe
silueti dikkat çekebilecek, muhteşem bir mimari çalışma ile asansör kulesi ve yanında seyir
terası ve kafeleri ile beraber bağlantılı bir projeyi de önergemiz içinde veriyoruz. Mesela
İzmir’de 1907 yılında benzer bir sıkıntılı bölgede yapılmış İzmir tarihi Karataş Asansörü var.
Sadece resimleri açabilir miyiz? Sadece resimleri açalım. Video kalsın. Videolar kısaydı ama.
Devam edelim. Şöyle, devam edelim. Hızlı. Devam edelim. Şimdi şu uygun değil olan var ya
onu da bir açalım. Mesela bu değil tabi ki. Yani oraya daha böyle yerli turist çekebilecek,
yerli yabancı. Gemlik’e geldiğinizde vakit geçirebilecek, onların da merak edebileceği,
gezebileceği, çayını içebileceği, yemeğini yiyebileceği gerekirse, bir yer faydalı olur. Bununla
alakalı da örnek bir yerimiz var. Tabi ki bununla alakalı önerge verdik. Bunu da komisyonda
tekrar değerlendiririz Başkanım. Buna bir proje hazırlayabiliriz. Buda Gemlik için ciddi
şekilde katkısı olacaktır. Marka şehir olmak için temel unsurlardan biri ulaşım yolları.
Hastane yolu olan Kuva-yi Milliye Yolu yani eski adıyla Irmak Sokak. Bu yolumuz artık
hastane ulaşımını daha rahat bir şekilde sağlayamıyor. Çünkü tek bir yol. Tek bir güzergâh.
Bunun içindir ki, bunun için başka alternatif akslarda bulmamız gerekiyor. Mesela Orhangazi
Caddesini bu şekilde daha katkı vermiş oluruz. Şimdi bu resim Başkanım bizim tabi kalmış
orda onu da hemen kısaca anlatayım. Burada Mehmet Gürbüz sitesinin arasındaki bir yer.
Yaklaşık bir 400-450 metrekare alanı var. Oradan da yerden sahil şeridinden de yaklaşık 27
metre ölçtüm.
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27 metre kot farkı var. Burayla alakalı bir çalışma yaparsak Başkanım faydalı olur bu
asansör kulesi için.
--Meclis Üyesi:
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Efendim
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Neresi burası dedik? Mehmet Reisle
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Taksici durağına gelmeden sola döneceğiz. Mehmet
Gürbüz Sitesinin olduğu yer.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu şimdi hastane yoluna alternatif bir yol
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Yok yok demin ki asansör anlattık ya
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Derken bu çıkınca ben şaşırdım şimdi.
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Asansör kulesi olarak kalmış. Oradan devam edeyim
dedim. Şimdi haritalar kısmını açabilir miyiz? Harita.
--Meclis Üyesi:
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Hı
--Meclis Üyesi:
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Şimdi Başkanım. Şimdi hastane yolunun, hastane
yolunun altındaki Orhangazi Caddesi.
--Meclis Üyesi:
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Valla iyi olur aslında ama. Ya da el mikrofonu var mı? El
mikrofonu olsa daha iyi olur. Şimdi bakın size hastane yolu Başkanım, arkadaşlar. Şimdi
sadece hastaneye giden yol, bu yol var ve inanın kaldırmıyor. Yani bununla alakalı hepinizde,
hepinizin malumu. Orhangazi Caddesi, Orhangazi Caddesini buraya alternatif olarak, trafik
yükünü azaltacak bir şekilde değerlendirebiliriz. Yine ayriyeten, ayriyeten Ticaret Borsasının
arkasındaki yolu da açarsak kullanıma, hastane yolu trafiğini hem de biliyorsunuz artık bu
bölgede mezarlık var. Mezarlığın olduğu yer var falan buradaki trafiği ciddi şekilde
azaltacağına inanıyoruz. Haritayı değiştirelim arkadaşlar. Daha yakından. Bir tane daha
ilerleyelim. Bir tane daha. Evet devam edelim. Bakın bu Orhangazi Caddesinin girişi. Yani
ışıklardan karşıya geçiyorsunuz. Buradaki yol planda 29 metre Başkanım. Burası 18
Uygulaması bitmiş 29 metrelik yol. Burası biliyorsunuz eski cezaevinin olduğu yer. Bu
cezaevi duvarı en azından kaldırılarak bu aks genişleyebilir. Çünkü burası hem zaten ciddi bir
trafik yükü çekiyor şuanda. Resmi açabilir miyiz Orhangazi Caddesinin resmini? Resimlerde,
bakın şu trafiğe. Yani burası sadece tek araç geçiyor Başkanım. Arkadaşlar sadece tek araç.
Bu yol açılırsa kullanıma
--Meclis Üyesi:
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Evet, evet. Yol tabi. 29 metrelik yol Başkanım. Bu yerden
tek araç geçebilir. Tek araç.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şuraya yedi tane de yol açsan, açmayalım
demiyorum. Yedi tanede yol açsan bu fotoğrafı çekersin. Çünkü orada ki o lamba beş
dakikada bir 4 saniye yanıyor. Bir araba geçiyor. Öbürü duruyor.
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Tamam iki şerit
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sinyalizasyonda sıkıntı var yani
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Tabi iki şeritli olsa Başkanım en azından iki araç geçer
aynı anda.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İki geçer o kadar geçer yani. Üç yaparsan
üç geçer.
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Evet, yani şu sadece mevzu hem trafik, hem de hastane
yolu ve arka yolları gelişmesi biri bu. Yine ikincisi Ticaret Borsası arkasındaki yeri, açabilir
miyiz resimlerden? Ticaret Borsası,
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buna bir daha ki toplantıda devam et.
Yirmi dakika oldu.
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: İki dakika kaldı Başkanım, iki dakika. Bir resimleri, şimdi
Başkanım, bu yol planda 12 metrelik yol. Bakın şuraya tek araç geçiyor. Buralar, biz buraları
açmazsak buralar nasıl gelişecek. Buraları bizim açmamamızın sebebi ne? Ya bu sebep neyse
gidelim çözelim. Nedir yani bu sebep? Bunu neden açamıyoruz Başkanım bunu? Yani bunun
neyse sebebi gidelim bunu çözelim. Bu yolların açılması lazım. Bakın fabrika tarafındaki
yollar açık bile değil. Devam edelim resimlere.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili EKER, bak dışarıda sıradan
yurttaş her iş için “Gemlik Belediyesi ne yapıyor?” diyebilecek durumda. Hiç yüksünmem,
darılmam, hiç bir şey söylemem. Ya nasıl bilmezsin bütün bunları demem. Ama Belediye
Meclis Üyesi kimin hangi görevle sorumlu olduğunu bilmek zorunda. Şimdi şu anlattığın
işlerin içinde yüzde yetmişi Büyükşehir Belediyesine yüklememiz gereken işler.
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Tamam Başkanım yükleyelim. Beraber gidelim. Yani
bununla alakalı
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani “bu nasıl açılmaz, niye açılmaz
Başkanım?” sorusunun muhatabı mıyım yani?
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Başkanım biz dertlenmezsek başkası bizim derdimizle
uğraşamaz.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam ben bütün
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Bizim dertlenmemeniz lazım. Ben onu diyorum Başkanım.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dertleneceğim
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Bizim dertlenmemiz lazım. Biz dertlenelim. Şimdi bu yol,
bu yolda vatandaş ciddi mağdur ya. Oraya, o mahalleye bir gidin. Vallahi çıkamazsınız.
İnsanların istediği sadece buranın mezbelelikten kurtulması. Şimdi orada bir akşam resmi var.
Bir açar mısınız akşam resmini? Karanlık olan bir resim var. Bakın arkadaşlar, bunlar ne
biliyor musunuz? Burada akşamleyin araba, yüz tane araba çekiyor Başkanım. Yüz tane araç.
Ya bu insanların da hakkı ya. Yani burada rahat, huzurlu bir şekilde yaşamaları bu
insanlarında en doğal hakkı. Ayriyeten bakın bu yolun açılması tam dört tane fayda getiriyor
bize. Bir, oradaki vatandaşımız mutlu olacak. İki, hastaneye ve mezarlık yolunda alternatif yol
güzergâhı olacak. Üç, dere kirlenme oranı bile azalacak. Bakın bu yolun açılmasıyla bile dere
kirlenme oranı bile azalacak. Dört, şehrin bir ana arteri açılmış olup, hareketlilik artacak.
Orada bir sosyallik artacak, ticaret artacak. Yani dört tane faydası var bunun. Bununla alakalı
önerge verdik daha önce. Şimdi yeniden veriyoruz Başkanım bu konularla alakalı. Başka bir
konu, biliyorsunuz ki 9 Haziran 2020 tarihinde galeri ve rent a carlar için, iş yapan
arkadaşlarımız için. İşyeri açma ve çalışma ruhsat yönetmeliği değişti. Artık rent a carlar için
galeri ve rent a car işi yapan esnaflar mesken altında bu işi yapamayacak. İşin özeti bu. En
önemli madde. Şimdi görüyoruz ki Başkanım galerici ve rent a carcı arkadaşlar yer bulmakta
sıkıntı yaşıyorlar. İşte zeytin halinin içerisinde yer arıyorlar. Zeytin halinin içerisinde parantez
açıyorum Zeytin halinin içerisinde. Yine parantez açıyorum. Sanayinin içerisinde yer
arıyorlar. Bakın bunu gelin bir fırsata çevirelim. Bu bölgede ilk önceliği bu sefer Gemlik
yapsın. Gemlik Belediyesi yapsın. Sadece Gemlik’i değil tüm bölgeye Orhangazi, İznik,
Yalova bu bölgeyi hitap edebilecek modern bir oto galeri merkezi sitesi kuralım. İlk adımı biz
atarsak ve yaparsak diğer çevre ilçe ve illerin de cazibesi haline geliriz. Hem ilçemize katma
değer katmış oluruz. Hem de galeri ve rent a carcı arkadaşlarımızın ticaretlerine vizyon
katmış oluruz. Bu konu hakkında da çalışma yapılması için yine önergemizi mevcuttur. Son
konu olarak ta İlçemizin plan dışı yapılan, plan dışı olan bazı bölgelerinde kaçak imalatların
olduğunu hepimiz görüyoruz. Yani bu tabi bu döneme ait değil.
Sayfa 15

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu son mu Sevgili EKER?
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Son
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gerçekten son mu?
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Son
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 23 dakikadır konuşuyorsunuz
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Tamam Başkanım son
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak gruplar adına 20 dakika, meclis
üyesi adına 10 dakika konuşma süresi vardır. Ve meclis üyeleri gündem dışı konuşmazlar
böyle. Lütfen
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Başkanım önemli konuysa konuşuruz. Önemli meseleleri
konuşmak lazım.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Grup sözcünüze verirsiniz konuyu o 20
dakikalık süre içerisinde konuşur.
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Tamam ben de Osman Başkanımın bir kısım hakkını ben
kullanmış oldum. Doğru mu Osman Başkanım? Bakınız bu kardeşiniz Kurşunlu’ya giderken,
Kumsaz’dan geçince vallahi içim sızlıyor. Yani bir örnek vermek istemiyorum. Ya oradan
geçerken resmen hani Guatemala Bölgesinden geçer gibi. Sebebi ne? Kaçak yapılaşma.
Sebebi ne? Aslında sebebi şu; şuraya getireceğim konuyu. Bakın eğer bir ihtiyaç var ise, hâsıl
ise Devletimiz vatandaşın arkasından değil, önünden gitmeli ki devletimizin veya yerel
yönetimlerimizin, istediği şekilde, planladığı şekilde şehir büyüsün. Veya onların istediği
şekilde kaliteli olsun. Vizyonlu olsun. Bunun için, bunun için yine bu bölgenin eğer ki
gerekiyorsa, gerekiyorsa şimdiden planlanmalı. Plan çalışmaları yapılmalı. İmara açılma
çalışmaları projelendirmelerin yapılmasını parti olarak düşünüyoruz.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Neresini dedin? Kumsaz mı?
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Yok Başkanım, E-5 ile Umurbey arası. E-5-Umurbey
arası. Orada Başkanım dikkatinizi çekmiştir sizin de. Yani emin olun son beş yıldır böyle tık
tık bir yapılaşma var. Yani madem burada bir ihtiyaç var ise burayla alakalı bir plan çalışması
yapmak lazım. Siz şimdi diyeceksiniz ki haklı olarak “Zeytin kanunu var Alpaslan. Tarım
kanunu var. Toprak kanunu var.” Geçen meclis, geçen aylardaki mecliste yine Osman
Başkanım bir öneri getirmişti. Yerli otomotivden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret
edelim diye. Bakın bu aslında iyi bir vesile olabilir. Bu işi organize etmeniz durumunda
gidilir, Sayın Cumhurbaşkanımıza Gemlik’in durumu anlatılır. Ya sonuçta arkadaşlar burası
artık bir sanayi şehri. Yani yerli otomotiv gelmiş. Nüfus artıyor. Yani eğer ki bu planlamaları
biz aşmazsak yarın inanın o Umurbey’in altı E-5 e kadar, E-5’e kadar Kumsaz gibi olur ve
hepimizin içi yanar. Ben orada geçerken üzülüyorum. Bunun da dikkate almamız lazım. Beni
sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim. Üç kez müdahale
etmek zorunda kaldım. 25 dakika sürdü. Çok sabırla dinlemedim doğrusu anlamıştır
izleyicilerde. Hassasiyet bekliyorum arkadaşlar yani. Benim dışımda 31 meclis üyesi var
Gemlik Belediye Meclisinde. 25 dakika konuştururum. Kapıları da kitleriz yani. Bu böyle
yürümez ki. Kantarın topuzunu kaçırmamak lazım.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım önergelerimiz var …….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili DURDU, önergeleri verilmiş
konuların. Önergeler meclise gelecek. Her biriyle alakalı, her komisyon raporu esnasında
konuşabilme ihtimalimiz var. Yani ya ben belediyenin başkanıyım faaliyet raporunu bu kadar
anlatmadım yani.
--Osman DURDU Meclis Üyesi:
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir de rica ediyorum. Bütün meclis üyesi
arkadaşlarım bir şey söylerken “Bunun muhatabı budur. Oraya bunu aksettirmeniz adına
söylüyorum” da desin. Desin yani. Şimdi en son söylediği bölgede imara açmak için bir
100.000’lik. İki, 25.000’lik. Üç 5000’lik. En son 1000’lik. Bir tek yetkimiz olan şey. İmara
açalım ki vatandaş bizden önce bu işleri yapmasın deyiveriyoruz yani dememek lazım. Öyle
söylememek lazım.
--Osman DURDU Meclis Üyesi:
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle söylememek lazım işte böyle
söylemek lazım Başkanım bu konunun takipçisi olmanızı rica ediyoruz demek lazım ki
kameraya bakan, oradan bizi dinleyen vatandaşta. Bravo Alpaslan EKER’e, Gemlik’in bütün
problemlerini sundu. Belediye Başkanı da artık çözmeli bu işleri demesin. Takiple görevli
olduğumuz var. Yapmakla yükümlü olduğumuz var. Talep kar olmak noktasında
bulunduğumuz durumlar da var. Bütün bu ayrımı vatandaş yapamaz ama meclis üyelerimizin
yapmasını ve bu konuda buna göre konuşmasını rica ediyorum.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım bir cümle kullanmak istiyorum da.
Şimdi biraz evvel dediniz ki oradaki resimde gösterilen yolun Büyükşehire yani bir atıfta
bulundunuz. Oraları, oraları imar yollarıdır. Yani orası 18 uygulamaları ve planları, 5000’lik
1000’lik olarak Büyükşehirden geçmiş. Şuanda imar yollarıdır ve dolayısıyla onların yapımı
için ilçe belediyesini beklemektedir.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok sevgili dostum yani derenin iki
kenarında yollar Büyükşehir Belediyesinin uhdesindedir.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır belli bir genişlikten sonradır Sayın
Başkanım
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl?
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Belli bir genişlikten sonra
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır, hayır, hayır.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şuanda orası İmar yolu durumundadır.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Büyükşehir Belediyesinin ana arterler
üzerinde yetkisi vardır. Aynı zamanda derenin iki yanında ki yollarla da ilgili böyle bir yetkisi
vardır. Irmak sokakta caddelerin bizim genişliği ne bizim yollarımızın?
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Orası ana cadde şeyinde değildir Başkanım.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ana arter değil. Bak bir daha söylüyorum.
Dereler, iki tarafı yollar Büyükşehir Belediyesinin uhdesinde. Eksik mi söylüyorum
arkadaşlar?
--Meclis Üyesi:
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şimdi burası
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam teşekkür ederim bunu çıktıktan
sonra
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Derenin sol tarafıdır yani
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çıktıktan sonra konuşuruz.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Mezarlık tarafına doğru olan yerdir.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sağıda var, solu da var. Bak, Umurbey’in
kanalizasyonunu alabilmek için işgal altındaki alanları biz boşalttık. Buski geldi döşemesini
yaptı. O yollar
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İşte bizim dileğimizde onun devam etmesi
Başkanım
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Büyükşehir yetkisindeki alanlar
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani onun devamından yanayız. O hattın
devamından yanayız. Onu arz ediyorum.
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ediyorum. Bu konuda
Büyükşehir Belediyesinde üstünüze düşeni yapmanızı bekliyorum.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Elbette ki, elbette ki
--Mehmet
Uğur
SERTASLAN
Meclis
Başkanı:
Şimdi
Sevgili
Ercan
BARUTÇUOĞLU’nun konuşması esnasında aldığım notlardan başlayayım. Büyükşehir
Belediye Başkanımız saat kaçta geldi Kumla’ya?
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Saat on bir buçuk sularında geldi.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Saat
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: On bir buçukta geldi benim şeyime göre
Kumla’ya
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki, bende on bir buçuk on iki gibi
biliyorum. Şezlonglar ve masalar konusunda daha önce burada defalarca söyledim bir daha
söylüyorum. Bu yıl 27 Mayıs tarihli toplantıyla bize devredilen alanlardır. O alanları talep
ederken de söylediğimiz şey bellidir. Bu alanlar işgal altına giriyor her yıl. Biz Milli
Emlak’tan bu alanları kiralamak suretiyle burada düzenlemeler yapalım. Bu işgale son
verelim şeklindedir. Hala Milli Emlak’tan, Ankara’dan cevap bekliyoruz. Temizliğe gelince,
yani baktıralım ama günün her saatin de plajı temiz tutmak falan mümkün değil. Temizlik
görevlisi sabah geliyor. Temizliğini yapıyor. Bu birde bahsettiğimiz gün cumartesi günü.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ya Başkanım şöyle, orada temizlik konusunda
vatandaşın ifadesi var orada. Yani yoksa ben arkadaşların gayretinden hiçbir şüphem yok ve
gayretle çalıştığını biliyorum yani. Orada herhangi bir onları eleştiri veya onları suçlayıcı bir
şeye asla kastım yok.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki, teşekkür ederim ama
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Orada söylenenlerden birkaç konuyu
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Karşılıklı konuşmaya çevirmeyelim.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İzah etmek için
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Bunu biraz daha
hassasiyet göstersin Temizlik İşleri Müdürlüğümüz noktasından hareketle söylediysek, aldık,
kabul ettik. Ama “Büyükşehir Belediyesindeyken böyle kötü değildi, şimdi niye bu hale
geldi” durumu yaratmak adına söylediysek başka bir şey söyleyemem. Sosyal yaşam
merkezinde bir fotoğraftan bahsettik. İçki masası dedik. Masada mıydınız ya?
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben resim gördüm sadece
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Benim masam değildi o masa. Ben
belediye başkanı olarak nikâh kıymaya gittim. Başka bir masada, başka arkadaşlara oturdum.
O masadaki arkadaşlarla o pozu verip, resmi çektirip kalktım. Kaldı ki hiçbir yerde
saklamadan, gizlemeden ben Allah günahlarımı affetsin. İki kadeh rakı içmeyi severim
diyorum. Her yerde söylüyorum bunu. Gizli saklı yapmıyorum. Utanılacak bir şey yok.
Kimsenin buna karışmaya, bu konuda insanları eleştirmeye de dediğiniz gibi kimsenin hakkı
yok.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım biz farklı bir şey söylemedik yani
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dediğiniz gibi, dediğiniz gibi. Gündeme
getiriyorsan bunu tartışmaya açtırmak adına yapıyorsundur Sevgili BARUTÇUOĞLU.
Velhasıl velev ki içki, Sosyal Yaşam Merkezini Gemlik Belediye Spor yönetiyor. Tıpkı
önceki dönemlerde olduğu gibi. Siz içki servisi yapıyor musunuz Sevgili USLU? Polis mi
takalım vatandaşın başına demek lazım. Kaldı ki ben Belediye Başkanı olarak bu konuda
sosyal, sosyal medya üzerinde bunları, bunun yorumlandığını okudum. Hiç rahatsız olmadım.
Ben gizli saklı yapan biri değilim. Ama o masa benim masam değil. Yandaki masada
oturuyordum. İkinci etap, çok şükür bu memleketi iki kişi yönetiliyor, yönetiyor dedi Sevgili
DURDU. O ikinci kişinin Sevgili Bursa Milletvekilimiz,
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--Osman DURDU Meclis Üyesi: …….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Benimde öyle dediniz.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: …….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Bursa Milletvekilimiz Zafer
IŞIK’IN yardımı olmasaydı, bu konuda katkısı olmasaydı, ki bir arada görünüş
sebeplerimizden biridir, ahbap çavuş olduğumuz için değil. Kredisini İller Bankasından aldık.
Müteahhidi, prosedüre uygun şekilde işlemlerini yapıp, bedelini tahsil etti. Geldik şimdi alt
yapı hizmetlerinin tamamlanmasına. Zeynep Başkan, kimler var orada şimdi iş yapacak?
--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: …….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, bizde istinat duvarlarını yapacağız.
İş bu minvalde. İnşaat bitti. Müteahhit nerdeyse el çekecek şimdi oradan yani teslimatını
yapacak. Bunu fırsata çevirelim, ikinci etap sahibi yurttaşlarımıza duyuralım. Henüz hiç
birinden de daha önce alınan peşinatlar dışında bir ödeme alınmış değil yani bir ödeme
yapmıyorlar. En hızlı şekilde bitirmeye gayret ediyoruz. Amatör spor kulüplerine her yıl
yapıldığı gibi bu yılda malzeme desteği yapılacak. Bütçemizin, bütçemize yüce meclisimizin
koymuş olduğu miktar nispetinde ki, 400 bin lira civarı. Bir satın almaya çıkılıyor şimdi.
Bugün konuştuk Hüseyin Müdürle. Niye gecikti sorusunun cevabı spor kulüplerimiz. Bir liste
getirin demişiz. Bir milyonluk liste getirmişler. Antrenman eşofmanı, antrenmandan sonra
soğuma eşofmanı, plaket töreni eşofmanı yani böyle bir listeyle gelmişler. Revize edin lütfen
demiş. Listeler nihai haline kavuşmuş. 400 bin lira civarı bir satın almaya çıkıyorlar şimdi.
Yine o Kamu İhale Kanununun yönlendirdiği şekliyle. Burada fırsat gelmişken, geçtiğimiz
gün BAL ligine çıkan, Gemlik Vefa Sporun bütçesine katkı sağlayabilirler mi düşüncesiyle
Gemlik’te, Gemlik’e gönül verdiğini düşündüğümüz, düşündüğümüz eksik bırakmış
olabiliriz. Ve yine aynı şekilde, bir miktar para verse hani sokakta düşürse yürürken kendini
paralamayacağına inandığımız abimizi, kardeşimizi çağırdık. “Bu bütçeyi oluşturmak
noktasında destek verir misiniz?” dedik. Ben şimdi bakıyorum. Sosyal medyada “Gemlik’in
milli takımı Gemlik Spor varken”, başladı gene cadı kazanı kaynamaya. Arkadaşlar Allah
biliyor kendilerine de söylüyorum. Ben bu sene BAL’da bir takımımız olsun istemiyordum.
Kendi mücadelenizi verin dedim. Hem Gemlik Spora, hem Vefa’ya geçen sene. Gemlik Vefa
ve Gemlik Spora. “Aranızdan hangisi BAL’a çıkarsa, çıkabilirseniz onun adı Gemlik olmak
kaydıyla bundan sonra desteğimizi alabilir.” dedim. Gemlik Spor olmak kaydıyla. Çotanak
Spor için de aynı şey geçerliydi, Güven Spor için de. Ama geçtiğimiz yıl süper amatörde iki
takımımız mücadele ediyordu. Biri Gemlik Spor, biri Gemlik Vefa Spor. Yatırımı benim alt
yapıya yapmam lazım. Endüstri Meslek Lisesinin bulunduğu o alanın spor odağına, Spor
Bakanlığına devredilmek suretiyle katılması, belki aradaki imar yolunun kaldırılması. Bu
surette hem orada hani güncel deyimle Millet Bahçesine benzeyen bir büyük organizasyonu
ve aynı zamanda kentin lokomotif takımına, öndeki takımına, çocuklarımıza hedef olarak
gösterebileceğimiz takımına, alt yapı hizmetini de verebileceğimiz bir alanı yaratmak adına
efor sarf edeyim istiyordum. 2500 metrekare katlı otoparkın üzerinde, kapalı spor salon
sporlarının yapılmasına elverişli bir alan yaratayım diye uğraşayım. Bütçemi bu nispette
kullanayım istiyordum. Ve fakat yani BAL liginde bir takımımız var artık. Orada kalmaları
için 1,5 trilyona, 1,5 trilyona yani şansa buda. 1,5 trilyon harcayıp düşebilir. Çünkü dokuz
takım çıktı Bursa’dan. Bunların belki de beş tanesi düşecek. İlk beşin içinde bile olsalar. Bu
takımın üçüncü lige çıkması durumunda da buda garanti değil. 3 milyon civarında bir bütçeye
ihtiyacı var. Eğer 3 milyon lira bu sene hazırlayıp, top yekün ama Gemlik Spor bir taraftan
çeker, efendim o öyle yapar, bu böyle yapar durumu olursa o bile riske girer.
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Bütçeye ihtiyacı var ve bu çocuklar 6 yılda 4 şampiyonluk kazanıp, 6 yılda BAL’a
yükselme başarısını göstermiş Gemlikli çocuklar. Ve ben ilk söylediğim şey ortaya çıksın
diye. Gemlik Spor formasıyla, armasıyla BAL liginde Vefa Sporun bulunduğu yerde olsun
diye iki kulübü bir araya getirdim Başkanlarını. Biri anahtarları teslim etti. “Bizim bu işin
içinden tek başımıza zaten çıkmamız mümkün değil. Biz kentimizin takımının üçüncü ligde
olmasını istiyoruz. Bunu sağlamaya yönelik yönetime de, başkanlığa da kim olursa olsun
razıyız. Buyurun anahtarını” dedi. Gemlik Sporun Başkanı arkadaşımız “Ben takımımı
kurdum. Bu sene ben burada mücadele edeceğim. Bakın başınızın çaresine “dedi. Şimdi bir
mecburiyet ortaya çıktı ve Zafer Vekile dedim ki “ Vekilim, benim tek başıma Belediye
Başkanı olarak insanların karşısına çıkmam anlamlıdır. Ama hem başka bir iktidar partisinin
milletvekili olmanız münasebetiyle, ikimizin birlikte çıkması başka bir anlam taşır. Daha
kolay alabiliriz bu desteği.” Destek verdi. Ben şimdi savunmasını yapacak duruma geldim
diye de üzülüyorum. Ama Bursa Milletvekilimiz Sevgili Zafer IŞIK’ın, TOKİ’yle
yürüttüğümüz işlemlerde yani o sosyal konutlar Cihatlı’da ki sorunu çözümü noktasında, hem
iller bankasından kredi almak, hem TOKİ’yle irtibat kurmak noktasında katkısı olmasaydı.
Orası kucağımızda patlayacak bir bombaydı. Bu Cumhuriyet Halk Partili belediyeyi
zorlayabilirdi. Ama Gemlik için tarifi mümkün olmayan, onarılması mümkün olmayan
hasarlar yaratırdı. Yani Zafer Vekil Kurşunlu’ya doğalgaz gelsin diye benimle beraber
fotoğraf çektirdi. Art niyetlidir bundan gocunan. Hele hele bunu ahbap çavuş ilişkisiyle
memleket yönetilmez diyenlere iade ederim bu sözü.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……. O sözü ……Sevgili Başkan…
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben de biliyorum söylediğinin hepsini.
Sevgili Osman DURDU. Bir bilmediğim ahbap çavuş ilişkisidir. Bilahare anlat bana ahbap
çavuş ilişkisi nasıl oluyorsa. Kaldı ki, kaldı ki bugüne kadar yaptığım her şeyi yetkisi
çerçevesinde Gemlik Belediye Meclisinin onayını almadan yapmadım ben.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkan onay ……. Onay işin son aşamasıdır, onay. Biz
deriz ki başında da görüş ,sonunda değil.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili DURDU
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Onay işin sonu
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onay getirip, getirip ben bunu istiyorum,
bunu yapacaksınız dayatmasının halidir. Ben öyle yapmadım hiç. Benim birlikte görev
yaptığım idare kendi belediyemiz meclis üyelerimde dahi, hiçbir konuda nerdeyse dayatma
yapmamıştır. Buraya getirmiştir. Komisyonlarda tartışılmıştır. Eklenmesi gereken bir şey
varsa muhalefetin de istediği konulmuştur. Sonra mecliste onaylanmıştır. Ben de yetkilerim
gereği o onay verilen işi takip etmişimdir. Bu konuda Bursa’nın milletvekili, memleketimizin
çocuğu Sevgili Zafer IŞIK’IN katkısı bulunuyor olmasından rahatsız olanlar, bu memlekete
iyi gözle bakmayan insanlardır.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Ben sizden şunu bekliyorum. Gemlik’te bunu takdir
edecektir. Gemlik’in depremle alakalı, gelişmişlikle alakalı, planlamayla ciddi sorunları var.
Bunların hepsini biliyoruz Başkan. Biz milletvekilinden icraat istiyoruz. Sizden de icraat
istiyoruz. Gemlik top yekün kendi iç dinamiklerine harekete geçiremezse iki kişiyi kimse
dikkate almaz. Gemlik’in gücünü ortaya koyacaksınız.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Gemlik’in, Gemlik’in
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim Sevgili DURDU
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Gemlik’in yerli otomobille alakalı problemleri var dedik.
Dosya hazırlayalım dedik. Bu dosyayla beraber belediye meclisi, sivil toplum kuruluşları top
yekun 10 otobüs Ankara’ya gidelim dedik. Güç budur güç.
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili DURDU
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Kimse kendine oynamasın
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dediğiniz yaptığımızda doğruyu
yapmadığımızda, yanlışı yapıyor olduğumuza inanman
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Hayır ben öneri verdim
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dev aynasında görmektir kendini.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım ben önerge verdim. Meclis onu kabul etti.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yakıştıramam sana.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Meclis onu kabul etti.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Niçin Ankara’ya gitmiyoruz? Meclis kararı var.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Anlamadım.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Niçin Ankara’ya gitmiyoruz? Cumhurbaşkanlığına
Gemlik’in taleplerini götürmüyoruz. Meclis kararı var bununla alakalı
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben Sayın Cumhurbaşkanının yetmiş beş
metre uzağında bir sandalyede oturmak için iki kez burnumdan, ağzımdan, gırtlağımdan tahlil
verdim.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Ben o zaman milletvekili
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Pandemi var bu memlekette. Otobüs,
otobüs taşıyamayız kimseyi.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam kabul ediyorum. Ben Gemlik’in Milletvekili var o
zaman dedim. Gemlik Milletvekili gider, genel başkanından, Türkiye’nin
Cumhurbaşkanından randevu alır. Gemlik’i Ankara’ya taşır. Ben o zaman derim milletvekili
diye. Onu da burada konuşmayalım yani.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şahsi görüşünüzdür ama ahbap çavuş
ilişkisi, bu memleketi iki kişi yönetiyor şeklindeki görüşlerinizde yakışmamıştır. Bilmenizi
isterim. Ben de böyle düşünüyorum.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Kamuoyunun gözleri önünde ….
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım burada bir virgül koymak istiyorum
ben müsaade ederseniz.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama koymayın yani. Mikrofonu aldınız
elinize oradan buradan virgül koyuyoruz.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Özür dilerim ben şimdi konu partimizle ilgili.
Milletvekilimizle ilgili olduğu için,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben bitirdikten sonra söz vereceğim söz,
söz
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: O zaman tamam bitirince söz bir söz rica
ediyorum.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Balık için bir şey
yapılmadı, haklısın. Yani bizim seçim şarkımızın içerisinde yaşlıya huzur var, öğrenciye
destek var, sokak hayvanlarına şefkat var, elbette körfeze bolluk da var. Bu doğrultuda henüz
bir şey yapamamış olmamız konusunu kabul ediyorum. Ama girişimlerde bulunduğumuzu da
bilmenizi istiyorum. Sahilde olta balıkçılığının geliştirilmesi noktasında 2 üniversiteyle bir
araya geliyoruz. İnşallah doğal resifle ilgili o çalışmanın sonucunu aktaracağız sizlere. İskele
yapalım dedik. Büyükşehir belediyemizden izin istedik. Büyükşehir belediyemiz fıskiyelerin
üzerine denk gelmez, biz zaten bir 5 tane ahşap iskele planladık. Bu plan doğrultusunda
bunların imalatını da yapacağız. Siz o platformların üzerine kenti tasvir edecek şeyler yapın
dediler. Biz de buna uygun hareket ediyoruz.
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Büyükşehir belediyemizin o iskeleleri yapmasını bekliyoruz. Balıkçı barınakları ile ilgili
bugün gündemde bir iş var, inşallah o konudaki meclisimizin desteğiyle, orayı kontrol altına
alacağız. İki barınağı da çok hızlı bir şekilde bu sene. Önümüzdeki yaza yetişecek haliyle.
İzinlerini alıp denizde bağlanan teknelerle ilgili gerekli çalışmayı da tamamlayacağız. İnşallah
uygun yerleri becerip de ortaya çıkarabilirsek, yine seçim beyannamemizin içerisinde
koyduğumuz tekne park ki kesin çözümdür. Tekne park için de gereğini yapacağız.
Balıkpazarı ismini hayata geçirecek çalışmayla ilgili bütün görüşmeleri tamamlayıp,
Büyükşehir Belediye Başkanımızın onayına sunmuş idik. Geçtiğimiz ay yapılan toplantıda
“Müjdemi istiyorum siz yapmayacaksınız biz yapacağız” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nden
bu konuda yapabileceğiniz bir şey varsa, takip noktasında yapmanızı bekliyorum.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Balıkpazarı Camisinin yıllardır minaresi yok. Gören diyor
ki “hayırdır, kilise mi oldu burası”……
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Balıkpazarı Camiinin minaresini ben
yıkmadım. Yoktu, Allah nasip edecek inşallah bizim zamanımızda dikilecek. İki proje vardı.
Biri sahibi olan vakıflar tarafından isteniyordu. Diğeri dönemin Belediye Başkanı tarafından
dayatılan projeydi. Bu olmazsa olmaz demişti. Vakıflar ve Kültür Varlıkları biri onay mercii,
biri yatırımcı olarak uzlaşamamıştı. Bütün gecikmenin sebebi de buydu. Yine Bursa
Milletvekilimiz Sevgili Zafer IŞIK’ın girişimiyle, Kültür Varlıkları’nın bu hafta, geçen hafta
yapılan toplantısına gündem dışı getirildi. Minarelerden bir tanesinin kararı verildi. Şimdi
vakfın gerekli yatırımı yapması için biz de girişimde bulunacağız. Sizden de bu girişimde
bulunmanızı bekliyoruz. Artık yapılacak olan imalat belli yani öyle diyelim
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Ben bu konuyla alakalı Başkanım, görüş sorduğumda
Kültür ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü’nün söylediği şu; ‘Bizim her şeyimiz hazır. 2
tane proje var. 1 tanesi geleneksel, 1 tanesi modern mimari
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Onun seçimi yapıldı Sevgili
Başkan.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bunu 3 yıldır bekledik. İnşallah bir an önce karar verilir,
yapılır.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Verildi karar. Onu söyledim az önce.
Geçtiğimiz hafta toplantı yapıldı. Gündem dışı alındı. Zafer Vekilin girişimi sayesinde.
Modern olan tasarım kabul görmedi. Bu olacak dendi. O yapılıyor. İlk vakıfların talep
edişinde şöyle bir gerekçe varmış, Sevgili BARUTÇUOĞLU demişler ki; “Burası tarihi bir
yapı, bu yapıyı minarenin gölgesinden uzak tutmak lazım. Bunu öne çıkarmak lazım. Bunu
öneriyoruz” demişler Vakıflara. Sonra geçen dönem idareci arkadaşlarımız demişler ki; “ Ya
bu modern bir şey, bizim minare anlayışımıza uygun değil. Biz böyle istiyoruz” deyip
buradaki gibi bir minare istemiş. Mescidin yanındaki gibi bunu uygulayacaklar şimdi. Ama
kararı verildi yani. Bugün itibariyle göreve başlayan 5 arkadaşımız var. Geçici süreyle
başlattığımız 4, 4 arkadaşımız. Tamamı inşaatla alakalı. Bu acil müdahaleleri ve belediyenin
kendi işlerini, inşaat işlerini yapmak konusunda kullanacağımız arkadaşlar. Bu acil müdahale
ekibiyle alakalı Mustafa YUŞAN gitti mi? Az önce oradaydı. Belediye meclis üyesi
arkadaşların suallerine cevap vermek noktasında, bütün daire müdürlerinin şu toplantılarda,
eğer izinde değilse bulunmasını rica ediyorum bak son kez. Hala rica ediyorum yani. Acil
müdahale ekibi, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin de sürekli istediği bir durum.
Zeynep organize edelim o işi, tamam. Umurbey’le ilgili de bir takım çalışmalar var aslında
onaylanmış, gelmiş. Ne olur benim çok detaylı bilgim yok. Teknik bir konu olması
münasebetiyle. Teknik başkan yardımcımız Zeynep’ten bu konuda bilgi alalım. Elektrikli
scooter dedik. Elektrikli scooterları çalıştıracağımız yeri yapmamız lazım önce. Bisiklet
yolları lazım bize. Bütün çocuklarımızın talebi bu.
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Bir girişimde de bulunduk. Bir firma tarafından teklif de geldi. Bundan 20 gün kadar önce.
Kemal burada mısın? Onları koyacak, yolları yapacak, bunun karşılığında bir bedel talep etti.
Ama Büyükşehir Belediyemiz “asla ve kat-a sahilde ve dereboyu üzerinde bunu biz yapıyoruz
şu an çalışmasını. Sakın böyle bir şey yapmayın. Biri varsa da bana yollayın ben konuşayım.”
şeklinde bir değerlendirme yaptı.
--Meclis Üyesi: ………………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Anladım, anladım.
--Mustafa YUŞAN Fen İşleri Müdürü: Başkanım buyurun.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Firmalar o scooterları ve
bisikletleri kendileri getiriyorlar, kendileri kuruyorlar, yolunu yapıyorlar, belli bir bedelle
belediyelere devrediyorlar. İkisi bir arada düşünülen genelde bir iş yatırımcı tarafından.
Dolayısıyla bunun dışında sahil ve dereboyu yani Kuvay-i Milliye Bulvarı dışında bugün
itibariyle buna elverişli bir alan yaratmamız da mümkün değil. İlk başlangıç noktası doğru
nokta bu alanlar. Scooterlı, bisikletli de bir araya geldiğine göre elimiz çok rahat değil.
Büyükşehir Belediyemizle görüşme yapıyoruz diyor. Lütfen takip edelim.
--Mustafa YUŞAN Fen İşleri Müdürü: Başkanım
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet bu acil müdahale ekibi ile ilgili
Sevgili Alpaslan EKER, 2019’un 3.ya da 4.ayıydı dedi ama 3 olmaz. Ben yoktum görevde o
zaman.
--Meclis Üyesi: ………………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet. Taaa o zamandan beri verdiğimiz
bir önergeye biz hala cevap alamadık dedi. Seni sordum, sen yok olunca ben de dedim ki;
“Zeynep yapalım artık şu işi yapmadıysak ta”. 4 tane de işçi aldık herhalde bugün itibariyle.
--Mustafa YUŞAN Fen İşleri Müdürü: Doğrudur Başkanım, evet.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Peki arkadaşlar. Özür
dilerim, buyurun. Son artık size söz veriyorum.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar. Bursa
Milletvekilimiz Sayın Zafer IŞIK Gemlik için bize göre bir şanstır. Kendisi TOGG yani yerli
otomobil fabrikamızın Gemlik’e, yer olarak Gemlik’in seçilmesinden tutun da, pek çok
konuda, gerek devlet kurumlarımızın güçlendirilmesi, gerek yerlerinin tespiti, gerek ihalelerin
olması bunların bitirilmesi, işte adliye binamızın bitirilmesi her konuda, Milli Eğitim’le ilgili
konularda, diğer konularda. Nitekim yakında başlayacak olan alt geçitlerimiz var. Bir tanesi
biliyorsunuz Çukurbahçe’yi otoyola bağlayacak olan bir alt geçidimiz var. Bunların yapılması
ile ilgili bize en büyük desteği veren ve bizim Ankara’daki sesimiz, Ankara’daki soluğumuz
olan bir Milletvekilimizdir. Kendisi zaten normal şartlar altında meclisteki görevlerinin
haricinde, Bursa’da olduğu zamanlarda, Bursa İl Başkanlığı’nın programlarına katılmaktadır.
Yani sorumlu olduğu ilçelere gitmektedir. Bunlardan bir tanesi de Gemlik’tir. Gemlik’te
olduğu zaman da İlçe Teşkilatıyla, bizlerle, İlçe Başkanımızla sürekli irtibat halindedir.
Yapılan, yapılacak olan işlerle ilgili sürekli partimizle, teşkilatımızla irtibat halinde olan bir
milletvekilimizdir. Dolayısıyla Milletvekili teşkilat ayrımı diye herhangi bir şey söz konusu
değildir. Bunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Ayrıca biz birinci meclisin gününde
hatırlarsanız şunu söyledik. Dedik ki “evet siz şu anda 5 yıllığına seçildiniz. Gemlik halkı size
oy verdi, sizi seçti. Ama Büyükşehir’de ve devlet idaresinde sorumluluk bizde.” Biz bu
sorumluluğun gereği olarak, nerelerde devlet gücünün devreye girmesi gerektiğini, nerelerde
millet adına, yine Gemlik halkı adına hangi desteklerin vermesi gerektiğini bilen bir siyaset
izliyoruz. Dolayısıyla buradaki Milletvekilimizin belediyemize sizin ifade ettiğiniz gibi biraz
evvel, o konudaki yardımları yine Gemlik halkı içindir. Dolayısıyla kendisi siyaseti gayet iyi
bilmektedir. Biz de siyaseti bilen insanlarız.
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Burada herhangi bir oldubitti, herhangi bir ayırım, herhangi bir ayrı bir duruş söz konusu
değildir. Parti, milletvekili, il başkanlığı hepsi bir bütündür. Bunu ifade etmek istiyorum.
Bunun haricindeki herhangi bir şey de bizi herhangi bir şekilde ilgilendirmez.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Evet, sevgili arkadaşlar.
Tamam, son dedim Mert abi. Teşekkür ederim.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım. Özür dilerim. Şimdi burada kamuoyu adına
ben isim vermeden geçtim. Siz açtınız konuyu. Benim kastettiğim şu
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Açmadım ben konuyu ben sordum. Kimi
kastettiğinizi söyleyin lütfen dedim. Söylediniz.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Ben de söyledim. Siz tabi oradan yürüdünüz. Şimdi
Gemlik’le alakalı mesela özel kanun çıktı değil mi? Neydi özel kanun? “Gemlik deprem riski
var. Yeni rezerv alanları” Arkadaşlar Gemlik’le alakalı özel kanun çıktı. Bu özel kanunu da
Ak Parti yönetimleri çıkarttı. Ama bunula alakalı iğneyle kuyu kazıdılar. Toplantı, toplantı,
toplantı, toplantı nereden alt dinamiklerle beraber geldi. Burada benim söylediğim şu; tabii ki
siz bizim Belediye Başkanımızsınız, tabii ki Zafer IŞIK bizim Milletvekilimiz. Ama eğer siz,
sizi oraya getiren dinamikleri, oraya getiren iradelerle istişareli olursanız, oraları harekete
geçirirseniz, eliniz güçlü olur. Sonuç almak daha mümkün olur. Niçin biz meclis kararı aldık?
Kaç sefer gündeme getirdik. Gemlik’in çözülemez problemlerini, kanuna yasala takılmış
problemlerinin çözümü için dosya hazırlayalım, teknik çalışma yapalım, fizibilite yapalım,
Cumhurbaşkanlığımızı ziyaret edelim. Biz önerdik bunu ama orada hiçbir şey yok. Gemlik
Bursa’nın en önemli ilçelerinden bir tanesiydi. Her şeyi ile en önemli ilçelerinden bir
tanesiydi. Şu an Gemlik’in Bursa’da esamesi okunmuyor. İnegöl bizi geçti. Birçok ilçe bizi
geçti.
--Meclis Üyesi: Hangi bağlamda?
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya sevgili Durdu. Yani bak şimdi
söyleyeceğim şeyleri söylemek ağır geliyor bana. Bir arkadaşın olarak, seni çok uzun
zamandır tanıyan biri olarak
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Ne gibi?
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yarın öpeceğin surata tükürme
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Hayır, anlamadım.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani bir şeyi söylemenin kırk yolu var.
Karşındakini rencide edecek, irrite edecek tavırla söylemek yerine, konuyu doğru düzgün
olduğu gibi ortaya koysan mesele olmayacak.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkan burası Gemlik Belediyesi Belediye Meclisi şimdi
yarın öpeceğin yüzü tükürme falan onlar doğru ifadeler değil. Burası Gemlik Belediye
Meclisi, burada Gemlik’in belediyelerinin ve Gemlik’in sorunları konuşulur. Ben üstü kapalı
bir konuyu geçtim. Siz açtınız sıkıntı yok yani. Gemlik’in durumu ortada. Niçin demiryolu
hızlı tren Gemlik’e gelmiyor, Bandırma’ya gidiyor?
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bana mı soruyorsun bunu?
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Kamuoyuna, size, herkese isteyen cevap versin.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani inanamıyorum ya
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Niye?
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Vallahi inanamıyorum.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Neden?
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili dostum çıkar dersin ki;
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Burası belediye meclisi değil mi? Gemlik Belediye
Meclisi değil mi burası?
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gemlik Belediye Meclisi.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Gemlik’in meseleleri konuşulmaz mı burada
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Belediye Başkanına canının istediği gibi
hitap etme yeri değil burası. Ben nezaketle seçerek konuşuyorum. Ahbap, çavuş dedin
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Lay lay lom dedin daha önce.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet, doğru.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Canın nasıl isterse öyle konuşursan, bir
gün o şekilde cevap alırsın.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Canım nasıl isterse derken gözlemlerimiz böyle, evet.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söylediğin şu Gemlik’te diğer siyasi parti
gruplarıyla iletişiminde daha kuvvetli hareket edersen, kent yararına olma ihtimali daha kent
için daha iyi şeyler ortaya çıkma ihtimalini ortaya çıkartırsın demek var. Gemlik’i 2 kişi
yönetiyor. Dışarıda böyle algı var. Ben de böyle düşünüyorum. Ahbap çavuş ilişkisiyle bu
olmaz.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet kısmen katılıyorum doğru. Takdir kamuoyunun
teşekkür ediyorum.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sağ olun.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, sevgili arkadaşlar yoklama ve açılış
bölümünü bitirebildik iki saatte. 01.08.2020 ve 10.08.2020 tarihli olağan meclis görüşme
tutanaklarının okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler?
Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir düzeltme ihtiyacı tespit ettiniz mi arkadaşlar? Yok,
olmadığına göre tutanakların kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy
birliğiyle kabul edilmiştir. Sözün başında söylemiştim pandemi sebebiyle ne kadar az süre bir
arada olursak, o kadar iyi. Bu toplantıları buna göre kısa tutmak lazım. Gündemin teklifler
başlığı altındaki, yedi maddesinin de okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teklifler başlığının 1.ve 2.maddesinin
Plan Bütçe Komisyonuna, 3-4-5 ve 6.maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına,
7.maddesini Çevre Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,
etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kaç önergemiz var toplam?
--Meclis Üyesi: 10
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Toplam 10 önerge var. 10 önergenin
gündem maddesi haline getirilerek, ilgili müdürlük ve komisyonlarına havalesini oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım bir de sözlü önergem olacak benim.
Ben de onu arz edeyim.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Özür dilerim, söz vereceğim. 8.madde
olarak, gündeme yazmamıştık raporlar başlığı altına. TOKİ’yle yapılacak olan protokol ve
TOKİ’nin imalat yapacağı alanda yapılacak plan değişikliklerine ilişkin, hem Hukuk hem
İmar Komisyonlarımızda ortak bir konu vardı. Resen başkanlık yetkimi kullanarak gündeme
alıyorum ve iki komisyonda gerekli çalışmayı tamamlayıp ikinci birleşime meclisimizin
onayına sunsunlar raporlarını diye de kayıtlara geçmesi adına söylüyorum. Sözlü önergemiz
mi var?
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet başkanım.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun.
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--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sözlü önergem kısaca şu. Şimdi sizin ifade
ettiğiniz bir memnuniyet anketi vardı. Orada her konuda memnuniyetin arttığını tabi iddia
etmiştiniz. Sizin tabi bunlar iddianız. Bu arada gürültü kirliliğiyle ilgili de bir memnuniyetin
arttığını yani şikâyetlerin azalarak, bunun bir artış trendine girdiğini orada ifade etmiştiniz.
Şimdi bize, teşkilatımıza vatandaşlarımızdan gelen bazı şikâyetler var. Bu şikâyetler gürültü
kirliliği ve bunun esasında yatan şey de özellikle çevre yolu kenarları, orada oturanlar ve
Kumla yolu, çevre yolu, otoyolun civarında oturan vatandaşlarımızın araçların çıkarmış
olduğu malum yüksek rezonanslı sesten dolayı bir rahatsızlıkları söz konusu. Bundan dolayı
biz tabi bunların her tarafta olması mümkün değil ama ses bariyerleri şu anda
uygulanmaktadır. İstanbul’da bazı belediyelerimiz bunu uygulamaktadır. Tabi Avrupa’da da
çoğu şehirde bunları biz gördük. Bunların bir kısmı Başkanım aslında iki ana yöntem var. Bir
tanesi, biyolojik doku oluşturarak, sık biyolojik doku oluşturarak, yani sık dikilebilen ağaçları
o bölgelerde uygulamak suretiyle, bir onun hem egzoz emme özelliğinden, hem de sesi
absorbe etme özelliğinden, yansıtma özelliğinden yararlanmak suretiyle bir yöntem budur.
Diğer yöntem de bildiğimiz fiziki ve yüksek dayanımlı birtakım malzemeler kullanmak
suretiyle o sesi, geldiği tarafa iade eden sistemlerdir. Bununla ilgili çalışmaların yapılmasını,
özellikle şikâyet eden ki; onlar şu an size, belediyemize yazılı olarak da sunulmuştur. Yani bu
ilgililer tarafından sunulacaktır. Bununla ilgili bir araştırma yapılmasını ve gereken yerlere de
bu bariyerlerin yapılmasını biz öneriyoruz.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Bunu bu konuda
meclisimizin bir çalışma yapması ihtiyacı var mı? Daireye mi diyelim.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bunu daireye direkt olarak gönderebilirsiniz.
Çünkü biz konuyu tamamen teknik bir konu zaten. Bunun yöntemleri de belli. Dediğim gibi
yeri geliyor biyolojik bir doku oluşturarak yapılması uygun olan yerlerde. Ama bazı yerlerde
de bunu sentetik birtakım doku şeylerle malzemelerle yapılması da mümkün.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bahis konusu rahatsızlığı yaratabilme
ihtimali olan, 1- Yalova-Bursa yolu, 2- İstanbul-İzmir Otoyolu, 3- Gemlik içindeki çevre
yolu. Bu konuda Gemlik Belediyesi’nin yapabileceği yegâne şey Karayollarına, Karayolu
Kamu Özel Sektör Ortaklığı Müdürlüğü’ne ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire
Müdürlüğü’ne yazı yazmak olabilir. Bunu yaptıralım. Sonuçlarını da paylaşalım. Gerekli
yazışmaları yaptıktan sonra cevaplarını. Tamam, teşekkür ederim. Evet, arkadaşlar
toplantımızı raporlar başlığına geçmeden kapatmak istiyorum. Sizin için de uygunsa. Zaten 3
burada, 2 de resen çektiğimiz konu. 5 konuda komisyonlarımız çalışacaklar. Pazartesi günü
saat 17:00’de ikinci birleşimi oylarınıza sunarak, toplantıyı kapatmak istiyorum. Kabul
edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci birleşimimiz Pazartesi saat
17:00’de yine bu salonda yapılacaktır. Hayırlı akşamlar diliyorum.

Mahir DAĞ
Katip Üye

Sedat ÖZER
Katip Üye
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