GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 03 TEMMUZ 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, Mehmet Şamil YİĞİT, Sedat AKKUŞ,
Emrah KESKİNDEN, Tefik KALDIRIM, Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI, Mustafa
KAYNATMA, Elif ACAR, Fatih AYDIN, Rıdvan ÇAKMAK, Durmuş USLU, Alpaslan
EKER, Bülent ÇİÇEK, Tekin RAMA, Dursun YAVUZ, Nihat ÇETİN, Mehmet ÖKSÜZ,
Mahir DAĞ, Ümit GÜLER, Sedat ÖZER.
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Şükran ERSÖZ, Songül ŞANLI.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar gruplar adına mazeret
belirtmek isteyen var mı?
--Meclis Üyesi: Başkanım Şükran ERSÖZ,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Songül ŞANLI gelmeyecek mi
arkadaşlar Songül Hanım? Var mı bilen, peki biz yine de mazeretli olmalarına ilişkin
oylamayı yapalım. Gelirse gerekli düzeltmeyi Yazı İşlerimiz yapar. Belediye meclis
üyelerimiz Şükran ERSÖZ ve Songül ŞANLI ‘nın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sevgili meclis üyeleri,
kıymetli daire müdürlerimiz, belediye çalışanlarımız, kıymetli basın mensupları, Temmuz
ayının 2.Birleşimi olan toplantımızı açıyorum. Faaliyet raporu görüşülecek bugün, öyle karar
vermiştik ama Milliyetçi Hareket Partisinin bu konuda bir önerisi var.
--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: …………….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok özür dilerim. Önerinin kayıtlara
geçebilmesi için tekrar edersek mikrofona,
--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım 2019 Kesin Hesap mizanları da
Pazartesi günü komisyon raporunda gelecek ama Faaliyet raporu kısmen de bu hesapları
içerdiği için benim önerim bugün ikisini aynı anda görüşülüp takdirinizle komisyondan
çekilip bugün gündem maddesi olarak görüşme önerim olacak. Teşekkür ederim.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki. Komisyon Başkanımızda bugün
burada değil. Daha önce bugün imzalanacak denilmişti. Var mı yanımızda imzalanmış
komisyon raporu. Evet, böyle bir öneri var. Gruplar için bir mahsuru yoksa mantıklı da bir
öneri. Aynı şeyleri içeriyor aşağı yukarı, Faaliyet raporunun parasal kısmını anlatan bir durum
kesin hesap ve mizan. O halde belediye kanununun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak
çekebilirim diye düşünüyorum komisyondan raporu, kesin hesabın da bugün ikinci madde
olarak görüşülmesini oylarınıza da sunalım. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul
edilmiştir.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım………….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bu faaliyet raporu………...
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bu amaçla yapılan bir toplantıdır. Yani usul
açısından söylüyorum. Yasaya uygun olmayabilir. Yani bu çünkü sadece Faaliyet raporunun
görüşmek üzere toplandık burada, o nedenle.
Sayfa 1

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yoo öyle bir şey kıstas yok. Biz
faaliyet raporunun da olması sebebiyle iki toplantı yerine üç toplantı yapalım demiştik. İkinci
toplantıda mı üçüncü toplantıda mı faaliyet raporunu konuşalım diye karar verip bugün
faaliyet rapor görüşelim demiştik. Burayı onu almak konusunda usulen bir hata yapacağımızı
düşünmüyorum ama yine de görüşlerinizi alalım.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………….
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Biz buna red veriyoruz.
--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Başkanım,
--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım,
--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Şimdi olağanüstü bir gündemde toplanmıyoruz normal
meclisin ikinci oturumu veya birleşimi burda bence görüşülebilir. Ama bu bir sıkıntı gerekçesi
olabiliyorsa ikinci oturumumuzda yani üçüncü oturumumuzda konuşabiliriz bunu. Bizim için
bir sorun yoktur o gün olması,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olabilir.
--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Bizde rapor imzalanmamış diye anladık daha bizde bu
konuda çekimser kalmak istiyoruz.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: …. problem değil ya,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar yani çok net şekilde
olağanüstü toplantılarda meclis olağanüstü toplantıyı gerektiren maddenin dışında herhangi
bir madde görüşemez hükmü var. Bu olağanüstü bir toplantı değil, Temmuz ayının olağan
toplantısının ikinci birleşimini yapıyoruz. Dolayısıyla eğer endişemiz buysa Hukuken bunda
bir sıkıntı yok. Bunu üçüncü toplantıya bırakmanın da hukuken bir sorun yaratmadığı da
malum bir öneri var. Plan Bütçe bunu görüşüp imzaladıysa,
--Meclis Üyesi: İmzalar tamamlanmamış,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İmzalanmadı. Peki o, o zaman az önce
yaptığımız oylama yapılmadı zaten, kabul etmeyenleri sormamıştık. Bugün tek gündemle
Faaliyet raporunu görüşeceğiz. Ben yine Belediye Kanunu’nun gereği Faaliyet raporu
esnasında meclisi yönetme şansına sahip değilim. Gemlik Belediye Meclisi 1.Başkan Vekili
sevgili Emir BİRGÜN ‘ü buraya davet edelim. Ben de yerimi ona bırakayım.
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi
arkadaşlarım, belediyemizin değerli çalışanları, basınımızın değerli temsilcileri, değerli
Gemlikliler, bende sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başarılı bir çalışma günü olmasını
diliyorum. Gemlik Belediyemizin 2019 yılında gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları
değerlendireceğimiz bir toplantı olacak bugün. Gündemimiz 1 maddeden oluşuyor. 2019 yılı
Faaliyet Raporu herkese ulaştı mı arkadaşlar meclis üyeleri, ulaşmayan kimse var mı?
Zamanında ulaştı. Faaliyet Raporunun okunmuş olmasını oylarınıza sunuyorum. Okunmuş
olarak kabul ediyor musunuz? Oy birliğiyle kabul, okunmuş sayıyoruz. 2019 yılı Faaliyet
Raporuyla ilgili, hazırlanmış olan bir bilgilenme amaçlı hazırlanmış olan bir sunum var. O
sunumu izleyelim. Ondan sonra parti guruplarına söz vermiş olacağız. Bu konuda 20 şer
dakikalık söz haklarımız var. Grup sözcülerinin partiler adına konuşacaklara ama yetmez ise
devam edebilirler. Zamanımız müsait. Kişi olarak konuşacak arkadaşlarımızın da normal
süresi 10 ‘ar dakikadır. Ama gene dediğim gibi eğer sözleri bitmezse arkadaşlarımızın
kesmemeye çalışacağız. Sizler uygun gördüğünüz takdirde sizler yeterlilik verirseniz
görüşmemizi sonlandırabiliriz. Buyurun arkadaşlar, 20 dakikalık bir sunumumuz var. Faaliyet
Raporumu’ muzun özetini içeriyor.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Lambaları da kapatalım arkadaşlar,
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2019 YILI FAALİYET RAPORUNUN SUNUMU
Değerli Hemşerilerim göreve geldiğimiz ilk yılı geride bırakırken söz verdiğimiz gibi
ilçemizin barışın ve huzurun kenti olması, kültür, sanat ve spor da gıptayla bakılan bir kent
olması için pek çok önemli çalışma gerçekleştirdik. Tüm bunları tek tek hayata geçirirken
değerli Gemliklilerin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Gerçekleştirdiğimiz tüm
faaliyetlerimizde ilçemizin yaşam kalitesini yükseltmeyi Gemliğin doğal güzelliklerini
korurken, çocuklar gençler ve yaşlılar başta olmak üzere herkesin sokaklarında keyifle dolaşıp
mutlu şekilde yaşadığı Gemlik ‘i örnek bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz ve bu
doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz. 2020 – 2024 dönemine ilişkin olarak hazırlamış
olduğumuz yol haritasında vizyonumuzu barış ve huzur içinde insanların mutlu yaşadığı
turizm ve tarımda öncü sanayisiyle dünyaya açılan marka bir körfez kenti olma iddiasıyla
belirledik. Vizyonumuysa köklü bir geçmişe sahip zeytinin başkenti Gemlik’te katılımcı ve
sosyal adalet anlayışıyla insana odak noktasına alan çevreye duyarlı kaliteli hizmetler sunmak
olarak belirlemiştik.
Belediyecilik anlayışımızın gereği olarak çalışma ilkelerimizse katılımcılık sosyal
belediyecilik engelli dostu belediyecilik adalet eşitlik ve şeffaflık temelinde vatandaş
memnuniyetiyle insan odaklı bir idare olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya
devam edeceğiz. Gemliğimiz zeytinin başkenti Marmara ’nın incisi sporun kenti, üniversite
şehri, turizm kenti, liman kenti, dünyaya açılan kapı ve üretken bir sanayi kenti olması için
elimizden gelen tüm gayret ve özveriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.
2019 yılı mali tablolarımız da yapılan incelemelerde de görüleceği üzere gelir kesin
hesabımızda 96.562.358.40 TL. 2019 yılının net tahsilatımız gider kesin hesabımızdaysa
harcanan bütçe rakamı 106.439.573.32 TL.’sı dır. Gemlik Belediyesine ait 2019 mali yılı
bilançosu ve faaliyet sonuçları tablosu raporumuzda belirtildiği gibidir. Mali Hizmetler
Müdürlüğü bünyesinde görev yapan İcra Biriminin tahsilata katkısı 2.562.685.85 TL.
olmuştur. Tahsilatlarımızın yükselmesi için gereken önem ve özveri disiplinli bir şekilde
devam edecektir.
Emlak İstimlak Müdürlüğü; 2019 yılında Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz tarafından
imar planlarında Belediye hizmet alanında otopark vesaire gibi yerlerde kalarak
kamulaştırılan veya takası yapılan 17 adet taşınmazın 12.901.67 m² alan kamulaştırılması
yapılarak bedeli vatandaşlara ödenmiştir. Taşınmaz mallarda bulunan kiracılarımızdan kira
bedeli tahsilatları yapılarak belediyemiz bütçesine gelir olarak kaydettirilmiştir. Cihatlı
Mahallemizde yapılan birinci etap sosyal konutlardan 81 adet dairemizin satışı yapılarak tapu
tescilleri gerçekleştirilmiş ve vatandaşlarımıza tapuları teslim edilmiştir.
Fen İşleri Müdürlüğü; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2019 yılında
Gemlik Belediyesinin Cihatlı Mahallesinde yapmakta olan konutların inşasına devam
edilmiştir. Gemlik sahilinde yapılan seyir terası ilçemizde muhtelif yerlerde ihtiyaç duyularak
yapılan merdiven yapım işlerimiz, demir korkuluklar, muhtarlık binalarımızın tadilat ve ofis
yapılması işi, hükümet konağı dış cephe tadilat işi, ilçemizin çeşitli noktalarında asfalt
kaplama yapım işleri istinat duvarları beton parke yapım işleri ve beton parke ve tamirat işleri
gerekli olan tüm ilçe sınırları içerisinde yapılmıştır. Sosyal yaşam merkezi içerisinde bulunan
hizmet binalarımızın da tadilatı gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra kentimizde 51 adet
çökme tehlikesi bulunan metruk binaların yıkım işlemleri tamamlanmıştır. Şükriye Mahallesi,
Fındıcak Mahallesi, Feyziye Mahallesi muhtarlık hizmet binası tadilat bakım onarım
işlemlerimizde gerçekleştirilmiştir. 11 Eylül İlköğretim okulu için kapalı spor salonu
yapılmıştır. Engürücük Mahallesinde halı saha yapımı gerçekleştirilmiştir.
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Park Bahçeler Müdürlüğü; Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce Kurtul
mesire alanı çocuk parkı, Şehit Jandarma Komanda Çavuş Emrah Heykel çocuk parkı, Yunus
Emre çocuk parkı oyun alanı zemin yenilemesi, Fındıcak Mahallesi çocuk parkı, sahil çay
bahçeleri önü çocuk parkı, sosyal yaşam merkezi çocuk parkı, Cihatlı Mahallesi toplu
konutlarına çocuk parkı yapılmış ve var olan çocuk parkları da revize edilmiştir. Gemlik
Jandarma peyzaj projesi, emniyet binası çevre düzenlemesi, Kumla İskele Meydanı, Atatürk
büstü etrafı yeşil alan düzenlemesi, Giresunlular Derneği çevre düzenlemesiyle Fen İşleri
kavşağı peyzaj düzenlemesi, Orhangazi caddesi ışıklar bitkilendirme çalışması, Çınar
İlköğretim okulu kum havuzu düzenlemesi, 11 Eylül İlkokul hobi bahçesi düzenlemesi,
Borusan İlköğretim Okulu oyun alanı zemini yenileme çalışması, Rehberlik Rehabilitasyon
merkezi fidan dikme etkinliği düzenlenmiştir. Manastır bölgesinde Cumhuriyet Mahallesi
Muhtarlık binasının yanında çevre düzenlemesi yapılmıştır. Gül Caddesinde bitkilendirme
çalışması da tamamlanmıştır. Park Bahçeler Müdürlüğümüzün koordinasyonuyla fidan dikme
etkinlikleri de yapılmıştır. Belediyemizin mülkiyetinde bulunan arsalardaki zeytin
ağaçlarından zeytinyağı ve sabun elde edilmiş, bunlar belediyemizi ziyaret eden
misafirlerimize ikram edilmiştir. Çukurbahçe ve Umurbey’ de yeşil alan düzenlemeleri
yapılmıştır. Gemliğimizin merkezinde bulunan AVM önüne rölyef uygulaması yapılmıştır.
Ayrıca mahalle statüsüne geçen köy meydanlarımıza Atatürk büstü yapılmıştır. İlçemizin
muhtelif yerlerindeki parklara korkuluk ferforje yapılmıştır. İlçemizin çeşitli yerlerinde kötü
görüntüye engellemek adına 550 metre çim çit ve panel çiti uygulaması gerçekleştirilmiştir.
600 m² alana çim taşı uygulanmıştır. Toprağın tutulması amacıyla dekoratif amaçlı 20 bin
adet şev taşı kullanılmıştır. 2019 yılı içerisinde 1300 m² kauçuk zemin kaplanmıştır. İlçemizin
belirtilen alanlarında yapılan yeşillendirme çalışmaları akabinde korumaya yönelik olarak
sulama ve damlama sistemlerinin de yapılarak bitkilerin korunması sağlanmıştır. 2019 yılı
içerisinde 52900 adet ağaç ağaççık çalı ve süs bitkisi dikilmiştir. 140000 adet yazlık
mevsimlik çiçek, 61200 adet kışlık mevsimlik çiçek ve 15000 adet yer örtücü bitki dikilmiştir.
Ağaç sökme ve dikme makinemizle çeşitli noktalardan sökülen ağaçlar farklı yerlere
nakledilmiştir. Yeni açılan imar yolları üzerinde bulunan zeytin ağaçları söküldüğünden stok
alanlarında bakımı yapılarak saklanmış ve ilçenin çeşitli yerlerine dikilmiştir. Çim alanlarının
biçilmesi, yeşil alanlarının bakımları yaz aylarında sıcaktan dolayı ihtiyaç duyan ağaçların
sulanması ve budama çalışmaları tamamlanmıştır. Havuz, gölet, şelale bakım onarımı
yapılmıştır. Çapalama ve bitki temizliği işleriyle, kent mobilyaları oyun grupları ve spor
aletleri bakım onarımları tamamlanmıştır. İlçe sınırlarımız içesinde bulunan tüm şehitliklerin
bakımı, tamiratı ve çiçeklendirilmesi yapılmıştır. 100 adet bank, 50 adet kamelya, 50 adet
piknik masası, 100 adet ahşap saksı, 5 adet polietilen oyun grubu alımı yapılmıştır.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından
verilen hizmetlerimizse şunlardır; 2019 yılı içerisinde 119 adet inşaatın müteahhitlerinin
talepleri doğrultusunda iş deneyim belgeleri hazırlanmıştır. 46 adet kat irtifakı projesi, 11
adet kat mülkiyet projesi onaylanmıştır. 273 adet Yapı Kullanım İzin belgesi düzenlenmiştir.
Kurşunlu bölgemize ait imar planları Belediye Meclisimizce kabul edilmiştir. Plan değişikliği
alan bölgeleri belirlenip çalışmalar yapılmıştır. 139 adet imar durum belgesi hazırlanmıştır.
Gençali Mahallesi Kumsaz Mevkiinde yaklaşık 102 hektar 18.madde uygulaması, kuzey
planları 1.etap yaklaşık 102 hektar 18.madde uygulaması, kuzey planları ikinci etap yaklaşık
80 hektar alanda 18.madde uygulaması, Küçük Kumla Mahallesi yaklaşık 42 hektar alanda 18
madde uygulaması ve Umurbey Mahallesi 155 ada muhtelif parsellerde 18.madde
uygulamaları yapılmıştır. Kurşunlu Mahallesi yaklaşık 82 hektarlık alanda 18.madde
uygulaması, Hisar Mahallesi muhtelif parseller yaklaşık 21 hektar alanda yapılan depolama
alanları 2.etap 18.madde uygulaması ve Engürücük Mahallesi Engürücük gelişme alanı
uygulama imar planı içinde yaklaşık 22,5 hektarlık alanda 18.madde uygulaması yapılmıştır.
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Gemlik Merkez mahalleleri ve köyden mahalleye dönüşen mahallelerimizin toplamı
olan 34 mahallemize barkotlu levhalama işlemleri yapılmıştır. Jeoteknik zemin etüt
kontrolleri ekiplerimizce yapılarak arazilerde sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 137 adet
3194 sayılı kanunun 32.maddesi gereğince durdurulmuştur. İki adet inşaat 3194 sayılı
kanunun 32.maddesi gereği uyarınca ruhsata uygun hale getirilmiştir. 130 adet inşaatın yıkım
kararı verilmiştir. 3 adet inşaat yıkılmıştır. 2.071.035,15 TL. kesinleşmiş para cezası tespit
edilmiştir. Ayrıca 472.306,71 TL. 3194 sayılı Kanun’un 42. maddesi gereğince para cezası
tahsilatı yapılmıştır.
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü; 2019 yılında göreve geldikten sonra kurulan yeni iki
Müdürlüğümüzden biri de Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüdür. Kurulma amacı doğrultusunda
kentte dönüştürülecek olan binalarla ilgili arazide çalışmalar yapılmıştır.
Temizlik İşleri Müdürlüğü; Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından ilçemizin tüm
bölgelerinde çöp toplama çalışmaları ve nakil işlemleri yapılmıştır. Sokakların yıkama ve
süpürme işlemleri yapılmıştır. Çöp konteynırlarının yıkama işlemleri ve sahil şeridi temizliği
yapılmıştır.
İlçemiz genelinde 35 mahallemize evsel nitelikli katı atıklar ana arter cadde ve
sokaklarımızda bulunan yaklaşık 2750 adet bin litrelik ve 20 adet yer altı çöp konteynerleri
yardımıyla toplanmıştır. Tüm cadde ve sokak ana yol kenarları ve piknik alanları temizliği
yapılmıştır. Ana park, çocuk parkları, arsa, dere temizliği, ilaçlama çalışmaları, otla mücadele
çalışmaları, çöp ev temizliği çalışmaları, yaya geçitlerinin boyanması ve belirginleştirilmesi
sağlanmıştır. Tretuar ve anayol kenarlarına ait alanların boyaması da yapılmıştır. Yeraltı ve
yer üstü çöp konteynerlerinin temizliği de yapılmıştır. Gelişi güzel atılan kaba atıklar kentin
kötü görüntüsünü önlemek amacıyla kaldırılmıştır. Kente kurulan Pazar yerlerinin temizliği
yapılmıştır. Cadde ve sokak yıkamaları yapılmıştır. Geri dönüşebilen atıkların toplanmasıyla
ilgili ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller, cam ve cam şişe atıkları, elektronik
atıklar kullanılmış giysiler mavi kapakların toplanması gerçekleştirilmiştir. Ali Kütük
Ortaokulu, Ali Kütahya İlkokulu ahbap grubuyla dünya çevre gününe istinaden kirlet ve
temizle sloganıyla etkinlikler düzenlenmiştir. 2019 yılında toplamda toplanan ambalaj atığı
miktarı 3548,48 tondur. Yine 2019 yılında atık pil toplanması 1900,25 kg dır. Belediyemiz
tarafından bitkisel atık yağlarının toplanmasına devam edilmiştir. 2019 yılı içerisinde bitkisel
atık yağ toplamı 11845 kg dır. Cam ve cam şişe atığı miktarıysa 215570 kg dır. 50 adet giysi
atıkları toplama kumbarası dağıtılmıştır. 88395 kg giysi toplanmıştır. Elektronik atıkların
toplanması için dış ve iç mekan kutuları oluşturulmuştur. Mavi kapakların toplanmasına
devam edilmiştir.
Sağlık İşleri Müdürlüğü; Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından sokak hayvanları için
kedi, köpek ve kuş evleri yapılmıştır. Hayvan barınağında sahiplendirme işleri de
gerçekleştirilmiştir. Sokak hayvanlarına kısırlaştırma işlemleri de hekimlerimiz tarafından
uygulanmıştır. Sokak hayvanlarıyla ilgili olarak etkinlikler yapılmıştır. İlçemizin birçok
yerinde dezenfeksiyon çalışmaları tamamlanmıştır. Belirli periyotlarla okullarımıza
camilerimize ve bir çok kamuya ait alanlara ilaçlama işlemleri yapılmıştır. Hasanağa Gençlik
ve İzcilik Kampı sahilinde boğulma olaylarına karşı güvenlik mantarları konularak iki adet
cankurtaran ve dört adet cankurtaran personeliyle hizmet verilmiştir. Yüzme bilmeyen 269
öğrencimiz yüzme havuzundan ücretsiz olarak yararlandırılmıştır. 2019 yılı içerisinde 692
cenazeyle ilgili yıkama, defin ve nakil hizmeti verilmiştir. 1 adet kurban satış yeri ve 7 adet
kurban kesim yeri bayram öncesi ve süresince veteriner hekimlerimiz tarafından teknik hijyen
açısından denetlenmiştir. Belediyemize ait Kurban Pazar yerinde 118 küçükbaş ve 53
büyükbaş hayvan kesilip parçalanarak vatandaşlara teslim edilmiştir.
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Zabıta Müdürlüğü; Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce pazaryerleri, işyerleri, fırınlar ve
genel denetimler eksiksiz olarak gerçekleştirilmiştir.
Ruhsat Denetim Müdürlüğü; Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekiplerimizce 247 adet sıhhi
işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmiştir. 29 adet gayri sıhhi müessese işyeri açma ve
çalıştırma ruhsatıyla 26 adet umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 2 adet mesul müdürlük
belgeleri tanzim edilmiştir. Müdürlüğümüze işyeri açmak için başvuruda bulunan
vatandaşlarımıza yardımcı olunmuş ve işlemleri ivedilikle yapılmıştır.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü; Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılı
içerisinde 2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında 1 adet satış ihalesi, 4 adet kiralama
ihalesi ve 2 adet yıkım ihalesi yapılmıştır. 2019 yılında 4734 sayılı kanunun 21. ve
19.maddesi kapsamında yapılan mal hizmet ve yapım işlerine ait ihale bilgileri ekte tabloda
görüldüğü gibidir.
Yazı İşleri Müdürlüğü; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından gerek kurum,
gerek kurum dışından gerekse kurum içinden tüm evrakların dağıtımlarıyla ilgili
Müdürlüklere yapılarak iş akışı en hızlı şekilde sağlanmıştır. Belediye meclis ve encümen
gündemine ilişkin toplantı hazırlıklarının yapılması sağlanmıştır.
Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı Evlendirme Memurluğunda toplam da 2019 yılında 770
kişi müracaatlarına istinaden evlendirme işlemleri yapılmıştır.
Özel Kalem Müdürlüğü; Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğünce vatandaşlarımızın
istek, şikayet ve talepleri en kısa sürede değerlendirilmiş ve çözüme kavuşturulmuştur.
Vatandaşlarımızın isteklerine karşılayabilmek için kanunlar çerçevesinde her türlü kolaylık
sağlanmıştır.
Kültür İşleri Müdürlüğü; Kültür İşleri Müdürlüğümüz tarafından Yunus Emre Kültür
Merkezinde kültürel etkinliklerin yanı sıra resmi tören ve programlar, nikah törenleri,
okullarımızın yıl sonu gösterileri ve provaları, özel tiyatroların tiyatro gösterimleri
sahnelenmiştir. Balıkpazarı Kültür Merkezinde 83 program düzenlenmiş ve yaklaşık dörtbin
kişi katılım sağlamıştır. Cemil Meriç Kültür Merkezindeyse 166 program yapılmış yaklaşık
altmışbin kişi katılım sağlamıştır. Gemlik Belediyesi Halk Kütüphanesi faaliyetlerine devam
etmiştir. 2019 yılında 214 yeni üye kazanmıştır. Böylece 2857 üye sayısına ulaşılmıştır.
Gemlik İlçe Atatürk stadyumunda antrenman, halk yürüyüşü, müsabaka gibi toplamda
435 program yapılmıştır. Umurbey Recep Tayyip ERDOĞAN Stadındaysa yapılan program
sayısı 417 iken katılım yaklaşık 90,000 kişidir. 2019 yılında toplamda gerçekleştirilen
program sayısı 501 iken katılımsa yaklaşık 346,000 ‘dir. Belirtilen programların ve
organizasyonların belli başlılarına ait arşivimizden seçilen fotoğraflar siz değerli meclis
üyelerimize sunulmuştur. 11 ayın sultanı ramazan ayında iftar ve kültürel etkinlik
organizasyonlarımız Şehit Ömer HALİSDEMİR parkında düzenlenmiştir. Mübarek ramazan
ayının manevi atmosferinin birlik ve beraberlik içinde yaşanması için gerekli imkanlar
sağlanmıştır. Zeytinin Başkenti Marmara’nın İncisi Gemlik için 5.Uluslararası Gemlik Zeytin
Festivali coşkulu bir şekilde düzenlenmiştir. Spora ve sporcuya da 2019 yılında destek
verilmiştir. Orhan Veli’nin Gemliğe doğru denizi göreceksin sakın şaşırma sözünü yaşatmak
ve bu kapsamda vatandaşlarımızı çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle bir araya getirmesi ve
birlik beraberlik içerisinde ilçemizin sanatsal kimliğini ön plana çıkartmak amaçlanmıştır.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından
vatandaşlarımızın gıda amaçlı yardımlar ve sağlık amaçlı yardımları sağlanmıştır. Bunun
yanı sıra Uğurlar ola Mehmedim, Hoş Geldin Bebek geleneksel Ramazan iftarlarımız
gerçekleştirilmiştir. Geleneksel toplu sünnet cemiyetimiz 2019 yılında da gerçekleştirilmiştir.
Belediyemizin Sevgi Mağazasında vatandaşlarımıza yardımları devam etmiştir. Ayrıca yeni
okula başlayan çocuklarımıza eğitim ve kırtasiye yardımı yapılmıştır. Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğümüz tarafından Engelsiz Taksi, Gıda Market gibi projeleri de gerçekleştirilmiştir.
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İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz
tarafından personelin kanun ve yönetmeliklerle ilgili bilgilerini canlı tutması için eğitim
seminerleri düzenlenmiştir. İç paydaş anketleri düzenlenerek paydaşımız olan personelimize
memnuniyetleri sorulmuştur. Personelimizin en iyi şartlarda görev yapmaları için elimizden
gelen hassasiyet gösterilmiştir.
Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğümüz tarafından belediyemizin gerçekleştirdiği projelere ilişkin tüm reklam ilan ve
duyurular yapılmıştır. İki adet Led Ekranda 2019 yılı boyunca belediyemizin hizmet
tanıtımlarıyla ilgili etkinlikler ve çeşitli görsel ilanlar yayınlanmıştır. Toplamda Belediyemiz
tarafından üç sayı bülten hazırlanmıştır. Biner adet basımı yapılıp halkımıza dağıtılmıştır.
Belediyemiz Web sitemizle ilgili düzenlemeler yapılarak e belediye hizmetimiz tekrar gözden
geçirilmiş ve vatandaşlarımızın kolaylığı için her türlü talep, istek, şikayet, e tahsilat gibi
işlemlerin yapılması için düzenlemeler güncellenmiştir. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet
Uğur SERTASLAN.
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Teşekkür ederiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle
parti gruplarımıza söz vermek istiyorum. Faaliyet raporunda görüş belirtmek üzere Adalet ve
Kalkınma Partisi adına Ercan BARUTÇUOĞLU, kürsü kullanabilir siniz;
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet. Sayın Başkan, sayın Başkan
müsaadenizle maskemi önce bir fotoğraf alınması için örnek olmamızda gerekiyor. Bir
maskeli fotoğraf akabinde müsaadenizi isteyeceğim. Çünkü maskeyle konuşmak takdir
ederseniz ki zor. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, belediyemizin değerli
çalışanları, değerli basın mensupları sizleri şahsımda muhterem Gemlik halkına şahsım ve Ak
Parti grubum adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi
üzerimize olsun. Evet değerli arkadaşlar Süleyman Çelebi Hazretlerinin dediği gibi Allâh adın
zikr edelim evvelâ, Vâcip oldur cümle işde her kula demiş, bizde Bismillah diyerek bu
konudaki konuşmamıza başlıyoruz. İnşallah bu toplantımız bu görüşmelerimiz hayırlara
vesile olur. Biraz evvel sayın Başkan’ın hazırlattığı bir sunuyu izledik. Yani genel olarak ben
bu sunuyu olumlu buldum. Neden diyeceksiniz! Çünkü gördük ki orda geçen dönemden
bırakılan eserler gayet güzel bir şekilde kullanılmış. Yani bakımları yapılmış, çalıştırılmış,
icraatta hizmette kullanılmış o açıdan bu sunumu olumlu buluyorum. Ama tabi malumunuz
belediyeler bir Başkanlar daha doğrusu bir seçim beyannamesiyle halktan destek alırlar ve
halktan aldıkları o destekle seçilirler. Dolayısıyla burdaki faaliyetler de ben çoğu zaman bütün
hizmetleri tamamlanmış hiçbir yatırıma ihtiyaç duymayan rutin bir belediye faaliyeti gibi
geldi bana. Yani o o tespitimi kendi şahsi tespitimdir bunu da söylemiş olayım. Tabi derken
bu şuan ki Belediye Başkanımız sayın Mehmet Uğur SERTASLAN ‘ın seçimlerde halkımıza
vermiş olduğu bazı vaatlerden ben birkaç tane örnekleme yapmak istiyorum. Bunları da gerçi
hatırlamamız açısından;
Kurşunlu sosyal yaşam merkezi diye şöyle fotoğrafını da göstereyim bir böyle fotoğraf
var. Bide böyle bir fotoğraf var. Gerçekten bu fotoğraflara baktığınız zaman gerçekten hoş
fotoğraflar, güzel. Yani bunlar gerçekleştiği zaman çok beğeni oluşturacak olan faaliyetler
ama dediğim gibi bunların önemli olan yapılması icraata geçirilmesidir.
İkinci olarak Kara ulaşım alternatif olacak deniz ulaşımıyla ilgili, yine burda
herhalde İskelenin yanında bir detay gösterilmiş, iskelenin civarında değil mi Başkanım,
İskelenin orda bir,
--Meclis Üyesi: Karsak deresi,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yo yo Çarşı Dere, çarşı deresinin
doğu bölümü orası,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Doğu bölümü evet.
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hani şimdi Bursa Büyükşehir
Belediyesiyle birlikte başladığımız alan var ya,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Orası,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani bunlarda şey olarak güzel düşünceler.
Ama dediğim gibi icraat bekleniyor bunla ilgili. Yine çarşı deresi kentin bir değeri haline
gelecek burda çok güzel bir görsel var. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar gerçekten dere
burda oturma grupları böyle şehir mobilyalarıyla çok güzel bir sunum. Güzel bir proje. Yine
Balıkpazarı kentimizin turizm bölgelerinden biri haline gelecek bunla ilgili gelişmeler şuanda
devam ediyor. Dün de görüştük. Burdaki şeyde gerçekten çok iddialı bir fotoğraf paylaşılmış
tabi seçim beyannamenizde, baktığınız zaman böyle denize doğru bir çıkıntı üzerinde böyle
dimi bir iskele bir, bir kayık binme yeri gibi gayet güzel fotoğraflar ve evet özellikle şu bakın
bu gerçekten şurda küçük kayıklar var burda da büyük tekneler var. Böyle bağlanmış,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Balıkpazarı……
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet, yani bunlarda güzel projeler olarak
halkımıza verdiğiniz sözler arasında yer alıyor. Yine turizm merkezi haline gelecek başlığı
altında burda yine güzel fotoğraflar görüyorum mevcut şeyler durumu göstermişsiniz
arkasından yine burda sanıyorum sahil bölgesi, burda bir takım yapılar görülüyor. Yine
marina, evet marina gerçekten görsel olarak son derece güzel bir ……… bu bütün başkanların
bütün başkan adaylarının hepsinin ortaya koyduğu bunlar projelerdir. Sizin de sizin
koyduğunuz için ben bunu gösteriyorum. Uğurlu gelecek Uğurla gelecek başlığı altında
yaptığınız yine vaatlerden Gemlik marinanın yine başka bir görüntüsü. Baktığımız zaman
bunlar halkımızdan oy istediğiniz zaman halkımıza sunduğunuz ve bunlar yapılacak dediğiniz
faaliyetler.
Karacaali, Kurşunlu plaj düzenlemeleri var. Zaten Küçük Kumla ’dakini malum
Büyükşehir Belediyesinden 3, 4 yıl önce tamamladı. Orda bayağı güzel faaliyetlerde bulundu.
Sizde Kurşunlu ve Karacaali için böyle bunları vaat ediyorsunuz.
Yine hafif raylı sistem projeniz var. Devlet Hastanesinden eski minibüs garajına
gelecek bir hattan bahsediyorsunuz. Yine eski minibüs garajından bunun martı aktı
demişsiniz. Devlet Hastanesinden de eski minibüs garajına da zeytin aktı demişsiniz.
Bunlarda gene görsel olarak gerçekten güzel şeyler. Yani bunları görselliğine hiç kimse çirkin
diyemez. Ama dediğim gibi önemli olan bunları gösterdikten sonra insanların oyunu aldıktan
sonra bunların ne zaman yerine getirileceği meselesi. İşte iş geliyor oraya.
Ve kreş ve gündüz bakım evi, yalnız bunu biraz enteresan buluyorum. Bunun binası
hazırdı. Ordaki mevcut bina da yapılıyordu. Şuana kadar bir yılı geçtik o hala açılmadı. Onu
neden bu kadar geciktiğini ayrıca soru olarak da burda sormuş olayım. Çünkü daha evvel
hizmet veren bir binaydı orası. Bir özel sağlık kuruluşu tarafından çalıştırılıyordu yani, hazır
bina vardı.
Yine karsak deresi ve Gemlik girişi düzenlemesi kapsamında böyle üzerine oturma
grupları bulunan köprüler yapımı güzel bir şekilde ifade edilmiş, gösterilmiş. Tabi bunlarda
halkımıza, halkımıza tabi bir beğeni oluşturmuştur. Muhakkak size oy veren insanlarda
bunları bakmışlardır ki ha bunlar güzel şeyler vaat ediyor e tabiki bunlarda size olan
teveccühün bir sebebi aynı zamanda. Yine bunların devamında böyle güzel fotoğraflara yer
verilmiş. İskele meydan düzenlemesi, devam ediyorum fazla zaman kullanmak istemiyorum.
Yine böyle bir seyir teraslı bir fotoğraf var. Yine bakın böyle büyük gölgelikli
sanıyorum bunlar böyle çelik halatlarla gerdirme yoluyla deme yapılmış olan bir takım
düşünülen böyle güzel şeyler, fakat dediğim gibi bunları bekliyoruz. Gemlik halkı da
bekliyor. Bakın baktığınız zaman bunların görünümü son derece güzel.
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Yine dere kenarı, dere kenarı düzenlemeleri, deniz kenarı düzenlemeleri, iskele ile ilgili
ve yine bakın tekne parkıyla ilgili şöyle bir fotoğraf paylaşmışsınız. Teknelerimizin şuanda
tekne sahiplerimizin çok büyük bir sıkıntısı var dimi. Yani hatta almak isteyenlerde
alamıyorlar. Çünkü bağlanacak yer yok hiçbir şuanda bir yerimiz yok. Mevcut yapılan yerde
sanıyorum yüzde yüz doluluk var. Öyle değil mi? Yani hiç boş yer yok orda da. Dolayısıyla
böyle bir vaadiniz de var. Buda beklentiler arasında. Yani birkaç örnekleme yaptım.
Sonuçta tabi siyasette insanlar verdiği sözlerle değerlendirilir ve bu şekilde buna bağlı
olarak değerlendirilir. Yine geçen dönemden başlanan bakın amfi tiyatronun dün itibariyle
arkadaşımız çekmiş, dünkü hali. Yani bu önemli ölçüde ana gövdesi bitirildiği halde bu
önündeki bir sadece yanılmıyorsam bir gösteri yeri kaldı bu bitirilmedi, yani bunlar yapılacak
olan şeyler yani bu bir yıldan beri neden açılmadı doğrusu merak ediyoruz.
Yine Hisar tepe Kuran Kursu bunla ilgili de gazete haberleri de çıktı. Yani bitiremezsek
bile bir takım kanuni Başkanım onla ilgili ifadelerde bulundu. Müteahhitle ilgili sıkıntılardan
bahsetti ama en azından onun o binanın böyle uygunsuz kişilerin girmeyeceği hale getirilmesi
gerekir sayın Başkanım. İş güvenliği, bölge güvenliği, orada o bina var diye siz o binayı orda
başı boş bırakamazsınız. Sonuçta belediyenin başlattığı bir proje ve belediyeye ait bir bina.
Dolayısıyla orda bence gereken yapılmamıştır. Binanın en azından güvenliği sağlanabilirdi.
Ordaki çevre güvenliği ve çevre emniyeti sağlanabilirdi. Kapısı kopartılmış duyduğumuza
göre e uygunsuz kişiler tarafından girip çıkılmış.
Şimdi bunlar böyle bir girizgâh yaptım. Tabi bugün hepimizin acıyla ve üzüntüyle
öğrendiği bir haberle hepimiz gerçekten üzüldük. Sakarya’nın Hendek İlçesinde Havai Fişek
Fabrikasında meydana gelen o büyük patlama da hayatını kaybeden kardeşlerimize yüce
Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralananlara da acil şifalar niyaz ediyoruz. Ve bütün Sakarya ve
Hendek halkına ve bütün Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah bir daha
böyle kazalar belalar böyle infialler inşallah göstermesin. İnşallah sebebi de bulunur. Ona
göre önlemi de alınır ve güvenlik tedbirleri de bundan daha sıklıkla bir şekilde alınır.
Yine arkadaşlar 2019 ‘un faaliyet raporu elimize geçtiğinde tabi haliyle en yakın yıl
olan bir önceki yılın ile şöyle baktığımız zaman ya sayfa dediği şöyle baktım kalınlık gramaj
ve maddi miktar açısından ve görsel miktarı açısından ve yapılan faaliyetler bakımından 2018
yılı faaliyetinin çok daha ileri seviyede olduğunu görüyoruz, bu benim tespitim. İsteyen varsa
hodri meydan burdan alsın tek tek incelesin. 2018 ‘de 2019 ‘un mukayese etsin, bunu ifade
ediyorum öncelikle. Yine 2018 ‘deki bu faaliyet raporunun görsellerinin çoğunlukla 2019 ‘da
da kullanıldığını görüyoruz. Yani buda tabi hoş bir şey, yani 2018 ‘de yapılan faaliyetleri
demek ki benimsemişiz ki 2019 faaliyet raporunda bunları kullanmışız.
--Galip GÜR Meclis Üyesi: Borçları ödedik,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Borcunuzu ödediniz siz yapılan eserlerin,
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Arkadaşlar konuşmacıya lütfen müdahale
etmeyelim.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yapılan eserlerin siz daha getirisi geldiği
zaman siz o zaman siz o zaman görün parayı yani. İşte gelmeye de başladı zaten. Dün bir
tanesi 8 tane demi gülüyorsun. Tabi gördün parayı kıs kıs gülersin oradan demi.
--Meclis Üyesi: Peşin para,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet. Tabi mali müşavir olunca para işlerini
Galip arkadaşımız hemen şey yapar. İşte size imkan. İşte size para, miras ya. Yani miras
helaldir. Geçen dönemin mirası,
--Galip GÜR Meclis Üyesi: Mirasyedi sizsiniz,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Mirasyedi kimin olduğunu millet karar versin.
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Galip Bey,
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--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Lütfen bana müdahale etmeyin. Bakın orda
oturmuşsun ………. dinle, sonra gelirsin burda cevabını verirsin. Şimdi arkadaşlar bu iki yıl
ki faaliyet raporlarını şöyle bir müzakere ettiğim tespitlerimi söyledim. Tabi bizim görevimiz
eleştirmek, muhalefet etmek ama takdir ederseniz ki biz bir iktidar partisiyiz ve kuruluşundan
beri hep iktidar partisi yani iktidar olduk. Allah ‘ta bu iktidarımızı daim etsin. Ülkemizin
milletimizin verdiği destekle biz faaliyet yapmaya inşallah devam edeceğiz. Biz muhalefeti
yani inanın pek fazla beceremiyoruz. O yüzden de muhalefet yapmayı yeni yeni hani böyle
muhalefet çünkü biz alışmışız açılışa, ne bileyim temel atmalara biz bunları arıyoruz yani.
Bunlar olmadığı zaman bize bir eksiklik geliyor. Burda bu şekilde konuşmak bile bana inanın
pek fazlada bana keyif verdiğini söyleyemem yani. Çünkü biz icraacıyız. İcraat isteriz.
Değerli arkadaşlar 62 maddelik seçim beyannamenizden şuana kadar bir yıl içerisinde
bu 2019 yani göreve geldiğiniz zamandan hatta bir yılı geçen bir zamanda var. Yani 2020 ‘nin
bakın 7.ayındayız. Bu kadar zamandan beri bu 62 maddeden gerçekleşen ben burda seçim
faaliyet raporunda göremedim. Bakın faaliyet raporu için konuşuyorum, göremedim.
Kullanılan görseller evet çok sayıda görsel var. Ama bunlar genelde geçen dönem de başlanan
ya da bitirilen eserlerin fotoğrafları, bunlar haliyle işte dediniz ki çocuk parkının döşemesini
değiştirdik, güzel tabiki değiştirin güzel, yıpranmıştır değişir. Bunlar zaten çocuklar onu
kullandıkça haliyle bunlar yıpranan şeylerdir. Yapılan eserlerin sahip çıkılması, mesela orda
yine çok güzel bir görsele de yansıdı. Ağaç dikme makinası mesela dimi, onun efektif olarak
kullandığını görmek doğrusu bizleri mutlu etti yani. Bizim AK Parti döneminde alınan bir
makine, büyük bir iş makinası, onun kullanılıyor olması, faaliyette bulunması, Gemliğin
güzelleştirilmesinde kullanılması gerçekten bunlar bizim için olumlu şeylerdir ve bunlara
bakım yapıldığını ve kullanıldığını görmekte bizi gerçekten gururlandırdı yani.
Yine kullandığınız iş makinaları tabi yani bizim dönemimizde çok sayıda iş makinası
alındı. Hatırlayın kaç sefer bu hizmeti alma töreni yaptık. Yani bu vatandaşımız
hatırlayacaktır. Bunları niçin yaptık, hizmet amacıyla, tabi bunlar biz belediyemize aldık. Bu
belediyenin bunlar demirbaşıdır. Haliyle diyorum ya, yani aslında Uğur Başkan çok şanslı bir
başkan, aynı şekilde Ekrem İNANOĞLU ‘da çok şanslı başkan, Mahsur YAVAŞ da şanslı,
niye ya bunlar öyle dönemden sonra geldiler ki AK Parti döneminde yapılan alt yapı, yol,
köprü, sanat yapıları, makine parkuru her şey aşağı yukarı tamamlanmış ondan sonra geldiniz
güzel bir şekilde şahane bir belediyeyi devraldınız ve işte size hizmet imkanı buyurun
hizmetinizi yapın, vaatlerinizi yerine getirin.
Değerli arkadaşlar; yine sayın Başkanımızın orda sahnede bu faaliyet raporunda sahne
de çok güzel bir resim vardı. Sanıyorum saz çalarken yani sesi de güzel ben takdir ediyorum
başkanımızı, güzel de okuyor. Ama bir kez daha ifade ediyorum ki sahnedeki bu başarınızı ve
bu hünerinizi lütfen icraat sahasında da gösteriniz. İcraata dökünüz yani artık bundan sonra,
onu da yapın, onu yapmayın demiyorum. Kültürel sanatsal faaliyetler tabi ki olsun. Olmalı da
bizim dönemimizde de oldu. Şimdi de oluyor, bundan sonra da olacak. Ama bunlar tek başına
yeterli değil. Dediğim gibi bakın beş yıl çok çabuk geçiyor arkadaşlar. 2019 ‘un Martı
2020 ‘in bak Temmuz’un dayız. Temmuz’un dan da üç gün gitti. Yani zaman çok hızlı
ilerliyor. Tabi icraatlar için bir takım zamana ihtiyaç var ama bir yerden de başlanması
gerekiyor. Biz muhalefet olarak bizim burdaki amacımız gayemiz sizin bu vermiş olduğunuz
sözlerin yerine getirilmesini sağlamak ve bunların takibini yapmak. Biz size bu verdiğiniz
sözlerle takip ederiz. Yoksa biz size vermediğiniz bir sözü niçin yapmadınız diye burda ifade
de bulunsak yanlış olur. Verdiğiniz sözlerin takibini yapmak bizim görevimiz, bize bu görev
verildi. Bu dönemde bunu yaparız. Dediğim gibi biz bu noktada bakıyoruz. Yani bunlar kamu
kaynaklarıdır arkadaşlar hiç kimsenin şahsi bir şeyi değildir. Harcanan her para harcanan her
lira devletin milletin tüyü bitmemiş yetimin karşılığıyla hakkıdır. Dolayısıyla bunları
harcarken de ve bunları doğru yerlere kullanırken de bunu çok dikkatli olmak gerekir.
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--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: 20 dakka oldu sayın BARUTÇUOĞLU
devam edebilir siniz sadece bilgi,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Valla işte,
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Amacıyla,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben size şey bekliyorum yani ben,
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Hayır hayır sadecene bilgi amaçlı yoksa 20
dakkanız oldu,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim.
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: …… devam edebilirsiniz.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim. Yani bu konudaki
demokratik ortamın Büyükşehir de de olan haliyle devam etmesinden yanayım. Eminim ki
arkadaşlarım bunu destekleyeceklerdir. Siz de anlayışınıza teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlar 2018 faaliyet raporunda ben doksan adet bitirilmiş faaliyet olarak
faaliyet gördüğüm halde 2019 da bu sayı altmışyedi tane olarak ifade ediliyor ama bunların
aşağı yukarı yirmibeşden fazlası 2018 den itibaren yani daha önceden başlanmış bitirilmiş
olan faaliyetler. Şimdi yani dolayısıyla tabi belediyelerin esas can alıcı işyeri Fen İşleri
faaliyetleridir. Şimdi dediğim gibi yani Park Bahçeler, Temizlik İşleri tabi ki bunlar
çalışacaklar, can siperleriyle de çalışıyorlar da görüyoruz. Yani tabi ki bir aksaklık her zaman
olabilir ama bunlar zaten normal belediyelerin rutin işleri, yani temizlik, çöp toplama
efendime söyleyeyim çimlendirme, çiçeklendirme önemli olan sizin daha sonraki dönemlere
bırakacağınız söz vermiş olduğunuz eserlerdir. Millet sizi onlarla değerlendirir. Dolayısıyla
biz bu noktadaki uyarımızı yapıyoruz.
Evet, Cihatlı Mahallesindeki okul yapım işi, seyir teras işi, yine çocuk parklarının
dediğim gibi kauçuk kaplama olayları bunlar geçen dönemin hizmetlerinin bakım onarımı ve
şey adedinde burda ifade etmişsiniz, madde madde gidiyorum.
Şimdi yeni belediye binasıyla ilgili bir madde var orda. Şimdi yeni belediye binası
dediğimiz zaman yeni yapılan bina var mı? Yok. Şimdi kullandığımız belediye binası Mehmet
TURGUT ‘un döneminde yapılmış olan bir bina sosyal yaşam merkezi binası, taşımayı
düşündüğünüz yer neresi AVM ‘nin olduğu bina, orası da Mehmet TURGUT ‘un bir
AK Partili belediye döneminde yapılmış olan bina, yani şimdi yeni bina, yeni bina sözü orda
biraz iddialı kaçıyor. Yani bina değişimi deyin bina taşınması deyin ama bence yeni bina orda
rölyefleri getirmişler, o rölyeflerde sanırım merhum heykeltıraşımız Tankut Bey’in şeyinden
getirildi. Yani ordan alıp oraya getirilmiş tamam yani bunlar sanatsal eserlerdir. Bunlara bir
şey demeyiz orda Atatürk’ümüzün isminin oraya yazılması buda olumlu biz bunu eleştirecek
değiliz. Atatürk’ümüzün isminin her yere yazılmalıdır. Yani ondan hiç kimse rahatsız olmaz.
Biz de rahatsız olmayız. Dolayısıyla dediğim gibi yani bir faaliyet vardır bir faaliyet vardır o
sizin vermiş olduğunuz sözdür. O sizin vermiş olduğunuz sözün yerine getirilmesidir. Ama
bir faaliyet vardır yani her gün yapılan alelade işlerdir. Bunlar tabiki bakıldığı zaman önemli
olan sizin halka söz vermiş olduğunuz eserlerin beklendiğini ifade etmek istiyorum.
Yine spor kulüpleri arkadaşlar bakın şimdi bunla ilgili spor kulüpleriyle görüştüğümüz
zaman bunlar bizim çok kulağımıza gelen şeyler, ne deniyor; spor kulüplerinin ihtiyaç ve
talepleri sürekli eksik bırakılmış, kulüp başkanlarımızın talepleri yerine getirilmemiş, kulüpler
birliğine gereken destek yapılmamış, malzeme araç gereç desteğinin yeterli olmadığı ve
bunlarda spor camiasını üzdüğü ifade ediliyor. Bunlar bize yansıyan şeyler, bunlar bize
yansıyor. Bizde burda bunları ifade etmek durumundayız.
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Yine arkadaşlar göreve gelindiğinden beri özellikle belediyemizin bu sürekli görev yeri
değişikliği yapılıyor bir takım elemanlarda, yani bu görev yeri değişiklikleri tabi mutlaka bir
sebebi vardır ama yani görev yeri değişiklikleri elemanlardan aldığınız randımanı yani azaltır.
Yani bir kişi bir yerde eğer iyi uyum sağlamışsa orda çalışsın dursun yani sizin elemanlarlan
fazla şeyinizin olmaması bence gerekir.
2018 yılı içerisinde 270 adet ruhsatlandırılmış 348 adet de yapı denetimi onaylanmış
bina var. 6 adet yıkım ruhsatı düzenlenmiş 78 adet isim değişikliği 192 adet şahsi şefliklerinde
düzenlemeler ve bir takım istifalar olmuş. 2019 yılında, gelindiğinde 116 adet yapı
ruhsatlandırılmış 112 adet isim değiştirilmiş 16 adet yanan yıkılan ruhsatlandırılmış
gördüğümüz yeni ruhsat yapılmadığını sadece isim değişikliği yapıldığını bunu burda
görüyoruz.
Gemlik imar planlarını gelindiğinde süre zarfından hale bekleyen mahkemelik olan
sürecin devam ettiğini sizin ifadenizle ama Gemlik’te ovada inşaatçılara yapmış olduğunuz
inşaat Çalıştayı ‘nda vermiş olduğunuz sözleri, vaatleri tekrar hatırlatıyoruz. Bu vaatlerde
sözlerin gereğini yerine getirmenizi istiyor ve bekliyoruz. Yani sen ekmek kazanamazsın
dediğini işte Mehmet abi sen inşaat olmasa da evine götüremeyecek ne dediğinizi
hatırlıyorsunuz şuanda doğu bölgesinin mimarlarıyla alakalı neler yaptığınızı doğrusu bu
doğu bölgesi planları çünkü kanayan bir yara, bunu merak ediyoruz. Bunu da soru olarak
ifade ediyorum.
Kuzey planları evet 23 Ocak ‘ta Büyükşehir Belediyesi’nden geçti. Büyük bir
memnuniyet uyandırdı. AK Parti grubu verdiği sözü yerine getirdi. Ve gereken destek yapıldı.
Komisyondan geçti ve yürürlüğe girdi.
Ancak şimdi kuzey imar planları talep edilen bu imar durumlarıyla ilgili yani 2018
yılında yapmış olduğunuz ağaç bedellerinin Gemlik Belediyesi olarak burda bir rakam var;
Birmilyonüçyüzyirmialtıbinüçyüzkırküç kuruş üçyüzkırküç lira, yetmişyedikuruşluk liralık
para ödeneğinin kuzey imar planındaki yer alan yerlerin bu yolların yapımında kullanacağına
dair ifadeniz, yine ağaç değerlerinin ödeyerek yol açımına yolların açılmasına başlayarak
planları halkımıza vaattiniz şekilde yürürlüğe koymanızı bekliyoruz. Yani bu belediyenin
görevidir yolları açmak, yani orda ağaç bedelleri üzerinden vatandaşa bundan vazgeçin diye
dayatmak bize yanlış bir davranıştır.
Yine sosyal konutları vatandaşları topladığımızda faaliyet raporlarında belirlemiş
olduğumuz dokuzmilyonluk kredi çıkartılmış ve bunun peyder pey kullanımı söz konusu,
vatandaşlar burda değişik seçeneklere sunulmuş onlara, yani kredi çekilmesi, takas yapılması
veya parasının iadesi söylenmiş, yani vatandaş burda artık bu parada çıktığına göre binalarının
konutlarının yapılmasını bekliyor Türkçesi. Bunlarla ilgili yine icraat bekliyor sizden.
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü çalışmasını pek yani fark edemedim ki bu 2019 faaliyet
raporunda, anket çalışması dışında bir projelendirme hazırlık yapılıyor deniyor. Fakat bunlan
ilgili faaliyetlerinde neler var. Yani sırada neler var. Hangi bölgede planlama yapıldı. Bunları
da doğrusu bilmek istiyoruz.
Biraz evvel ifade ettim yani özellikle Müftülüğümüzün de arzu ettiği Kuran Kursu’nun,
Hisar Mahallesindeki Kuran Kursu’nun biran evvel yapılmasını ve bunu ilçemizdeki
faaliyetine geçmesini bekliyoruz.
Kumla planları revizyonda bekletilmekte ve Kumla ‘dan halkın genel talepleri
doğrultusunda bu revizyon ne zaman acaba sonuçlanacak. Bunu da doğrusu merak ediyoruz
arkadaşlar. Çünkü bu her arsası olan her arazisi olan kişi bunu tabi ki merak eder.
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Seçim vaatlerinde Köylü Milletin Efendisidir diye güzel bir sözünü paylaştınız evet
bizce de öyledir. Ancak zeytine bahar gelecek dediniz bu bakılmayan arazilerden işte
budanmayan, ilaçlanmayan, acaba ne kadarlık bir bölümünü ya da kaç ağacı ya da kaç dönüm
yeri bakıma aldığınızı doğrusu merak ediyoruz. Bunla ilgili hiçbir çünkü faaliyet raporunda
bir şey göremedim yani sayın Başkan.
Değerli Başkan, değerli arkadaşlar dediğim gibi biz burada sizlerin bu raporun en
başında doğrusu Büyükşehir’in ve diğer belediyelerimizin ben inceledim faaliyet raporlarında
burda meclis üyelerinin bir fotoğrafları genelde konuyor bu adettendir. Neden! Çünkü
faaliyetler belediye başkanı ve meclis tarafından yapılıyor deme. Karar organları bu, biz karar
alıyoruz ondan sonra o kararlar icracı müdürlükler tarafından uygulanıyor ve ondan sonra
gerçekleşiyor. Burda dinamik başkan dinamik meclis ne oldu sayın başkan dinamik meclisi
burda unutmuşunuz yani bu bir eksiklik, dinamik meclis olmalı çünkü çoğu kararı burda oy
birliği ile alıyoruz. Oy birliğiyle alıyorsak o zaman burda ki faaliyetlerde bu meclis üyeleri de
orda bir fotoğrafı bulunmalı yani en azından,
--Galip GÜR Meclis Üyesi: ……………………..
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ağır olmaz kardeşim hiç ağır olmaz. Yani
bir söz vardır ya; boynuz kafaya ağır gelmezmiş anladın mı, yani burda bu bir eksiklik şimdi
bakın inceleyin ya bütün, bütün belediyelerin faaliyet raporunu inceleyin; Osmangazi,
Yıldırım, Büyükşehir hepsinde meclis üyeleri var. O yok. Yani, meclis çünkü hadi biz iktidar
olarak bizi şey yapmadın da yani sizin kendi meclis üyeleri de yok yani. Tabi tek başına
koycak halleri de yok ya.
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Ercan Başkan 32.dakkanız doldu.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim. Değerli başkan, değerli
arkadaşlar burda şöyle inceledim ben bayağı kaç günden beri inceliyorum şeyi. Tabi bir şeyler
arıyoruz yani ne var ne yok diye; işte rutin bilgiler var. İşte görev bölümü, işte sorumluluklar,
yetkiler, vizyon, misyon yani faaliyetler, mali bilgiler hepsi böyle tablolaştırılmış.
Şimdi bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar; lütfen arkadaşlar bir sayfa numarası vercem o
sayfayı açarsanız orda şeyin 236. sayfa arkadaşlar lütfen açarsanız orda imar şey özür dilerim.
Fen İşleri Müdürlüğünün bir şeyi var; yaptığı hedeflediği performans bilgileri var arkadaşlar.
Bakın şimdi duvar yapımı metrajı 5500 m² demiş, hedeflenen 2019 hedefini yazmış, hemen
yanında gerçekleşen yazmış 2019 sıfır. Hiçbir şey yok. Yine aynı tabloda duvar yıkım işi
yıkım metrajı metrekare olarak 1600 m², gerçekleşen sıfır. Ya anladık yapmadınız da yani
yıkmayı da beceremediniz yani 1600 m² duvar yıkımı yazmışsınız gerçekleşen sıfır. Bunu
doğrusu anlayabilmiş değiliz. Bunu da bir eleştiri olarak alın. Yani bu tablolar verilirken
gerçekleşen ve yapılan arasındaki böyle uçurum farklar ortaya çıktığı zaman tabi ki ordan
bizde ……… yani. Niçin sıfır. Yani bir yıkımda mı yapılmadı, bunu da ifade etmek
istiyorum.
Değerli arkadaşlar işte bu performans bilgileri içerisinde böyle bir bize göre büyük bir
yani ya hata var veya yani mutlaka orda bir şey var yani. Ya da faaliyet yok yani. İkisinden
biri bunu lütfen açıklarsanız seviniriz.
Yine resmedildiği bölümde dediğim gibi kullanılan görsel bütün fotoğrafların aşağı
yukarı 2018 ‘in kullanılan fotoğraflarıyla hemen hemen birbirine çok benzeştiği biraz daha
küçültülerek burda konduğunu görüyorum. Buda yine 2018 ‘in faaliyetinin demek ki bayağı
bir esin kaynağı olduğunu ve üç aylık dönemde Ak Partili belediyenin yapmış olduğu
özellikle son dönemde geçen dönem başkanızın her hafta açılış her hafta temel atma gibi
faaliyetlerinin de burda önemli bir amil olduğunu düşünüyorum yani, yani dediğim gibi
arkadaşlar burda mesela şimdi çok fazlada zamanınızı almıcam.
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Yani burda deniyor ki beton parke tamirat işi için bakın arkadaşlar bir sürü fotoğraf şey,
beton parke tamirat işi yani belediyenin faaliyetinde bu kadar fazla bence resmedilmemeli,
tamam yani bir tane şey olarak derseniz ki tamirat yaptık ama önemli olan yeni yol açılan yol,
yapılan yeni bir sanat yapısı biz bunu bekliyoruz yani. Beton parke tamirat şeyi dolayısıyla
bu hiç şık olmadı beklenende bu şekilde karşılamaz.
Değerli arkadaşlar aldığım notlardan gidiyorum yine az evvel ifade ettim, çocuk yapılan
çocuk parklarımızın hatta biz o son dönemde geçen dönemki meclis üyelerimiz bilir onların
biliyorsunuz güvenlik kameralarının işini de halletmiştik. Yani sadece yapmak değil, çünkü
çocuk Allah korusun çocuklarla ilgili bir takım olumsuz şeyler ülkemizde duyuyoruz zaman
zaman bunların güvenliği ile ilgili de güvenlik kameralarını da tümüne oraya bunları
kondurmuştuk. Yani sadece yapmakla bırakmadık ama tabi bunlar kullanılır, eskir, bazı
yerleri yıpranır. Bunları belki siz tabi ki siz bunları belediyeciliğin bu gereği zaten yani,
yapmak durumundasınız.
Değerli arkadaşlar yine diyorum ya şanslı bir dönem gerçekten Uğur Başkan’da şanslı
bir başkan doğrusu, diğer başkanlarımız gibi. Çünkü yapılan bir çok hizmet binaları elde var.
Yani bunları böyle mi yapalım böyle mi yapalım bu şekilde mi kullanalım diye karar
vermekte zorluk çekiyorsunuz, gayet güzel. Yani bunları tabi ki fonksiyonel olarak kullanmak
lazım. Ama dediğim gibi olmasaydı ne olacaktı. Hadi yapalım yenisini, o zamanda dicektiniz
ki ya o zaman siz ne yaptınız işte eserler meydanda, şu şu içinde bulunmuş olduğumuz şeyin
ben açılışını hatırlıyorum da hatta ilk galiba konseri de Fikri abi vermişti deme Başkanım
Fikri Abi’nin konseriydi diye hatırlıyorum. Fikri DAVRANIŞ ‘ın onu da burda sevgiyle
analım değerli Fikri Abimizi.
Değerli arkadaşlar belediyelerin halk sağlığı, temizlik, yol, kaldırım yapımı, onarımı,
park bahçe tanzimi, bakımı gibi yapmaları gereken asli görevleri vardır. Bunlar her zaman
daimi şekilde yapılması gerekir. Yani bunlar bir tarafa ama bir de esas belediyelerin bence şu
görevi vardır. Bakın arkadaşlar bugün için belki ihtiyaç olmayan gibi gözüken ama yarın ki
nüfus artışına muhtemel nüfus artışlarına muhtemel göçlere cevap verecek alanların
oluşturulması ve bunların alt yapılarının planlarının hazırlanmasıdır. Yani bizde vatandaştan
önce, önde gitmelidir belediye. Yoksa siz bırakırsanız vatandaş gider aldığı yere oraya
binasını yapar ihtiyaçtan dolayı ondan sonrada işte o binaları ruhsatlandırmak için veya cezai
duruma düşer, bir sürü şeyler olur istenmeyen şeyler olur. Ama bence belediyelerin esas
görevi ve esas yapması gereken bu alanların kaçak ve çarpık yapılaşmaya mahal vermeden
yollarıyla sosyal donatılarıyla bunların gerçekleşmesidir. Haksız mıyım değerli arkadaşlar,
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Sayın BARUTÇUOĞLU 39.dakkanız doldu.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim sayın Başkan. Yine
sağlıklaştırmak, yani kentin sağlıklaştırması bunulan yaşamın toplamsal yaşamın şehir
yaşamının insanların yürüdüğü, oturduğu kalktığı hizmet aldığı yerlerin sağlıklaştırılması
bunlarda yine temel ve asli görevleri içerisinde yer alıyor.
Yine sokak hayvanlarıyla ilgili faaliyet raporunda yapılan faaliyetleri gördük. Fakat yine
vaatleriniz arasında bulunan yeni hayvan barınağıyla ilgili hiçbir şey doğrusu göremedik.
Yeni hayvan barınağının çalışmaları devam ettiğini söylemiştiniz. Ama bunla ilgili bir en
azından bir proje en azından bir yerinin tespiti ve bunla ilgili bir görsel daha doğrusu burda
beklerdik. Şu haliyle oradaki hayvan barınağı arkadaşlar ihtiyaca cevap vermiyor yani
vermiyor. Geçen dönemde bir yer ihdas edilmiş idi. Nerde! Adliye’nin alt tarafından o hazine
arazisi fakat orda bu ilan edildikten sonra köyden ve ordaki oturan insanlardan büyük tepkiler
meydana geldi. Ondan dolayı daha sonra bu proje ileri safhaya gidemedi.
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Dolayısıyla şuanda bu Umurbey’deki hayvan barınağı ihtiyaca cevap vermiyor
arkadaşlar. Bunun bir an evvel bir an evvel çünkü hayvan severlerden bir takım bize bilgiler
geliyor. Orada arkadaşların çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Yani orda ki personel orda ki
hekimlerimiz çalışıyorlar elbette ki yani ellerinden geleni yapıyorlar ama fiziki mekan yeterli
değil ve orda ki hayvanların barındırıldığı alan ihtiyaca cevap vermiyor. Bu nedenle de
yenisini yeni mekanı orda bir an evvel bekliyoruz arkadaşlar.
Yine Kültür Müdürlüğü kapsamında konserlerle ilgili bende bu konserlerin çoğuna zaten
iştirak ettim burda yapılanların ya bunlar olması gereken şeyler bunları tabii ki bir şehrin bir
kentin kültür ihtiyaçları da var. Ama yol ihtiyacı da var. Barınma, ev yapma efendim konut
edinme ihtiyacı da var. Eğlenme ihtiyacı da var işte. Bunların dengesini iyi bir şekilde
kurulması gerekir. Yani önemli olan asli ihtiyaçlar ondan sonra da diğer ihtiyaçlar gelir. Ben
buradaki sıralamayı ve önem sırasını dikkatinizi çekmek istiyorum.
Yine biraz evvel ifade etmeye çalıştım burda belediye seçimlerinde vermiş olduğunuz
sözler var, faaliyet yapacağınıza dair bunlarla ilgili en azından bir proje bir ihale aşaması ne
bileyim bir proje ihalesi veya temel atma bunlara ilgili bir şey bekliyoruz. Ama maalesef
umduğumuzu faaliyet raporunda göremedik. Hiçbir şey yok. Yeni yapılan bir faaliyetle ilgili
yani vaatlerle ilgili ve ileri dönük eserlerle ilgili hiçbir şey bulamadık.
Yine BELGEM ‘le ilgili 160 dönüm sayfa da yer verilmiş bilgiler verilmiş yani o
dönemdeki faaliyetleri evet gayet başarılı bulunmuştu ve beğeni oluşturmuştu. Ama dediğim
gibi devam ettirilemedi. Hadi diyeceksiniz ki Gençlik Spor Müdürlüğü onu ama o yazı zaten
bizim Ak Parti döneminde geldi. Ak Parti dönemi yani geçen dönem ki belediye de bu oranın
alınmasıyla ilgili talebi resmi olarak bize ifade edildi arkadaşlar, bu döneme ait falan bir şey
değil. Burda partizanlık falan yapılmadı yani. Bu, bu şekilde böyle bir şey yok.
Yani biz istiyoruz ki faaliyetlerde gündeme şu faaliyet raporunda yeni başlanan vaat
edilen seçim vaatlerinin ve verilen sözlerin yerine getirilmesiyle ilgili projeler, ihaleler, temel
atmalar biz bunları bekliyoruz bunları yani. Vatandaşta bunları bekliyor aslında. Çünkü burda
biz burda niyet okutmadık niye konuşuyoruz arkadaşlar, ya bu insanlar bu vaatlere bir kısım
insan inanmış ve size oy vermiş onun karşılığında bekliyor. Şuanda yapılan ve bu sözlerin
yerine gelmesini bekliyor, vatandaş bunu bekliyor. Bizde bunu burdan ifade ediyoruz, bakın
özellikle bunu vurguluyorum. Bizim,
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Ercan Bey,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bizim amacımız,
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Ercan Bey sözünüzü kesmek istemiyorum
ama 44 dakka oldu. Toparlamanızı rica ediyorum.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkan yani şimdi düşünün yani burda,
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Sadece benim için,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bir yıllık faaliyet raporu,
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Peki.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani takdir size bırakıyorum ben, isterseniz
kesiyorum deseniz yani,
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Ben kesmiyorum da salonun da genel talebi
gibi düşünmek lazım,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Valla ben bilmiyorum yani arkadaşlar eminim
ki bu demokratik duyarlılığa ve olgunluğa sahipler yani, bilmiyorum yani. Haksız mıyım
arkadaşlar,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sayın BARUTÇUOĞLU sen daha hızlı
bunları söyleme yeteneğine sahipsin, bizde bunu biliyoruz.
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--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Estağfurullah sayın Başkan yani ben sahne
konusunda yani kesinlikle şey değilim. O kadar iddialı değiliz.
--Galip GÜR Meclis Üyesi: Ercan …….
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Arkadaşlar geçmişle,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ya karşılıklı konuşmayalım ya, lütfen ya. Ya
gel burdan bana cevabını ver ya, gel istediğin kadar.
Değerli arkadaşlar şimdi tabi dışa yansıması da önemli yani şimdi belediyenin biz burda
kendi içimizde bir karar vericiler olarak belediyenin karar organı olan belediye meclis üyeleri
olarak bunu tartışıyoruz ama yani şimdi ulaşılabilir Başkan. Şimdi bu basına yansıdı, doğrusu
biz bunu doğru bulmadık. Yani ulaşılabilir Başkan, ulaşılabilir Başkan’dır ya. Yani
Büyükşehir Belediye Başkanı veya bir başkası sayın Başkanımızı aradığı zaman bulamıyorsa
bunda bir sıkıntı var demektir ya, Türkcell ya da Vodafone da sıkıntı var veya bir şekilde
ulaşılmalıydı yani.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Türk Telekom,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Türk Telekom veya hangisiyse yani ama
Başkan da Başkan da kendisinin diyelim ki ulaşılmayan bir yerde olduğunu düşünerek burda
aranabileceğini de düşünmesi de gerekir yani. Gemlik yani Gemlik gibi bir yerde düşünün
başkan ulaşılamıyor. Biz şimdi ne düşünürüz yani ya başkan acaba nereye gitti başına bir şey
falan mı geldi. Ne oldu yani dimi, niye böyle düşünelim başkan dediğin zaman telefonu
ulaşılsın veya telefonu yönlendirirsin orda ki kişide desin başkan şurda başkan burda,
arkadaşlar bu çok önemli idarede bizim telefonlarımız kapatma lüksümüz yok, benim
telefonum hiçbir zaman kapanmaz. 24 saat açıktır. Aranırım veya aranmam ama açık olması
gerekir. Ben bunu böyle düşünüyorum. Falanca yere gittim. Kapatayım ya başımı dinleyeyim
böyle bir şey lüksümüz yok. Madem ki biz bu görevlere geldik madem ki bu sorumluluğu
aldık. Burda telefonumuz her zaman açık olmalı arkadaşlar ve ulaşılabilir olmalıyız. Bunu bir
kez daha ifade ediyorum.
Yine kreşten bahsettik. Yani kreş arkadaşlar çok uzadı yani bir an evvel açılsın artık
yani. Ne olacaksa olsun, insanlar beklemede yani bu doğrusu çok uzadığını düşünüyorum,
gereksiz bir uzama olarak düşünüyorum kreşin uzamasının bu kadar uzun süre faaliyet şey
olmaz. Bide bu belediye binasının değişimi olacak mı, olmayacak mı ve kaça mal olacak yani.
Bu nedir yani, mali portresi nedir? Kaç paraya biz bu binaya gideriz. Kaça mal olur, bunları
da açık açık sizden doğrusu ifade etmenizi rica ediyoruz. Bunları çünkü merak ediyoruz. O
binalar kullanılmalı evet bizce de kullanılmalı en efektif şekilde kullanılmalı, çünkü binalar
sağlam binalar o binalar gerek beton kalitesi gerek yapımdaki teknik açısından son derece
sağlam ha yapılış amacı gereği mimari açıdan bir takım değişiklikler gerekebilir ama tabi ki
yapılmıştır. Artık onun bir şekilde kullanılması gerekir belediye kaynaklarının doğru şekilde
kullanılması açısından.
Evet, Tarım ’la ilgili işte köylümüzle ilgili arkadaşlar şimdi ben aynı zamanda Ziraat
Odasının Meclis Başkanıyım. Yani şimdi belediyeden ne bekler tarım, tarımcı; yani suyla
ilgili bir takım şeyler bekler. Yani su, ağacını sulayacak veya tarlasını sulayacak. Sulamayla
ilgili en temel artı arazi yollarının düzgün bir şekilde rahatça gidip gelmesi ister. Zaten kalkıp
ta biz tarım işlerini belediyenin girmesini zaten doğru bulmuyoruz. Tarımın yapılmasını
kolaylaştırıcı bir takım şeyler yapmalı belediyeler, bunda varız. İşte Büyükşehir Belediyesi
yapıyor tarıma olan şeyde nitelikli tohum, nitelikli fidan, nitelikli fideleri getirtiyor bunları
halkımıza çiftçimize dağıtıyor. Bunlarda büyük beğeni oluşturuyor. Yani ben burdan şey
açısından söylüyorum eğer bir şey yapacaksak Gemlik’e tarım açısından Gemlik Belediyesi
olarak bir tarım komisyonu üyesi olarak dediğim gibi en başta arazi yollarıyla ilgili
arkasından sulamayla ilgili ne yapabiliriz bunları,
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Yani Büyükşehir ayağıyla beraber koordineli bir şekilde artı dediğim gibi koordinasyon
içerisinde vatandaşımıza bir takım hizmetler de bunları vermemiz gerekir. Ama gel gelelim
2019 ‘da bunlarla ilgili hiçbir faaliyet doğrusu göremedim. Bende bir tarımcı olarak bu
eleştirimi de bu şekilde yapmış oluyorum arkadaşlar.
Yani şimdi 2019 faaliyeti zaten üç ayı geçen dönem ki Ak Parti Belediyesinin yapmış
olduğu bir dönem, dört ay diyelim ha, niye dört ayı ya Mart sonuna kadar nasıl dört ay
oluyor, üç ay ya, yapma şimdi. Üç ayı Ak Parti dönemi ondan sonrası sizin dönem, şimdi ben
bakıyorum yani bu kadar bırakılan eserlere rağmen bu faaliyet raporu bana zayıf geldi yani.
Şimdi ben şimdi biraz şey yapalım burada yani 2020 ‘de siz bize boyama kitabımı
dağıtacaksınız burada. Yani bu bunu şey yapacağız yani, ne yapacağız biz burada. Bakıyorum
şimdi ben 2018 ‘de resimler hemen hemen aynı. Başlanan bitirilen faaliyetler yok. Yeni proje
yok, ee yapalım biz burada, neresine bakalım biz bunun ya,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 2020 – 2024 arası,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: 2020 ‘den bak şimdi 2020 ‘den de,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hangi bütçe esas yaptın, hangi
performansını, programını esas yaptın………
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkanım yani, ben şimdi bunları
söylemek durumundayım. Siz bana cevabını verirsiniz yani. Ben bende sizi sabırla hep
dinliyorum yani deme.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Valla hiç dinlemiyorsun,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yapma ya ben, ben dinlemiyorum.
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Sayın, sayın BARUTÇUOĞLU bir
dakikanızı rica ediyorum. Değerli meclis üyeleri yirmi artı yirmi dakikanın üzerine bir on
dakikamızı aldın elli dakikamız oldu, eğer sizler süre uzatımı veriyorsanız üç dakika beş
dakika onbeş dakika devam ama isterseniz bu konudaki cevabı ben sizden almak istiyorum.
Tamamlamanıza ne kadar vardır Ercan Bey yaklaşık,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: En fazla üç dakika,
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Teşekkür ederim. Buyurun,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani o da yani,
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Yok,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Demokratik bir ortamda yani söz verilip
verilmemesinin oylanması da ayrı bir şey,
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Hayır hayır,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Burası milletin kürsüsü burayı bizi çıkaran
Gemlik halkı biz Gemlik halkından biz burdan yoldan geçerken buraya gelmedik.
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Arkadaşlar cevap vermeyin ben cevap
verebilirim. Bunun bir yönetme yönergesi var nasıl biz meclis,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ama burda başkan, başkana geçerliliği var.
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Ben kesmek istemiyorum da sonuçta,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet,
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Yirmi artı,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Anlıyorum Başkanım anlıyorum,
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Yirmi artı yirmi artının üzerine bir oniki
dakika,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkanım anlıyorum,
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: O yüzden rica ediyorum, toparlarsanız.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bakın burada buradaki şeydir. Yani,
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Tekrar oluyor bazı konular,
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--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yirmi, yirmi dakika, tekrar olması önemli
tabi ki bazı şeyleri öğretene kadar tekrarlamak durumundayız arkadaşlar,
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Teşekkür ederim.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Öğretene kadar tekrar edeceğiz. Öğretmen
nasıl öğretiyor okulda, yani biz öğretmen değiliz ama ettekraru ahsen velevkane ne demişler.
Kadri Bey yüzseksen değil mi, ordan sende kıs kıs gülüyorsun yani.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Maşallah,
--Meclis Üyesi: …………….
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Nasıl,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ……….. değiliz yani,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Estağfurullah, estağfurullah. Yani burda
maksat demokratik bir ortam içerisinde burda eleştirilerimizi şey yapalım. Burda yani eğer ki
sertleşme olmadı diye düşünüyorsanız doğrusu bizim tercihimiz her zaman makul, mantıklı
ve siyasi etik gereği yapılan görüşmelerdir. Biz bunu önemseriz.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ve hızlı,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ama o hız da biraz şeye bağlı yani böyle,
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Başkan,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sözün kesilmemesine bağlı, evet. Değerli
arkadaşlar şimdi bu faaliyet raporunu fazla …….. girmeden elimden geldiği kadar sizlere
ifade etmeye çalıştım. Şimdi 2018 ‘in Faaliyet raporundan bir sayfa size göstermek istiyorum
sadece. Demiş ki burda yatırımlarımız demiş bakın böyle bir şey vermiş,
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Başkanım 2018 ‘i burda,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır ama,
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Değerlendirme şansımız yok,
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Benim ne konuşacağıma siz karar veremezsiniz
sayın Başkan,
--Emir BİRGÜN Meclis 1.Başkan Vekili: Özür dilerim.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani ben burda gerekli gördüğüm şeyi söylerim
öyle değil mi sayın Başkan yani. Şimdi bu tablo verilmiş burda yazıyor, işte yapılan
hedeflenen, bitirilen, sonuç, yani böyle bir tablo beklerdik biz sizden. Bakın bu tablo
verilmiş burda verilmiş 2018 ‘de, incelerseniz bunu görürsünüz. Dolayısıyla biz şimdi 2019
faaliyet raporunu inceledik. Yani şimdi bir fıkrayla bitireyim müsaade ederseniz biraz hem bu
saatinde vermiş olduğu rehaveti biraz kaldırsın. Şimdi çocuğu olmayan tabi bu fıkra tabi,
çocuğu olmayan Hz. Davut Allah’a dua etmiş ya Rabbi demiş bana bir kız çocuğu ver
verirsen sana kurban edeyim, şimdi fıkra anlatıyorum yani. Ve dua tutmuş. Yüce Allah ona
bir kız evladı nasip etmiş adını da Ayşe koymuş, Ayşe büyümüş gel zaman git zaman ve tabi
kurban edileceği zaman gelmiş yani kurban sözü vermişti. Artık kurbanını yerine getir. Ve
Hz. Davut kızını almış kurban mekanına götürmüş yatırmış tam kurban edeceği sırada gökten
Azrail inerek bir keçi indirmiş ve demiş ki kızı bırak al bu keçiyi kurban et. Şimdi ordan birisi
fıkrayı dinliyor adam dayanamamış ya kardeşim demiş ya böyle bir şey mi olur ya bunun
külliyen yanlış, ya ne ne nasıl yani ya demiş bunun neresi doğru yani neresini düzelteyim ben
bu fıkranın; bir kere demiş Hz. Davut değil Hz. İbrahim A.S. o kurban olayındaki şey,
kurban edilecek olan Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail, Ayşe değil yani kız değil erkek gelen
melek Azrail değil Cebrail kurban edilecek olan hayvan keçi değil koyun ben bunun demiş
neresini düzelteyim. Şimdi 2019 ‘un Faaliyet raporunu biz baktık. Dolayısıyla dediğim gibi
eksiklikleriyle gedikleriyle sizlere arz etmeye çalıştım. Görüşlerimizi ve beni sabırla
dinlediğiniz için teşekkür ederim. Oyumuz ilk üç ayına kabul, ondan sonraki aylara Red
olacaktır arkadaşlar. Saygılar sunuyorum. Sağ olun var olun.
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--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Sayın Ercan BARUTÇUOĞLU ‘ya çok
teşekkür ediyoruz. 55 dakikalık bir süre kullandınız.
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim.
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Ara vermeyelim istiyosalar,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben bütün arkadaşlarımı dinlemek
istiyorum ama benim durumumu biliyorsunuz,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Doğrudur, beş dakika bir ara yapalım,
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: O zaman beş dakika gerçekçi olmaz on
dakika ara veriyoruz arkadaşlar,
II. OTURUM
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Değerli arkadaşlar katılım sağlandı herhalde
demi, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Osman Bey siz mi? Osman DURDU buyurun,
Bu arada divan katibimiz ayrılmak zorunda kaldığı için yerine yedeği divanda yer alıyor.
Buyurun Osman Bey,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim. Bende izninizle Gemlik Belediyesinin
çok değerli Başkanı, kıymetli Divan, değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım, değerli Hazirun
hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi grubu ve şahsım adına en kalbi duygularımla
selamlıyorum. 2019 yılı faaliyet raporu üzerine Milliyetçi Hareket Partisinin genel görüşlerini
ifade etmek adına söz almış bulunmaktayım. Bu itibarla toplantımızın Gemliğimize hayırlı
olmasını temenni ediyorum.
Bizler 2019 yılı faaliyet raporunun toplantısını önemsiyoruz. Çünkü Gemlik önemli bir
şehir Gemlik sıradan bir şehir değil. Gemlik milli ve yerli otomobilin kurulduğu bir şehir.
Gemlik serbest bölgesiyle, limanlarıyla, sahiliyle, hukuk fakültesi ve inşallah üniversitesiyle
ve gelenekleriyle önemli bir şehir. Gemlik sadece Gemliğin değil, Bursa’nın değil,
Türkiye’nin lokomotifi olması gereken bir şehir.
Değerli arkadaşlar hepimiz bu idrak ve bu şuur içerisinde olduğumuza inanıyorum değerli
Başkanımız, Meclis Üyelerimiz ve Daire Müdürlerimizle birlikte. Öncelikle faaliyet
raporunda emeği geçen katkısı olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tabi ki de
faaliyet raporu 2019 yılını, yani 12 ayı kapsıyor. 12 ay’a baktığımız zaman bunun 3 ay ’ı
geçen dönem 9 ay ’ı sayın Başkan’a ve arkadaşlarımıza ait. Faaliyet raporuyla alakalı Ak Parti
Grup sözcüsü Ercan Bey gayet makul ve kıymetli ifadeler kullandı tekrar etmek istemiyorum.
Vakti de verimli kullanalım. Şunu temenni ederim yani biran önce konuşmalar olsun bitsin
düşüncesinde olan arkadaşlar yanılırlar, bence her konuşulanı dinlemekte, dikkate almakta
ve gereğini yapmakta çok fayda var.
Değerli arkadaşlar bir küresel anlamda korona ve kovid-19 sürecini yaşadık. Tabi ki
Gemlik olarak ’ta bundan çok etkilendik. Olağanüstü bir süreç yaşandı. Herkes bu olağanüstü
süreçte olağanüstü bir hale girdik. Bu süreçte Gemlik Belediyesi kabiliyeti, kabiliyeti
nispetinde bir şeyler yaptı. Kabiliyeti diyorum. Kapasitesi demiyorum. Çünkü kapasitesi daha
yüksek ama kabiliyet itibariyle yetersizdi. Bunu somut yaşadığımız bir örnek, değerli
arkadaşlar mesela; cenaze nakliyle alakalı bir problem yaşadık ve üzüntü yaşadık. Kapaklı,
Fıstıklı, Armutlu, Hayriye ve Selimiye köyleri Gemliğin köyleridir. Orası Gemlik’tir orda
yaşayanlar kendilerini Gemlikliyiz diye ifade ederler. Orda bizim hemşerilerimiz,
akrabalarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız var. Tabiatıyla dünden bu güne gelen ilişkiler
sosyal diyaloglar devam etmekte.
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Mesela; cenaze nakliyle alakalı bir arkadaşımızın bu süreçte, o üzüntülü süreç de, bir
nakil aracı ihtiyacı oldu, bu talebi Milliyetçi Hareket Partisi Meclis üyesi arkadaşımız sayın
Alpaslan EKER ve naçizane Başkan Yardımcımızla görüştük, böyle bir ihtiyacın olduğunu
insanların üzüntü içerisinde olduğunu söyledik. Ancak Fıstıklı il dışı olduğu için Gemlik
sınırları içinde olmadığı gerekçesiyle cenaze nakil aracını bize vermediler. Ben şimdi bu
konuşmalarımızı sadece başkan şahsında konuşmuyoruz. Başkanın şahsında Belediyenin
kurumsal yapısı, teşkilat yapısıyla alakalıyla konuşuyoruz. Dolasıyla bu düşünce doğru bir
düşünce değil. Yani bu dedim ki ya Büyükşehir Belediye Başkanını mı arayalım Büyükşehir
Ağrı’ya bile cenaze arabası gönderiyor, uçak gönderiyor. Valla ararsan iyi olur dendi bana
üzüldüm ben bunu mecazen söylemiştim aslında Büyükşehir Belediye Başkanlığını mı arayım
diye ara dedi bana üzüldüm aradım acaba dedim hani Büyükşehir böyle bir yönetmelik mi var
bu anlamda bir algı oluştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız hayır Başkanım böyle bir şey
yok dedi. Yani yol izin belgesi düzenler Belediye, dilediği yere cenaze nakil aracını gönderir
dedi. Bende hiç öyle düşünmedim hakikaten inandım itibar ettim arkadaşlara, lütfen bu
konuya dikkat edelim. Bunu ifade etmek istiyorum buradan gerekli mesajın alındığını ben
düşünüyorum.
Değerli Başkanım Gemlik’te yaşamak lazım. Gemliği görmek lazım. Kafayı kaldırıp ne
oluyor diye de bakmak lazım. Gemliğimizin en kıymetli caddelerinden bir tanesi Pazar
caddesi. Pazar Caddesi Gemliğin İstiklal Caddesi gibidir. Eski Pazaryeri caddesi evet, tabi
zaman içerisinden de Pazar caddesi özelliğini vasfını kaybetti. Bizim vermiş olduğumuz
önergede neticesinde zannederim kaldırımların düzenlemesiyle alakalı bir çalışma yapıldı.
Bununla alakalı sayın başkan göreve geldiğinden beri halkı ilgilendiren her konuda anket
hassasiyeti göstermekte tamam. Sorduk, dedik ki Başkanım Pazar caddesiyle alakalı kaldırım
çalışmaları nasıl gidiyor nasıl bir proje düşünüyorsunuz nasıl bir planlama yapıyorsunuz?
Başkanımız dedi ki daha anket sonuçları sonuçlanmadı esnafa soruyuz dendi bekledik. Tamda
korona kovit süreci bayram arifesinde Pazar caddesinde bir çalışma başladı, bir hafriyat
başlandı bir inşaat çalışması başladı her taraf toz toprak karman karışık, olabilir yani öyle
gelişmiştir öyle olmuştur. Arife günü, bayramda ise alışveriş yapacak zaten sıkıntı var buda
farklı bir konu ama bizi en çok dikkatimizi çeken yani anketten çıkan sonuç şuydu
kaldırımlar geniş yol dar esnaf toptancı aracı geldiği zaman yanından diğer araç geçmekte
müşkülat yaşıyor. Çıkan sonuç şu; kaldırım biraz daralırsa yolda biraz gelişler diye ama
gittik ki aynı genişlikte kaldırımlar. Zaten Belediyemizin imkanları belli bu halkın milletin
vergileri biz kaldırımı olmayan sokaklara mademki aynı kaldırım yapacaktık bence
yapmamalıydık, eskisi daha iyiydi. Şunu öğrendik ki geçmiş dönem çok kaliteli bir mermer
ve çok sağlam bir zemine yapıştırma yapılmış, arkadaşlar burayı sökmekte kazımakta
zorlanmışlar, dolayısıyla üstüne yapıştırıp geçmişler. Kırabildiği kadarını kırmışlar kaldırım
daralmamış, üzüldüm ben, keşke bu yapılmasaydı. Orda çok münferit olarak kayma
yaşanıyordu o kayma giderilebilirdi. Belediye oraya harcamış olduğu bedeli başka yere
harcardı orda kaldırımı daraltırdı kayganlığı giderebilirdi daha iyi olurdu diye düşünürüm.
Bunların hepsi bizim samimi düşüncelerimiz samimi ifadelerimiz bunun böyle
değerlendirilmesini bekleriz.
Mesela faaliyet raporunda Değerli Başkanım yeni Belediye binası diyor yani güneşe göç
varda biz mi habersiziz yeni belediye binası varda biz mi habersiziz. Yalnız bunlara lütfen
cevap vermenizi ben rica edeceğim. Geçtiğimiz toplantıda cevap vermediniz pas geçtiniz
bunu böyle yapmazsanız sevinirim. Çünkü kamuoyu bunları dinliyor kamuoyu paylaşmak
için bunları önemsiyoruz yoksa konuşmaya da biliriz zaten yani.
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Yeni belediye binasıyla alakalı tatmin edici anlaşılır bir cevap bekliyoruz meclisin
bundan haberi yok.
Umurbey Karaali Bey Konağının son durumu nedir? Bunu merak ediyoruz. Gençlik ve
sporla alakalı Gemlik’te amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımın ne kadar olduğu ne
kadar lisanslı kardeşimizin, yavrumuzun spor yaptığını da öğrenmek istiyoruz.
Kentsel dönüşümle alakalı gene bu klasik anketten gidiyor süreçler, anket çalışması
yapılıyor denildi. Muhtelif 4 tane mahalle o mahalleler rantabl mahalleler doğrudur. Ancak
hayatı ve yaşamsal risk yaşayan risk altındaki alan ve bu alandaki riskli yapıları yoğun olan
bölge Eşref Dinçer, Osmaniye, Hamidiye ve Doktor Ziya Kaya Mahallesi. Kıymetli
arkadaşlar bunla alakalı somut bir şeyler bekliyoruz. Yaklaşık 15 ay geçti, bu iyi bir zaman
önemli bir zaman, perşembenin geleceği çarşambadan belli olur. Bu itibarla baktığımız
zaman biraz ümitsiz oluyoruz yani, yıllardır konuşulan ya Gemlik’te bir balık lokantası
yok, bir balık restorand yok, balık satış yeri yok bu nasıl bir şeydir bu altından mı yapılır bu,
çok mu paha biçilmez bir şey niye yapılmaz ya nasıl bir şeydir bu akıl tutulması bu meclisin
ilk açıldığı zaman önergemiz var bizim, vatandaşın yaya ulaşabildiği daha ekonomik bir
şekilde balık alabildiği utanıyorum konuşmaktan artık yani hala alelade, pejmürde,
gayrisıhhi bir şekilde, gayri ciddi bir şekilde balık satılıyor, zormuydu oraya bir sundurma
yapmak, bir düzenleme yapmak, bir zemin iyileştirmesi yapmak önergemiz var bunla alakalı.
Biz sadece Milliyetçi Hareket Partisi olarak ya körü körüne muhalefet değil 20’ye yakın
önergemiz var bizim. Katkı sağlamak istiyoruz, faydalı olmak istiyoruz. Bunun çok cüziyi
dikkate alınanlar var. Ya iyi olursak Gemliğe iyi olacak ben bütün inancımla söylüyorum.
Başarılı olmanızı çok temenni ediyoruz. Çünkü başarılı olursanız Gemlik güzel olacak biz
Gemlik’te yaşıyoruz. Mesela; Balıkpazarı Mahallesi Balık Satış Pişirme Projesi dendi. Bunu
tabi ben önemsiyorum bunu meclisle paylaşırsak daha iyi olur daha faydalı olur diye
düşünüyorum.
Karagöl ‘de son durum; yani Karagöl hakikaten o ekolojik yapısıyla beraber o doğal
yapısıyla beraber tarihteki yerini almış ve bugün halen bu doğal yapının canlı bir şekilde orda
hayat bulmasını istiyoruz. Bununla alakalı bizim bir grup başkanımızla beraber meslek
odalarıyla beraber gittik gezdik gördük. Maalesef Karagöl kurumuştu. Orda ki köylü orayı
birebir yaşayan tecrübeli insanlar ön görüde bulundular. Dediler ki şu dağın arkasında kil var
iş makinalarıyla biz bu kili buraya getirirsek bir zemine oluşturursak suyu da salarsak
burası en azından biraz su tutar dendi ama her nedense bu olmadı sonrasında dendi ki ya
Karagöl su oldu, Karagöl de su var merak ettik gittik komisyonla hakikaten Karagöl’de su
var köylü bu işi çözmüş kendince ama zemin iyileştirmesi olmadığı için toprak suyu çekmiş
çökmüş derinlik oluşmuş. Buda iyi bir şey değil yani. Orda yukardan su akıyor tahliyeyi
kapatmışlar ama toprak ha bire suyu emiyor. Sünger gibi …….. oldu yani. Ama bir zemin
iyileştirmesi olsaydı köylüde dedi ki ya bir sonuç gelmedi ne yapalım bizde kendi
affederseniz bizde kendi göbeğimizi kendimiz kestik dediler yani. Bir buçuk yıllık görev
süresi içerisinde yani Belediye Başkanlarının bir önemli icraatı da kamulaştırmadır yani
kamusal alan yaratmadır. Kamusal alan ürütmektir. Nedir bu kamusal alanlar; Çocuk
parkları, mahalle parkları, yeşil alanlardır. Ben merak ediyorum bu anlamda 15 ay içerisinde
ne kadar bir kamusal alan oluşturduk.
Kuzey planlarında Ercan Bey ‘de temas etti. Uzunca bir süreçten sonra bir şekilde
oldu efendim nerdeyiz yani ne oluyor, nerdeyiz ne oluyor, ne yapıyoruz, ne yapacağız burdan
Gemlik kamuoyuna bir bize de bir açıklama yaparsanız sevineceğiz. Bununla beraber çevre
hassasiyetinizi bildiğim için soruyorum. Bu bölgede ki yüzlerce binlerce zeytin ağaçlarını
doğaya kazandıracağınızı umuyorum. Herhalde kesip odun yapmayacaksınız bunla alakalıda
kesip odun mu yapacaksınız yoksa doğaya mı kazandıracaksınız. Bunla alakalı da Gemlik
kamuoyuna cevap verirseniz sevinirim.
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Kent mobilyaları diyoruz; sahildeki kent mobilyaları, barakalar ve mahalle parklarındaki
kent mobilya ve barakaları tahrip edilmiş ve kırık eksik, çarşı deresi ve karsak deresinin
durumu; şimdi dereler birçok fonksiyonu ifade ediyor afete karşı tahliye ayağı vesayir bizim
şehrimizin içinden geçen çarşı deresi var, karsak deresi var, iki derede önemli ama şu çarşı
deresi hepimizin gözümüzün önü yani bu çarsı deresini geçmiş başkanlar eksiklikleriyle
beraber de olsa üstü kapalıydı. Çok büyük riskti o. Mesela; Kestel ‘de yaşanan felaket
Gemlik’te yaşansaydı üstü kapalı o dereyle düşünebiliyor musunuz? Nereyi tahliye
edeceksiniz o sel felaketini üstü açılması güzel oldu bir şeyler yapıldı ama tabi izleyip
görenler temiz su gelmiyor dere kuru Başkan sağolsun arıtma suyuyla beraber temiz su da
olsa azından damlansın ıslansın dendi ama yetersiz. Burda zannediyorum geçmiş dönemde
çevre yolundan başlayan ve bir yere kadar gelen bir boru hattı var. Bunu devam ettirip,
zannederim o amaç şuydu. Denizden suyu deşarj edip, tekrar tabana en azından birkaç cm de
olsa yayılarak akışkanlık olduğu zaman tuzlu su hem koku olmayacak, sivrisinek
oluşmayacak ve dere akıyor olacak. Bunu şimdi vatandaş bize soruyor ya. ‘Şu deniz suyunu
neden buraya basmıyorsunuz’ diyor. Ne diyeyim ben? Ha ne diyeyim ne? Motor mu yok
diyeyim, motor mu alamıyoruz diyeyim, elektrik parası mı ödeyemiyoruz diyeyim, boru mu
yok diyeyim. Büyükşehir’de bunu gündeme getirdik. Büyükşehir BUSKİ Genel Müdürü
salladı gitti. Yok bakanlık, ne bakanlığı ne uygun görüş vermemiş, gerekçesi ne? Burada şu da
çok önemli bunu ben kabul etmiyorum Belediye Başkanı’nın yetkileri. Belediye Başkanı’nın
yetkileri sınırlıdır ama etkileri sınırsızdır. O da onun kabiliyeti ile alakalıdır ekibiyle alakalı.
Geçmiş dönemden Belediye Başkanları bu slaytta bir takım icraatlar gösterdiği zaman şöyle
eleştiri yapıyorduk. Ya başkan kendi yaptığını göster. Bunlar falan bakanlığın, filan
bakanlığın yaptığı, niye gösteriyorsun bunları diyorduk. Şimdi daha iyi anlıyorum kısmen.
Bunlar icraattır, takiptir, diyalogtur, ikili ilişkilerdir ve süreci bu tabii sadece başkan değil,
ekiple de alakalı, meclisle alakalı bunlar. Ve ben burada şöyle iyi bir durum var. Gemlik’in
bir milletvekili var. Ve son derece duyarlı takip ediyoruz. Elinden gelen herşeyi yapıyor.
Yaptığını da zannediyorum yani. Büyükşehir’de de çok negatif bir tavır tutum yok gördüğüm
kadarıyla. Olsa zaten Gemlik adına yani böyle bir mazeret de yok onu demek istiyorum.
Mesela faaliyet raporunda şunu görmeliyiz biz Gemlik deprem riski altında KHK ile beraber
belirlenmiş 200 küsur Hektarlık bir alanımız var. Değerli arkadaşlar Gemlik Belediyesi burası
ile alakalı ne düşünüyor? Bu alan Gemlik halkına neyi vadediyor. Gemlik Belediyesi buradan
ne çıkartacak. Faaliyet raporunda bunu göremedik. Allah aşkına proje bazında bile
göremedik. Bunu göremeyeceksek neyi göreceğiz yani? Şimdi bizim Milliyetçi Hareket
Partisi olarak 2012’den beri ısrarla ve samimiyetle takip ettiğimiz Gemlik Belediyesi’nin
mülkü olan 60 dönümlük, 60.000 metrekarelik, bugün için en az 60 milyon 60 trilyon
değerindeki depolama imarlı arsamızla alakalı gelmiş olduğumuz süreci sabırla takip ediyoruz
2012 sene 2020 arkadaşlar. 8 yıl. Niçin yaptık bunu? Hiçbirimizin şahsına değil, Gemlik
adına yaptık bunları. Şimdi isim vermek istemiyorum firmalarla alakalı. Mesela bir firmanın
derin deşarjı ile alakalı belediye yönetiminin bir infiali oldu. Gemlik sular ısınacak, kimyasal
denize salınacak, balıklar ölecek, canlılara zarar verecek, ekoloji bozulacak tamam. Bununla
alakalı bir reaksiyon gösterdi. Hatta balıkçı motorlarıyla sahilden bu işletmelerin önüne gidip
bir deklarasyon yayınladı Belediye Başkanı. Böyle bir Belediye Başkanımız var. Tamam ama
bugün 60 dönüm belediye arsası satışı iptal oldu. Yargı kararı kesinleşti. Niye vermiyorlar
bizim 60 dönüm arsamızı? Kimsiniz siz? Tek bir şey söyleyebilirsiniz verin paramızı veririz
paranızı. Verin arsayı. Yaklaşımları şu. Bu arsa sizin değil. Bu arsa size gökten mi geldi
leylekler mi getirdi? Gemlik Belediyesi sattı size bu arsayı. Nasıl Gemlik Belediyesi’nin
değilmiş. Sonra senin işin mi bu? Ben burada irade bekliyorum. Bu kadar. Nasıl ki o diğer
firmaya yaptığımız iradeyi kamuoyunu oluşturduk. Buraya da oluşturalım.
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Böyle yok böyle bir şey ya. Bunu fırsat biliyorlar. Yaymışlar mahkeme sürecini
bekleyelim. Karar kesinleşsin. Sonra işgaliye bedeli de ödemeyeceksin, ecrimisil
ödemeyeceksin. Faiz isteyecek Gemlik Belediyesi’nden faizini alacaksın. Gemlik Belediyesi
kendi arsasını alamayacak öyle mi? Öyle bir şey olur mu ya? Ben bunu kabul etmiyorum
yani. Mesela Kayıkhane Camii başkanım riskli olduğuna dair zannedersem rapor var diye
bilgi var bizde. Eğer Kayıkhane Camisi bu bilgi doğruysa, riskliyse orada Cuma namazları
kılınıyor. Yani riskli yapıda Allah muhafaza bir deprem sonucunda üzülürüz ve bunun hesabı
da verilmez. Orada camiye de ihtiyaç var. Bununla alakalı da düşüncelerinizi öğrenmek
istiyorum.
Hisartepe’deki yatılı Kur’an Kursu geçmiş toplantılarda sayın başkan dedi ki; ‘ben dedi
çevre yolunun ötesinde okulu yapmadan hiçbir şeye elimi sürmem’ dedi. Ne anlamalıyız
buradan? Ne anlamalıyız buradan? Eğitime önem verdiğini mi anlamalıyız. Neye şimdi
arkadaşlar. Gemlik bir bütün. Her mahallenin her bölgenin kendine has ihtiyaçları var.
Belediyede devamlılık esas. Hisartepe’de bir Kur’an Kursu, hafızlık yatılı Kur’an Kursu
yapılmışsa bu da bu memleketin, belediyenin paralarıyla yapılmışsa lütfen bu muhafaza
edilsin, güvenliğe alınsın ve mümkünse bitirilsin, hizmete dönsün. Tabi okulda yapalım. Bir
değil on tane okul da yapalım. Böyle mukayese algısı oluşmasın millette yani. Şu da biraz
popülist görüyorum Başkanım. Popülizm olabilir siyasette ama, çok popülizm boşa düşürür
insanı. Ve en nihayetinde halkı aldatmış olursun. Buraya dikkat etmek lazım. Popülizm insanı
motive eder, heyecanlandırır ama sonucu mahcup eder yani. Mesela denildi ki, yapılan
kamuoyu anketlerinde vatandaş alt yapı ve üst yapı yatırımlarına çok bakmıyor. Neye bakıyor
tamam ama o iş öyle değil o iş öyle değil. Alt yapı ve üst yapı yatırımları çok önemli. Nasip
olursa açmayı düşündüğümüz çocuk bakım evi, yaşlı bakım evi ve halk market. Geçmiş
dönemler bu üst yapıyı yapmasaydı, bu açılışları çadırda mı yapacaktınız? Üst yapıyı. Bu üst
yapıları yapmasaydı bu açılışları çadırda mı çocuk kreşi yapacaktık, çadırda mı yaşlı bakım
evi yapacaktık, çadırda mı halk market yapacaktık. Tabii ki de alt yapı da olmalı, üst yapı da
olmalı.
Faaliyet raporlarında dikkatimi çeken ve biraz da üzüldüğüm şu. Rahmetle anıyorum.
Değerli arkadaşımız, can kardeşimiz dostumuz Özgür AKSOY ’un anısına tiyatro etkinlikleri
yapıldı. Bence en kıymetli etkinliklerden bir tanesiydi bu. Faaliyet raporunda niye yok bu? Ve
mümkün oldukça takip ettik. Geldik arkadaşlar güzel de bir etkinlikti. Devamını bekleriz.
Ama faaliyet raporunda yoktu.
Mesela Gemlik barış ve huzurun şehri diyoruz. Huzur tamam, huzur tamam. Savaş mı
var Gemlik’te? Ne barışı? Savaş olan yerde barış olur Allah muhafaza. Biz kardeşiz hep
beraber yaşıyoruz zaten. Ne mutlu bize. Gemlik çok özel bir ilçe o anlamda. Çok güzel
sosyolojik ahengi vardır. Huzurumuz da var. Ama Belediye Başkanlığı Gemlik’te birlikteliğin
toplanma merkezi olmalı. Ama bir Kent Konseyi, Kent Konseyi ne der arkadaşlar? Kentin
dinamiklerinin toplandığı bir yerdir. Ne oldu Kent Konseyi’nde? Niçin birleştirici
olamadınız? Değerli dostlar bu itibarla ben konuşmalarıma izninizle son vermek istiyorum.
Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Toplantımızın da gelecek
günlerin güzel olmasını temenni eder, saygılar sunarım.
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkanı Vekili: Sayın DURDU ’ya da teşekkür ediyoruz.
Zamanını da verimli kullandı. 25 dakikalık bir süreç. İyi Parti grubu adına. Buyurun Sedat
Bey.
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--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli meclis üyesi
arkadaşlarım, değerli katılımcılar ve basın mensupları. Hepinizi İyi Parti grubu adına
selamlıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 1950’li yıllarda
Bursa’dan Yalova’ya yaptığı yolculuk sırasında zeytin ağaçları zeytin ağaçlarının arasından
tırmandığı yokuşu aştığı vakit gördüğü Gemlik Körfezi’ndeki o eşsiz manzara karşısında o
kadar şaşırmıştı ki ünlü şair Orhan Veli. Kaleminden hayatının en kısa şiirleri dökülüverdi.
‘Gemlik’e doğru denizi göreceksiniz. Sakın şaşırma!’ Her zaman yazdığı o uzunca
mısralardan oluşan bir şiire gerek duymamıştı bu sefer o ünlü şair. Ayaklarının altında uzanan
o eşsiz Gemlik Körfezi. Sahilinde sıra sıra dizilmiş o güzelim Gemlik yalıları büyülemişti
ünlü şairi ve buradan geçen herkesi. Ve bir gün yine bu denli ünlü bir şaire şiir yazdırabilecek
Gemlik hayali ve temennisiyle başlamak istiyorum konuşmama. Tarihi, doğası, denizi ve
zeytini ile Gemlik Rabbimin bizlere sunmuş olduğu bir lütuf gibi adeta. Tabii ki geldiğimiz bu
noktada bu güzelliklerden eser bırakılmamış. Çözülmesi zor bir sorun haline getirilmiş bu
güzel ilçe. 15 ay kadar önce ben çözerim bu sorunları diyerek, vatandaşın teveccüyle
çıktığınız bu yolda ilk faaliyet raporunuzun ve bu kapsamda yapılan işlerin Gemlik’e hayırlı
olmasını ve o eski özlem duyduğumuz günlere getirmesini temenni ediyoruz. Geçen yaz
başında da değinmiş olduğum bir konuyla başlamak istiyorum. Yaz spor okulları. Bu sene de
yaz spor okulları ile ilgili belediyemizin bir çalışması olmadığını görüyoruz maalesef. 2 hafta
kadar önce Bakanlığın normalleşme kurallarını açıklamasından sonra, Nilüfer Belediyesi ve
Bursa’da bazı belediyeler yaz spor okulları kayıtlarına başladığını duyurdular. Bu konuyu
önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki; günümüzde çocukların hareketliliğinin azaldığını ve
neredeyse bilgisayar, cep telefonu ve teknolojik araçlar üzerinden oyunlara bağımlı
kaldıklarını. Tabii ilçemizi baz aldığımızda teknoloji bağımlılığı çocuklarımız için madde
bağımlılığının yanında daha az zararlı gözüküyor. Spor yapan çocukların zararlı
alışkanlıklardan ya da bağımlılıklara yönelmesi neredeyse söz konusu bile olmuyor. Çocuklar
ve gençlere doğal olarak kendisi gibi gençlerle arkadaşlık yapma fırsatı doğmuş oluyor. Yani
benzer benzeri çekiyor. Sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerini saymaya kalksak, sanırım
uzun bir liste yapmamız gerekir. Geleceğimizi şekillendirmek istiyorsak, bugün gençlerimizi
bağımlılıklarla buluşmasında sokaktaki kötülüklerden kurtarmak zorundayız. Maalesef ki
bağımlı olan gençlerimizi kurtarmak oranımız çok düşük. Bu noktada yapabileceğimiz en
güzel iş onları spor ve sanata yönlendirerek, bağımlılıklarla hiç tanışmamalarını sağlamak. Bu
yaz Gemlik’te bulunan 8 ile 18 yaş arasındaki gençlerimizin ne yapmalarını bekliyoruz?
Soruyorum sizlere bu ilçenin seçilmiş yöneticilerine. Ne eskisi gibi sokaklarda doya doya
koşup oynayabilecekleri alanları var. Ne de temiz dereleri, akarsuları var. Ne yürüyerek gidip
gelebilecekleri bir denizleri var. Ne de meyve bahçeleri var. Mahallelerinde bir karış
toprakları bile yok. Sayın Başkanım, sevgili meclis üyeleri yaz aylarında resim kursları,
tiyatro kursları, müzik kursları gibi sanatsal kurslar açmazsak, en az 10 branşta yaz spor
okulları açmazsak, geleceğimiz olan evlatlarımızı sokaklardaki kötülüklerden nasıl
kurtaracağız? Bunu sadece onları eve hapsederek mi yapacağız? 2019 yılı faaliyet raporunu
incelediğimizde belediyemizin de ilk yılı olduğunu göz önünde bulundurarak grubumuzun
olumlu bulduğunu belirtmek isterim. Faaliyet raporundaki bazı hususlara tavsiye niteliğinde
dikkat çekmek istiyorum sadece. Yeni açılacak yol ve kavşak çalışmaları konusunda
hedeflerimizden uzak kalmış görünüyoruz. Bursa’mızda büyük bir sorun olan trafik ilçemizde
de yer yer artık büyük bir sorun olmak üzere. Ana arterlerimizden İstiklal Caddesi’nde trafik
geçmişte belirli saatlerde oluşurken artık neredeyse günün her anında oluşabiliyor. Orhangazi
ve Hürriyet Caddesi başta olmak üzere yollarımız ciddi anlamda trafik sorunu ile karşı karşıya
kalma durumunda. Bu yüzden yeni açılacak yol ve kavşaklar önemli. Bu noktada iki önerimi
bu noktadaki önerimiz de ilçemizin artık 1 ulaşımda master planına, ulaşımda gelecek
yüzyılını planlamaya ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz.
Sayfa 24

Kamulaştırılması düşünülen gayrimenkul sayısı konusunda da hedefimizin biraz uzağında
kalmış durumdayız. Bu noktada da biliyoruz ki; bir önceki yönetim birçok bölgeyi bitirmeden
diğerine el atma sonucu içinden çıkılması zor bir durum ortaya koydu ve bu konuda
vatandaşlarımız uzun yıllardır mağdur. Arsam var belediyede el atmış, ne parasını veriyor ne
de yeni bir inşaat ruhsatı veriyor diyor. Vatandaş sıkça serzenişte bulunuyor bu konuda. Bu
noktada biraz daha gayretli, kararlı ve uzlaşmacı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şöyle de
bir önerimiz var. Cihatlı konutlarında ve Çukurbahçe’de bulunan bitmiş evleri bu noktada
vatandaşlarla takas alternafi olarak değerlendirebiliriz. Diğer bir husus da mevsimlik çiçek
dikim işi. Neredeyse hedeflerinin üç katı kadar olmuş. Evet görsel anlamda bu iş güzel bir
görüntü sergiliyor olabilir. Ama ciddi bir bütçe, ciddi bir zaman ve de kısıtlı olarak
gördüğümüz Park Bahçeler ekibine iş yükü ve işçi maliyeti doğuruyor. Şehrin merkezi
noktalarında evet bu iş olabilir. Ama bilhassa çevre yolu gibi ana arterler üzerinde ve
kavşaklarda bu işten biraz daha uzak durmak gerekiyor. En azından bir süreliğine. Çünkü
şöyle bir olay vuku buluyor. Çevre yolunun ilerisinde Eşref Dinçer Mahallesi sınırlarında
vatandaşın yolu kaldırımı yokken, az ilerisinde kavşağa geçici çiçeklerle, senede birkaç defa
süslenmesi vatandaşımızın bir kısmını geriyor. Bunun yerine şöyle bir tavsiyemiz olabilir ki
birçok belediye bu mevsimlik çiçek israfından bu şekilde kurtulmaya başladı. Daha az
sulama, daha az bakım ve sürekli maliyet yaratmayan çalı diye adlandırılan, çok da fazla
çeşidi olan bitki grubunu kullanabiliriz. Bir diğer husus da hedeflenen kültür gezisi sayısı 230
iken, gerçekleşen sayı 4 olarak kalmış. Bu noktada eksikliğimizi gidermeliyiz. Özellikle de
fırsat eşitliği açısından maddi yönden zayıf olan gençlerimizin tarihi ve kültürle buluşmasını
sağlamalı Başkentimiz Ankara’yı, Milli Mücadele ruhumuzu yansıtan Çanakkale’yi, ülkemizi
emanet edeceğimiz çocuklarımıza aziz vatan topraklarımızı anlatırsak, onlara Çanakkale
Şehitlerinin maneviyatıyla buluşturursak daha iyi olur kanaatindeyiz. Tabloda görülen bizleri
mutlu eden bir konu da kültür etkinlikleriydi. Katılımcı artışı, çünkü biliyoruz ki
toplumumuzda bu derin kutuplaşmayı, bu derin ötekileştirmeyi kökünden söküp atmalıyız. Bu
noktada Dini ve Milli Bayramlarımıza göstermiş olduğumuz özen de toplumu birleştirici
kültürel ve sosyal etkinliklerde çok önemli. Şahsım ve Partim adına bu noktada size teşekkür
etmek istiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi belediyemizin ilk yılı olmasına rağmen bunun
altını çiziyorum hem ilk yılı olmasına rağmen hem de dokuz aylık bir süre olmasına rağmen
burda sayın Ak Parti sözcüsü Ercan BARUTÇUOĞLU ’nun konuşmasının da çok da yerinde
bulmadım. 5 yıl içinde yapılması planlanan bir çok projeyi gündeme getirdi ama dokuz aylık
bir faaliyet raporuyla gündeme getirdi. Yani hepsini dokuz ayda mı yapmasını bekliyorlar. Bu
noktada bana çok tatmin edici gelmedi. Belki 2021 yılında yapsaydı bu konuşmayı bizde
katılabilirdik. Başlanan projeler var. Dokuz aya nazaran Engelsiz taksi gibi, Halk market gibi
kreş gibi aslında bitmiş aşamada projeler bizce yeterli. İyi Parti grubu olarak faaliyet raporunu
olumlu bulduğumuzu belirterek bu raporun oluşmasında katkı sunan tüm personele teşekkür
etmek istiyoruz. Sağ olun.
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkanı Vekili: Sayın Sedat AKKUŞ ‘a da bizde çok
teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi adına sayın Galip GÜR.
--Galip GÜR Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri, değerli müdürlerimiz,
basın. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum ve hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Şimdi bizim faaliyet raporumuz biliyorsunuz yani bütçe mantığını kurduğumuz
zaman 2014 veya 2015, 2019 seneleridir. Ve bunun stratejik planını da, performans
programını da, bütçesini de bir önceki yönetim hazırlamıştır. Yani bu gayet mantıklı ve şöyle
değerlendirmek lazım aslında. Mantıklı olarak ta değil de yani bu sistem artık böyle yürüyor.
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Yani stratejik plan ve performans programı bütçe yapma ve bir önceki yönetimin yapmış
olduğu bütçeyi uygulama bağlamında yeni gelen iktidar veya yönetim bunu bu şekilde
yapmak durumunda ve o bütçeyi uygulamak durumunda. Çünkü orada ki verilmiş olan
taahhütler, verilmiş olan sözler çünkü birçok konu bu minvalde geliştiği için önem arz
etmekte. Şimdi bizim faaliyetlerimizle ilgili olarak bütçe imkânları kullanmamız gerekiyor.
Ben yalnızca bir tek kelime konuşacağım bu konuyla ilgili. Bunu daha önceki meclis üyeleri,
bir önceki dönemden olanlar gayet iyi hatırlar. Biz 2018 bütçesini onaylarken itiraz etmiştik
ve biz ret vermiştik. Burada muhalefet partilerinin çoğu da ret vermişti. Tek sebepte şuydu
arkadaşlar. Sermaye gelirleri diye bir gelir kalemimiz var bizim. Sermaye gelir kalemimiz
bizim 90 milyon lira. Gerçekleşmesini söyleyeyim mi size? 25 milyon lira, 20 milyon lira.
Yani gerçekleşmenin bütçenin bu hale düşmesinin sebebi ve yatırımların aslında bir manada
baktığımız zaman, gerçekleşmemesini teşkil eden bölüm bu. Biz bunu zamanında dedik ki bu
kadar satış koymayın. Şimdi öyle bir yere geliyor ki olay mesela Sayın Ercan
BARUTÇUOĞLU, İMAMOĞLU ve Mansur YAVAŞ için, hatta diğer belediyeler için gerçi
Ak Partiden almadığımız öyle bakalım. Şanslı dedi. Bende şöyle bakıyorum olaya yani bu
belediyeler aslında şanslı olmasının yanında miras yedi devraldığı belediyeler. Neden miras
yedi biliyor musunuz? Ne kadar devletin, belediyenin mülkü varsa bunları satarak belirli bir
şekilde bir katma değer sağlamama adına birçok şey yapılmıştır. Mesela o kadar çok şey var
ki. Şimdi İMAMOĞLU ve şeyi eleştiriyoruz genel siyaset anlamında baktığımızda. Şöyle
bakın, bu en son anket sonuçlarına da baktık geçen arkadaşlardan da aldığım bilgi sonucunda.
Bu Martta ki seçimlerden aldıkları oyu yüzde 10 daha üstünde olduğu söyleniyor. Belki anket
sonuçları bilmiyorum Gemlik Belediyesi yapıyor mu? Haberim yok gerçekten. Hani bir
şekilde memnuniyet bazı şekilde işlemleri yerine getirmek manasında önem arz edebilir tabi
ki ama aslında Gemlik Belediyesinin bütçesi 2021’den itibaren başlıyor ve bu taahhütleri
yavaş yavaşta yerine getirecektir. Sonuçta buradaki önemli olan süreç biraz zamana
bırakmamız lazım. Yani aynı şekilde işte Büyükşehirde de mesela konuştuğumuz görüşmeler
içerisinde önemli olan şu bir taahhüt yapılmadıysa veya yapılmamasının ne olduğunu, ne
zaman yapılacağını anlatsın bana. Çabuk yoldan. Şöyle bir şey diyeyim. Ben mesela
Büyükşehirle de konuştum. Kumla meydan projesi geçmiş dönemden gelen. Yine Recep
ALTEPE döneminde hazırlanmış ama 2018 bütçesini Alinur Başkanımızın yaptığı Kumla
meydan projesi. Bunun gibi birçok proje var ama iskelelerin yapılması vesaire vesaire yani
şey yapıyorum. Kumla meydan projesinin performans gerçekleşmesinin açıklaması ne biliyor
musunuz? Ödenek yetersizliğinden dolayı iptal edilmiştir, iptal edilmiştir. Bir sonraki seneye
bırakılmıştır demiyor. İptal edilmiştir. Yani şunu demek istiyorum. Biz mümkün mertebe hep
beraber ben bizim meclis grubumuzda Gemlik’e bu zamana kadar gelmiş tüm meclis grupları
da, Gemlik’e bir katma değer sağlamak için bulunduklarına inanıyorum. Ve bunun için de
kimin emeği varsa bu konuyla ilgili olarak, geçtiyse memleketimize inanın Allah bin kere razı
olsun derim. Başka hiçbir şey demem yani bu konuda. Şöyle yeni belediye mantığı da şu
aşamada diyorum. Çünkü çok iyi biliyorum yeni belediye mantığını. Bizim eski belediyemiz
aslında gerçekte yapılmış olan belediyemiz yıkıldığı zaman Sosyal yaşam Merkezine taşındı.
Sosyal Yaşam Merkezine taşıdığı zaman ben o bölgeyi de çok iyi biliyorum. Çarşı
meydanındayım yıllardan beri. Herkes yeni belediye dedi buraya. Yani şu şeyin Sosyal
Yaşamda bulunan belediyeye yeni belediye dedi. Peki, şöyle bakmak gerekmez mi aslında
yani bir önceki dönemde tabi ki dediğim gibi ben kesinlikle yadsımıyorum yapılan yatırımları
ama ya katlı otoparkın haricinde amacına uygun hangi yer çalıştırılıyor? Allah aşkına yani bir
değerlendirebilir miyiz bunu? Hep beraber bakalım. Şimdi AVM ’yi bir önceki yönetim siz
zaten bir şekilde orada hükümet konağına veya işte Milli Emlak’a devri söz konusuydu.
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Onların oraya taşınması. O şekilde gayri faal durdu. Gayri faal durması buranın katma
değer sağlamaması anlamına geliyor. Süreç farklı. Yorumlar yapılabilir. Gitsin gitmesin
burada bu tarafında değilim. Ama biz bir yatırım yapıyorsak veya bir şey yapıyorsak, bunu
çok iyi değerlendirelim ama amacına uygun yapalım. Ne yapıyorsak. Tartışalım. Ben hiç
kimseyi Gemlik’in menfaatine olan süreçte hayır diyeceğine inanmıyorum. Bu mecliste de
bundan önce ki meclislerde de. Ama inanın şu tarafına bakıyorum olayın. Hani işi zorlamanın
şey yapmanın bir anlamı yok. İnanın bir önceki dönemi bilerek konuşuyorum. Daha önceki
dönemleri hiç bilmediğim için bir şey demiyorum. Ama biz bir önceki dönem muhalefet
olarak yaşamış olduğumuz kısıtlamalar, söylem ya ben o kadar anlatamam. Birçok kişi
biliyordur bunları izlemiştir. Böyle bir yapıya da sahip olmak insanların konuşmasına izin
vermesi ve fikirlerini dinlemesi, çünkü her bir eleştirinin bence yönetime katkısı olur. Yani
burada hiç kimse bugünkü yönetimle ilgili olarak hani en azından mecliste konuşma
bağlamında, fikirlerini söylememe bağlanımda bence çok daha fazla yani serbest. Çünkü bir
önceki dönemde çok meclisler kapatıldı yani bir gündem birden kapatıldı. O yüzden de ilk
sene bazında düşündüğümüz zaman, bundan sonra da ben aynı olacağını düşünüyorum
Başkanımızın. Ben aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. İnsanlar ne kadar konuşursa
konuşsun, meclis üyelerimiz ne kadar konuşursa konuşsun, bunları konuşturacağına
inanıyorum. Çünkü öyle bir yapıya sahip. O yüzden de Gemlik için şans olduğunu
düşünüyorum. Ve hepinize teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz fikirler ve eleştiriler
bağlamında. İyi günler diliyorum.
--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: Sayın Galip GÜR ’e çok teşekkür ediyoruz.
Değerli arkadaşlar partilerimizin grupları adına görüşler açıklandı. Şimdi de kişisel olarak
görüşleri almak istiyoruz. 2019 yılı faaliyet raporu hakkında. 10 dakikalık bir süremiz var.
Bunu aşmamaya gayret gösterirsek iyi olur ama aşmak zorunda kalıyorsanız da biz sizi sadece
bilgi amaçlı zamanı hatırlatmış olacağız. İlk sözü buradan istemişlerdi ama hangisi
bilemiyorum. Buyur arkadaşım.
--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri, kıymetli
Hazirun. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 2019 yılı faaliyet raporu bütçe uygulama
sonuçları ve temel mali tablolar hakkında görüşlerimi sunmak için söz almış bulunmaktayım.
İlgili bütçe yılına ait gerçekleşen gelir ve giderleri, finansman, borçlanma tutarlarını gösteren
bütçe kesin hesabı bütçenin denetlenmesinde en temel faktörlerinden biridir. Belediye meclisi
Belediye Başkanına bütçeyle vermiş olduğu ödenekleri yerinde harcayıp harcamadığını, yasal
gelirleri toplayıp toplamadığı, usulüne uygun borçlanma yapıp yapmadığını kesin hesap
üzerinden denetleyecektir. Bu kapsamda bütçe kesin hesabı bütçeyle tahmin edilen yasal
gelirlerin ne kadarının tahakkuk ve tahsil edildiği, bütçeyle tahmin edilen belediye
giderlerinin ne kadarının gerçekleştiği ve verilerin, ödeneklerin yerinde harcanıp
harcanmadığı, borçlanma usul ve tutarı ile ilgili kesinleşmiş verileri içerecektir. Bu bilgiler
çerçevesinde 2019 yılı Gemlik Belediyesi kesin hesaplarını incelediğimizde, 2019 gelir hesap
cetvelinden birkaç tane örnek vereceğim. Arazi vergisi gelirimizde tahakkuk ettiğimiz burada
dikkati çekmek istediğim bütçemizdir. Tahakkuk ettiğimiz rakam 460.000,00 TL.
Tahsilatımız 177.000,00 TL. Gerçekleşme oranı % 38. Çevre Temizlik Vergisi 1.183.000,00
tahakkuk var. Tahsilatımız 492.000,00 Gerçekleşme % 41. İlan reklam vergisi tahakkukumuz
821.000,00 tahsilatımız 196.000,00 Gerçekleşme oranı % 23. Ölçü, tartı muayene kalemimiz
var. Bu kalemimizin tahakkuku sıfır, tahsilatı da sıfır. Geçekleşme oranı da sıfır. Ölçü, tartı
muayenesi için yıl içinde belediye anonslarından uyarılar yapılıyor. Buna istinaden tartı
muayene için tahakkuk yapılmıyor mu? Yapılmıyorsa gerekli denetim çalışmaları yapılıyor
mu? Bu konu hakkında bilgi talep ediyorum. Devam ediyorum.
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Diğer hizmet gelirleri
tahakkukumuz 7.107.845 TL., tahsilatımız 3.585.000.
Gerçekleşme oranı yüzde 50. Su hizmetleri kurum hasılatı tahakkukumuz 458.000,
tahsilatımız sıfır. Gerçekleşme oranı sıfır. Diğer taşınmaz kira gelirleri tahakkukumuz
9.820.000, tahsilatımız 2.407.000. Gerçekleşme oranı yüzde 24. Su tesis harcama katılım payı
diye bir kalemimiz var. Bunun tahakkuku eksi 19.000, tahsilatımız 500. Bununla alakalı
sanırım bir yanlışlık var. Bu konu hakkında da ilgili daireden bilgi talep edeceğim. Devam
ediyorum.
İdari para cezaları, 2019 yılında tahakkuk eden idari para cezamız 6.000.000 TL.,
tahsilatımız 1.390.000 TL. Gerçekleşme oranı yüzde 23. Otopark bedeli, tahakkukumuz
3.917.000, tahsilatımız 1.276.000. Gerçekleşme oranı yüzde 32,50. Belirtmiş olduğumuz gelir
kalemlerinde tahakkuk tahsilat oranlarında önemli derecede eksiklik söz konusudur. 2019 yılı
tahmini bütçe 189.323.000 TL olmasına rağmen, 2019 yılı gelirlerimiz 96.562.000 TL olarak
gerçekleşmiştir. Bütçe gerçekleşme oranı yüzde 51’de kalmıştır. Yukarda belirtmiş olduğum
gelir kalemlerinde ki eksik tahsilatların sebebini belediye başkanımıza sormak istiyorum.
Gelir kalemlerimiz de tahsilatın düşük kalması gider kalemlerimizin de yani yapacağımız
hizmet ve faaliyetlerinde eksik kaldığı sonucunu çıkarmıştır. Örnek olarak bahçe malzemesi
pardon özür diliyorum 2019 yılı gider hesap cetvelinde bahçe malzemesi alım ve bakım
giderine 2.500.000 bütçelemişiz. 1.400.000 harcamışız. Yüzde 56 oranında gerçekleşme. Plan
proje alımlarına 1.810.000 bütçelemişiz. 672.000 harcamışız. Yüzde 37 oranında
gerçekleşme. Yol için arazi alım ve kamulaştırma için 1.000.000,00 bütçelemişiz. 200.000,00
TL harcamışız. Yüzde 20 oranında gerçekleşme. Yol yapımı için arsa kamulaştırma,
400.000,00 bütçelemişiz. Hiç harcama yapmamışız. Yüzde sıfır oranında gerçekleşme. Diğer
arsa alım kamulaştırma, 5.000.000,00 bütçelemişiz. 754.000,00 harcamışız. Yüzde 15
oranında gerçekleşme. Diğer bina alım kamulaştırması için 7.000.000,00 bütçelemişiz.
1.811.000 harcamışız. Yüzde 25 oranında gerçekleşme. Müteahhitlik giderleri, 2.000.000,00
bütçelemişiz. 351.000 harcamışız. Yüzde 17 oranında gerçekleşme.
Sonuç olarak 2019 tahmini bütçe 189.323.000,00 TL olmasına rağmen, 2019
giderlerimiz 106.439.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gerçekleşme oranı yüzde 56’da
kalmıştır. Toplam rakamlara baktığımızda toplam gelirimiz 96.562.000,00 TL. Toplam
giderimiz 106.439.000,00 TL. Fark eksi 9.877.000,00 TL. Faaliyet sonuçlu gelirlerimize
bakarsak, faaliyet sonuçlu gelirlerimiz 82.999.000,00 TL., Faaliyet sonuçlu giderlerimiz
88.841.000,00 TL. Fark 5.842.230 TL. Her iki durumda da belediyemizin 2019 yılında gelir
gider dengesini sağlayamadığı açık olarak görülmektedir. 2019 yılı bilanço tablosuna
baktığımızda dönen varlıklar 38.000.000,00 TL., duran varlıklar 252.000.000,00 TL. Dönen
varlıklarda yaklaşık 30.000.000,00 TL takipli alacağımız var. Bu alacak kaleminin yüksek
olmasının sebepleri nelerdir? Tahsili için hangi çalışmalar yapılmaktadır? Ayrıca devreden
KDV yaklaşık 3.000.000,00 TL. Bu KDV’nin iadesi için çalışmalar yapılıyor mu? Büyükşehir
Belediyemizin bununla alakalı çalışması olduğunu ben biliyorum. Gerekirse Büyükşehir
Belediyesinden de bilgi danışılarak bu 3.000.000,00 TL’nin belediyemiz kaynaklarına
kazandırılmasını öneriyorum. Bilançonun borçlar kısmına baktığımızda kısa vadeli yabancı
kaynaklar olarak 43.866.000,00 TL borç gözüküyor. Borcun açılımına baktığımızda
20.000.000,00 TL piyasa borcu. 12.000.000,00 TL alınan depozito ve teminatlar borcu.
5.000.000,00 TL kıdem tazminatı karşılığı hesabı. 6.500.000,00 TL vergi ve sigorta borcu
olarak görülmektedir.
Sonuç olarak takipli alacaklarımızı tahsil ettiğimiz zaman borçlarımızı ciddi anlamda
ödeyebilme kabiliyetine sahip olacağımız aşikârdır. Vermiş olduğum bilgileri meclisimizin
takdirine sunuyor, hepinize teşekkür ediyorum.
--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: Sayın Emrah KESKİNDEN ’e bizde çok
teşekkür ediyoruz. Süreyi çok verimli kullandınız. 9 dakika.
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--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Ben teşekkür ederim.
--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: 9 dakika. Şamil YİĞİT.
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, Değerli Divan Başkanım, Meclis
Üyesi arkadaşlarım, daire müdürlerimiz ve kıymetli basın. Şimdi bu konuşmalarımız evet
belediyemizin bir yıllık olan faaliyetlerimizi eleştirirken demokrasinin bir gereksinimi olan
eleştirilerin şuan hep birlikte, bir fiil birbirimizi kesmeden söylediklerimizi görüyoruz.
Geçmiş dönemde atıfta bulunup lütufmuş gibi gösterilmesine sadece üzüntüyle söylemek
istiyorum. Çünkü saygının içerisinde sevginin içerisinde her şey konuşabilecek bir
meclisteyiz. Bunu da biliyorum ama lütuf gibi, geçmiş dönemde konuşulamadığımız,
mikrofonlarımız kapatıldı filan dendiği takdirde, şunu gibi algılaması kötü oluyor.
--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: Kim söyledi bunu anlamadım.
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Lütufmuş gibi,
--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: Yok, yok kimden duydunuz?
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Geçmiş dönemlerde buradaki konuşmaların
mikrofonların kesildiği, işte konuşamadık. Demokrasi şeyimizi yapamadık, dendiği takdirde
diyorum ki lütufmuş gibi değil, bizim buradaki meclis üyeliğimiz seçilmiş kişiler olarak, rahat
bir şekilde, dediklerimizi söylemekle alakalı söylüyorum. Biz burada yani yeni dönemi
konuşurken, yeni dönemde her şeyi konuşabileceğimizin altını çizerek söylemek istedim.
Şimdi biz eleştirilerimizi yaparken belediyelerin, Gemlik’imizin, güzide kentini konuşurken
kısa, orta, uzun vadede neler yapabildiğimizi görebilmek ve kısa, orta vadede bu
yapılabilirliklerimizi en iyi şekilde Gemlik’in faydasını, menfaatini sağlamakla alakalı
konuştuk. Şimdi geçmiş dönemde “Gemlik taşınıyor mu? Yerinde dönüşüyor mu? Gelişiyor
mu?” demiş olduğumuz bir mevzuumuz vardı. Gemlik’in taşınmasından sonra dediğimiz
aslında yerinde dönüşüyor ve geliştirilmesiyle alakalı rezerv alanlarının olması. Bizim bu
faaliyet raporlarında rezerv alanlarına daha çok önem verilmesiyle alakalı daha öncede dile
getirmiş olduğumuz gibi Gemlik artık zeytinin başkenti olduğu kadarda yerli ve milli
otomobilin yani TOGG ’un burada kurulmasıyla birlikte gelişime açık ve cazibe
merkezlerinden bir tanesi olduğunu da biliyoruz. Bizim burada faaliyet raporunda eksik
görmüş olduğumuz rezerv alanlarının değerlendirilmesi hususunda Osman Başkanımın da
burada kısa bir değindiği ama neler yapılabilecekleriyle alakalı noktasında bilgilendirmek,
bunlarla alakalı belediyelerin en büyük şeylerinden bir tanesi şehircilik. Şehirciliğimizin yeni
rezerv alanlarında ne şekilde planlandıkları, bu planların nasıl olduklarını.
Yine bizim evet şimdiye kadar çok konuştuğumuz, ben de aynı zamanda bir yıllık imar
komisyonu üyesi olduğumda, aynı zamanda ilçe başkanlığı görevimi yürütürken Sayın
Başkanımızın bizleri de davet etmiş olduğu toplantılarda, doğu bölgesinin hali hazırda hala
kilit vaziyette olduğunu görmekteyiz. Bu doğu bölgesinin kilit olan vaziyette bizim şimdi
kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte, vatandaşların evlerini alma talepleriyle birlikte ve
çevremizde ki, etrafımızda ki insanların daha çok inşaatla geçimlerini sağladıkları için şuan
kapalı olmuş olan bölgede biz neler yapıyoruz? Ne yapacağız? Ne zamana kadar çözeceğiz?
Nasıl hızlı çözeceğiz? Toplantılarımızı yapıyoruz. Doğru yasaya takıldık doğrudur. Ama
bunları hızlandırmak bakımından yapılması gerekenler noktasında varsa bunlarda hızlı bir
şekilde gitmemiz lazım diye söylemek istiyorum.
Kuzey İmar Planlarımız, kuzey imar planları daha öncede gündeme almış olduğumuz
kaç tane başkanın değiştiğini söylemiş olduğumuz kuzey imar planları hangi vaziyette?
Bunların yol, altyapı, ağaç bunların bedelleri, yol açımları, kanalizasyonların yapılması
vesaire çalışmalarımızı beklediğimizi söylemek istiyorum. Şimdi geçmiş dönemde Bursa
Büyükşehir Belediyesiyle birlikte faydalı bir şekilde çalışmamız, ortak çalışmalarda güzel
işler doğacağına şahit olduğumuzu söylemiş olduğumuz noktamız var.
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Nedir? Ortak çalışmalardan bir tanesi dile getirmiş olduğumuz, Gemlik Belediye
Başkanlığımızın talebiyle birlikte sahillerin Gemlik Belediyesine bırakılması. Aynı zamanda
geçmiş dönemde yine Kurşunluda ki yaşlı bakımevinin Gemlik Belediye Başkanlığımızın
talepleriyle birlikte buraya devredilmesi. Güzel faydalı bir şekilde yapılabilecek güzel
projelerde ortak yer aldıklarımızı tekrardan söylemek istedim. Özellikle geçmiş dönemde
burada mecliste dile getirmiş olduğumuz Belgem faaliyeti yani bizim Belgem faaliyeti, evet
kreşimiz olduğu kadar Belgem faaliyeti de bizim liseye, üniversiteye, ortaokula hazırlık için
sınava giren ailelerimiz, çocuklarımız bunlardan faydalanabilmesi için bunun yerinin tahsisi
oldu veya olmadı. Faydalı bir proje olduğuna inandığını ve dile getirdiğini söylemiş
olduğumuz başkanımız var. Bu Belgem projesini yeni dönemde yapmayı planlayıp yeni bir
yer geliştirdik mi? Bu geliştirdiğimiz yerimiz varsa bizlerle de paylaşmasını isterim. Benim
söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.
--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: Sayın YİĞİT teşekkür ediyoruz. Tekin
RAMA ’nın bir sözü vardı sonrasında oldu mu hocam?
--Meclis Üyesi: ………….
--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: Buyurun. Şamil Başkan 5 dakika konuştunuz.
Yüzde elli birini kullandınız sağ olun.
--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Sevgili Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım,
değerli müdürlerimiz, değerli Hazirun, hepinizi sevgiyle saygılarımla selamlıyorum.
--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: Maskeni çıkartabilirsin. Eğer çok rahatsız
olmazsan,
--Tekin RAMA Meclis Üyesi: 2019 faaliyet raporunu görüşüyoruz. Ama 2019 faaliyet
raporu 2015 stratejik planın hazırlanmasıyla başlanmıştır. Şimdi şu anda 2020 olarak bizim
hazırladığımız planlarda seçim projelerimiz şunlardır. Yaptıklarımız hele hele. Kreşi yaptık.
Engelsiz taksiye kavuştuk. Huzur evine kavuşuyoruz. Köylü pazarı, halk market, kurban
pazarı satış yeri, engelsiz montaj, çöp aktarım istasyonu, Eski Pazar Caddesi yenileme
çalışmaları, Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü kapsamında köy yolları, köy arazilerinin
açılması. Bu projeleri biz şimdiden tamamlanmış ve hazır olduğunu biliyorum. Açılışa hazır,
hazırlayacağız. Eski Pazar Caddesini soruyordunuz. Eski Pazar Caddesi esnafı memnun ama
nedense memnun olmayan arkadaşlarımız var. Orayla alakalı ben iyi biliyorum Tedaş, Buski
buraya bizim yatırımımız yok denildi. Ve bizde başlamış bulunmaktaydık. Tabanı da komple
betondu. Beton olunca bizde yeni olan taşları döşedik. Öyle diyelim size parkeleri. Mecburen
öyle oldu. Geçmiş dönemle alakalı Şamil Başkanım konuşuyor ama geçmiş dönemin yaptığı
yanlışlıklar, Adliye binası ayrı bir yerde, Devlet Hastanesi ayrı bir yerde, Karakol ayrı bir
yerde, belediye ayrı bir yerde. Vatandaş mağdur.
--Meclis Üyesi: …………..
--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Nerede genişledi?
--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: Arkadaşlar karşılıklı olmazsa çok iyi olacak,
--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Bunlarla alakalı vatandaşın cebinde parası yoksa
mahkemeye geç kalacak. Bir dahakine zorla alıp götürülecek veya karakola gitmedi. Zorla
polis alıp götürecek. Hastaneye gidecekse eğer randevusu saatinde yetişemezse o da zor.
Belediyeyi biz evet, vatandaş istiyor. Biz AVM ’ye götüreceğiz. Bunda kararlıyız.
--Meclis Üyesi: ……………..
--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Maliyetini hesaplıyoruz. Acele etme. Elimizi taşın altına
koyuyoruz. AVM ’ye gideceğiz yani.
--Meclis Üyesi: ………….
--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Yani. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Var
bir sürü konu var ama hepsini okumak istemiyorum. Hepsini söylemek istemiyorum.
Teşekkür ediyorum.
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--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: Tekin RAMA arkadaşımıza ben de çok
teşekkür ediyorum. Mehmet arkadaşımızın sözü var.
--Meclis Üyesi: İsmim geçti…..
--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: İsminiz geçti mi? Nerde nasıl geçti?
--Meclis Üyesi: ……………
--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: O karşılıklı görüştünüz o kadar önemli değil.
Mehmet arkadaşımızın söz. Tekin arkadaşım 4 dakika kürsüyü kullandınız.
--Mehmet ÖKSÜZ Meclis Üyesi: Sayın Divan, sayın Başkanım, sayın meclis üyeleri,
değerli katılımcılar. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 2019 yılı faaliyet raporu
İmar Müdürlüğü faaliyetleri hakkında, İmar Müdürlüğü faaliyetlerini değerlendirmek için söz
almış bulunuyorum.
Belediyelerin birçok görevi var ama belediyenin en önemli görevi imar. Yani belediye
eşittir imar bile diyebiliriz bu konuda. Bende uzun yıllardır bu alanda görev alan, çalışan bir
kardeşiniz olarak İmar Müdürlüğündeki faaliyetler ve bir takım işleyişler hakkında fikirlerimi
sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün baktığımız zaman özellikle İmar Komisyonunda da
birçok problemle karşılaşıyoruz ve bu problemleri çözmek içinde uğraşıyoruz. Bu
problemlerin ana kaynağı aslında biraz işleyişten kaynaklanıyor. Kanunlardan,
yönetmeliklerden kaynaklanan sorunlarda var. Bazı eksikliklerde var. Bunlar zamanla tabi ki
giderilmek adına bir sürü yeni kanun, düzenlemeler geliyor. Ama bunların yanında bizimde
yapmamız gereken bir takım işleyişler var. Birkaç tane noktayla çok uzatmadan burayı
tamamlamak istiyorum. Biz bir sene önce bir önerge vermiştik. E-İmar önergesiydi. Burada
şunu istemiştik. Vatandaş belediyeye gelmeden internet ortamında mülkünün imar durumunu,
imar var mı yok mu? Varsa kaç kat? Emsali nedir? Yoldan çekmesi var mı gibi basit şeyleri
öğrenebilmesi gerekiyordu. Bununla alakalı bir önerge verdik. Belediye de bu önergeyle
alakalı “Biz bu konuda çalışmaya başladık. Sizde takipçisi olun. Önergenizi de dikkate
alıyoruz.” dendi ama bugün bir yıl geçti. Bu konuda herhangi bir adımın atılmadığını hem
tespit ettik, hem de görmüş bulunuyoruz. E şimdi vatandaş geliyor belediyeye personele bilgi
sormak istiyor. Bir sürü zamanını alıyor personelin. Bir sürü orada vakit kaybı. Sonra Gemlik
gerçekten çok önemli bir ilçe oldu. Belki şuanda Türkiye’nin en önemli ilçesi. Neden? İşte
yerli otomobil fabrikasının Gemlik’te yapılacak olması. Dünya başkenti dediğimiz
İstanbul’un bir saatlik uzağındayız. Yani Gemlik’in her bir metrekaresi çok kıymetli. Bu
anlamda baktığımız zaman özelliklede Bursa’da ki merkez ilçeleri baz alarak
değerlendirdiğim zaman Gemlik Belediyesini, maalesef biz burada biraz gerilerde kalıyoruz.
Yani burada küçük ilçeler diye nitelendirebileceğimiz Gürsu, Kestel dahi “bunların
küçüklüğünden kasıt potansiyel, nüfus, yüz ölçümü bu anlamda küçük ilçe olarak
adlandırıyorum.” Biz bunlardan da biraz daha gerideyiz. Bizim burada ne yapmamız lazım
belediye olarak? İmar Müdürlüğündeki, İmardaki işleri biraz daha sistematik hale getirmemiz
lazım. Çok değerli, kaliteli personelimiz var. Teknik alt yapımız da var belediyede. Ama
sadece bunun biraz dizayn edilmesi lazım. Biraz daha düzene getirilmesi lazım. Artı birkaç
tane de nokta atışı dokunuşlar lazım burada. Maalesef bu dokunuşlar olmadı. Personel
alımları, rotasyonlar bir çok işlemler yapıldı. Ama şimdi bugün görüyoruz ki işler biraz daha
sanki zora gidiyor. Bir tane örnek vereceğim. Burada çok isim vesaire falan şey yapmak
istemiyorum ama kendi meslek alanımla alakalı olduğu için. Mesela bugün imar durumu,
imar durumu veren bir arkadaşımız vardı. Onun yerine başka bir arkadaşımız geldi. Olabilir.
Ama şöyle bir durum var. Bakın imar durumu çok önemli bir belge. O belgeyle başlıyor her
şey. Ruhsata dair her şey imar durumuyla başlıyor. Ve bugün Gemlik’te en büyük sorun imar
durumu almada yaşanıyor zaten. Burada bir sürü sıkıntılar var. Bunun bir sürüde teknik sebebi
var. Burada onlara girmek istemiyorum ama şimdi şöyle bir durum var.
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İmar durumunu veren arkadaşın özellikle ya harita mühendisi olması lazım, olmuyorsa
harita teknikeri olması lazım, en kötü şehir bölge planlayıcısı olması lazım ama bu bütün
belediyelerde, her yerde bir harita teknikeridir veya harita mühendisidir. Ama bugün
bakıyoruz yapı denetim teknikeri bir arkadaşımız imar durumu veriyor. Bakın yani şöyle belki
tek başına vermiyor ama birinci muhatap bu arkadaş gibi duruyor. Bakın imar durumu için
koordinat bilmek lazım, dönüşüm bilmek lazım, kadastral altyapıyı bilmek lazım, imar
kanununu bilmek lazım, birçok şey bilmek lazım. Ya bu konuda ya bu bizi daha çok sıkıntıya
getirecek götürecek bir durum. Umarım bu rotasyonlar, değerlendirmeler biraz daha liyakat,
ehliyete göre yapılırsa daha verimli bir ortam yaratılmış olur. E imarla alakalı da biz Gemlik
olarak buna çok uzun yıllar önce geçmemiz lazımdı. Yani biraz geç kalındı bu konuda. Tabi
bunu sadece belediye kanadı yok bunun. Bir de kadastro yönü var. Oradan da biraz eksiklikler
var. Ama şuan kadastro yönü hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Biran önce bizim belediye olarak
o kadastro tamamlanana kadar kadastro yönünü yakalayıp bir an önce bu noktaya geçmemiz
lazım ve vatandaşlarımız bundan eminim çok mutlu olacaklar. Bu sadece Gemlik’te
yaşayanları değil. Gemlik’e ilgi duyan birçok insanı mutlu edecek. Daha çok Gemlik’e ilgi
duymasını sağlayacak bir nokta olacaktır bu konu. Bu konuda ayrıca son olarak ta şunu
söyleyeceğim. Gene işi organizasyon diyorum. Organizasyondan kasıt, bakın bazı kanunlar,
yasalar, yönetmelikler çıkıyor. Bunları uygulamakta geç geliyoruz. Yani üç beş adım arkadan
geliyoruz. Hani bunu Bursa’da direk uygulayan belediyelerimiz var. Ya bu maliyet, çok aşırı
bir yetki, personel gerektiren bir durum değil. Sadece burada gündemi takip etmek gerekiyor.
Bu noktada gündemi biraz daha yakından takip edip, olması gerekenleri biraz daha hızlı
yapabilirsek büyük yol kat ederiz. En azından şuana kadar yaşadığımız sorunları belki bundan
sonra bir nebzede olsa az yaşarız. Malumunuz doğu bölgesi planları iptal. Şimdi düzeltmek
için uğraşıyoruz. Bir sürü işin içinde teknik problem var. Başka problemlerde var. Yani bu
tarz problemlerle daha fazla karşılaşmamak adına bizim gündemi, yönetmelikleri, kanunları
daha erken yakalayıp bunu daha erken uygulamamız lazım. Tabi buda daha akıllıca bir
organizasyon şemasından geçiyor diyeyim. Ama personel olarak, teknik alt yapı olarak
Gemlik bunların hepsine sahip, hepsi var. Sadece birkaç nokta dokunuş ihtiyacı var. Bunlarda
yapılırsa daha iyi şeyler olacağını umuyorum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.
--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: Mehmet ÖKSÜZ ’e bizde çok teşekkür
ediyoruz. Sekiz dakikalık bir kürsü kullanımı oldu. Alparslan. Zaman sınırı 10 dakika.
--Alparslan EKER Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri ve çok değerli
Hazirun, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Beş dakikalık kısa bir konuşma
yapacağım. Daha ilçemizin şehircilik ve planlama kısmıyla alakalı. Şimdi ilçemizde planlı
alanlar toplam yaklaşık 1.186 hektar. Ve bu toplam nüfus kapasitesi ise yani bütün planlı
alanların nüfus olarak maksimum kapasitesi yaklaşık 200 bin kişi civarında. Bu 1.186
hektarlık kısmın 568 hektar olan kısmı şuanda boş. Yani arsa vaziyetinde. Herhangi bir yapı
yok. 617 hektarı ise yapılaşma olmuş, dolu alanlar. Yani bu şu demek yüzde kırk sekizi boş.
Yaklaşık yüzde kırk sekizlik bir alan boş demek. Bu boş olan yüzde kırk sekizlik alan yani
568 hektarlık kısım, yaklaşık 500 hektarı konut yani yerleşim alanı olarak geçiyor. Geri kalan
işte depolama alanı, sanayi alanı gibi. Yani buda yaklaşık yüzde doksanı boş alan olarak, 568
hektarlık kısmın yüzde doksanına yakını hemen hemen konut ve yerleşim alanı. Şimdi
bakıldığında, inceleme yaptığımızda bu boş olan bu 568 hektarlık kısmın nerdeyse hemen
hemen hepsinde bir sıkıntı var. Kiminde uygulamadan dolayı mahkeme kararı var, kimi
bekliyor. Bu bölgeler neresi daha çok? İşte doğu bölgesindeki sıkıntı, kuzey planları, Kumla
revizyonundan dolayı olan beklemeden kaynaklı ve Kurşunlu.
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Tüm bu tüm bu bütün planlı alanların nüfus kapasitesi 200.000 kişiydi ya bunun
% 52’sinin dolu olduğu düşünüldüğünde, normalde 104.000 kişi yapar demi kapasite olarak.
Peki, bizim nüfusumuz ne kadar 112.000. Yani yazlık, yaz dönemlerini falan saymıyorum
artık. Artı tabi her gün Gemlik nüfus alıyor. İşte yerli otomotiv, sanayi bölgesi, işte jeopolitik
konumundan dolayı artan bir nüfus var. Aslında tüm bu anlattıklarım şunu gösteriyor. Değerli
arkadaşlar şehrimiz planlama ile alakalı ciddi bir kriz içerisinde ve bunu ileriki dönemlerde
daha fazla yaşayacağız. Bunun sonucu biz buna şu anda çözüm bulmazsak, buna çözüm
bulmazsak Ercan abinin de değindiği gibi kaçak yapılaşma artacak. Kötü şekilde sosyolojik
olaylar artacak. Güvenlik problemi daha da artacak. Bunları çözümlememiz lazım. Ne yazık
ki bununla daha on beş aydır herhangi bir aşama kat edemedik. Doğu bölgesinde vatandaş zor
durumda, mağduriyet yaşıyor. Biz bu mağduriyetleri defalarca duyuyoruz. Ki bu doğu bölgesi
dediğimiz alan yaklaşık 90 Hektarlık bir alan. Bunun da hemen hemen % 50, % 60’ı falan
yapılaşmış % 40’lık bir alan daha boş. Bu da yine ne yapar. 40-50 hektarlık bir alan var orada
yapılaşmaya müsait. Buranın aslında belediyenin gelirleri için çok önemli bir avantajı var.
Demin Emrah arkadaşımız şunu söyledi. Gelirleri ne kadar az elde edersek harcamayı da,
yapılan hizmeti de o kadar daha az yapmış oluruz demi Emrah abi. Şimdi burada bir 40
hektarlık bir alan var. Yolları açılmış, alt yapısı yapılmış. Belediyeye hiçbir ekstra bir yük
getirmeyen bir bölge. Ve ciddi anlamda da belediyeye gelir sağlayacak bir bölge. Bununla
alakalı zaten vatandaş mağdur. Ekonomik geliri de var. Buna bir an önce çözüm bulunması
gerekiyor. Bununla alakalı 15 yıldır yine yol kat edemedik.
Kuzey bölgesinde alt yapı ve yol çalışmalarına halen başlanılmadı bile. Biz bunları
yapmadan bölgeye nasıl yatırımcı sokacağız. Kendi kendine mi inşaat olacak orada veya
kendi kendine mi yatırımcı girecek. Bizim bunları bir şekilde bir yola koymamız gerekiyor.
Kurşunlu bölgesinde zaten durum aynı. Kumla revizyon planları yine 1 yıldır sonuçlanmadı.
Yine orada mağduriyetler devam etmekte. Daha önce defalarca belirttiğimiz yerinde kentsel
dönüşümde yine 1 yıldır elle tutulur, gözle görülür hiçbir şey yok. Pardon geri alıyorum.
Anket çalışması var başkanım. Özür dilerim. Bakınız değerli arkadaşlar her şeyin başı
planlama ve imar uygulamalarından geçiyor. Nasıl başlarsa öyle devam eder. Bir kurumsal
yani bu aslında iyi ve kaliteli arsalar üretmekten geçer daha doğrusu. Mahmut abinin bir
deyimi var. Değil mi Mahmut abi kaliteli arsa üretmek gerekiyor. Buna şöyle örnek
vereceğim. Bugün bir kurumsal, böyle marka bir hastane Gemlik’e gelse arkadaşlar yer
bulamıyor. Yok, arsa yok. Ki belediye başkanımız da gitse. Belediye başkanımız da bir arsa
muhtemelen öneremeyecek. Çünkü yok. Bununla alakalı arsa üretmek lazım yatırımcıya.
Veya bir özel okul. Kurumsal bir özel okul buraya gelse, marka bir özel okul buraya gelse
inanın yer yok. Arsa bulamaz yapmaya. Bu ne yazık ki şehrin buradan şu çıkıyor. 15 aydır
şehrin katma değerinde bir artış da sağlayamadınız. İlçemizde hep söylenir. Her seçim
döneminde duyuyorum ben. Hepimiz de söyleriz bunu. İşte misafir ağırlayabileceğimiz bir
yer yok. Bir yerimiz yok. Bir restorantımız yok. Bunları siz de söylediniz, biz de söyledik
hepimiz söylüyoruz bunları. Ne yazık ki belediye olarak biz bunu bile yapamadık. Hani
tamam bütçe olamayabilir belki ama bunu özel sektörü bile teşvik edemedik. Onlara yardımcı
olup, bu işin önünü açıp,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:………….
--Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Planlama. Bitireyim başkanım. Planlama ve kentsel
dönüşüm konularında Gemlik Belediyesi ne yazık ki geçen 1 yılda sınıfta kalmıştır.
Vatandaşlarımızın mağduriyeti ve ekonomiyi canlandırmak adına bir an önce biz bu sıkıntıları
geleceğimiz için çözmemiz gerekiyor. Burada sözlerime son veriyorum. Teşekkür ediyorum.
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--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: Alparslan EKER ’e biz de çok teşekkür
ediyoruz. 8 dakika kürsü kullandı arkadaşımız. Mahmut Bey buyurun.
--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Sayın Meclis Başkanım, Sayın
Belediye Başkanım, değerli Hazirun, ben bu kadar güzel konuşmanın arkasından çok bir
konuşma hazırlamıştım. Çok yavan geldi. Ben bir daha okudum. Dedim ki ben bunu
konuşursam çok şey olacak. Ben de onun üzerine biraz daha bunu değiştirerek. Bu kadar
Gemlik’i seven insanı bulmuşken burada biraz sevgiden, biraz Gemlik’e hayranlıktan
konuşayım dedim. Hepinizin buraya olan sevgisine güvenerek bunları söyleyeceğim. Çok
özel bir dönemden geçiyoruz. Corona ile alakalı söylemiyorum bunu. Gemlik birdenbire uzun
zamandır unutulmuşluğun dışına çıktı. Çünkü birdenbire otoban geldi, doğalgaz geldi,
limanlar bölgesi oldu, otomobil fabrikası geldi son zamanda. Birdenbire Gemlik’te bir şeyler
değişiyor. Biz eğer belediye olarak bu değişikliğin önünde gidemezsek, arkasında kalırsak o
zaman çok şey kaybederiz. Biz bundan sonra çok bir şey kaybetmeyiz. Ben 65 yaşındayım ne
kaybederim. En çok Galip GÜR kadar kaybederim. Daha fazla kaybetmem. Ama
çocuklarımız, çocuklarımızın çocukları kaybederler. Şimdi bize biraz koşmak gerekiyor. Biz
belediye önder olacak, Belediye Başkanı şehrin emini olarak önder olacak. Biz eğer bize
düşeni yapmıyorsak bizde de suç var. Milletvekilimiz Sayın Belediye Başkanımız söyledi.
Her şeyle ilgileniyor geçen oturumda sağ olsun. Böyle bir imkânımız var. Bunları da
değerlendirerek % 90’ın üzerinde ortak kararlar geçiyor. Böyle de bir belediye meclisi var.
Sizlerden de rica ediyorum. Bilginiz görgünüz varsa buraya aktarmadığınız çok ayıp ve yazık.
Bunları mutlaka aktaralım. Sayın başkanım siz de bunları mutlaka dinleyin. Çok önemli
şeyler söyleniyor burada. Buradaki insanlar hepsi Gemlik’in derdini biliyorlar. Biz buraya
gelirken mutlaka birileri diyor ki: şöyle yap böyle yap. Zeytin parasını, ağacın parasını
verdirtir, bilmem ne. Size de geliyorlardır. Lütfen sevgimizi Gemlik’in içine katalım. Sevgi
bütün bu zorlukların aşmamızda bize yardımcı olacaktır. Çok teşekkür ederim. Beni
dinlediğiniz için sağ olun.
--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: Biz de çok teşekkür ederiz Mahmut
SOLAKSUBAŞI. Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Eğer yoksa başkanımıza söz
vermeden önce ara verelim mi? Başkan son sözü kullansın mı? Tamam. Sayın Başkan.
--Meclis Üyesi : …….
--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: 5 dakika gerçekçi mi? Arkadaşlar 5 dakika
ara veriyoruz.

III. OTURUM

--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: Değerli arkadaşlar katılım sağlandı. Sayın
uğurlu Başkanımıza, Uğur Başkanımızı kürsüye davet ediyoruz.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok kıymetli Meclis Üyesi
arkadaşlarım, Sayın Divan, belediyemizin çok değerli bürokratları, müdürleri, değerli
çalışanları, basınımızın kıymetli temsilcileri ve çok sevdiğim Gemlik’in çok sevdiğim genci,
yaşlısı, kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu, bütün Gemlik halkı. Her birinizi şahsım adına ayrı ayrı
hasretle, muhabbetle selamlıyorum. İlk faaliyet raporumuz. Kısmen faaliyet raporumuz
dolayısıyla. 2014-2019 yılları için daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidar olduğu
dönemde hazırlamış olduğu bir 5 yıllık stratejik plan gereği, bir performans programı
üzerinden hayata geçirilmiş bir bütçenin yönetildiği 9 aylık bir dönem.
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Akabinde çok şükür sağlıkla sıhhatle hep birlikte kavuştuğumuz bugün geç oldu. 4 ay
iyi hazırlanmışsınız. Öncelikle hem gruplar adına hem şahısları adına söz alan, burada büyük
ölçüde de belediyeye katkı vermek amacını taşıdığından emin olduğum bütün arkadaşlarıma
huzurlarınızda teşekkür etmek isterim.
Tek tek cevap vermek isterim. Vermeyeceğim çok uzun sürer. Ama mutlaka bütün
sorularınızın cevabını kamuoyu önünde duyacaksınız. Bir idealle yola çıktık. Sevgili
BARUTÇUOĞLU konuşmasına başlarken sizi bunun için seçtiler demişti. Bak bu kafayla
giderseniz bir daha seçim falan kazanamazsınız. İnsanların neden Cumhuriyet Halk Partisi’ne
bu dönem Mehmet Uğur SERTASLAN ’ın başkanlığında oy verdiğini iyi analiz
edememişsin. Bir, barış istiyoruz dedik. 16 kere yıktılar bizi, 17’inciye kurulduk çok şükür.
Kanla gözyaşıyla oldu her biri. Bütün doğumlar, bütün ölümler kan ve gözyaşıdır.
Beraberinde getireceği budur. Yapmayın dedik. Bakmayın siz yukarıda söylenenlere. Bırakın
bütün bunları biz bu kente 81 vilayetten koşa koşa geldik. Bağrına bastı her birimizi ayrı ayrı.
Neyi varsa verdi. Hadi gelin bu seçimleri borcumuzu ödemenin bir fırsatı olarak görelim ve
buna göre oy verelim deyip, aslında seçmenin en çok kabul ettiği şey bu oldu. Hiç
tereddüttünüz olmasın. Savaş mı vardı Gemlik’te. Elbette yoktu. Sevgili DURDU, Allah ta
göstermesin. Ama dedik ki kamplaşma ve kutuplaşma ortamına taşındı Türkiye, % 51
teranesinden sonra konsolide etmek adına seçmenlerini insanlar büyük büyük liderler, çok
sevdiğimiz kıymet verdiğimiz her birimizin belki ayrı ayrı isimler ama dediler ki “benim olan
benden olsun, benden olmayan ne yaparsa yapsın. Ben buna bakarım. Bunun hesabıyla oy
toplarım.” Bu lisan kabul görmedi bu memlekette.
Dedi ki bu kardeşiniz boyum budur. 23 yıldır siyasetin içindeyim. Şimdi artık 25 yıl
oluyor neredeyse. Dedim ki hadi gelin bugün bunu fırsata çevirelim. Benim hayallerim var
Gemlik’le alakalı. Gemlik Belediye Başkanı olarak beni seçmeyedebilirsiniz. En doğal
hakkınız. Berkay kardeşimi de seçseniz, Adnan ağabeyimi de seçseniz, Hacı Ömer Yavuz
kardeşime de oy verseniz. Allah aşkına anlattıklarımı dinleyin ve beni seçmeseniz de onlardan
isteyin dedim. Bak bunların hepsi bir araya geldi diye ben seçimleri kazandım. Ondan sonra
anlattım hayallerimi. Gemlik’i anlattım önce dedim ki Marmara’nın incisi, zeytinin başkenti,
barışın ve huzurun kenti Gemlik’i hayal ediyorum. Ortak olun bu hayalime oldu insanlar. Bak
bunu böyle yapabiliriz deyip, anlatıp onlara 81 vilayetten nasıl geldiğimizi, insanlığın tarih
boyunca ne büyük utançlara sahne olduğunu aktarıp, sizden biriyim ben hadi bana destek
verin dedim. Öyle seçildim. Anlattığım şeyler, anlatırken bak böyle kelime kelime benim
seçim beyannamem her birinizin elinde varda, internette sosyal medyada onca alanda
yaptığım 300’ün üzerinde toplantıda yaptığım konuşmaları hiç mi dinlemediniz. Yanlış
yapmışsınız öyle yaptıysanız eğer. Dinlemeliydiniz. Ben Adalet ve Kalkınma Partisinin Millet
İttifakının ne yaptığını dinlemediğini bildim. Cumhur İttifakının ne anlattığını gönderdim
arkadaşlarıma dinlettim. Bütün o projeleri nasıl sunuyorlar. Bir bakın dedim. Duygu ne orada?
Betondan ibaret değil vatandaşın gözünde belediyecilik faaliyetleri. Diyorsunuz ya imar
şehircilik, tarlası arsa olacak olanlar için her şeyden önemli imar. Vatandaşın vatandaşın
belediyeden beklentileri içerisinde eğer bir tarlası yoksa arsa olmasını beklediği hiç bir
ehemmiyeti yok. Huzur bekliyor. Eşitlik ve adalet içerisinde temas edilmesini bekliyor. İlahi
dinletiliyordu asansörde belediyede. İlahi kötü olduğu için değil buna itirazım. Bir siyasal
anlayışın angajman alanı olarak kullanılıyordu belediye. Biz böyle olmayacağız dediğimiz
için oy verdiği seçmenin hiç aklınıza gelmez mi? Anlattık kalem kalem dedik ki; “Gemlik’i
eğer Marmara’nın incisi, zeytinin başkenti yapma idealimize ortaksanız bunlar doğru
projelerdir. Hepsi de bizim işlerimiz değil. Bizim boyumuzun harcını aşanlar var içinde. Bir
kısmını biz belediye olarak, bir kısmını Büyükşehir Belediyemiz, bir kısmını merkezi
hükümet merkezi bütçe üzerinden Milletvekillerimiz, Bakanlarımız aracılığıyla bu ideali
ancak gerçekleştirebiliriz.” Beraber olalım.
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Niye bu kadar gayret ediyorum. Elbette biz Gemlik öyle hani büyük falan diyoruz da çok
büyük bir Türkiye’nin, çok büyük bir vilayetinin o kadar da büyük olmayan bir ilçesi. Ama
büyük yetenekleri olan, insanları eğer barış ve huzur içerisinde yaşayabiliyorlarsa, aklınızın
almayacağı kadar başarılı işler ortaya çıkartma yetenekleri olan insanlar olduğu için. Buna
inandığım için. Bunu bir araya gelirsek, o ideale daha kolay taşıyabileceğimiz için bu kenti
mümkün olan en yüksek seviyede demokrasi ile tanıştırmaya çalışıyorum. Lütuf mu
yapıyoruz? Geçen toplantıda sevgili Osman DURDU, bu toplantıda kim söyledi? Sevgili
Şamil YİĞİT. Lütuf asla. Bu memlekete, bu millete en yakışan sistem diye Cumhuriyet
kuruldu. Demokrasiyi başka hiçbir sistem içerisinde yaşayamaz denildiği için kuruldu. Elbette
lütuf değil. Ama bir özrü çok görmeyin ya. Geçmiş dönemi yaşayan arkadaşlarımız, Galip
GÜR her seferinde bunu söylüyor diye kızacağına, “haklısın sevgili Galip, haklarınız
kısıtlanıyordu o gün. Konuşmaya bile fırsat verilmiyordu sizlere, haklısınız özür diliyoruz
geçmiş yönetim adına” deyin. Deyin bunu. Ondan sonra da elbette lütuf değil, elbette lütuf
değil. Haddim mi benim size lütufta bulunmak, lütuf ihsan etmek. Bizim kanunumuz var,
yönetmeliklerimiz, yönergelerimiz var açıklıyor. 20 dakika gruplar adına konuşulabilir.
Herkes 10 dakika konuşabilir. İki katı konuşulursa ne olur ya. Hiç. Doğruyu buluruz. Bir
şartla, zor bu biliyorum. Yani ben muhalefette 23 yılımı geçirdim. Barajın altında kalan bir
partinin ilçe başkanlığını yaptım. Allah hiçbirinize göstermesin ha. Kolay değildir
bankalardan sonra çelenk koymak. Ama oradaydım. Bir doğru yol buldum kendime göre, hiç
sapmadım oraya buraya. Hep oradaydım. Ve çok zordur bilirim. Buraya geldiğinde iktidarda
olanı dövmeni bekler seni sevenler, sana destek verenler. Yararı olmaz. Olmadı bugüne kadar.
Söyleyeceğimiz, eleştireceğimiz, eleştiri noktasında ortaya koyacağımız şeyi doğru usulle
söylemezsek, benim kulaklarım tıkanıyor. Böyledir bu. Kim olursa olsun. Belediye başkanı
olduğum için değil, partide eğitimler esnasında defalarca anlattığım bir şey olduğu için
söylüyorum size. Eleştiriyi dahi, eğer üzüm yemek derdindeysek dikkatli yapmak zorundayız.
Böyle yapılan çok müstesna ve az anlar oluyor. Bunun da memnuniyetini taşıyorum bilmenizi
isterim. Fakat dediğim gibi biliyorum Mahmut abi söyledi. Gelirken buraya Mahmut abi
yolda kimle karşılaşırsa, bir işi vardır belediyede. Çözülmemiş o ana kadar onu söyler bunun
düzelmesi adına bir şey yap der. Bir ideali kovalayacağız bir ideali yakalayacaksak, Şamil
Başkanın da söylediği gibi omuz omuza, el ele en güçlü şekilde talep etmeliyiz. Gemlik
Belediye Başkanı’ndan ettiğiniz şekilde talep etmenizi bekliyorum. Hem Büyükşehir’den,
hem merkezi hükümetten. Ancak böyle başarabiliriz. Ben bu konuda her zamanda bana
Gemlik’e, Gemlik Belediyesi’ne destek vereceğinize sınırsız, şüphesiz eminim. Fakat sevgili
arkadaşlar bu faaliyet raporu dediğimiz, bir kitabın üzerine bastığımız, bu basım üzerinden
gramajı üzerinden, ebadı üzerinden, sistematiği üzerinden birbirimizi adeta kırıp geçirdiğimiz
şey var ya bak vatandaşın gözünde ne biliyor musunuz? Bakmıyor ya bir daha söylüyorum
ben söyledim bunu daha önce bunu Gemlik belediye meclisi toplantısında evet. Betondan
işlerle falan ilgilendiği yok vatandaşın. 88 katlı bilmem ne iş merkezini kuracağım dedin diye
seçmiyorlar seni. Bak niye seçiyorlar. Bir açın bakın bakalım arkadaşlar şunu. Geçen yıl
Temmuz ayında stratejik plan için bir toplantı, bir kamuoyu araştırması yaptırmıştık. Yılı
geldi bir daha yaptırdık. Nisan ayında yaptırılacaktı bu. Seneyi devriyemizde pandemi girdi.
Bu güne kaldı. Faaliyet raporuyla beraber sunmak da nasip oldu. Bak. Bu değil bu mahalle
sorunlarından önce ilçe sorunları olacak. Onu bir açın çocuklar.
İlçe sorunları. 2019’un Temmuz ayında vatandaşa göre, % 14.2’sine göre Gemlik’te hiç
sorun yokmuş. Bu yıl 21,5’u diyor ki “benim yaşadığım şehirde hiç sorun yok.” Bak bu barış
ve huzurun kenti vurgumuz bunu anlatma gayretimiz, insanların kaldırımdan daha çok, özür
dilerim büyük projelerden daha çok, minik işlere baktığı noktasındaki düşüncemiz ki ben
değil, sonra Bursa Büyükşehir Belediyemiz’in parayla yaptırdığı bir çalışma da sosyolojik bir
çalışma da o sonucu verdi.
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Onu da dinledi sevgili DURDU. 21.5’e çıkmış. % 7’si artık kentte daha problemsiz
yaşadığını düşünüyor. Otopark sorununu 15.7-6.7 diyebilirsiniz “manipülasyon mu yaptın”
diye. Ben manipülasyonun, o manipülasyonu yapana bir yarar sağlamayacağını inanan bir
adamım. Hiçbir yarar sağlamaz bana bu. Tamamın da tamamın da sorun gibi görünen şeylerin
azalma var. Şöyle olabilir, şöyle diyebilirsiniz bak bu var bu bilimde. Vatandaş ilçenin
genelindeki sorunu bilmez. Eşref Dinçer Mahallesi’nde yaşayan yurttaşın Cumhuriyet
Mahallesi’ndeki sorunları bilmesi mümkün değil. Dolayısıyla mahallelere bakalım
mahallelere. Bir açın bakalım mahalleleri. Bu da değil, bu da değil. Mahalleler ilk açtığınız
vardı. Bak aynı vatandaşa mahalle sorunları, kendi mahallesiyle ilgili sorular yöneltildiğinde
çevre kirliliği temizliği sorun benim mahallemde % 18.1 miş. 14.6’ya düşmüş. Yollar bozuk,
kaldırımlar kötü, alt üst geçit yok 16.4’ten, 14’e. Yani kendi mahallesi adına da bir iyileşme
görüyor. İyiye gidiş görüyor. Bir sonraki slayta geçelim. Evet, bu bu soru şu. Diyoruz ki;
senin sorunlarını kimin çözeceğine inanıyorsun? Hani sorun görüyor ya. 16.4’ten 14’e düşmüş
çevre ulaşım vs. Geçen yıl 64.1 Gemlik Belediye yönetimi diyormuş. Bu yıl 71.2’si diyor aynı
şeyi. Yani Gemlik Belediyesi’nin kurumsal kimliği vatandaşın sorunlarının çözümü
noktasında bak o arkada oturan müdürlerimiz, artık daha marifetli görünüyor yurttaşın
gözünde. Diyor ki “benim sorunumu Gemlik Belediyesi çözer. Buna daha çok inanıyorum.”
Bu her biriniz için aynı zamanda bu belediyenin karar verme organı olarak her biriniz için
gurur kaynağı olmalı. Devam edelim. Covid ’le ilgili de sorular sormuştuk. Anketin
güvenilirliği noktasında sizin için bir anlam ifade etsin diye koydum buraya bunu. Hiçbir
sorun yaşamadık diyen % 31.2 Gemlik için. Hiç sorun yaşamadım diyor. İşte görüyorsunuz.
İnsanlar bilinçsiz sosyal mesafe kuralına uymadılar, maskesiz dolaştılar 26, ekonomik
sıkıntılar 12, maske bulamadık yeteri kadar maske dağıtılmadı 9.3. Geçelim bir sonrakine. Bu
değil, bu değil. Covid ’le alakalı, Sağlık Bakanlığı ile ilgili bir anket olacak. Kemal niye
karıştı bu sıra. Bu da değil devam edelim. Mevzunun ne olduğu önemli değil orada, algıda ne
durumda olduğu önemli. Bak böyle böyle yardımı muhalefete kimse yapmaz. Bu gözle bakın
bu işlere yani. Yok, koymamış mısınız? O mu bu çıkmalı buradan. Yok, söyleyeyim ben onu
da bulabilirlerse çıksın. Sormuşuz Sağlık Bakanlığı’nın ve hükümetin Covid’le mücadele
kapsamında başarılı olduğuna inanıyor musunuz, düşünüyor musunuz diye? 80.6, % 80.6’sı
“başarılı görüyorum” demiş. Hatta “kötü değil ama daha iyi olabilirdi” diyen bir % 10 var,
“Hayır kötü yürüttüler” bunu diyen sadece 7, sadece 7. Bak Gemlik Belediyesi için altta aynı
soruya % 66.6 “kötü bulmuyorum iyi iyi gayet iyi buluyorum” diyor. ‘Kötü yürüttüler’ diyen
de 14.3. Gururla şunu söyleyebilirim. Bütün çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daire
müdürlerime, personelimize, alın teri akıtan bütün emekçilerimize. Sizlere. Türkiye
ortalamalarının üzerinde bu rakam bir belediye açısından. Şimdi geçelim şeye çocuklar.
Devam eden projeler, biten projeler. Bundan orta vadede olacaklar. Gel alttakine. Evet.
Temmuz ayı itibariyle olduğu için tamamlanmış hizmetler başlığında. Faaliyet raporumuzda
hepsine yer veremedik ama. Engelsiz. Engelli vatandaşlara hizmet veren engelsiz taksiyi
başarılı buluyor musunuz? Sorusunu görüyor muyuz arkadaşlar? 92.9 Onun için dedim. Hani
sadece beton ihtiva eden şeyler değil vatandaşın ilgilendiği işler. Kreş açılması 92.6, çöp
aktarma istasyonu 92. Şu an Gemlik’te biz göreve geldikten sonra ortaya çıkan değişimleri
sorguladığımızda böyle bir başarı yüzdesi var. En alta inelim mi arkadaşlar? Kentsel
Dönüşüm Müdürlüğü’nün kurulması 86.8, 86.8 önemli bir rakam. Dedik ki şimdi hızlıca
yapmayı düşündüğümüz işler var. Bu arada bu ankete bu köylü pazarı bir öncekinde
girmeliydi. Bitti çünkü. Kapalı Pazar yerinin üzerindeki kapatmadan, ekolojik pazardan
bahsediyorum. Eğer hasta nakil aracı alacak olursa Gemlik Belediyesi ortalama 98.30
seviyesinde “memnun olacağız biz bu işten” diyor. Kent müzesini kurarsanız 96.4, halk
marketi açarsanız 96.1, huzur evini 95.30 inelim aşağıya bitmiş.
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Yıl boyu açık olacak kurban pazar ve satış yeri demişiz. Kurban pazar satış yerinin 12
ay boyunca faaliyete geçmesi noktasında bir şeyimiz var, düşüncemiz 89.1. Şimdi bunu takip
edebilme şansımız varken, bunu yapabilmeye yönelik bilimsel bir metot ve metodoloji
varken, sokakta duyduğumuz dedikoduya nasıl kulak asalım. Dışarıya çıksanız sanki
etrafınızdaki 50-100 kişilik çevre yıktı belediyeyi hiçbir şey yok belediyede, bir şey yapmadı
belediye. Bir 15 ay oldu çivi çakmadılar. Bu durum doğalgaz gelirse Kurşunlu’ya orta vadede
mutlu olur musunuz? İnin bakayım biraz daha aşağıya. Ha bak yukarıda asılı. İn. Engelsiz
montaj atölyesi 98.6, engelsiz cafe 97.8, Hanımeli Sokağı 97.30, sahil bisiklet yolu 97.30,
belediyenin AVM ’ye taşınması 86.4. 3 milyon TL olmayacak rakam Dursun abi. 8 milyon
falan bir yerden çıktı ama…
--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi : …….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kim kandırmış?
--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi : …….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki, 86.4. Ben Belediye Başkanı olarak
ekibimle, çalışan daire müdürlerimle, sahada bizim için alın teri akıtan Gemlik için belediye
personelimle Allah aşkına neye bakmalıyım? Faaliyet raporunun 8. Sırasında yapılan, sehven
yapılan hataya mı, onun gramajına mı, ebadına mı? Çok yapıcı eleştiriler var. Aldım kabul
ettim. Ama yani işte ya biz de bizim kendi tabanımızı mutlu etmek zorundayız. “Ne güzel
işler yapmışsın bak sen doğru işler yapıyorsun vatandaşta seni her geçen gün daha çok
destekliyor” demenizi zaten beklemiyorum. Ama finalde bitirirken şunu da söylemek
istiyorum. 15 ayı birbirimizle ilişkilerimiz, birbirimizle uyumumuz, birbirimize desteğimiz
noktasında neredeyse hatasız atlattık. Oldu ufak tefek şeyler. Bunun böyle devam etmesinin
bu kente yararlı olacağına olan inancımı bir kez daha paylaşmak istiyorum. Destek veren de
vermeyen de bütün arkadaşlarımı en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Teşekkür ederim.
--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: Sayın Başkan biz de size çok teşekkür ederiz.
Bu arada siz de 25 dakika kürsü kullandınız. Değerli Meclis Üyeleri, 1 Ocak 2019-31 Aralık
2019 Gemlik Belediyesi çalışma raporu, faaliyet raporu görüşmelerini tamamlamış
bulunuyoruz. Eğer farklı bir söz yoksa.
--Meclis Üyesi : …….
--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: Başkandan sonra söz olmaması gerekir.
Efendim?
--Osman DURDU Meclis Üyesi : ….Sayın Başkan konuşma yaptı.
--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: Yok, şimdi bu böyle ben sizi başkanın
konuşmasından sonra tekrardan söz olmaz. Pazartesi günkü mecliste tekrardan söz alıp
konuşabilirsiniz yani.
--Osman DURDU Meclis Üyesi : Zaten …….. baktığımız zaman alacağımız var değerli
başkan ……….bu hakkı kullanabiliriz istersek.
--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: Tabi, mutlaka da hani şimdi şöyle. Ben son
başkandan önce sordum salona. Başka söz almak isteyen arkadaş var mı? Diye.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Hayır. Başkanımız konuştu yani biz müneccim değiliz
ki. Beynindekini ne bilelim. Konuştu dinledik. Bizimde birkaç kelime ….
--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: Ama şöyle Başkan Faaliyet. Bir dakika Galip
arkadaşım. Galip Bey. Galip arkadaş. Şimdi
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Hayır. İki dakika sonra ……….
--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: Şimdi Gemlik Belediye,
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--Osman DURDU Meclis Üyesi: İki dakika, iki da-ki-ka
--Emir BİRGÜN 1. Meclis Başkan Vekili: Usul olarak doğru değil. Yoksa 2 dakikası 20
dakikasında değil konu,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: İki da-ki-ka konuşmak. Bir dakika olabilir ya.
Vermeyecekseniz vermeyin canım sanki nedir yani… Vermeyeceksin zaten…..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Pazartesi konuşur devam ederiz.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Hayır………….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ………………..
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bugüne mi……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Pazartesi bir daha var orada konuşuruz. 9
oldu saat başkanım.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bu mu samimiyetiniz?……1 da-ki-ka konuşmaya……..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başkanım kimse…………
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Çünkü niçin burada algı yaptınız milleti yanıltınız.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eeee tamam bak
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Yanılttınız.
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkanı Vekili: Şimdi arkadaşlar. Karşılıklı olmazsa şimdi.
Faaliyet raporunu
--Osman DURDU Meclis Üyesi: O zaman 1dakika konuşayım 1dakika konuşayım
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkanı Vekili: Gemlik Belediyesi yürütmesi faaliyet
raporunu hazırlayıp bizlere sundu. Zamanında da teslim etmiş oldu. Ve bunun üzerinde de
parti gruplarımız ve kişisel olaraktan görüşlerimizi dile getirdik. Ve bunların üzerindeki tüm
bu eleştirilere cevap olaraktan Belediye Başkanı cevap verdi. Şimdi şöyle, nasıl ki biz sizin ne
konuşacağınızı bilmiyorduksa, hayır hayır ama zaten usul böyledir. Başkan cevap verir.
Ondan sonra tekrardan. Ya bu iş uzayıp gider.
--Meclis Üyesi: ………………..
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkanı Vekili: Usulü yanlış. Zamanla ilgisi yok Sayın
DURDU. Arkadaşlar
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………….
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkanı Vekili: Şimdi ben bir duyuru daha yapmak istiyorum.
Yarın 4 Temmuz
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bu kadar konuşma yaptın………………….
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkanı Vekili: Özgür AKSOY arkadaşımız
--Osman DURDU Meclis Üyesi: .………………….
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkanı Vekili: Belki de niyet önemli. Bak niyet önemli Sayın
DURDU. Ben sizi şöyle çok iyi tanıyorum da hani siz de beni tanıyorsunuz.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: .………………….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: …………………………
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkanı Vekili: Hayır hayır tanıma meselesi değil. Açık
yakalamak üzerine çok güzel siyaset yapıyorsunuz. Bundan dolayı da sizi tebrik ediyorum.
Şimdi arkadaşlar ben bir duyuru yapmak istiyorum.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: .………………….
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkanı Vekili: Geçmiş dönem meclis üyemiz, Büyükşehir
Belediye meclis üyemiz Özgür arkadaşımızın yarın saat:12’de anması olacak mezarı başında.
Saat:15’te de geçmişte katledilen arkadaşımız Cengiz GÖRAL’la anma olacak mezarları
başında.
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--Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi biz burada konuşma yaptık eğer bir dakika sayın
başkanın konuşmalarıyla ilgili 1 da-ki-ka izin vermezseniz biz bu oylamayla alakalı kanaat
ifade etmeyelim, et-me-ye-lim lüzum yok başkan. 1dakika ya 10 dakikaları da lüzumsuz
konuşuyoruz ha.
--Meclis Üyesi: ………………..
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkanı Vekili: Ya beni çok zor duruma düşürüyorsunuz
Osman arkadaş. Yetki bende olduğu için böyle konuşuyorum bak. Yetki bende olduğu için
konuşuyorum ve benimle ilgili de bu yorumu yapabilirsiniz. Ama usul şöyledir. Anlaşıldı siz
de bunu deklare edebilirsiniz. Ama
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Oylamaya katılmıyoruz.
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkanı Vekili: Katılmayabilirsiniz bu konudaki ben size
yorum yapamam. Bu konuda arkadaşlar faaliyet raporumuzun, 2019 faaliyet raporumuzu
kabul edenlerin oylarını rica ediyorum. Kabul etmeyenler? Adalet ve Kalkınma Partisi ret,
Milliyetçi Hareket Partisi salonu terk etti, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti kabul. Oy
çokluğu ile kabul edilmiştir. 2020 yılının başarılı geçmesi dileklerimle. Teşekkür ediyorum
hepinize.

Fatih AYDIN
Katip Üye

Sedat ÖZER
Katip Üye
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Emir BİRGÜN
Meclis 1. Başkan Vekili

