GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 11 NİSAN 2022 TARİHLİ
OLAĞAN TOPLANTI GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR.
TOPLANTIDA BULUNANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı
ÜYELER: Emir BİRGÜN, Mert DİMİLİ, Oğuz HANÇER,
Galip GÜR, Osman DURDU, Arzu KARATAŞ, Aydın BAYRAKTAR, Zeynep AKIŞ
SERİNTÜRK, Mehmet Şamil YİĞİT, Sedat AKKUŞ, Emrah KESKİNDEN, Şükran
BEKAR, Songül ŞANLI, Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI, Mustafa KAYNATMA, Elif
ACAR YAŞAR, Rıdvan ÇAKMAK, Durmuş USLU, Alpaslan EKER, Bülent ÇİÇEK, Tekin
RAMA, Dursun YAVUZ, Nihat ÇETİN, Mehmet ÖKSÜZ, Mahir DAĞ, Ümit GÜLER,
Sedat ÖZER, Bekir DÖĞER, Mehtap ÜNLÜ.
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Ercan BARUTÇUOĞLU, Fatih AYDIN
--Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yaptı.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, gruplar adına mazeret belirtmek
isteyen var mı?
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ercan BARUTÇUOĞLU
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Fatih AYDIN ve Ercan
BARUTÇUOĞLU isimleri verildi. Başka? Başka yok.
Evet, arkadaşlar Fatih AYDIN ve Ercan BARUTÇUOĞLU arkadaşlarımızın mazeretli
olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul
edilmiştir.
Sevgili Fatih AYDIN ’ın amcası Erzurum’da vefat etti. Onun vefatı sebebiyle şuan orada.
Sevgili Ercan BARUTÇUOĞLU ’da geçtiğimiz hafta toplantımızda da bulunamamıştı.
Babası kovit, hastanede. Oda onun yanında refakatte diye biliyoruz. Hem Erkan Amcanın
genel sağlık durumuyla alakalı bir bilgi almak adına Sevgili Şamil YİĞİT’e söz verelim.
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis üyelerimiz. Ercan
Abimizin babası Erkan amcamızın genel sağlık durumu stabil. Kovitli olduğu için hava ve
teneffüslerini yapmakta, biraz saturasyon seviyeleri düşük. Hava tedavilerini alıyor. Genel
bakımları yapılıyor. Ona da refakatçi olduğu için, tek bir temaslı olacağı için Ercan abimiz de
ona refakat ediyor. Diğer kardeşleri de böyle bakımlarını olmasın diye, şey olmasın diye
Ercan abimiz yanında kalıyor. Genel durumu, sağlık durumu iyi. İnşallah sağlıklı bir şekilde
evlerine döneceklerdir inşallah, umut ediyoruz. Rabbimden şifa diliyoruz. Ama daha iyiye
gidiyormuş durumu.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İnşallah. Bu vesileyle başta Erkan
amcamıza, bütün hastalarımıza şifa dileyelim. Dualarımız onlarla.
Sevgili arkadaşlar faaliyet raporunun görüşülmesi münasebetiyle, görüşülecek olması
münasebetiyle faaliyet raporları esnasında gündem dışı konuşmaları da yapabilirsiniz deyip,
geçtiğimiz toplantı konuşturmamıştık. Birinci madde teklifler başlığında Mali Hizmetler
Müdürlüğümüzden gelen faaliyet raporumuz zaten. Dolayısıyla ben yerimi yasa gereği Sevgili
Emir BİRGÜN ’e bırakacağım. Gruplar adına muhtemelen söz verecektir faaliyet raporu
hakkında konuşmalar yapılmak üzere. Orada gündem dışı konuşmaları da notlayacağız,
dinleyeceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum ve Sevgili Emir BİRGÜN ’ü kürsüye davet
ediyorum.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan gündem dışı konuşmaları ne zaman
yapacağız.
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Faaliyet raporuyla ilgili görüşlerinizi
ifade ederken …
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Hayır gündem maddesidir zaten faaliyet raporu. Biz
gündemden önce konuşsak daha doğru değil mi gündem dışını?
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Hatırlamıyorum onu
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Hatırlamıyorum onu. Biz gündem dışını gündemden
önce konuşalım.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sıkıntı yok. Biz öyle yapalım.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Peki, siz bilirsiniz.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Değerli arkadaşlar, 2021 yılı faaliyet
raporunun görüşülmesi gündemine başlıyoruz. Herkese merhaba öncelikle. 2021 yılı faaliyet
raporunun okunmuş sayılmasını oylarınıza sunmak istiyorum. Bu konuda görüşü olan var mı?
Yok. Okunmuş sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle
okunmuş saydık.
Faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen arkadaşlarımız var mı? Bu konuda gruplar
adına yirmişer dakika, şahıslar olarak on dakika söz vereceğiz. Tabi ki çok kısıtlama getirmek
istemiyoruz ama
--Meclis Üyesi:
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Devam edeceğim. Çok kısıtlama getirmek
istemiyoruz. Ama herkes bu zamana uyarsa hepimiz için verimli bir toplantı olmuş olur. Az
önce konuşuluyordu, duydum. Nisan ayı gündem dışını da gündeme getirmek istiyor
arkadaşlar. İlk toplantımızda belediye başkanımız bunu aslında söylemişti. “Faaliyet
raporumuzla birlikte değerlendiririz” demişti. Bu şekilde de konuşuldu ama herhalde bazı
arkadaşlarımız duymamışlar. O yüzden bende sizlerin sözünü çok fazla müdahil olmak
istemeyeceğim. İsteyen arkadaşlar öncelikle gündem dışı, sonrasında faaliyet raporu hakkında
görüşlerini dile getirebilirler. Söz almak isteyen arkadaşımız var mı gruplar adına? Buyurun
Şamil Başkanım.
--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Abi faaliyet raporunun videosu var ama onu yayınlayalım
istersen çıkmadan önce.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Bu arada faaliyet raporuyla ilgili Şamil
Başkanım bir uyarı geldi. Kusura bakmayın. Bir saniye. Faaliyet raporuyla kısa bir hazırlık
videosu hazırlamış arkadaşlarımız. Emek vermişler. Onların bir sunumunu yapmak istiyorlar
İzninizle eğer, uygun görürseniz. Buyurun arkadaşlar.
Faaliyet raporumuzun sunumu da bu arada grup sözcüleri kadar sürüyormuş, yirmi dakika.
Bir dakika ek süre verdik onlara.
*Faaliyet raporunun slayt gösterimi (21 dakika)
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: 2021 yılında gerçekleştirilen bu etkinliklerde
emeği bulunan arkadaşlarımıza, karar alanlara hepsine teşekkür ediyoruz meclis grubumuz
adına.
Arkadaşlar faaliyet raporunun bir sunumunu da izlemiş olduk. Şimdi parti gruplarına söz
vermek istiyorum. Sanırım ilk söz Şamil Başkan sizindi. Buyurun.
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkan, çok değerli meclis, daire
müdürlerim, çok kıymetli Gemlikli hemşerilerim. Ak Parti grubu ve şahsım adına söz almış
bulunmaktayım.
--Meclis Üyesi: Işığı açsınlar …
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--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Tamam. Işık, ışıklandırmayı bu tarafa doğru
yaparsanız. Şimdi Başkanım en son Osman Başkanla birlikte de gruplar adına söz alırken
grup öncesi değerlendirmesi yani gündem dışı konuşmalarımızı bir sonraki oturuma, aynı
zamanda şeylerimizi yapacağımızı dedik ama ben bir gündem dışı olarak değerlendireceğim.
Bir de hakkımı performans değerlendirmesi olarak iki kez kullanmak istiyorum. Çünkü
geçen dönemde ki, bir önceki mecliste hakkımızı kullanırdık eğer böyle olacağını bilseydik.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sorun yok. Size iki konuda da söz
vereceğimizi dile getirdik. Rahat olun. İstediğiniz kadar konuşabilirsiniz.
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yani bunu burada dile getirmek istiyorum.
Demokrasinin gerekliliğini yapıyoruz zaten. Demokrasi söz vermekle birlikte onun
gerekliliğini yapıyoruz.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Mutlaka. Dileriz geçmiş dönemlerde olduğu
gibi gelecek dönemlerde de benzeri devam eder.
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Kesinlikle demokrasinin gerekliliği olarak ta
sözlerimizi alıp inşallah bizde kesilmeden, araya girilmeden sözlerimizi tamamlayıp bizde
yerimize geçeceğiz.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Gerekli uyarıları yaparız. Rahat olun.
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Evet yani gerekli uyarıları tabi ki yaparsınız ama
biz böyle yine ikili konuşmaya gideceğiz Başkanım. Bismillah derken başlangıç bile böyle
başlayacaksa demokrasinin gerekliliğinde sıkıntı var demektir.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Peki, ben geri alıyorum söylediklerimi. Devam
edin.
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Evet, kıymetli hazirun gündem öncesi
değerlendirmelerimizi yapacak olursak payitaht şehrimizin Osmanlının başkenti 06 Nisan
Osmangazi’nin Anma ve Bursa’nın Etkinlik Gününü geçmiş günlerde kutladık. Bursa’nın
kurtuluşu kutlu olsun.
Evet, yine geçen mecliste gündem dışı konuşmalarımızın bir tanesini ele alırken buradan
rahmeti rahmana kavuşan 5 Nisan’da Avukatlar Gününde Özgür Abiyi de anmadan tekrardan
geçemeyeceğim. Allah mekânını cennet etsin. Ailesine sabırlar versin diliyorum.
10 Nisan Polis Teşkilatımızın gününü kutlarım. Güven ve huzuru sağlayan polislerimizin
Polis Haftasını kutluyor, şehit polislerimize rahmet, gazi polislerimize şükranlarımızı
sunuyorum.
Cumhur İttifakımızın Milliyetçi Hareket Partisi kurucu lideri, büyük devlet adamlarından
merhum Alpaslan TÜRKEŞ’e Allah’tan rahmet, mekânı cennet olsun. Makam-ı âli, ruhu da
şad olsun.
Güreşte göğsümüzü kabartan geçmiş aylarda, ay yıldızlı formamızı taşıyan ve bizleri
derecelendiren güreşçilerimizi tebrik eder, teşekkürlerimizi sunarız.
Türk Dünyası Kültür Başkenti kapsamında nevruz kutlamaları coşkuyla kutlandı.
Gemlik’te bu coşkuyu hep birlikte yaşarken üzüldüğümüz bir kısım ama teşekkürü de
unutmayacağım. İki kişiyi de ben buradan söylemek istiyorum. Biri Sevgili Sedat AKKUŞ
kardeşim, diğeri de Osman DURDU Başkanımız. Onların katılımlarından dolayı da teşekkür
etmeyi de buradan bir borç bilirim.
Geçtiğimiz günlerde yine fakir babası olarak bilinen Gemlik’imizin sevilen iş
adamlarından Faruk GÜZEL Abimizi ebediyete uğurladık ve Büyükşehir’imizin Gemlik
içerisinde bulunan iskelenin ismini ölümsüz olarak yaşatmasını istediğimiz ve biliyorsunuz
Faruk abimiz geçmişte daha çok nakliye işleriyle yapıyor. Uğur Başkan da çok iyi bilir
Gemlik’te birçok limanda nakliye işini çekmiş ve iskelenin adıyla özdeşleşmiştir. Ailesinin
rızasını alarak oranın da isminin de Faruk GÜZEL İskelesi olarak değiştirildi ve müjdesini
aldık. Bunları da söylemek istiyorum.
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Tek yürek olduk. Gemlik’te bayrakları donattık. Gemlik Sporu destekleme noktasında
Gemlik Spora destek olduk. Zaman zaman maçlarına gittik. Zaman zaman üzüldük. Zaman
zaman da sevindik. İnşallah Gemlik Sporumuzu daha iyi yerlerde, daha yükseklerde görmeyi
arzu ediyoruz.
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Gününde öncelikle, Çanakkale Şehitlerini Anma
Gününde Türkiye ve tüm dünyaya ölümsüz bir eser olan 18 Mart 1915 Çanakkale
Köprüsünün açılışı gerçekleşti. Hani derlerdi ya “maziden atiye” hepsini gerçekleştirmiş oldu.
Eski çalışmaların yapılmış olduğu ve bu vesileyle eski çalışmalarından sonrada açılışının
gerçekleşmiş olduğu ve 18 Mart’ta da gerçekleşmesinden dolayı şehitlerimize, gazilerimize ve
geçmişte ahirete intikal edenlere Allah’tan rahmet diliyorum.
Birkaç bilgilendirme de yapmak istiyorum. Mecliste konuşmuş olduğumuz sadece bilgi
mahiyetinde Büyükşehir Belediyemizin Gemlik’te ki Büyükkumla mahallesinde altyapı
çalışmalarının ve kanalizasyon çalışmalarının devam etmekte olduğu, Çarşı deresi
malumunuz üzere biliyorsunuz sıcaklar başladığında ilaçlama ve temizlik çalışmalarının
yapıldığı, Karsak deresinin tekrar denize açılan kısmında kepçelerle biriken çamurların ve
pisliğin temizlenip ilaçlama çalışmalarının yapıldığı, Büyükşehir Belediyesinin ara vermiş
olduğu, zaman zaman da Gemlik’te gündem olarak getirmiş olduğumuz Terme Kaplıcasına
tekrar başlandığı, İnşallah ta hızlı bir şekilde çalışmaların devam edilip bitirilmesi bunu
söylemek istiyorum buradan. Yani yarım kalan çalışmalarını şuan faaliyete alındığı ve
çalışmalara devam edildiğini söylemek istiyorum. Büyükşehir’in yine faaliyette olmadığını
ben biliyorum sadece bilgilendirme için yapıyorum. Onu da söyleyeyim. Geçen dönemlerde
burada konuşurken Büyükşehir’in faaliyeti değil, bilgilendirme olarak yapıyorum. İlk
toplantıda yapacaktık ama bugüne nasip oldu.
Eski Kaymakamlık binasının olduğu yerde Millet Kütüphanesi olarak kullandığımız
kütüphaneyi çocuklarımız ve gençlerimizin üniversitedeki öğrencilerimizin yaşayan
kütüphane kullanması için tadilata alındı. Ben de meclis grubuna bu tadilat sonucunda nasıl
bir şey olduğunu görsellerle sizlere de atarım. Sizlerde bakarsınız. İnşallah eksik ve
desteklerinizi bekliyorum. Bu konuyu da söylemek istiyorum.
Evet, yine Ramazan’ın manevi huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. “Başı rahmet, ortası mağfiret,
sonu cehennem azabından kurtuluş” dediğimizin Ramazan ayında bulunmaktayız. İsterdik ki
Ramazan’ı birazcık daha coşkuyla, şevkle, heyecanla yaşamak isterdik. Uğur Başkan’da
özellikle bizlere söylemiş olduğu, Çağrı Bey’e de görevlendirmiş olduğu bu coşkuyu bizlerde
pandemiden sonra ilk defa bu coşkuyu yaşayacağız. “Bu coşkuyu her birlikte gelin
yaşayalım” dediğimizde “gerekli çalışmaları ben arkadaşlara söylüyorum, talimatları
veriyorum yapılsın” Bu çalışmaları biz Gemlik’imizin sahil kısmında, denize olan kısmında
geçmiş dönemlerde de pandeminin haricinde yapılması gerektiğini dile getirdik. Bu coşkuyu
birazcık daha manevi huzurumuzu yaşarken bölgesel olarak değil de Gemlik’in bütün
kentinde yaşamayı ve bütün şehrinde yaşatılmasını isterdik. O konuda ve diğer ilçelerin
merkezlerinde dağıtılan çorba ikramı, işe gecikenlere, otobüse binenlere. Geçen mecliste
konuşmuştuk. Birazcık daha belki yıkılan merkez camisinin orada Gemlik Belediyesiyle
birlikte bir çorba ikramları gerçekleştirilebilir. Bunu da buradan söylemek isterim.
Evet, şimdi gündem öncesi konuşmalarımı ben bitirmiş oluyorum. Şimdi şeylerle alakalı
özellikle ve özellikle bizim faaliyet raporu. Geçen meclisimizde de dile getirmiş olduğumuz
gibi ve bu faaliyet raporunun bizim vizyonu nedir? Misyonu nedir? Gelecek var mıdır?
Ruhunu konuşmuştuk. Süre geçen zarf içerisinde insanların aklıyla alay eder gibi, dalga geçer
gibi, yanlış olmasın. Ben buradan eleştirilerimi yapacağım. Sadece rutin belediyecilik yapmış
olmuş olduğumuz hizmetleri anlatmış olduk. 3 yıllık süre zarfında gelen çalışmaların hepsini
ele almış ve tek tek anlatmaya çalışmışız. Burnumuzun ve kapımızın dibinde olan TOGG
otomobil fabrikasını bile “milli değil, yerli değil” diye eleştirileri bu kürsüden haykıra haykıra
yapmışız.
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Yerli, milli ve kapımızın dibinde olan “yerli, milli, Gemlikli” dediğimiz, hani eleştirisini
hep birlikte yaptık. “Plakası bile 34 neyi konuşuyorsunuz” dediklerinde, o günkü katılmadığı
ve iftar yemeğinde plakaya baktığınızda “Yenilik Gemlik” diye geçiyor yani kapımızda.
Gemlik’in değerlerini anlatıyoruz faaliyet raporunun yine başlangıcında.
Zeytinin başkenti, Marmara’nın incisi, spor kenti, üniversite şehri, turizm kenti, liman
kenti, dünyaya açılan kapı. Asıl özellikle söyleyeceğim nokta dünyaya açılan kapı. Evet,
zeytinin başkenti Gemlik. Dünyaya zeytinle açılıyoruz. Ama dünyaya birde açılan kapımız
bizim Türkiye’nin rüyası TOGG buradan gidiyor. Dünyaya açılan kapımız TOGG buradayken
yapacağımız çalışmalarla, söyleyeceğimiz çalışmalarla eksik miyiz, değil miyiz? Milli
otomobilin heyecanını hep birlikte yaşarken, geri sayım başlamışken, 2022’nin son
çeyreğinde banttan ineceği ve banttan inmesini beklerken bunun %80 seviyesinde
tamamlanmışken biz kalkıp yerli ve milliliği tartışılır, bu mecliste bunları konuşulur hale
gelmiş bir durumdayız. Bir tabelayla birlikte başladı. Dursun YAVUZ Başkanın burada,
mecliste belediye meclisinde vermiş olduğu önergeyle hatta önergenin akabinde, önerge
tarihini de söyleyebilirim. Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. 10.02.2020 tarihinde bir önerge ve
çalışmayla birlikte bu çalışmayı Uğur Başkan’da çok güzel buldum. Hakikaten Marmara’nın
incisi, Gemlik’in başkenti, zeytinin çıktığı ve otomobilin gelmiş olduğu yer. Bu çalışmayı
heyecanla karşıladık ve yapalım dedik. Bizim sorduğumuz soru bir görselini dahi yapamamış
olduğumuz, 2020 Şubat ayından itibaren bu zamana kadar beklediğimiz ve önergenin de
kabulünü burada hep birlikte, oy birliğiyle kaldırdığımız ama takamadığımız faaliyete
geliyoruz, konuşuyoruz. Yine bu faaliyetin ardından konuşmuş olduğumuz Anıtkabir ziyareti.
Ardından da Külliyeye teşekkür, Hep birlikte burada oy birliğiyle hatta “gündem haline
getirmeyelim. Direk konuşalım. Direk oylayalım” demiş olduğumuz da direk oyladığımızı
çok çabuk unutuyoruz. Evet, şimdi otomobil buraya geldi mi? Gelmedi mi? Etkisiydi,
maketiydi. Biz otomobil bizim yanımızdayken, buradayken milliliğini ve yerliliğini tartışmak,
bu “Ak Partinin projesidir” demek 60 yıllık rüyaya hakaret etmek oluyor. Eskiden
yapılmayanları yıktırmak isteyen projelerin burada da tekrardan yapılmamasıyla. Belediye
Başkanının burada temsili önemli midir? Bence önemlidir. Ben buradan dile getiririm. Ama
yerli ve millilik tartışılmaz bizim gözümüzde ve tartıştırtmam. Çünkü bu sadece Gemlik’e
değer değil dünyaya değer katacak, ligde üstte tutacak ve dünyada ki sayılı kişiler arasına
katılacak bir programı biz buradan kötülemek ne bizim haddimize, ne Sayın Başkanın
haddinedir. Buradan söylemek istiyorum. Üç yıllık zarfında geldiğimiz projeye baktığımızda
huzur ve barışın kenti dile getiriyoruz ama hep olaylarla karşılaşıyoruz. Hep bakmış
olduğumuz olaylar, yaşadığımız olaylar bizi bizden daha öteye, ulusal basına ve dışarıya
taşımakta. Proje lansman tanıtımlarına baktık ruhu yoktur dedik ya. Geldiğimizden beridir ben
tekrar tekrar tekne parkını soracağım ama hala yapılmadığını tekrar üç yıldır ben anlatacağım.
Bu ruhu, bu vizyonu yaşayamayacağımızı göreceğiz.
Deniz ulaşımı evet hayallerimizi ediyoruz. Bu projeleri ben yapacağım demedim. Olsa
güzel olurdu diye söylediğimiz bir söylemimiz var. Olması için icra makamında oturan
kıymetli Başkan ne zaman icra edecek Belediye Başkanlıkla alakalı.
Evet, yine sahiller. Kumla sahilimizden bahsettik. Geçen dönemlerde mecliste de
gündeme geldi. Gemlik Belediyesinin elinden alınıyor. Bu Gemlik Belediyesi Kurşunlu
Sosyal Yaşam Merkezinin taahhüdü ve projesiyle birlikte bizim yapmış olduğumuz
lansmanlar toplantısında görmüş olduğumuz, seyrettiğimiz. Evet, Kumla’da bir hizmet
verildi. Verilmedi diyecek değilim ama Gemlik’e hizmet edildi. Yine bu hizmeti de hiçbir
yere gidilmiyor çalışmaları yapılacak. Kurşunlu bu hizmetten ne kadar yararlandı. Narlı bu
hizmetten ne kadar yararlandı.
Gemsaz, Kumsaz bu hizmetlerden ne kadar yararlandı. Karacaali, Büyükkumla sahil
şeridimiz sadece bizim 36 kilometreyi kapsadığı için bütününden yararlanma noktasında,
bakım ve onarım noktasında, daha tamirat-tadilat noktasında bile yapamadık.
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Evet, geçmiş dönemlerde yine söylemiş olduğumuz, eleştirilerde bulunmuş olduğumuz bu
projelerden bir tanesi Gemlik Marina projesi. Ben yapacaktım, yapmayacaktım, olsaydı güzel
olurdu projelerimiz. Biz bunların hepsini anlatsam sabaha kadar söylem olacak ama fazla
değerli vaktinizi de almak istemiyorum.
Bu lansman projelerinde yapmış olduğunuz tanıtımlarla alakalı yapacağınız icraatları
bekliyoruz. Kurum, kurum değerlendirmek yerine genel olarak değerlendirmeyi yapmak
istiyorum.
Yine şimdi projelerimizin hepsini Gemlikli mimarlar, Gemlikli mühendisler yaptı dedik
ama yapılan projeleri uygulama noktasında büyük sıkıntı çekiyoruz. Artan fiyat farklarını
söyleyeceksiniz. Doğrudur ama proje yapmaya engel midir? Değildir. Bir buçuk iki yıldır
pandemi var. Yine proje yapmaya engel midir? Hayır değildir. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz
orada çalışmalarını yaptı. Gerekli kurum, kuruluş, sokak hayvanlarına, şeylere dokunmak
istedi. Yani bu elimizde engel değildir ki proje yapmak istemeye, üretmeye.
Turizm kenti diyoruz. Tarihi, kültürel değerlerinden bahsediyoruz. Bizim
3.Cumhurbaşkanımızın yaşamış olduğu Umurbey sizce yeteri kadar değeri aldığına inanıyor
musunuz veya bunu değerlendirmek için Bursa’mız da Cumalıkızık dediğimiz bir nokta gibi
kültürel değerlerini yaşatacak, orayı da kapsayacak bir çalışmamız yakın zamanda olacak mı?
Geçen eleştirilerimizi yaparken bir ricam var diye bir projenin yapılmasını istemiştim
Gemlik’te. Lütfen yerlere sigara izmariti atmayın gibi. “Bu projeleri billboardlarda görmek
isteriz” demiştik. “Bu çalışmaları bizlerde takip edelim” demiştiniz ama biz söylesek te biz
yıkıcı muhalefet değil, biz yapıcı muhalefet için buraya geldik. Sizlere bu konuda destek
olmaya “bizler varız” dedik. Gemlik’in menfaatleri ve idealleri noktasında Ak Parti hiçbir
zaman Cumhur İttifakı olarak MHP ile birlikte sizlere zorda kaldığınızda, darda kaldığınızda
destek olamaya varız dedik. Özellikle Sosyal Konutlar projesinde siz oradan çıkamazken, siz
orada kalmışken Bursa Milletvekilimiz Sayın Zafer IŞIK’la birlikte yapılan Toki kanalıyla
sizlerin de protokolü onaylamasıyla birlikte yapılan hizmetleri unutmamak gerekiyor
hatırlatalım. Kavgayla, dövüşle bu meclisler çok çabuk gider. İnsanlar unutulur. Doğrudur.
Biz sizlere burada Gemlik’in idare ve menfaatleri noktasında hep yapıcı eleştiride bulunduk.
Hiçbir zaman yıkıcı eleştirilerde bulunmadık. Yine bulunmayacağız. Çünkü kaybeden
Gemlik, hiç bizim kısır kavgalara ihtiyacımız yok. Kazanan Gemlik olması lazım.
Şeffaf belediyecilik kapsamında özellikle geçmiş dönemlere bazen atıfta bulunuyoruz.
Belediye başkanlarımızı zikrediyoruz ama yapılan icraatları da hatırlatmak gerekir diye
düşünüyorum. Mali tablonun eleştirilebilir, gözlenebilir ve dönem, dönem belediye
sayfasından da paylaşılır haldeydi. Geçen mecliste de söylemiştik. Belediye mali tablosunun
paylaşımları bırakıldı. Ona dönülecek mi? Dönülmeyecek mi? Ben bir kez daha sormak
istiyorum.
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz, bugün geldik mecliste önümüzde birazdan da
oylayacağız. Evet, siyasi iradenin kullanmış olduğu ama işletemediğinde kapatın mantığının
gerçekten burada tezahürünü yaşıyoruz. “Gemlik’in neye ihtiyacı var?” diye sloganla birlikte
çıkmış olduğumuzda, Gemlik’in kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Gemlik’in tanınabilirliğe
ihtiyacımız var. Gemlik’in imarına ihtiyacımız var. Gemlik’in madde madde yazmışız. Dedik
ki işte spor kenti, zeytinin başkenti, kentsel dönüşüme ihtiyacımız olan bir müdürlüğü
aktarıyoruz, kapatıyoruz. Bir hevesle başladık. Başkanlığımızın idare edemediğiyle birlikte
bugün gelmiş olduğumuz ve faaliyetlerinde kullanmış olduğumuz sadece yedi tane kaydı
gözükerek, sadece yedi. Yedi kayıt varmış. Bu yedi kayıttan itibaren de geldiğimiz son nokta
üçüncü yılı da bugün meclisle birlikte müdürlüğümüzü kapatacağız ve bu müdürlükte İmar
Müdürlüğüne aktarılıp bütçesini böyle yapacağız.
Yani bu faaliyetlere gelmiş olduğumuzda işletemedik, kapatıyoruz. Belediyede yapmadığı
faaliyetleri, hizmetleri bu kadar konuşmanın, bu kadar anlatmanın çok fazla bir ideali
olacağını düşünmüyorum. Başından dediğimiz gibi bu faaliyet raporunun ruhu, bu faaliyet
raporunun ideali, geleceği, geçmişi kısa, orta, uzun vadede olmadığını görüyorum.
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Buradan faaliyet raporunu olumsuz bulduğumu söyleyip, sözlerimi tamamlamak istiyorum.
Toplantımız hayırlı olsun.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Şamil YİĞİT’e bizde çok teşekkür ediyoruz
değerlendirmeleri için. 19 dakika 25 saniye sürdü
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: 25 saniye alacağım var o zaman
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Evet, evet. Milliyetçi Hareket Partisi mi? Sayın
Osman DURDU buyurun
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın divan, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli
hemşerilerim, kıymetli değerlimiz belediyemizin bürokratları. İkinci olağan toplantımızın
gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Evet, Gemlik yoğun bir şekilde gündem yaşıyor.
Hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Toplantımızın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
4 Nisan bizler için, Milliyetçi Hareketçiler ve ülkücüler için çok önemli ve özel bir gün.
Bizde çok özel hatırası olan bir gün. Bizlerin yetişmesinde çok büyük emekleri olan merhum
başbuğumuzun Alpaslan TÜRKEŞ’in vefatıdır. Bu vesileyle kendisini rahmet, hürmet ve
minnetle anıyorum Mekânı cennet olsun inşallah. Bütün şehitlerimizi de rahmetle anıyorum.
Avukatlar Günü savunmanın, halkın sözü olan, halkın iradesini hukuk önünde temsil eden
Avukatlar Gününü özellikle kutluyorum ve bu vesileyle de çok kıymetli, çok değerli
arkadaşım Özgür AKSOY’u ve çok muhterem büyüğümüz Gemlik’imizin belediye
başkanlığını yapmış, örnek bir insan olmuş, hafızalarda yer etmiş olan merhum Nezih DİMİLİ
Beyefendiyi de rahmetle anıyor ve ailesine de tekraren başsağlığı ve sabırlar diliyorum.
Türk dünyasının kültür başkenti ilan edilen, İslam dünyasında çok önemli yer tutan, kültür
başkenti olan Bursa’mızın geçtiğimiz günlerde programının açılışı yapıldı. Bu Bursa’mızın
tamamına şeref vermiştir. Bu itibarla hayırlı uğurlu olsun diyorum.
Evet, faaliyet raporunu çok rutin ve rutinin altında bir faaliyet raporu maalesef izledik.
Ama her şeye rağmen emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Burada en çok
dikkatimizi çeken husus şu belediyemizin hesaplarında 30 trilyon para var. Belediyemizde
para var arkadaşlar. Bütün Gemlik kamuoyu da bunu böyle bilsin. Tabi ki bu 30 milyon, 30
trilyon paranın farklı hesaplarda olması hiç önemli değil. Gemlik’in temel meselesi ve ihtiyacı
kentsel dönüşümdür. Bu itibarla baktığımız zaman bu 30 milyon, 30 trilyon kentsel
dönüşümde biran önce kullanılmalı. Bakıyoruz dünden bugüne belediyede devamlılık esastır.
Vatandaşın yerini kamulaştırma kararı almışsın. Bu kararın bedelini ödemiyorsun.
Kamulaştırma kararını kaldırmıyorsun. Vatandaş bağırıyor. Canı yanıyor. Başka mülkiyeti
yok. Mülkiyet insanların en temel hakkıdır. Bu 30 milyon parayla bu kamulaştırmaları yapın
ve beraberinde Gemlik’in kentsel dönüşümüne de katkı sağlayın. Vatandaş mağdurdur,
üzülmektedir, dertlenmektedir.
Evet, geçen gün burada çok üzücü bir polemik yaşadık. Ben şahsen belediye başkanımıza
yani uygun bulmadığım bir tavır, bir hal yaşadık. Yani bir Sanayi ve Ticaret Bakanımızın
Gemlik’te ki bir sektör çalışanlarıyla, işçileriyle bir iftar yemeğine katılıyor olması
neticesinde niçin efendim belediye başkanının buraya çağrılmadığı temel problem konusu
oldu. Yani bununla alakalı bir dünya velvele ortaya atıldı. Bunlar doğru şeyler değil
arkadaşlar. Bunlar kesinlikle doğru şeyler değil. Veballi şeylerdir.
Evet, Türkiye’nin devrim niteliğinde diyebileceğimiz milli ve yerli otomobili olan TOGG.
Bununla alakalı planlama yapıldı. Binlik planlar, 1/5000’lik ve 1/25.000’lik planlar vardı. O
zaman, ilk zaman denildi ki bizim komisyon üyesi arkadaşımız.
“Ya bu binlik planı Gemlik Meclisi de onaylayabilir. Oylasın. Ne diyorsunuz buna”
dendiğinde evet üçüncü oturum gerekiyordu bu. Ben heyecanlanmıştım. Evet, Gemlik’in,
Gemlik’te yapılan Türkiye’nin devrim niteliğinde olan milli ve yerli otomobilinin bu meclis
tarafından binlik planlarının oylanması bizim için bir şeref vesikası olacaktı arkadaşlar.
Ancak her ne sebeptense belediye başkanımız Gemlik Belediye Meclisinin TOGG binlik
planlarının onaylanmasıyla alakalı bu lüzumu görmedi ve “hepsi Bursa’da olsun” dedi.
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--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Arzu Hanım, haklısınızdır, haklı olabilirsiniz.
Kendisi de biliyor zaten doğrusunu Osman arkadaşımız. Görüşmesine devam etsin
konuşmasına.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim. Yani buradaki temel şey şuydu
arkadaşlar söylenen. Bu bir tabi tercihtir Sayın Belediye Başkanının tercihidir o. Nedir?
“Üçüncü oturum yapmaya, gerek yok. TOGG’la alakalı, zaten bu yerli ve milli değil.”
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sayın DURDU
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Biz zaten
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Birinci oturumda da benzer şekilde giriş
yaptığınızdan dolayı yani bazen hani insanların bir bam noktası var. Oraya dokunuyorsunuz.
Ondan sonra bırakıyorsunuz onların sizin üzerinize böyle gelmesi. Lütfen siz
değerlendirmenizi yapın. Bak Arzu oradan bir şeyler söylemek istiyor. İsyan ediyor. Çünkü
söylediklerinizin içinde hatalı kelimeler, hatalı cümleler var.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bitti mi?
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Bitti mi derken kulağınızı kapatıp rahatsız
olduğunuzu düşündüğüm için söz verdim size buyurun.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sağ olun. Gemlik Belediye Başkanı anlaşılıyor ki, bugün
anlaşılıyor ki ve kendisi ifade etti ki “ne milli ve yerlisi. AKP’nin projesidir bu.” İfadesiyle
dün niçin binlik planlarının Gemlik Belediye Meclisi bu kararı almadığı zannı bizde oluştu.
Şimdi değerli arkadaşlar mesela milli ve yerli otomobil olan TOGG’un temel atma
etkinliğinde, programında Sayın Belediye Başkanı davet edildi. Çünkü bu bir protokoldür. Bu
bir resmi programdır. Nasip olur inşallah kendileri lütfederlerse inşallah bu gurur abidemiz
olan bu tesisin açılış kurdelesinin kesimiyle alakalı da bir protokol çerçevesinde Sayın
Belediye Başkanı davet edilecektir. Ancak Sanayi ve Ticaret Bakanı Gemlik’te bir iftar
yemeğine katılıyor. Evet, belediye başkanını davet edebilir, etmeyebilir. Her gittiği iftar
yemeğinde, her gittiği ilçede, ilde belediye başkanı mı davet ediyor Sanayi Bakanı.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sanayi Bakanı devleti temsil ediyor. Mutlaka
ilgili belediyesini davet etmesi şık olurdu, doğru olurdu diye düşünüyoruz.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bu bir tercihtir.
--Meclis Üyesi:
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bilmiyorum.
--Meclis Üyesi:
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bilemiyorum. Katılımından bahsediyorum.
--Meclis Üyesi:
--Osman DURDU Meclis Üyesi: O daha bir ilginç durum yaratır. Yani özel sektör
diyebiliriz kısmen. Peki, bunu sen niçin Ak Partiye, hükümete, devlete, TOGG’a mal ettik
bunu. Olabilir mi böyle bir şey yani? Bu tamamen bir manipülasyondur. Halkı yanıltmaktır
bu. Evet, temel atmaya çağrılmasaydı katiyen ve katiyen karşı çıkardık buna. Evet, bizi temsil
eden Gemlik Belediye Başkanıdır. İsim önemli değildir burada. Açılışta da hata yapılamaz.
Bu kabul edilebilir değil zaten yani. Ama Gemlik Belediye Başkanı Gemlik’te yapılmış olan
Türkiye’nin en iddialı devrim projesine sahip çıkmıyorum diyebilir mi? Bunun nasıl bir izahı
olabilir.
--Galip GÜR Meclis Üyesi: Osman Başkan Belediyeyi çağırdılar mı?
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Hayır
--Galip GÜR Meclis Üyesi: Açılışa da çağırmadılar
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet çağırmadılar.
--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım bizde girebiliyor muyuz?
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Gerek yok Emrah
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Şimdi herkes kendini biliyor arkadaşlar.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Gerek yok arkadaşlar
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--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Yani birbirine karşılık yapmayın. Onlarda birer
cümle söylediler. Geri aldılar. Biliyorlar eksikliklerini.
--Meclis Üyesi:
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sence doğruysa sen de müdahale edebilirsin.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Biz bunu problem yapmadık. Gayri ihtiyari olmuş
olabilir. Zaten özür beyan edildi. Protokoldü bu. Kaldı ki zaten yani İl Başkanımız vardı
vesair.
Şimdi Gemlik’te evet, bir önerge verdik arkadaşlar. Dedik ki ya burası şehirdir. Gemlik’in
en uzun bulvarıdır. Caddesidir şu dereboyu. Minibüs garajından tutalım efendim kabristana
kadar. Kuvayı Milliye Bulvarı kabul edildi hep birlikte. Gemlik Belediye Meclisimiz,
Büyükşehir Belediyesi oy birliğiyle kabul edildi. Ama arkadaşlar gelin görün ki 2 yıldır biz
anıtı koyamadık oraya ya. Bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir şeydir yani? Gittik çarşı
meydanına kurumuş, kurutulmuş bir ağacın tepesine keloğlanı koyduk. Böyle bir kel alaka
ama gel gelelim Kuvayı Milliye Bulvarında, Kuvayı Milliye bu kadar bizim için varlık
meselesi olan bir şeyi koyamadık ya. Bir çalışma yapıldı. Bir çalışma yapıldı. Ya Kuvayı
Milliyenin bir ruhu var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir ruhu var. Bir duruşu var. Bir
ritüeli var. Bakıyorsun o ritüel yok o sembolde yani. Bunu yapan sanatçıysa nasıl bir sanatçı.
Bunu gören belediye idaresi nasıl bu konuya, hele hele Cumhuriyet Halk Partili bir belediye
yani. Ben bu işin ilk fırsatta olabileceğini düşünüyordum. Vallahi heyecanla olacağını
düşünüyordum ama bunda da yanıldık.
Evet, Denetim Komisyonu toplantısını tamamladı. Denetim Komisyonu raporu
hazırlandı. Buraya lütfen Belediye Meclisimiz ve Değerli Hâzirun ve Gemlik halkı dikkatle
dinlemesini rica ediyorum. 26 Temmuzda denetim komisyonu üyesi arkadaşımızın verdiği
bilgiye göre, 26 Temmuzda Kumla sahilleriyle alakalı bir 6 adet WC, 6 adet duşa kabinle
alakalı 21/f yani Devlet İhale Kanunun 21/f maddesine göre acilen, bir zaruret var. Acilen
yapmamız gerekçesiyle yani bir WC’nin aciliyeti, bir duşa kabinin aciliyeti evet olabilir ama
ya bu mudur yani sen yani nasıl bir şey bu? Bir yıldır niye yapmamışsın bunları? Ve açık
ihale olmaksızın, pazarlık usulü teklif alınmış, verilmiş. İşin en ilginç tarafı da şu arkadaşlar.
İlgili firma 26 Temmuz 2021’de sözleşmeye imzayı atmış. İşi almış. Ertesi günü belediye işi
kabul etmiş. Nasıl oldu bu? Ne zaman oldu bu? Yani anlatabiliyor muyum? 26 Temmuz
2021’de sözleşmeye gelmiş firma, işi almış. 27 Temmuz ertesi günü de belediye işi kabul
etmiş. 500 milyonluk iş. Özür dilerim 500 bin liralık. Yarım milyonluk iş. Bu çok vahim bir
şey. Üzücü bir şey bu. Eğer böyle bir şey varsa bunun izahını yapın. İnşallah temenni
ediyorum ki yanılgı vardır. Özür dilemekten mutlu oluruz. Bu bizim için suizan olsun. Ama
cevap bekliyoruz yani.
Evet, gündemimizin birinci olağan toplantıda Sayın Belediye Başkanının her nedense
kendi iradesiyle komisyondan çekip gündem maddesi haline getirmiş olduğu ve geçmişte
muhalefetteyken Sayın Başkan İlçe Başkanıydı.
Bizde İlçe Başkanıydık. Burada değerli meclis üyesi arkadaşlarımız var. Rahmetle
anıyorum Özgür AKSOY’un. Emir BİRGÜN’ün şurada imzalar arkadaşlar. Bu neyin
imzasıdır arkadaşlar? Geçmişte, o dönemlerde muhalefet partileri olarak müştereken İdare
Mahkemesine başvurmuş olduğumuz dilekçenin evrakıdır. Özür AKSOY’u rahmetle
anıyorum. Ruhu da ızdırap duyuyordur bundan dolayı.
--Meclis Üyesi:
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Geleceğim oraya. Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Mert
DİMİLİ, Songül ŞANLI, Fatih BULUK, Mustafa KAYNATMA, Osman DOĞAN, Gökhan
KÜÇÜK, Emrah KESKİNDEN, Adil TEPE, Cemal KURT, Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI,
Uğur SERTASLAN ve Osman DURDU’ nun imzalarıyla İdare Mahkemesine dilekçe verdik.
Neydi bu dilekçe? O dönemlerde
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--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Başkan bunun faaliyet raporuyla ilgisi var mı?
Ben anlayamadım da. Yani gündem maddesini mi konuşuyoruz, yoksa faaliyet raporunun
içerisinde 2021 yılında gerçekleştirilen
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Güzel
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Belediyenin bir etkinliği mi?
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Merak mı ettin?
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Yo anlayamadım sadece.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam. Bu gündem
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Gündemi konuşmuyoruz da o yüzden
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam sen nasıl istiyorsan öyle anla.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Ben değil. Salon en iyi şekilde yani
gündemimizde bizim faaliyet raporunun değerlendirilmesi var. Siz de bu konuda söz
aldığınızı dile getiriyorsunuz. Ben mi hala anlayamadım? Siz mi anlatamadınız?
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Dinlersen anlayacaksın.
--Meclis Üyesi:
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Dinlerse anlayacak. Anlıyor işine gelmiyor.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: İşime gelmiyor diye bir şey yok. Ben sana
hiçbir zaman saygısızlık etmemeye çalışıyorum. Etmemde ama sizde konuşurken lütfen
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Hani geçen hafta da benzerini Uğur
Başkanımıza yaptınız ve bu şekilde siyaseten belki adım attığınızı düşünüyorsunuz ama bana
göre de biraz puan kaybediyorsun Sayın DURDU
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Çok teşekkür ederim Emir Bey.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Rica ederim.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sağ olun efendim, sağ olun
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Dinliyorum sizi dikkatle.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: İyi dinleyin ama
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: İyi dinliyorum tabi ki
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tabi ki. Değerli arkadaşlar evet neydi bu?
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Gündeme dönelim yalnız lütfen
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bin dönümlük bir arazide %2,91 DOP alınmış. Bu tabi o
tarihlerde Gemlik kamuoyunu çok rahatsız etti. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar
bunu takip ediyorlardı ve dolayısıyla herkesi rahatsız etti. Nedir rahatsız eden? “Nasıl olurda
siz vatandaştan %40’a kadar DOP alırken, bir holdinge ait olan bin dönümlük arazide nasıl
olurda %2.9 DOP alırsınız” şeklinde bir rahatsızlık vardı. O dönem sağ oluşun Sayın İlçe
Başkanı ve değerli meclis üyesi arkadaşlarımız da birlikte bu konuya çalışma yaptık ve
çalışmanın temel nüvesi şuydu.
Tabi bu o bin dönümlük arazide yapılan 18 uygulamasına temel teşkil eden encümen
kararı tam bir kanunsuzlukla beraber hukuka aykırıydı. Biz o günkü bin dönümlük arazide 2.9
DOP’a temel teşkil eden encümen kararının iptaliyle alakalı dava açtık. İdare Mahkemesi
ehliyet yönünden bizim dilekçemizi reddetti. Tamam, yani dedi ki “bu davayı ancak
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sayın DURDU,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Belediye Başkanı açabilir dedi.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sayın DURDU bir dakikanızı rica ediyorum.
Bir şey danışmam gerekiyor. Arkadaşlar gündemde uygun mu?
--Meclis Üyesi: Gündem dışı oluyor Başkanım
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Hayır gündem dışı değil.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Gündem dışı
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Gündem dışında da
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Rahatsız mı oldunuz?
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--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili:
Gündemdeki bir konuyu konuşuyor.
Gündemimizde olan bir konuyu burada değerlendirmeye açıyoruz şimdi
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bunları da iyi dinleyin arkadaşlar. Niçin bu yaklaşımları
yapıyorlar? Neden efendime söyleyeyim provoke eder gibi bir yaklaşım gösteriyorlar?
Buyurun konuşun. Ben sustum.
--Galip GÜR Meclis Üyesi: ….gündem maddesi….
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Gündem konuşuyoruz.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Başkanım, tamam devam et. Buyurun.
--Meclis Üyesi:
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Evet, tamam buyurun Sayın DURDU. Sayın
DURDU devam edin. Ben sadece meclis gündemimize göre hareket edilmesinden yana tavır
alıyorum
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Yani lütfen yapmayın yani artık. Gündem dışı
konuşuyorum. Faaliyet raporu konuşuyorum.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Yani şimdi şöyle bu gündemde olan yani
meclis gündemimiz olan bir madde. Siz gündem dışı konuşmayla birlikte 2021 yılı faaliyet
raporunu değerlendirmek üzere söz aldınız. Bunu da siz konuşmanızın başında dile getirdiniz.
Bu konuda söz aldım diye. Ben de karıştırmayın tekrardan söz alabilirsiniz o madde de diye
bir kez daha söz verebiliriz. Zaten de alacaksınız da. Buyurun.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın BİRGÜN sizin iyi bir provokatör olduğunuzu
biliyorum
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Provokatör mü?
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Biliyorum gerek yok yani
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Bu bir hakarettir yalnız. Geri almanı istiyorum.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Almam
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Almayabilirsin. Ben de ne şekilde
davranacağımız
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Dava aç
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Ne demek provokatör ya. Ne demek
istiyorsunuz.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Yaptığın o
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Kim provokatörlük ediyor? Ben seni
uyarıyorum ve salona da sordum bunu.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Döveydin bari
--Meclis Üyesi:
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sana da çokta güzel yakıştı.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim Emir Bey. Sağ olun, çok sağ olun.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Dinliyorum sizi buyurun.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Çok sağ olun.
--Meclis Üyesi:
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Müsaade etmiyor kardaş.
--Meclis Üyesi:
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Dava açabilir, şikâyetçi olabilir. Sıkıntı yok. Evet,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: İnsanız biz. Yüz yüze bakıyoruz. Dava açmak
kolay ama yüz yüze bakmak biraz daha zor Sayın DURDU. Buyurun
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Müsaade eder misiniz konuşayım?
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Buyurun sana veriyorum sözü.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi o günün tarihindeki dünün
ilçe başkanı, dünün muhalif ilçe başkanı bu onurlu iradeyi gösterdi. Birlikte dava açtık. Ama
arkadaşlar davanın temeli neydi? Bu bin dönümlük arsa içerisinde 112 dönüm yola cephesi
olmayan, yolsuz bir parsel vardı.
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Biz bu yolsuz parseli ve buna temel teşkil eden encümen kararıyla alakalı iptal davası
açtık. Ama bugün Başkanın gündeme çekmiş olduğu gündem maddesinde ne var? Dün iptal
dilekçesi yazmış olduğumuz yolsuz parsel 112 dönüme yol yapmak var.
--Meclis Üyesi:
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Belli oluyor kimin olduğu
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam, tamam Başkanım edeyim.
Dün açmış olduğumuz davada Sayın Başkan hatırlıyorsun değil mi? Tamam. Neydi? O bin
dönümlük arazi içerisinde 112 dönümlük yola cephesi olmayan, Planlı Alanlar ve Mekânsal
Alanlar Yönetmeliğine aykırı bir şekilde yapılan bir parseli temel teşkil eden encümen
kararının iptaliydi. Doğru mu? Tamam.
11. Madde ne Sevgili Başkan? Tamam.
Burada 11. Maddeyi gerekçe kılan bir talep dilekçesi var. Ne diyor talep dilekçesinde
“cephe hattı belirsiz kalan 101 parselin imar planına uygun hale getirilmesi” diyor. Nedir
cephe hattı belirsiz demek?
--Meclis Üyesi:
--Osman DURDU Meclis Üyesi: O parsele mi? Bakarız.
--Meclis Üyesi:
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam. Teşekkür ederim. Ben konuşmalarıma bu
itibarla burada söz veriyorum. Özür dilerim. Sağ ol.
Şimdi burada tabi şu var Sevgili Başkan güzel. Velev ki bu değil. Dava açma hakkımız bu
şeref size ait. Tamam. Kolay gelsin. Selamlar.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Değerli arkadaşlar teşekkür ederiz Sayın
Osman DURDU. Ya ben anlayamadım. Anlayamadığım için de değil. Sizlere sordum şöyle
sordum arkadaşlar, meclis üyesi arkadaşlarıma. Özellikle muhalefet partisinde ki
arkadaşlarım. Gündem maddesindeki bir konuyu mecliste görüşmeden hakkında yorum
yapmak doğru mudur? Bu konuda uyarılar yaptığımda bana provokatör dedi Sayın DURDU.
--Meclis Üyesi:
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Küçüğümdür. Yok, dava açmam. Yüzüme
bakıp ta “merhaba Emir Abi” dediği günleri hatırladığım için açmam. Yani sonuçta burada
birlikteyiz. Ben bugüne kadar 36 yıllık ticari hayatımda hiç kimseyle davalık olmadım.
Siyaseten burada belediyede aldığımız bazı kararların dışında kimseye dava açmamış bir
insanım. Gündemimize devam ediyoruz arkadaşlar. İyi Parti temsilcisi Sedat AKKUŞ
arkadaşımız.
--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sevgili Başkan, kıymetli meclis üyeleri, değerli
katılımcılar. Bende hepinizi İyi Parti grubu ve şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Benden önceki konuşmacı arkadaşların iyi niyet ve temennilerinin hepsinin tamamına
katılarak fazla sözümü uzatmak istemiyorum.
Faaliyet raporuyla ilgili de tabi ki 2019,2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da hiç
kimseyi etnik kimliği ve inancı üzerinden ayırmadan, eşit yurttaşlık haklarıyla beraber
yaptığınız güzel hizmetler var bu faaliyet raporunda.
Mesela; öğrencilere verdiğiniz destekler çok kıymetli. Belediye evlerini öğrencilere
açmanız, her yıl ilkokula yeni başlayan öğrencilere yaptığınız çanta ve kırtasiye yardımları,
yakında üniversite içinde temelini atacağınız öğrenci merkezi, engelsiz taksi, hasta nakil aracı
çok kıymetli. Bununla ilgili ben defalarca çok övgü dolu sözler aldım. Kendi yakınlarımız da
bizzat kullandı. Yani gerçekten paha biçilemeyecek bir hizmet. O duruma düşenler
anlayabiliyor sadece tabi ki.
Coşkuyla kutladığımız milli bayramlarımız keza o şekilde. Alanlara sığmayan konserler.
Salonlara sığmayan tiyatrolar. Pandeminin etkisinin azalmasıyla beraber bu alanda Kültür
Müdürlüğümüz güzel işler yapmaya başladı. Onları da bir kere daha tebrik ediyoruz.
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Halk büfeler yine aynı enflasyonun yüzde yüzü geçtiği bu zor dönemde yurttaşlarımızın
kaliteli gıdaya uygun fiyata ulaşabilmesine olanak sağlayan güzel, taraflı tarafsız herkesin
takdirini toplayan bir durum.
Yine geçtiğimiz aylarda belediye personelimize yapmış olduğunuz Türkiye ortalamasının
üzerindeki zamda keza aynı şekilde, taraflı tarafsız herkesin memnuniyetini uyandırmış
durumda. Bu bağlamda sosyal belediyecilik kapsamında daha birçok iş yapılmıştır. Bunlar
içinde teşekkür ediyoruz.
Faaliyet raporuna mali açıdan baktığımızda belediyemizin mali performansını gayet iyi
şekilde düzelttiğinizi görüyoruz. Önümüzde bulunan iki yılda da bu güzel mali tabloyla
beraber Gemlik’imizin vizyonunu değiştirecek projeleri de hayata geçireceğinizden eminiz.
Bu faaliyet raporunda emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Alacağımız kararlar
Gemlik’imize hayırlı olsun.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Teşekkür ederiz Sayın Sedat AKKUŞ.
Arkadaşlar bir öneri geldi içerideki havayı tazelemek adına. Grupların sözleri bitince bir 10
dakikalık ara vermeyi. Eğer uygun görürseniz 10 dakika ara vermek istiyorum kişisel
görüşlere geçmeden önce. Peki, 10 dakika artı 5, 15 dakika.
II. OTURUM
--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Değerli meclis üyeleri, kıymetli hazirun 2022 faaliyet
raporumuzu görüşmek üzere grupların sözleri tamamlandıktan sonra geçen toplantının
gündemini teşkil eden ağırlıklı ve tartışmalara neden olan TOGG fabrikasıyla ilgili söz almış
bulunuyorum. Tabi o gerginliğin başlamasının müsebbip ve sebeplerini tek tek ben burada
zikretmeyeceğim. Ama Sayın Şamil Başkanımın “Başından beri siz bu projeyi
sahiplenmediniz karşıydınız” sözü üzerine bunun hem belediyemiz kayıt ve belgeleri
kapsamında, hem de hakikaten, gerçekten kalbi olarak doğru olmadığını düşündüğüm için söz
aldım. Bu noktada belediyemizin hakikaten TOGG’un ilk kuruluş günlerinden itibaren
TOGG’un önemini kavradığını bunun milli proje olarak da gördüğümüzü her türlü ilişkimizi
de buna göre belirlediğimizi zikretmiştim. Burada öncelikle TOGG Fabrikasına bunu
Facebook’ta yayınladım. Biz Ağustos ayı içerisinde, ben Temmuz ayı içerisinde 2021’de
Liviv’deki Kardeş Şehir görüşmelerine giderken, TOGG’a yazmış olduğumuz resmi
mailimizden bir örnek vermek istiyorum. Biraz vaktinizi alacağım. Kusura bakmayın. Şöyle
başlıyoruz. Broşür ve belge talebidir.
“Sayın Yetkili,
Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyorum. 8-11 Temmuz tarihleri
arasında Ukrayna Liviv kentine Kardeş Şehir ön görüşmesi yapmak üzere Belediye
Başkanımız tarafından görevlendirildim. Gemlik ilçemizin tanıtımı için özel limanlarımızdan
ve diğer fabrikalarımızdan broşür belge temin ettim. Gemlik’imizi en değerli markası olacak,
Gemlik’imizin en değerli markası olacak TOGG’un da ilçemizin prezante edilmesinde, bu
yolla markanızın tanınırlığının katkı sağlamak ve ülke ekonomimize de fayda sağlamak
amacıyla tarafınızca uygun görülür ise, varsa basılı evrak ve broşür temin etmek istiyorum.
TOGG fabrikasının Gemlik’te kurulmasından gururluyuz. Ve bu gururu yabancı
mevkidaşlarımızla paylaşmak isteriz. Eğer mümkün ise Perşembe sabahına kadar
belediyemize basılı evrak, tanıtım materyali ve cd ile broşürlerin gönderilmesini ya da
Kocaeli’de bulunan şirket merkezinden temin etmemizi arzu etmekteyiz. Durumu
takdirlerinize sunuyorum. Selam ve saygılarımla.
Av. Mert DİMİLİ
Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı”
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Hakan ÖZEREN TOGG Fabrikasının tüm medya ve basın işlerinden sorumlu yetkilisi.
Bana verdiği cevap;
“Merhaba Mert Bey,
Nazik mailiniz için teşekkür ederim. Şirketim adına çok teşekkür ederim. Sizin de
yakından takip ettiğiniz gibi TOGG henüz üretim tesisleri inşası devam eden bir şirkettir. Her
ne kadar ön gösterim araçları tanıtılmışsa da, bunlar nihai ürünler olmadıkları için henüz bir
broşür ya da tanıtım CD’si üretilmemiştir. Bu tür tanıtım ürünlerinin tamamını
otomobilimizin pazara çıkmasıyla birlikte üreteceğiz.
Ancak dilerseniz oldukça iyi bilgi ve görsel içeren İngilizcesi de mümkün olan bulunan
Web sitemizdeki bilgileri paylaşabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda
başarılar dilerim. Saygılarımla.”
Hakan ÖZENEN
Aynı gün cevap vermiş bana. Ben çok teşekkür ederim. Zaten yine cevap veriyorum 1 gün
sonra. “Zaten Gemlik tanıtım kitapçığımızda yeni bastırdığımız, 1 sayfayı sizin internet
sitenizden alıntı yaptım. Bu broşürü muhataplarıma vereceğim. İzniniz olursa bu çıktıya yer
veriyorum. Selam ve saygılarımla.” demişim ve izin almışım. TOGG Fabrikasının broşürünü
ilk ben bastırmışım, biz bastırmışız Gemlik Belediyesi olarak. Tanıtım ve uluslararası
anlamda bir tanıtım yapmak için. TOGG’tan önce bastırmışız. Evet. Dönüşte de hem
meclisimize, meclis tutanaklarından okuyacağım. Ağustos ayı meclis tutanağında size nasıl
arz etmişiz durumu.
Evet. Sayın Başkanım, meclisin tatilde olmasından da istifadeyle Türkiye-Ukrayna
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında, Liviv Kenti Türk İş Adamları Derneği’nin
davetiyle, burada Liviv Kentinin özellikle tatil destinasyonu olarak gören Antalya, Bursa,
Uludağ destinasyonuna yakın belediyelerle kardeş şehir ilişkisi tesis etmesi anlamında bir
davet yapıldı belediyemize. Bir acente aracılığıyla bir gezi satın aldık. Dar kapsamlı. Meclis
başkanı Liviv kentinde bizi kabul etti. Aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı
mevkidaşımla görüştük. Kendisi aynı zamanda milletvekili. Çünkü orada ikili bir sistem var.
Merkezi yönetimde milletvekili olan birisi aynı zamanda belediyede iş ilişkilerinden sorumlu
Başkan Yardımcısıydı. Onunla da bir görüşmemiz oldu. Kendisi tatilde olmasına rağmen,
tatilini keserek görüşme ortamına geldi. Burada Gemlik’e gitmeden önce tüm bileşenleriyle
temsil etmek anlamında ilçemizde büyük sanayi kuruluşlarının tamamından, otobüs ihracatı
yapan bir firmadan, Orhangazi’de bile olsa kurulu bir yat firmasından, yine Borusan, Çimtaş,
Gemport Limanlarından, tamamından ürün örneklerini çıktı olarak ve tanıtım broşürlerini
teslim aldık.
Yine tüm limanlarımızın genel müdürleriyle görüşmek suretiyle, Gemlik’in sanayi
kuruluşlarının tamamından, ürün portföyleri gerekse uluslararası ihracat ilişkileri bütünlüğünü
bir portföy olarak topladık. Size şimdi toplantıdan sonra dağıtacağım. İngilizce olarak Ticaret
Odası Başkanlığından toplamda 107 adet Limited ve Anonim Şirketimizi de sektörlerine göre
muhataplarımıza teslim ettik. Gemlik’te iş ilişkileri kurmaları anlamında. Bunun tamamını
Liviv’e götürdük ve mevkidaşlarımıza sunduk. İş ilişkilerinin kurulması anlamında özellikle
TOGG ’la ilgilendiklerini belirttiler.
TOGG ’tan ben gitmeden önce müsaade istemiştim. TOGG’ta fabrikamızın tanıtımı
anlamında her ne kadar broşürler mevcut olmadıysa da internet ortamındaki tüm
broşürlerimizi ve tanıtım filmlerimizi kullanabilirsiniz diye bana yetki verdi. Ve TOGG’la
ilgili de bir tanıtım yaptık orada. Bir broşür bastırdık. İngilizce o dar sürede 4 günde. Böylece
bir ön görüşme tesis ettik. Belediyede 1 saat süren bir görüşme yaptık. Hepsi selamlarını
ilettiler. Ticaret Odasından ve Belediyeden ilişkilerin geliştirilmesi yönünde bir mektup
bekliyorlar. Ağustos ayında da Eylül ayı içerisinde davet yapacaklar. Ekim’de biz gideceğiz
diye sayın meclise bilgi vermişim. Dolayısıyla hem bu meclisteki bilgilendirmemize rağmen,
baştan beri siz bu fabrikayı zaten kabul etmediniz, içinize sindiremediniz derseniz.
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Biz de buna hayır buna belgelerle karşılık veriyorum. Bu belgeler ışığında da müfterin
ilan ediyorum demek zorunda kalırım. Kamuoyunu ve meclisi saygıyla selamlıyorum.
Teşekkür ederim.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Teşekkür ederim. Sayın DİMİLİ.
--Meclis Üyesi:…………………..
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sataşma mı oldu? Peki buyurun.
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım. İsmim zikredildiği için
bilgilendirme olarak geçmek istiyorum. Öncelikle Mert Başkanın çabalarından dolayı ben
teşekkür ediyorum. Şahsi çabalarından dolayı.
--Meclis Üyesi:………………
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle Başkanımın kurtarma çabalarını da ben
anlıyorum. Fakat biz meclise vermiş olduğumuz önerge tarihini tekrar hatırlatmak istiyorum.
Özür diliyorum. 10 Şubat 2020 tarihinde verilen hep birlikte hedeflediğimiz ve güzel
olduğunu umduğumuz bir projenin ve yerli ve milliliğini sorguladığımız, sadece bir
görselinden sonra yazışmaları ben gördüm. Sosyal medyasından da takip ettim. Sayın Mert
Başkan’a teşekkür ederim. En azından duyarlı olduğu için 6 Temmuz 2021 tarihinde yani tam
18 ay sonra, 1,5 yıl sonra. 1,5 yıldırın hesabını yani yaklaşmak isteseydi, yapılmak isteseydi,
bulunmak isteseydi dedik. Bizim kastımız bu.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Başkan cevap verecektir herhalde.
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Tamam, yok Mert Başkanda Şamil Başkana
hitaben çalışmalarını anlattığı için, ben de bu çalışmalarda bu süre zarfında duyarsızlığını
anlatmak için geliyorum. Onu söylemek istedim.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Teşekkür ederiz. Arkadaşlar gruplar adına
yorumlar bitti. Değerlendirmeler. Buyurun kişi adına söz alabilirsiniz. Kürsüden de
konuşabilirsiniz. Oturduğunuz yerden mikrofonla da konuşabilirsiniz.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Çok kıymetli hazirun, kıymetli Gemlik halkı hepinizi
saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ramazan ayının hepimize hayırlar getirmesini ve bayram
sabahında da Allah’ın mağfiretine ermiş olarak topyekün sevdiklerimizle beraber kavuşmayı
Allah’tan niyaz ederim. Tabii ki geçen oturumdan bugüne devreden gündem dışı
konuşmasıyla faaliyet raporlarını mix yaparak en sonda da faaliyet raporları hakkında
görüşümü bildiren bir konuşma yapacağım sizlere. Ama Gemlik öyle bir hal aldı ki Gemlik’te
Gemlik’in kazanımları, Gemlik’in geleceğini ilgilendiren projeler haricinde her şey gündem
olur oldu. Şimdi bunun bir sebebi olmalı. Bu Gemlik’te özellikle Başkan Bey’den kaynaklı
olan bu tablonun sebebini teşbihte hata olmaz ben İspanyol Kralının zamanında halkına
uygulamış olduğu metot olarak algılıyorum.
İspanya kralı halkıyla alâkalı hiçbir şey yapmıyorken, zevki sefa içindeyken, halkın bunu
değerlendirmesine fırsat tanımamak adına durmadan futbol turnuvaları, oyunlar, şenlikler
düzenlermiş. Yani şunun farkındaymış ki; bu halk kendi haline kalırsa, gündemsiz kalırsa,
benim icraatsızlığımı görecek ve bunun hakkında konuşacak. Şimdi Sayın Başkanın yapmış
oldukları bana bunu hatırlatıyor. Ama Başkanın es geçtiği burası İspanya değil, karşısında
İspanyol milleti yok. Bu milletin ferasetinden kaçmaz hiçbir şey. Şimdi gelelim bu meşhur
TOGG konusuna.
Aslında TOGG konusunda Başkan Bey’in söylemlerine girmeden önce, müsaadeleriyle
ben koalisyon ortağı olan İYİ Partinin bu projenin milli araba olmadığını iddia eden Başkanın
bu söylemine katılıp, katılmadığını net, beyaz siyah netliğinde İYİ Partinin bu konudaki
görüşünü merak ediyorum ben. Çünkü bu milli iradesinin kelimesinin geçmiş olduğu bir
konu, bütün siyasetin de üzerinde netlik gerektiren, net cevaplarla işlenmesi gereken bir konu.
Ve eğer kaçırmışsam kusura bakmasınlar. Ama İYİ Partinin bu konudaki herhangi bir
açıklamasını görmedim. Bu konuya cevap vermezseniz de sizi Başkan Bey’in bu söylemine
katıldığınızı kanaati oluşacak bende. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Yani bu konuda net
görüşünüzü merak ediyorum. Şimdi gelelim TOGG olayına.
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Arkadaşlar TOGG olayı açıklandığında oradaki heyecanı hatırlıyorum. Yaklaşık galiba
2,5 yıl oldu. Bu mecliste ben sizlere bundan sonraki meclisteki değişmez demirbaş
gündemimizin bir kentsel dönüşüm, iki TOGG olması gerektiğini bu mecliste sizlere
söylemiştim. Ama siz TOGG’u okuyamadınız.
Eğer TOGG’u ilk açıklandığı gün açıklamış olsaydınız, o dillere destan ettiğiniz ama
uygulamalarda eksik kaldınız 4 T teoreminiz var ya Başkan Bey. Turizm, Ticaret, Tarım,
Tarih ki katılıyorum buna bu güzel bir teoriydi. Ama siz TOGG’u eğer ilk günden algılamış
olsaydınız, TOGG’un bunların haricinde bambaşka bir olgu olduğunu anlar ve bu söyleminizi
5 T diye revize ederdiniz. TOGG’u ilk günden anlamadınız siz. Türkiye’de bunca proje
yapıldı değerli arkadaşlar. 4 milyar dolardan bahsediyoruz.
Bugün dünyada 4 milyar dolar bütçesi olmayan ülkeler var. Bu bizim ilçemize nasip
olmuş. Anne duası almışsınız. Bu sizin Başkanlık zamanınıza nasip olmuş. Ama bugünkü
Gemlik’in yaşamış olduğu tabloyu gördüğümde Gemlik yaz ile kışı bir arada yaşıyor. En
büyük talihlisi olduğu, en büyük talihi olan TOGG projesini kendi kanaatimdir en talihsiz
Başkanına geldi. Bununla beraber yürütüyor. Sayın Başkan TOGG’un sizdeki sancıları daha
başlamadı. Şöyle başlamadı. Çünkü TOGG bu dünya piyasasında yeni gelin gibi dolandığında
bütün ülkenin gözü Gemlik’e fokus yaptığında, bütün dünya Gemlik’e fokus yaptığında, o
zaman Gemlik’i es geçmenizin faturasını bu millet ve sizler daha iyi anlayacaksınız. Eyvah!
Diyeceksiniz ya biz neleri es geçmişiz. Hatırlıyorsunuz çekiniyorum ismini kullanmaya
Manisa, Konya, Samsun diyeyim şirketin adını. Çünkü şirketin adını her telaffuz edeni o
şirketin avukatı diye yaftaladınız. O konuda ne güzel ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitelerinin
yolunu öğrenmiştiniz. Gidip, geliyordunuz. Her fırsatta üniversitenin yollarını biliyorsunuz.
TOGG açıklandığı ilk gün sizin bu üniversitelere koşmanız lâzımdı. Demeniz lâzımdı ki; 4
milyar dolarlık bir yatırım geliyor bizim bu ilçemize. Sizin 2023-2024 yılında Gemlik’te
tüketilecek yumurta sayısına kadar fizibilite raporunuzu hazırlamanız lâzımdı. 84 milyon
bunu ayakta alkışladı. Siz de tabii ki 84 milyonun alkışlamış olduğu bir proje karşısında 30
yıllık siyasi bir tecrübenizden Gemlik’in Belediye Başkanı olarak muhakkak ki bir duruş
sergileyecektiniz. Hiçbir şey yapmıyor pozisyonuna düşüremezdiniz kendinizi. Ne yaptınız?
100.000’lik planlar hakkında acil yapılması lâzım diye Büyükşehir Belediyesi’ne önerge
verdiniz. Ve bunu bu mecliste TOGG’la alâkalı yapmış olduğunuz tek icraat ve tek lütuf
olarak bu millete biz bunu gündem yaptık. Önergesini verdik diye bu meclise söylediniz. Bir
önerge verdiniz TOGG hususundaki vizyonunuz sona mı erdi? TOGG koca bir dev. TOGG’u
siz görseniz ne yazar, görmeseniz ne yazar. TOGG sizi peşinden sürükleyip götürecek. Az
önce Mert Bey çıktı burada ne güzel ifade etti. Geldiğinde kabullendiğinizi iddia ettiğiniz bu
projede ne oldu Sayın Başkan? Ne oldu ki birden bu milli olan yüzümüzün akı olan bu proje
size yapılan kişisel hatalar neticesinde, ne oldu ne değişti de birden milli olmadı.
Gemlik’in meydanına Mc Donalds açılsaydı ona milli derdiniz sarılırdınız. Sizin için bir
projenin milli olmasının, milli bir proje olmasının anlamını hadi burada zikretmeyeceğim. Biz
sizin genel merkezinizdeki zihniyetten çıkarabiliyoruz.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Genel merkez zihniyetiyle konunun ne alâkası
var?
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Tamam onu
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sayın konuşmacı
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Tamam. Tamam Emir Bey. Tamam. Siz burada bütün
Türkiye halkına
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Buyurun
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Erken seçim, erken seçim davetinde bulundunuz.
Onun ne alâkası vardı?
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Ben mi bulunmuştum?
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Evet
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--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: ..............Evet ben grup adına yaptığım bir
konuşmada
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Lütfen bölmeyin.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Grubum adına öyle bir yorum yapmıştım.
Bölmüyorum sadece hatırlatıyorum size.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Şimdi arkadaşlar TOGG’u okuyamadınız. Doğrudur
bir protokol. Şahsi kanaatimi sorarsanız Başkan Bey’in de orada olması gerektiğini şahsi
olarak Rıdvan ÇAKMAK olarak söylüyorum. Benim şahsi kanaatimdir. Ama siz TOGG’a
öyle bir bakış açınız var ki bu bakış açınızın, bu içinizde TOGG’a beslemiş olduğunuz ve
sebebini siyasi hasetten başka ifade edemediğim bu duruşun ilk apsesini Orhangazi
Belediyesi’nin paylaşmış olduğu işçi alımında gösterdiniz.
Buradan size, buradan size bir sufle geçildi. O meclisi dün gibi hatırlıyorum. Bir sufle
geçildi. Ve sanki siz beden diliniz ruh haliniz öyle diyordu ki sanki siz yıllardır içinizde
beslemiş olduğunuz aylardır TOGG’a karşı bu hasetinizi dillendirebilmek adına işte fırsat bu
sufle dediniz ve Orhangazi’nin bu paylaşımına yapıştınız. İlk giydirmenizi TOGG’a orada
yaptınız. Şimdi Sayın Başkan ben size burada sesleniyorum. O gün söylemiş olduğunuz
cümle aynen aklımda. Dediniz ki; “Eğer TOGG bu paylaşımı yapmışsa yarın sabah TOGG’un
kapısına Gemlik halkıyla gidiyorum.” Sayın Başkan paylaşım doğruydu. Neden yarın ertesi
günü Gemlik’le beraber bu TOGG’un kapısına gitmediniz? Bunu da bugün gündeme
getirmemdeki sebep ne biliyor musunuz? Sayın Başkan siz girmiş olduğunuz bütün ortamları
siyasi görüyorsunuz. Siyasi görüyorsunuz ve reyting telaşıyla beraber bir fenomen olma
hevesi görüyorum sizde. Bundan dolayı söylemiş olduğunuz cümlelerin altı boş oluyor.
İcraata dökemiyorsunuz. Paylaşım doğruydu neden gitmediniz TOGG’a? Neden Gemlik
halkını TOGG’un kapısına toplamadınız? TOGG’un sancısı daha sizde başlamadı. Bakın size
bir mizansen yapayım. 2023 yılının
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Rıdvan Bey 10 dk doldu.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: 5 dk da gündem dışından var
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: 5 dk
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: 10dk da Umut Bey bana hakkını verdi
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sürekli, sürekli Başkana karşı uyarılarda
bulunuyorsunuz. Gündem dışında da
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Çünkü. Hayır. Burada, burada
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Lütfen. Gerekeni, gerekeni
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: 1 saniye, 1 saniye lütfen bölmeyin
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Diğer arkadaşlarım grup sözcüleri de dile
getirdiler. Siz buralardan
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Tamam. Teşekkür ederim uyarınız için. Başkan
Bey’in üzerinden gitmemdeki sebep Gemlik’te başından beri huzursuzluğun sebebi, huzursuz
oluşan ortamların sebebi menşeinde her zaman Başkanın bu duruşu ve söylemleri vardır.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Tabii ki Belediye Başkanı Gemlik’teki her
hareketten sorumludur.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Evet.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: O sorumluluğun dâhili de hareket ediyoruz
zaten
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Şimdi ben size, ben size 2023
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Siz rahat olun. Ben bölmeyeceğim devam edin
lütfen.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Tamam teşekkür ediyorum. 2023 yılında Sayın
Başkan sizin yaşayacağınız bir manzarayı bu günden size mizansen ediyorum. 2023
Temmuzunda siz TOGG’u anlayamadınız, ama TOGG size çok güzel anlatacak kendini.
2023’ün Temmuz ayında kapınız çalınacak. Özel kaleminiz diyecek ki size:
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“Sayın Başkan Haşimato Bey geldi.” Allah Allah kim o? diyeceksiniz. Valla Japonya’dan
gelmiş. Arkasında da 20 tane Japonla gelmiş. Tabii ki saat 16:00 suları siz herhalde yazın
yapacağınız konser listesini dizayn ediyor olacaksınız. Gelsin diyeceksiniz öyle ya
makamınıza gelmiş.
20 kişi makamınıza gelecek Sayın Başkan TOGG’u size öyle bir anlatacak ki bu Türk
evladının, her Türk evladının yaşamış olduğu haklı gururu hak etmeseniz dahi, siz orada
yaşayacaksınız. Koltuklarınız kabaracak. Ta ki nereye kadar diyeyim mi size
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Türk evladı olarak neden hak etmiyor ya?
Bunu yine
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Türk evladı olarak neden hak etmiyor demedim.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Öyle dediniz.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Bakışıyla alâkalı dedim.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Hayır. Öyle dediniz.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Bakışıyla alâkalı. TOGG’a Bakışıyla alâkalı diyorum.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Ama böyle dediniz. ……tek izlersiniz canlı
yayında.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Mesela grubunuz mensubu olan Mert Bey’e bunu
söylemedim.
--Meclis Üyesi: …………………..
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Niye az önce grubunuz duruşunu belirtirken bile Mert
Bey ne diyor? Diyor ki; Başkan Bey’in böyle olduğunu düşünüyorum. Düşünüyor. Emin
değil, emin değil.
--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: …………………..
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Neyse Mert Bey
--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: …………………..
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Rıdvan
--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: …………………..
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Neyse Mert Bey
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Arkadaşlar sakin olun.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Şu sesinizi böyle yükseltince bir şeyleri
çözmüyorsunuz.
--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: …………………..
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Ben hüsnü zan yapıyorum.
--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: …………………..
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Tüm söylemiş olduklarımı
--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: …………………..
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Bende size Başkanın söylemleri
--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: …………………..
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Arkadaşlar, Mert
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Başkanın söylemleri.
--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: …………………..
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Mert sakin ol.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Bende size Başkanın söylemlerini belge olarak
sunuyorum.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Lütfen arkadaşlar.
--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: …………………..
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Neyse benim muhatabım Gemlik halkıdır.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sakin ol.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Şimdi değerli arkadaşlar olacağı söylüyorum size
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Canlı yayında, canlı yayından izleniyor. Bütün
Gemlik’te, bütün Türkiye’de izliyor.
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--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: İzleyecek tabii ki, izleyecek. Başkan Bey
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Rahat olun. Uğur Başkanımız da cevap
vermiş olacak. Siz rahat olun.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Başkan Bey’in
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sakin olun.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Başkan Bey Osman Bey başlatmış olduğunuz bu
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Mert’çiğim,
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Alkış için teşekkür ediyorum sizlere
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Mert’çiğim istediği o arkadaşımızın.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Ama bakın güzel bir yeri hatırlattınız bana.
--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: …………………..
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Provoke etmek istiyor. Kimin provokatör
olduğunu görüyorsunuz.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Şöyle güzel bir yeri hatırlattınız bana. Şöyle ki;
mesela Başkan Bey geçen
--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: …………………..
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Geçen hafta
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Rıdvan Bey hedefinize ulaştınız biliyor
musunuz?
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Başkan Bey geçen hafta
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Hedefine ulaştı işte. Şimdi hedefinize
ulaştınız. Alkışta alırsınız.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Geçen hafta,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Çokta alkış alırsınız ama takdir alamazsınız.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Bir saniye alkış, alkış hakkındaki
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Takdir alamazsınız, takdir alamazsınız.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Yorumum şimdi geliyor. Alkış hakkındaki yorumum
şimdi geliyor.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sözünüzü lütfen toparlar mısınız?
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Geçen hafta Başkan Bey’in milli gafını
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Kimsenin sözünü kesmek istemiyoruz.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Lütfen beni…..Söz mü kaldı ya? Söz mü kaldı?
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Zamanın,
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Kırk kere kestiniz.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Zamanın 5 dk geçti zaten.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Tamam. Sizin benden çalmış olduğunuz 3 dk’yı da
ekleyin.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Peki öyle olsun.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Geçen hafta Başkan Bey’in milli gafını lütfen
izlemenizi tekrar sizden rica ediyorum. Bakın alkış sesi duyulunca, alkış temposu artınca
Başkan Bey’in nasıl gaza geldiğini vücut diliyle, söylemleriyle göreceksiniz.
Osman Bey alkışladığınız arkadaşlarımla teşekkür ediyorum. Benim adım Rıdvan
ÇAKMAK Ak Parti Grubu mensubuyum. Ak Parti Grubu ve Cumhur İttifakının gazı sizin
Allah rızası için etmiş olduğunuz dualardır. Alkışta gözümüz yok. Allah şahittir. Burada
söylemiş olduğum her şey Gemlik’in geleceğiyle alâkalıdır. Siz yarım bıraktınız. Verdiğim
örneklemeyi. O Haşimato Bey diyecek ki Sayın Başkana
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Haşimato önemli değil, Gemlik’teki
halkımızın takdiridir.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Gelecek tanışacaksınız, gelince tanışacaksınız
Haşimatoyla
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Gerek yok onlarla
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--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Gelecek, diyecek ki Sayın Başkan biz 2 günlüğüne
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Bağırmana gerek yok. Söz verdik.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Ziyarete geldik buraya ama biz bunu bitiremedik.
Bitmedi bu. Siz çılgın Türkler yine çılgınlığı yapmışsınız. Ne yapmışsınız diyecek. Biz bu
seyahati uzatmamız gerekiyor. Bize lütfen 2 gün daha kalacağımız bir otel ayarlayın. Ne
diyeceksiniz Sayın Başkan Osmangazi bölgesinde otellerimiz var. Sizi orada mı ağırlayalım
diyeceksiniz. Akabinde diyecek ki gelmişken bu körfezin incisi Gemlik’imizde denize nazır
güneş batarken bir balık yiyelim diyecek. Ne diyeceksiniz sizi Mudanya’ya alalım mı
diyecek? Diyecek ki size 100 milyon dolarlık ilk yatırımla beraber ben buraya dikiz aynası
üretmek istiyorum. Bu oluşumun içerisinde olmak istiyorum diyecek. Ne diyeceksiniz?
Karacabey’e mi göndereceksiniz.
Tek…… mı göstereceksiniz. Sayın Başkan siz bu TOGG’u hep siyasi menfaatlerinize
alet etmeye çalıştınız. Şimdi size soruyorum. Allah rızası için doğruyu söyleyin. Eliniz
vicdanınızda düşünün. TOGG’la alâkalı Gemlik Belediyesi’nin CHP’li, size CHP’li
demeyeceğim bundan sonra. Niye? AKP diye bir parti yoktur bu ülkede. Bunun adı Ak
Parti’dir. Siz AKP’ye, Ak Partiye AKP diyorsanız, sizin CHP Partinizi bundan sonra ben
İngilizce telaffuz edeceğim.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Yakışır.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: AKP’ye karşılık
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Yakışır, yakışır
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: AKP’ye karşılık bu yakışır.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Özentiliğiniz ortaya çıkar. Yakışır devam edin
siz.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Bakın şunun farkındasınız siz
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Ben her şeyin farkındayım.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Bütün huzursuzlukların başı sizden geliyor.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Biz hepinizin farkındayız.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Bütün huzursuzluklar sizden geliyor. Ya Allah rızası
için Gemlik halkı Gemlik’e siyaseten bakacak bir otorite Sayın Cumhurbaşkanımız Ak Parti
soruyorum size ya. 4 milyar dolarlık bu proje için en uygun lokasyon Gemlik olduğunun
kabulüyle soruyorum size. 783 km² Türkiye coğrafyasında başka yer yok muydu? Karacabey
Longoz Ormanları yanı bomboş duruyor. 4,5 olurdu. 5 olurdu. Bu proje orada da yapılırdı.
Nasıl siyasi bir bakış açısı varmış ki bu Ak Partide gelmiş bu devasa projeyi sizin zamanınıza,
sizin şehrinize, ilçenize kazandırmış. Siyasi bakışın olmadığının en büyük delili budur.
Arkadaşlar siha da alnımızın akı.
Ama TOGG sihadan da önemli. 10.000 fitte gezen bir sihadan bir Macar’ın haberi olmaz.
Ukrayna semalarının haberi olmaz. Ama bu TOGG gelin gibi dünya piyasasında dolandığı
zaman, herkes internete girecek. İlk tıkladığında göreceği üçüncü bilgi Gemlik olacak. Google
5 milyon tane siz reklam verseydiniz bu başarıyı sağlayamazdınız. Siz bu kadar konuyu
geliyorsunuz Gemlik’e bu kadar kazanımı olan bu konuyu geliyorsunuz bir iftar yemeği
programına indirgiyorsunuz. Kişisel kanaatimi diyorum size.
O tabloda olmanız gerekirdi. Ama Başkanlık duruşuyla beraber sizin bunu bir protokol
gafı olarak görüp, bunun karşısında ilmi siyaset göstermeniz lâzımdı.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Rıdvan Bey 20 dk oldu. Lütfen rica ediyorum.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Önemli değil 2 dk bitiriyorum.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Beni zor duruma düşürüyorsunuz.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: 2 dk. Yok önemli değil. İftara daha var.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili:
İftarla ilgisi yok. Beni zor duruma
düşürüyorsunuz. Meclis sürelerimiz karışıyor.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Şimdi tamam. Önemli değil. Önemli değil.
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--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sizin için önemli olmayabilir. Ama benim için
önemli.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Ben burada Elif kardeşimin ve Şükran kardeşimin de
vermiş olduğu 10’ar dk’yı kullanıyorum. Lütfen oradan düşün. Hesabı sizde.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz da
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Tekrarlatmayın, tekrarlatmayın
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Aynı şeyleri tekrarlıyorsun
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Bakın arkadaşlar
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sürekli aynı şeyler.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Bugün ben size Başkan Bey’in TOGG’a bakışını
söyledim. Bugüne niye gelindi? Onun size psikolojik bir analizini yapayım. Bakın neden
gelindi?
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Arkadaşlar, arkadaşlar sizin 2021 Yılı Faaliyet
Raporu hakkında
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Bakın bak şimdi neden gelindi.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: TOGG’tan başka söyleyecek
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Geleceğim, geleceğim o aklımda
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Hiçbir sözünüz yok mu?
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Var, var.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Bak siz söylediniz
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Var
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Şamil Başkan söyledi
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Final cümlem o
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Osman Başkan söyledi
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Final cümlem faaliyet hakkında. Final cümlem faaliyet
hakkında. Faaliyetlerinizi bir cümlede toplayabiliyorum. Şimdi gelelim şu konuya. Bu konuyu
dağıtmanıza müsaade, dağıtmayın bağlayayım
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Çok dinliyorum. 20 dk oldu.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Bağlayayım konuyu bundan sonra başka konular da
var konuşacağım. Şimdi değerli arkadaşlar TOGG’a lütfen bu pencereden bakınız. Neden
Başkan Bey’in TOGG’la arasında bu anlamsız çatışma var. Cumhurbaşkanımızın davetine
kendisi davet edilmiş, 17.sıradaymış, 18’de de Cumhurbaşkanımızın Genel Başkanı olmuş
olduğu partisine siyasi lideri İlçe Başkanımız Şamil Bey oradaydı. O TOGG yönetimine
sesleniyorum. Bu protokolün önünde o teknik orduyu oturan o teknik TOGG yönetimine
sesleniyorum. Kendilerinden binlerce kez Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum kendilerine.
Arkadaşlar protokolün önünde o teknik ekip olmasaydı, bu proje Las Vegas’ta yeni gelin
gibi görücüye çıkmış olmazdı. Siz protokol sırasına takıldınız. 4 milyarlık, 4 milyar dolarlık
projenin plakasına takıldınız. 21 olsa ne olur? 61 olsa ne olur? Başında TR’yi es
geçiyorsunuz, 16’ya takılıyorsunuz. Arkadaşlar ilk Cumhurbaşkanının davetinde siz bu davete
karşılık böyle bir duruş sergilenince hüsnü zanı şimdi yapıyorum TOGG hakkında.
Galiba TOGG yönetimi iftara sizi öncelikle daveti es geçtiği, bunun protokol hatası
olduğu kanaatindeyim. Ama hadi keza siz haklı olun sizi bilerek almadılar. Bunun sebebi ne
olur diye düşünüyorum. O zaman TOGG yönetimi galiba Başkan Bey’i nasıl ağırlayacağına
karar veremedi. Oturttuğu masayı beğenmeyecekti. İftar menüsünü de beğenmeyecekti. Sayın
Başkan siz bu TOGG’a bu içinizdeki hasetle beraber külliyedeki resmi tören merasim törenini
size getirip, sizi atla karşılasalar o atın nalına da takardınız orada. Samimi değilsiniz. Tabela,
tabela dedik ya mevzu tabela mıydı ya? Ben tabelaları görsel kirlilik sayan biriyim. Tabelanın
önemini anlayamadınız. Buradan çıktınız ve vücut diliniz de zaten bunu aşağılayarak
diyorsunuz ki resim dikecekmişim.

Sayfa 21

Vücut diliniz belli ediyor konuyu anlamadığınızı. Arkadaşlar Kuzey Gişelerinden
60.000 kişi geçiyor günde 60.000 ve Gemlik Belediye Başkanının bir numaralı görevi
Gemlik’in marka değerini arttırmaktır. Siz o tabelayı otoyolda, otobanda doğru lokasyonlara
dikmiş olsaydınız 2 yıl önce. Oradan 43 milyon araç geçmiş. 43 milyon araç bu levhayı
görmüş olacaktı. Ve 1000’de 1’i Gemlik’e sapmış olsaydı, 40.000 araç Gemlik’e girecek,
Gemlik’i şenlendirecek, esnafından alışveriş yapmış olacaktı. Siz okuyamıyorsunuz. Siz o
tabelayı oraya asmadınız. Sebebi biz özel, Mert Bey nerede? Mert Bey’in kurmuş olduğu özel
Whatsapp grubunda biz bunun görselini bile oylamadık mı? Mahmut Abi yorum
yapmadım mı?
--Meclis Üyesi: ……………….
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Herkes onay vermedi mi buna?
--Meclis Üyesi: ………………..
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Şimdi soruyorum bu tabela neden dikilmedi? Bir
Gemlik Belediyesi bir tabelayı dikecek kadar kuvvete, kudrete hâkim değildi. Acizdi. Öyle
mi? Buna kargalar güler. Fen İşleri Müdürüydüm.
Oradaki arkadaşları tanıyorum. Başkan Bey talimat verseydi Fen İşlerine. Deseydi ki şu
görseli şu lokasyona dikin deseydi, o Gemlik’in o cefakâr Fen İşlerinde çalışan arkadaşları var
ya Gemlik’in arkasındaki hurdalıktan tabela yapar, zımpara yapar, boya yapar onu oraya
dikerdi. Bu zafiyet yoktu sizde. Neden dikmediniz?
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sayın ÇAKMAK lütfen rica ediyorum bak.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Çünkü korktunuz, korktunuz.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Beni çok zor duruma düşürüyorsunuz. Meclis
üyelerine karşı
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Korktunuz. Sizi zorlayacak kimse yok burada
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Lütfen saygılı davranın.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Sizi zorlayacak kimse yok
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Lütfen saygılı olun. Sözünüzü kesmiyorsam,
kestirmiyorsam
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Çünkü genel
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sizde saygılı olun
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Genel siyasi bakışınıza o tabelayı oraya diktiğinizde
genel merkeziniz
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Aynı şeyleri tekrar edip duruyorsunuz.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Size diyecekti ki; siz bu projenin arkasında mı
duruyorsunuz? diyecekti. Şimdi bir saniye
--Meclis Üyesi: ………………..
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Müneccimim, müneccimim
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Arkadaşlar hoparlörden kesip atalım sesini
lütfen.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Şimdi, şimdi
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Ara veriyorum 10 dk. 10 dk ara veriyorum
meclise.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: İşte huzurun kenti…..
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Saygısızlık yapıyorsun, saygısızlık yapıyorsun
ama. Provoke ediyorsun. Kimin provokatör olduğu belli oluyor. 10 dk ara veriyoruz.
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III. OTURUM

--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Ben yalnız bir konuda sizlerden tekrar ricada
bulunmak istiyorum. On dakikalık sürelerimizi uygun zamanlarda tamamlamaya çalışalım
konuşmalarımızı, kesmek istemiyorum. Ama haddinden fazla uzatmalar olabilir evet
cümleleri toparlamak için bir iki dakika üç dakika olabilir ama sonunda sadecene siz kendiniz
ve kendi siyasi düşüncenize yakın arkadaşınız değil herkes var, Gemliklilerde var. Lütfen bu
konulara daha dikkatli olmaya çalışın. Tekin arkadaşımdan da bunu rica ederek kendisine
sözü vermiş olayım,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle Başkanım, Başkanım özür dilerim.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Usul hakkında mı?
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yani mikrofon kesildiği için en azından
konuşmaya iki kelam atmaya şeyimiz vardır diye düşünüyorum bunun için,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Mikrofon kimin kesildi anlamadım,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Mikrofon kesildi ya,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Kimin,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Rıdvan Abi’nin,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Yok tamamlanmıştı artık Şamil Başkan, şimdi
şöyle Rıdvan arkadaşımız benzer şeyleri devalarca aynı şekilde tekrar etti, anlaşıldı.
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Gerekli mesajı sizlere de verdi, ülkeye de
verdi. Kendisiyle ilgili o reyting de elde etmiş oldu.
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Demokrasi de,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Güzel konuşuyor,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Başarılı da, geçmişte Gemlik Belediyemizde
görev de almış bir arkadaşımız, konulara hakim tabi ki. Ama ben istiyorum ki 2021 yılı
faaliyet raporunda 2021 yılı içerisinde Pandemi koşulunda ekonomik zorluklar koşulları
altında görev yapan bunca belediye çalışanı bunca emekçimizin yaptıkları çalışmalara birer
kere teşekkür etseydiniz arkadaşlar bende onları böyle özenle bakıyorum, kelimenin altına not
çizmeye çalışıyorum. Ama siz onbinlerce kelimeyi yan yana getirdikten sonra en sonda da
emek verenlere çok teşekkür ederim. Sizler çok başarılısınız, Başkanınınız sizin kadar değil
ama diye bitirirseniz olmaz. O yüzden ben size,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım mikrofon kullanmasını çok iyi
bilmiyorum onun için sözünüzü kesmek istemedim.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Hayır hayır benim sözüm kesmeniz önemli
değil,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle, şöyle özür diliyorum. Şey için
söylüyorum ki,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Ama Tekin arkadaşımıza söz vermiştik
kendisine,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yani, kusura bakma Tekin Abi. Şöyle bizim
cümlemiz bitmediği için mikrofon kapatıldığı için tamamlamamız gerektiğini düşündüğüm
için söylüyorum. Geçmiş meclislerde biz bunu defa ettik, Bursa Büyükşehir’de yaşadık,
sözümüzün kesilmesi sözünün kesilmesi ne kadar etik ve doğru olmadığını bildiğimiz için
söylüyorum.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Bir söz verin,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Kendisine,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle,
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--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Rıdvan arkadaşımızı yedi kere uyarmışım
zamanın dolduğunu,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Biz,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Elif arkadaşımızın söz hakkını kendine
devrettiğini söylüyor. Öyle bir hak yoktur ama gene de musaba gösterip buna buyurun dedik,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yani,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Ama tamamlamadı, ısrarla aynı şekilde tekrar
etti. Ondan dolayı kapattırmak zorunda kaldım.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Yani katılıyoruz, size katılıyoruz ama istersen Tekin
Bey şey yapsın, sonra söz verecektir, muhtemelen verir yani.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Ya kime vereceğimi biliyorum Osman Bey,
söz alanlara söz veririm senin uyarmana gerek yok bu arada. Sağol. Buyurun Tekin,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yani şöyle o zaman öz cümleyle biz yeteri kadar
bizi anlamışsınızdır, biz dairedeki personeldeki bütüün çalışan emekleri olan rızayı ıhalı
yürüten herkese teşekkür ediyoruz.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Öyle söyleyeceğinizi ben biliyorum zaten,
sizden önce de söyledim rahat olun.
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yani biz bizde söyledik. Bizde teşekkür ettik
Başkanım.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sağol canım. Buyurun sayın RAMA.
--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Hele şükür. Değerli Başkan Vekilim, değerli meclis üyesi
arkadaşlarım, değerli katılımcılar, belediyemizin çalışanları, sevgili basın hepinizi saygı ve
sevgiyle selamlıyorum.
Gönül isterdi ki burada hani TOGG ‘la alakalı böyle şeyler tartışacağımıza Gemlik’le
alakalı neler yapabileceğimizi konuşmak isterdim. Ama bakıyorum ki her taraf alevlenmiş
birisi TOGG ‘la alakalı işte şöyle diyor biri böyle diyor. Gemlik Belediye Başkanı tabi ki eğer
o protokolde yoksa bu demek ki Gemlik Belediyesi sayılmıyor. Yani Gemlik Belediyesi
Adalet ve Kalkınma Partisinde olsaydı, oraya her gelişinde milletvekili de gelse kim gelirse
gelse Bakanı da gelse mutlaka oraya çağırılırdı, orda resimde görülürdü.
Rıdvan arkadaşımız genel merkezimize kadar çattı. Yani genel merkezden ne alakası var
onu anlamıyorum. Orda siz olmayabilirsiniz ama Kaymakam varsa Belediye Başkanı varsa
Belediye Başkanı yoksa orda Ticaret Ve Sanayi Odası varsa Ticaret Borsası varsa Belediye
Başkanı yoksa burda art niyet ararım.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Tekin arkadaş gündeme yönelik rica
ediyorum sizden de,
--Tekin RAMA Meclis Üyesi: Evet ben simitçi Tekin olarak burada bayağı konuşacağım
galiba öyle gözüküyor. Ama şunu söyleyeyim Gemlik Belediyesi hiçe sayılıyorsa ben olsam
bende tabela dikmem, tabela dikeydiniz işte otobana tabela dikmek kolay mı öyle. Ulaştırma
Bakanı olacak ki gidip orda tabela diksin. Karayollarına tabela dikeceksen İçişleri
Bakanlığına soracaksın, ana arterlere dikeceksen Büyükşehir Belediyesine soracaksın. Gemlik
Belediyesini burada Muhtar gibi kullanıyorsunuz daha ne istiyorsunuz. Diyorsunuz ki işte
genel merkeziniz şu bu, valla siz Anap ’tan daha beter olacaksınız. Tabela dikecek zamanınız
da olmayacak sökme zamanınız da olmayacak.
Faaliyet Raporu içinde emeği geçen bütün personele, Belediye Başkanımıza buradan
teşekkür ediyorum. Elimizden gelen buydu, ancak bunu yapabildik, bunu sergileyebildik,
Gemlik halkına buradan teşekkür ediyorum. Ki Belediye Başkanımız hala destekliyorlar ve
desteklemeye devam edecekler. Biz bir daha seçimi bir daha alacağız merak etmeyin, hepinizi
saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Teşekkür ederim zamanı çok iyi kullandığınız
için. Arkadaşlar 2021 yılı Faaliyet Raporu hakkında görüş açıklamak isteyen var mı?
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--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: …………..
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Ya Rıdvan arkadaş sen akıllı bir insansın,
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: …………..
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Tamam, ben sana bir kez daha söz vercem
ama ne demek istediğimi beni anlamanı rica ediyorum özellikle rica ediyorum.
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Öncelikle tekrar merhabalar deyim. Öncelikle
kesinlikle gerginlik huzursuzluk çıkarma telaşında, niyetimde değilim. Bu TOGG ‘un milli
ifadeylen zikredilmiş olan bu gaftan dolayı bu hassasiyet vardı bende. Şimdi faaliyete gelelim;
yani TOGG kelimesini tamam, TOGG mevzusunu kapattım Emir Bey. Şimdi Faaliyet
hususundaki fikirlerimi beyan edeyim. Altmış tane sunmuş olduğunuz projeyi altmış kere
burada size sorsak sizden altmış tane mazeret duyacağız. Bundan dolayı o projelere
değinmiyorum. Sadece Başkan Bey’in bir mecliste burada gündem yapmış olduğu bir projeyi
değinmeden geçemeyeceğim sizlere.
Balıkpazarı yerleri konusu; Arkadaşlar bu Balıkpazarı yerleri konusunu Başkan Bey bu
kürsüden dillendirirken aynen dün gibi aklımda, aynen şu cümleleri sarf etti; “Kendileri dedi
ki iki yıl Büyükşehir Belediyesiyle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bu projeden
mutabakata vardık dedi, küçücük tadilatlarla beraber mutabık kaldık dedi.” Kıymetli
arkadaşlar bakın maksat gerilim değil, Başkan Bey’in bu üslubu ve duruşu bütün projelerde
aynı, bunu size izah etmeye çalışıyorum. Lütfen, lütfen bu mantık çerçevesinde değerlendirin
konuyu. Burada bu cümlenin siyasi maili, baktığınız zaman cümlede bir şey yok. Siyasi maili
nedir? Deyim sizlere; Büyükşehir Belediyesi incik boncuk, eften püften küçücük tadilatlardan
dolayı bizim iki yılımızı yedi. Tabi bunu bu netlikle bu sertlikte bu mecliste Büyükşehir
Belediyesini muhatap alarak söyleyemezdiler. Sebep; Orda aslanlar gibi Alinur Başkanım
vardı bunun cevabını verecekti hakkettiği dozajdan, hakkettiği netlikten. Akabinde,
--Meclis Üyesi: ………………
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Lütfen, akabinde bu konuyla alakalı konuyu Çevre
Şehircilik İl Müdürlüğüne getirdiniz ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü hakkında söylediğiniz
cümleler; acı gerçekten çok acı cümleler. Ne dediniz; yalan konuşuyorlar, bu siyasetin bu
projenin önünde engel olarak siyaset var dediniz. Yalan konuşuyorlar dediniz. Siz bu devletin
kurumunun başındaki Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne ve çalışanlarına, burdan çıkışta, bu
Ekim Ayı meclisinde gerçekleşen konuşma arkadaşlar, merak edenler girsin baksınlar Başkan
Bey’in demeçleri orda, ben bu arkadaşları tanıyorum. Çıktım, çıkar çıkmaz kendilerini
aradım. Dedim ki sayın müdürüm böyle böyle bir konu varmış siz bu konunun önünde engel
oluyormuşsunuz. Bu konuya set geriyormuşsunuz, kendileri konuya vakıf bana yirmi yıllık
inşaat mühendisiyim ben anlıcam dilde teknik izahatını yaptılar.
Kıymetli arkadaşlar, size teknik detayı boğmadan size Gemlik kamuoyuna en kaba
teknik özetini şöyle yapabilirim; bir projenin hayata geçirilebilmesi için bir proje alanı
gereklidir. İki; projenin kendi gereklidir. Çevre Şehircilik İl Müdürümüz bana dediler ki proje
alanı diye bize gönderilmiş olan bu alan 2006 Bayındırlık ve mülga planlarında dolgu alanı
planlarında kalmakta, dolgu alanı planlarında tahkimat ve yaya yolu alanlarında kalmakta, bu
alanlarda yapılacak yapılar kıyı kanununda net olarak tarif edilmiş bilginiz olsun diye
diyorum. Mendirektir, askeri yapılardır, rıhtımdır vesaire gibi yapılara burda izin verilmiş.
Şimdi soruyorum sizlere ya, siz en küçük bir konuda konu kanunlarken inisiyatif alamıyorken
burda siyasi bir figürken ve buranın belediye başkanıyken 657 olan devletin bürokratları olan
önünde sağında, solunda, yasalar, kanunlar, mülkiye, bakanlık, müfettişleri olan bu arkadaşlar
nasıl bir inisiyatif alacaklardı sizden bunu esirgediler ki, siz bu kuruma baştan aşağıya yalancı
dediniz yalancı sayın Başkan bu konular,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Rıdvan Bey, Şamil Başkan bile size yeter
diyor biliyor musunuz?
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--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Yok ben görmedim.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Bak öyle işaret ediyor,
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Sayın Başkanım bir saniye, bu şer görünen……..
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Lütfen rica ediyorum, bakın şuanda tekrardan
altı dakika oldu biliyor musun?
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Tamam dört dakika var o zaman dört dakikam,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Nerde dört dakikanız var ya, neden beni
zorluyorsun,
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Tamamlıyorum, tamamlıyorum.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Bu saygısızlık oluyor yalnız lütfen,
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Kime saygısız,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Bana oluyor,
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Kim saygısızlık olarak akdediliyorsa ondan özür
diliyorum, toparlıyorum. Sayın Başkan bu cümleleriniz üzerinden konuya gündem
yapmamdaki sebep sizin başından beri hatanız bu üslubunuz ve cümleleriniz, doğru
olduğunuz haklı konularda bile ilmi siyasi duruş sergileseniz inanın haklı olacaksınız. Buna o
MKS konusundaki tereddüddünüzü bende içeriyorum. Bu Gemlik ‘in Körfezindeki bir
istavritin canına zeval gelecek ise AK Parti Grubu da, bende Allah bana Evet demeyi nasip
eylemesin arkadaşlar ama konu doğru, altındaki işleyişiniz ve içtihadınız yanlış. Sizde üslup
hatası var. Şimdi Faaliyet hakkındaki son cümlemi, tamam Emir Bey,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Peki,
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Gemlik halkının önünde seni gerdiğim için canlı
yayında özür diliyorum,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Benim gibi kişiyi bile germeyi başardınız,
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Tamam gerilim olmasın,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Teşekkür ediyorum ayrıca,
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Yok yok gerilim olmasın.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Tarihe de geçer herhalde,
--Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Faaliyet hakkındaki bu edebi eseri de hazırlayan tüm
arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Konuşmamın yüzde doksanbeşini
faaliyetsizlik hususunda faaliyetsizlikler hususunda konuşmak zorunda kaldım, adil olmam
lazımdı. Personel ve memur maaşlarını yerinde ve zamanında ödemişsiniz, bunu bir başarı
sayıyorum. Faaliyeti yapmış olduğunuz aynası iştir kişinin sözüne bakılmaz metaforuyla
beraber bu yüce Gemlik kamuoyunun takdirine sunuyorum. Tekrar teşekkür ederim, Sağ ol.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Teşekkür ederiz sayın ÇAKMAK. Söz almak
isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun. Mehmet ‘çim gençlere her zaman güveniyorum ben,
--Mehmet KÜÇÜK Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, kıymetli Gemlikliler, sayın
dinleyiciler, hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Ses gelmiyor,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Efendim,
--Mehmet KÜÇÜK Meclis Üyesi: Şuan nasıl iyi mi? Hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi
Grubu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir faaliyet raporu hakkında kısa bir
değerlendirme yapıcam. Bide sayın grup sözcümüz sayın Osman DURDU ‘nun az önce
gündem dışı konuşmada bahsettiği bir konu hakkında oraya bir ilave yapıcam. Öncelikle sayın
Osman DURDU ‘nun söylediği konu hakkında bir şey söylücem.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Meclis gündemimizde olan konu mu canım?
--Mehmet KÜÇÜK Meclis Üyesi: Evet. Bir’in,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Onu meclis gündemimizde konuşsak
Mehmet’ çim. Bak şöyle diyorum ben sana o meclisimizin gündeminde var, o gündeme
geldiğinde konuşmuş olsak,
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--Mehmet KÜÇÜK Meclis Üyesi: Tamam.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Yani gerçekten gündemi var,
--Mehmet KÜÇÜK Meclis Üyesi: Tamam sıkıntı yok, tamam. O gündem geldiğinde,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Zaten gündem dışı deyince gündemde
olmayan konular ama o gündemde,
--Mehmet KÜÇÜK Meclis Üyesi: Tamam. Gündem dışı, o zaman onu onbirinci madde
geldiğinde detaylı,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Osman Bey,
--Mehmet KÜÇÜK Meclis Üyesi: Bahsedicem, sıkıntı yok. O zaman Faaliyet Raporu
hakkında,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Evet,
--Mehmet KÜÇÜK Meclis Üyesi: Kısa birkaç bir şey söylücem. Bu üçüncü Faaliyet
Raporu değerlendirmemiz. Hemen hemen ben genelde daha çok teknik konularda çıkıp
konuşuyorum. Üçüncü seferde de yani ben kendimi, artık bu dönem konuşmak istemiyordum
ama gene konuşma ihtiyacı hissettim. Aynı şeyleri söylüyoruz çıkıp sürekli, aynı şeyler
söylemek zorunda kalıyoruz. Ama bu dönem bir şey daha söyleyim özellikle kentsel dönüşüm
müdürlüğü ve kapanması hakkında. Bakın bu müdürlük ilk kurulduğunda işte kentsel
dönüşüme çok büyük önem veriliyor müdürlük kuruyoruz algısıyla kuruldu. Ben o kurulurken
de daha sonrada komisyonda başkana bizzat da söyledim. Ayrı bir kentsel dönüşüm
müdürlüğü kurmanın bize bir faydası olmayacağını, biz zaten planları yaparken yapılan
planların bir ayağı da kentsel dönüşümdür. Yani buna ayrı müdürlük kurmak tamamen açık
söyleyeyim gösterişten başka bir şey değildi ve geldiğimiz bugünkü noktada da bu
müdürlüğün hiçbir işe yaramadığını gördük. Ha burdaki suçu da o müdürlükteki iki tane
arkadaşa zaten gitti onlarda, yani o müdürlükte bulunan iki arkadaşa atıp, atmakta çok şey
olmadı yani, iyi olmadı. Şunu söyleyim, şuan kentsel dönüşüm de bulunduğumuz nokta
bizim birinci yılın sonuna olacağımız noktaydı. Biz şuan iki yılı net kaybettik orda. İki yıl
boşa geçti, hiçbir şey yok iki koca sene. Şimdi önümüzde bir iki sene daha var. Geçen burda
bir sunum yapıldı. Ben o gün soru sormak istemedim, çünkü soru sordukça şey gibi
algılanıyor. Sanki böyle bir kusur arıyormuşuz bir yanlış arıyormuşuz gibi bir algı ortaya
çıkıyor. Aslında öyle bir durum hiç yoktu. Sadece orda bazı rakamlardan bahsedildi. Yani
teraziye koyduğumuz zaman rakamları verilenle söylenenle alınan birbirini hiç tutmadı orda.
Umarım umarım bir yol katledilir orda umarım bu yıl ben de kentsel dönüşüm
komisyondayım, yakından da takip edicem ordaki işlemleri. Ama Gemlik ‘in kentsel
dönüşümde koca üç senesi içinde yani bir yıl yapılan işlemler bir yıl içinde olacak işlemlerdi
ama iki yıl koskoca iki yıl gitti ve bu iki yılı müdüriyette iki arkadaşa bir arkadaşa bağlamak
hiç iyi olmadı. Onun dışında imar ve diğer konularda da rutinin dışında gördüğümüz hiçbir
şey yok, sadece gene teşekkür ederim e- imar çok önemli bir hizmet, gerçekten çok önemli bir
hizmet oldu Gemlik için, belediyemize sınıf atlattı. Burda teşekkür ederiz tekrardan o hizmeti
veren arkadaşlarımıza,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sözünü keseceğim ama, ben de senden dedim
ya gençlere özellikle güveniyorum. Bunu bekliyordum, neden. Ben Bursa’da bende Elektrik
Mühendisiyim, muhtelif toplantılara katılıyorum, orda herkes Gemlik Belediyesindeki o
dijital dönüşümü örnek gösteriyor biliyor musunuz. Ya senin de bunun için taktir etmen
beğenmiş olman gerçekten de hoşumuza gitti ve Gemlik için çok bir artı değer,
--Mehmet KÜÇÜK Meclis Üyesi: Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak ilk verdiğimiz
önergelerden birisiydi bu, bu bu konu.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Kimin olduğu önemli değil, yapılıp hayata
geçirilmesi çok önemli,
--Mehmet KÜÇÜK Meclis Üyesi: Evet evet,
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--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Bu yüzyılda bu çağda bu dijital dönemde
gerçekten güzel bir çalışma. Ben tekrar emeği geçen,
--Mehmet KÜÇÜK Meclis Üyesi: Evet,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sizlere de teşekkür ediyorum, sağolun.
--Mehmet KÜÇÜK Meclis Üyesi: Bu arada sözümü bitirmeden son bir şey söyleyeyim,
az önce çok kısa Osman Bey’in söylediği o parsele o parseldi değildi diyoruz ya, mesela o
uygulamaya bakarak hangi parsel hangisiydi çok net anlaşılıyor. Onu da gündem geldiği
zaman tekrardan söz alıp konuşucam, teşekkür ederim.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Biz teşekkür ederiz, sağolun. Galip Bey,
başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı arkadaşlar? Galip söz istemişti sonra vazgeçti.
Göremiyor olabiliriz arkadaşlar sesini çıkar. Sedat AKKUŞ, Buyurun AKKUŞ,
--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sayın Rıdvan ÇAKMAK ‘ın sorusuna istinaden kısa bir
cevap vereceğim. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının
gerçekleştirdiği tüm yatırımlar gibi TOGG projesi de bizim için bizim açımızdan kıymetli ve
değerlidir. Biz Başkanımızın söylemini sizler gibi anlamadık. Millet İttifakına sürekli zillet
diyen zihniyetin de farklı bir şey anlamasını da beklemedik açıkçası. Teşekkür ederim.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Teşekkür ederiz. Şimdi değerli arkadaşlar bir
soru sordu kendisine bir açıklama yapmasını istedi o da cevap verdi. Tabi bu açıkladığı cevap
sizlerin tarafından kabullenmiş olmayabilir farklı algılayabilirsiniz. Çok, o kendi görüşüdür
sizinki de kendi görüşünüz, saygıyla karşılıyoruz. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok,
Uğur Başkan’a evet, yok söz almak isteyen bu konuda cevaplandırmak yorumlar yapmak
üzere sayın Belediye Başkanımız sizi kürsüyü davet ediyoruz. Buyurun.
--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım sorabilir miyim?
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Bana mı soracaksınız?
--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Şamil Başkan’a,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Şamil Başkan’a ne soracaksınız? Elinizde
mikrofon var mikrofona konuşun bizde duyalım,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Sorabilir miyim bir soru gibi aslında
deme, sorabilir miyim ‘le soruyor. Sorma bence dedik ama nafile,
--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım sorabileyim ya,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Buyurun,
--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Bir dakika araya girivereyim. Şöyle ki terminalinin
yanına yapılacak olan kaplıca biliyorsunuz 4.senesini tamamladı. Bir inşaat mühendisi iki tane
AK Partili arkadaşım var inşaat mühendisi, acaba sorabilir miyim bu üstüne demirler var. Bu
demirlerin pas payı kaç yılda geçer. Yani sonuç itibariyle buraya yapılacak olan devam
edecek dediniz bu devam edecek olan proje ne kadar sağlıklı depreme ne kadar dayanıklı,
--Meclis Üyesi: …………
--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Ha Rıdvan Bey evet bir yıl dediniz ya,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Teknik bir konu,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Arzu,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: İki Teknik insan olarak,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Arzu arkadaş,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Toplantıdan sonra konuşursunuz,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Biz sonuçlandıramayız bunu,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım özür dilerim, Başkanımın konuşmasını
bölmemek üzere ben sorusunu aldım sonradan cevaplandıracağım.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Hatta yazılı cevap verirseniz bizde öğrenmiş
oluruz. Benimde merak ettiğim bir konu, neden merak ettiğim bir konu, fay hattı üzerine
yakın bir yerde, dört sene olduysa gerçekten o temel atılmıştı orda iki kere. Onu bir
değerlendirirseniz memnun olacağız. Sağol.
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--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: …………….
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Arkadaşlar lütfen Başkanımızı dinler miyiz.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Yani Cumhuriyet Halk Partisi
Grubuna, muhalefet bizim sözümüzü kesiyorlar konuşurken demesi benimkini de kesiyorlar
bak.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Evet. Buyurun sayın Başkan,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Sayın Divan, çok kıymetli meclis
üyesi arkadaşlarım, belediyemizin çok değerli çalışanları, sevgili daire müdürlerim, çok
kıymetli hanımefendiler, çok kıymetli beyefendiler ve elbette Gemlik ‘in çok güzide
vatandaşları hepinizi şahsım ve Gemlik Belediye yönetimi adına saygı ve sevgiyle
selamlamak isterim.
Malum konu Faaliyet Raporumuz; 2021 yılındaki yaptıklarımız ama elbette geçtiğimiz
hafta burda Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu TOGG ‘un üzerinden yaptığımız konuşma
ağırlıklı dillendirildi. Cevap vermek isterim öncelikle. Bir; Hep söylüyorum keşke birbirimize
bir konuda bir şey söylerken bir şeyi söylemenin kırk yolu var ya o hani karşındakini rencide
etmeyen ısırmayan angaje etmeyen üslubu benimseme yeteneğimiz olsa başarabiliriz diye
bunu düşünüyorum. Ama siyaset belli ki hırslanalım sinirlenelim cevap verirken de hataya
düşelim gayretiyle söyleniliyor, bu üslup benimseniyor. Bütün arkadaşlarımızın canları
sağolsun. Verilemeyecek cevabımız yok. Türkiye’nin Otomobili Gemlik’te kurulacak
dediğinde sayın Cumhurbaşkanı çok mutlu oldum. Her yerde söyledim, göğsümüze asılmış
bir şeref madalyası olur, eğer yeteri kadar hazırlık yapabilirsek Allah muhafaza aksi takdirde
böyle bir yatırım peşinde getireceği göç, imar alanlarımızda ortaya çıkartacağı beklenti
üzerinden başımıza bela olabilir deyip hatta bunu Gemlik’te belki de öyle olması lazım. İlkte
ben dillendirmiştim. Bunun üzerine de çalışıyoruz aslında, bir sorun yok. İlk Gemlik
Belediyesine geldiler. Zeynep neydi firmanın ismi Ankara da?
--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Yüksel,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Yüksel proje. Konunun bütün
aşamalarını organize etmek üzere TOGG ‘dan görev almış bir firma olarak plan çalışmalarına
başlamak adına ne yapmamız lazım deyip buraya geldi ve bizim tavsiyemizle de sevgili
DURDU özellikle bilmeni istiyorum; bizim tavsiyemiz üzerine de Büyükşehir Belediye
Meclisine onların hazırlatmış olduğu plan taslağını yine bizim bütün siyasi partilerinin ortak
önergesiyle götürüp verdik. Sebebi şuydu; malum üst ölçekli planlara uygun plan yapmak
zorundayız.
İhtimal bir; Yüzbinlik, yirmibeşbinlik ve beşbinlik planlara öncelikle Büyükşehir
Belediyesine yaptıracaktık. Sonra orda diyecektik ki binlik plan ilçe belediyesine yakışır,
gönderin ilçe de bunu onaylayalım. Bunun tam tersini yapmak kanunen zaten mümkün değil.
İhtimal iki; binlik planı da Büyükşehir Belediyesinin yapma yetkisi var. Bizimde
onayımızla önergeyi bizimde götürmüş olmamız itibariyle bir beis olmaz ve en hızlı şekilde
bunu yapmanın yolu budur deyip ortak kanaatimizi ifade edip Büyükşehir Belediye
Meclisinden de böyle geçirmiştik. İlçe Belediyesine alsaydık on gün sonra bir ilave toplantı
bile yapamıyorduk bunu yani önce Büyükşehir bitirecekti, ki o tarihle o takvim arasında
onbeş, yirmi gün vardı. Sonra orda her şey bittikten sonra işte o askı süreleri benzeri şeyler
biz burda binlik plan yapacaktık. Çok rantabl görülmedi hızlı hareket edebilmek adına öyle
bir tutumu geliştirdik.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: …………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Bursa yapmadı.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: …………………..
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Firma en hızlı şekilde nasıl
geçirilebilize geldi. Peki. Biz sonra her fırsatta tevhid, ifraz işlemleri yapıldı. O oldu bu oldu,
bilmiyorum belediye her her ne sebeple gelirlerse gelsinler canı gönülden altmış yıllık bir
özlemdir Türkiye’nin yerli otomobili deyip, yerli otomobili deyip destek vermeye çalıştık.
Tek şikayet bu konuda ne TOGG ‘dan ne iktidar partisinden ne cumhur ittifakının diğer
üyelerinden bugüne kadar da duymadık. Fakat Orhangazi ‘de işe alımlarla alakalı konuda
serzenişimi dile getirdiğimde o günde söyledim, bakın filler tebeşirken çimenler ezilir. Maden
milli irade milli milli milli milli deyip duruyoruz ya bende milliyim bak milli iradenin tecelli
etmiş haliyim burda, canınızın istediğine milli istemediğine değil diyorsunuz ama bende milli
iradenin vücut bulmuş haliyim belediye başkanı olarak, bakın benim Cumhuriyet Halk Partili
olmam sebebiyle dışlandığım bir durum Gemlik ‘e iyi değil kötü sonuçlar ortaya çıkartır
dedim ısrarla, bari her yerde yine de aynı şeyi söylüyorum.
Öyle bir şey yahu var ki zelzelişte bulunuyorum. Sadece benim adıma değil, Mehmet
Uğur SERTASLAN ‘dan bahsetmiyorum arkadaşlar Gemlik, Gemlik benim arkamda değildi
Şamil YİĞİT sevgili ÇAKMAK biz aynı sıradaydık., İlçenin Kaymakamı da ordaydı. Biz
dörtmilyar dolarlık yatırım yapma yeteneği adam olan adamların yanında kişiselleştirip
durumu …… üzerinden yorum yapmadık. Bak Gemlik ‘i en arkaya attılar, Protokolü
atmadılar sevgili ÇAKMAK eksik söylüyorsun. Büyükşehir Belediye Başkanı öndeydi, arada
mühendisler vardı, en arkada Gemlik vardı Gemlik ben değil, Şamil YİĞİT ‘te ordaydı.
Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakının üyesi olarak davet bile edilmemişti.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Hayır yoktu,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ………………
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Yoktu. Arkadaşlar Mehmet Emin
ÖZCANBAZ’ dan bahsediyorum, yoktu. Millet İttifakının üyeleri zaten yoktu. Bu tutum bu
tutum sonrasında da devam etti. Eyvallah TOGG ‘un kendi organizasyonu değilse TOGG ‘un
kendi organizasyonu olmayabilir. Bir Bakan gelir Bursa’ya hazır gelmişken çocuklar hadi
beni şu TOGG ’a götürün der, kalkar gelirler, spontane eyvallah. Bu böyle bir sürü örnek
yaşadık. Hiçbirinde benden bir şey duydunuz mu? Ve fakat bu CHP ‘li dir. Biz buna dirsek
gösterelim bakışı,
--Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Yahu niye davet edilmediği söyleyin
o zaman.
--Meclis Üyesi: ……………
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Söyleyin arkadaşlar, başka bir
gerekçesi yok. Bir sonuç doğurdu; TOGG, TOGG kendi fabrikası içerisinde işçileriyle
beraber bir iftar yemeği yapmış, sonra Teknoloji Bakanı vesaire hepsi ordaymış, o da
olabilir yani, gelmişler o dur mudur. Fakat arkadaşlar Adalet ve Kalkınma Partisinin bak
ben AKP demiyorum sen İngilizlerle çok herhalde haşır neşirsin faiz lobisiyle onun için şey
yaptın İngilizce söyleyeyim dedin, bizim için mahsuru yok. Biz alışkınız her türlü
aşağılamanıza. Problem yok.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Sevgili DURDU bak hiç mikrofonu
aldım mı elime aldım mikrofonu, aradan gircen ama. Ha. Cevap veriyorum, sabırla sükûnetle
dinledim. Yoksay durumu yaratıldı belli ki ya Gemlik Belediye Başkanı niye çağrılmaz iftara.
Kaymakam Bey orda, bak hani Gemlik yok desem yo valla Kaymakam Bey orda, son dakika
da olsa çağırmışlar. Asıl canımı yakan ne biliyor musunuz? Böyle bir durum ortaya
çıkartılıyor bu, bu, bu şehrin milli iradesinin vücut bulmuş haline reva görülüyor, en çok
sizin destek vermeniz lazım.
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Ticaret Odamın Başkanının, Ticaret Borsamın Başkanının, bu şehrin çıkardığı
milletvekilimin de destek vermesi lazım. Orda bir seçilmiş bir belediye başkanı var, niye
çağırmadınız onu diyen yok. Niye çağırmadınız onu, ne yaptı bu adam size, diyen yok.
Velhasıl dedim ki,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: …………….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Sevgili Şamil YİĞİT, bak protokol
yemeği olmayan yemekte bütün protokol ordaydı ya. Bir sen yoktun, bir sevgili Mehmet
Emin ÖZCANBAZ yoktu.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Yok yani, anlatabiliyor muyum
sevgili DURDU.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Velhasıl ben onu sevgili Zafer
IŞIK ‘ın sosyal medya hesabından gördüm, aradan kırksekiz saat geçti, otuzaltı saat meclis
toplantısına kadar ben gene ses çıkarmadım. Olabilir dedim, böyle olmuş olabilir, protokole
ait değildir, olabilir.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Bak anlatıyorum. Otuzaltı saat sonra
bana burda bana burda TOGG ‘un kendi yapmadığı reklam, Büyükşehir’in yapmadığı reklam,
Karayolunun yapmadığı reklam, ısrarla kendi,
--Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Ama söylücem ya müdahale etmeyin,
kendi aramızda arabanın kendisini getirelim ve sergileyelim bu daha doğrudur görüşünü
benimsemiş olmamıza rağmen, sorulunca iş oraya geldi. Eğer eğer TOGG ‘un yönetimi
herhangi bir şekilde siyasal baskı yada bilmem ben gerekçesini, bu şehrin dinamiklerini bu
şehrin belediye başkanını, bu şehrin meclis üyesini, yok sayıyorsa yok arkadaş benim
gözümde. Tekrar ediyorum.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Yok saymıyor,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Ama bugüne kadar öyle yaptı,
bugüne kadar öyle yaptı. Sevgili DURDU bugüne kadar öyle yaptı. Tamam. Söylüyorum işte,
bir tek yemek protokol yemeği hadi burdan çıkalım gidelim bizi de misafir etsinler anında,
yapmayın ya yapmayın.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Bak sayın Kaymakam davet edilmiş,
muhtemelen Vali Bey gelirken sayın Kaymakamım biz oraya geliyoruz ayıp olmasın gel dedi.
Son derece güzel. Vali Bey ordaydı,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Şimdi karşılıklı konuşma oluyor ama
izliyoruz bizde, yerinde bazı müdahaleleri yapıyor biz uzatmasa iyi olacak tabi. Kendisine
konuşma yaparken arkadaşlar laf atınca üzülüyordu. Bize de kızmıştı,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Velhasıl,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Aynı şeyi……
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: İnşallah bir gün bu fetö ’yla
mücadele konusunda bu ülkenin gerçekten başarıya ulaştığını görecez. İnşallah bir gün, o gün
hale görmedik. Bravo. Hale görmedik, arkadaşlar inanamazsınız, inanamazsınız şurda
yaptığım konuşmayı almışlar kesmişler kırpmışlar montajlamışlar servis etmişler, A Haber,
Akit TV diye o bu neler yapıyor biliyor musunuz. Vay, ben asla öyle bir şey yapmam.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……………..
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Asla yapmam ben senin konuşmanın
tamamını yayınladım, tamamını yayınladım. Tamamını yayınlasınlar, tamamını yayınlasınlar.
Velhasıl inşallah hem medyanın içinde hem siyasetin içindeki fetöcüleri temizlendiği günleri
de görücez hep beraber, fetö taktiği çünkü bunlar.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Arkadaşlar,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Faaliyet Raporuna geçmeden önce
küçük küçük kısa kısa cevaplar vereceğim.
Sevgili Şamil YİĞİT, sevgili dostum senin sayende bu konuda bir açıklama yapmış
olayım. Endüstri Meslek Lisesinin orda yaptık ramazan şenliklerini. Bir gerekçemiz var; niye
sahilde yapmadın sorusunun cevabı. Bir: iki yer var sahilde bunu yapabileceğimiz.
Birincisi; İskele Meydanı,
İkincisi; Engelsiz Cafe,
Sahilde o çadırı kurabileceğimiz büyüklükte iki alan var. Biri orası, biri orası. 23 Nisan
var önümüzde ve ben diyorum ki hem dini bayramlarımızı hem milli bayramlarımızı çocuklar
bir sonraki yıla iple çeksin. Ben o çadırı sahile kurarsam 23 Nisan ‘da nasıl toplarım, nasıl
toplarım. Bu sene tesadüf seneye orası olmayacak biliyorsun. Yani bir öncekini bölge
parkında yapmıştık, bu yıl yağışlar çok olacak deyip ki doğru tahmin etmişiz. Meteoroloji
doğru veriler vermiş bize. Mecburen alternatif olan bir yerde yapmam lazımdı. Engelsiz
Cafe’nin orayı tercih etmedim. Çünkü şehrin genelini bir noktaya taşımaktansa şimdi
bulunduğu çadırın bulunduğu yer çok daha merkezi diğerlerinden böyle bir tercih yaptık.
Asla asla ve kata bayramları milli bayramları sahilde yapıyor da ramazan bayramını
ramazan ayını bunu hay bunu sen değil sevgili, asla tenzih ederim. Böyle yorum yapanlar var
görüyorum. Bilgilendirmiş olayım, vesile oldu. Teşekkür ederim.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Onbir noktada iftar yemeği vermek
gibi bir şeyimiz var,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Yok yok yok değil mi?
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Hayır hayır etkinlik var mı manasında
soruyor.
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: …………….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Aldım notunu. Çalışın dedik
arkadaşlara bir geri dönüş olmadı bizde fırsat bulamadık sormaya, Bukle ciddiye alalım onu o
bölgede bir şey yapabilir miyiz yapamazsak da bir dahaki meclis de bilgi verelim.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Ama niye Cumhuriyet ya, Umurbey,
Kumla inan düşündük yani. Dağılalım mı yapalım mı diye çadırımız var ya sevgili DURDU,
çadırda …… direkler arası gibi kullanıyoruz orayı. Evet özür dilerim bütünlüğünü de
kaybetmesin konuşmam.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Evet burda cevaba gerek olan çok bir
şey yok ama, sevgili DURDU 11.madde,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Günü gündeme geldiğinde elbette
konuşacağız, bide önergeniz var. İlçe Başkanımızla yaptığım telefon görüşmesinde bana dedi
ki başkanım eğer bu maddeyi böyle böyle olabilir diye bir endişemiz var. Komisyona geri
gönderecekseniz hiç sorun yok. Bizde ona peki göndeririz böyle bir şey olursa dedik.
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Bunun üzerinden orda işte şöyle var böyle var algısı ortaya çıkar maazallah sen korkarsın
iftiradan biliyorum ben, ha yani. Allah göstermezsin. Dolayısıyla zaten önergeniz var, geri
çekilecek o, o anlamda bir şeyse o dokuzyüzseksen dönümlük araziyle bütünleşmiş onun
içinde bir alansa ne yapabileceğimize bakalım. Yani hiç hiç sorun yok. Ama benim bildiğim
onun ona bağlı bir yer değil, bir dakika.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Başkan gündemde konuşalım.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Gündemde konuşacağız doğru, özür
dilerim. Evet gelelim Faaliyet raporuna; Bende bütüüün faaliyet raporunun hazırlanması
esnasında faaliyet raporuna konu işlerin iş ve işlemlerin yapılması esnasında emek veren alın
teri döken, başta işçi kardeşlerim, elbette memur arkadaşlarım olmak üzere herkese çok
teşekkür ediyorum, herkese. İyi olursa sizden oluyor gördüğünüz gibi muhalefetin gözünde
kötü olursa benden,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Aynı şey, hem iyi hem kötü de
olabiliyor konuşurken siyasette böyle yani. Size çok teşekkür ederim ama başkan olmaz
durumu da oluyor. Siyasette böyle bir şey yapacakta bir şey yok.
Sevgili arkadaşlar sekiz başlık ortaya koymuştuk. Ben siyasette hayatımda inanmadığım
şeyi hiç söylemedim, hiç söylemedim. Bir örnek bulamazsınız. Sekiz başlık ortaya koyduk,
dedik ki bizim zeytine bolluk körfeze bereket körfeze bolluk zeytine bereket, yaşlıya huzur,
engelliye kolaylık, ulaşımda rahatlık, öğrenciye destek, sokak hayvanlarına şefkat gibi sekiz
başlıkla anlattık meramımızı, hani altmış küsur kalem proje diyoruz ya, o bu olguyu
geliştirecek bu olguyu besleyecek altmış kalem projeyle, kötü değiliz ha. Tıkır tıkır
çalışıyoruz teker teker tamamlıyoruz haberiniz olsun tabi. Hem de hem de sevgili Rıdvan
ÇAKMAK bin tane bahane sunarsınız dedi de ey bir görelim bakalım memleketin hali pür
haline ya, bir açın bakalım şu beton kaç paradan kaç paraya çıkmış, demir nerden nereye
gelmiş bir görelim bakalım.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Tabi, tabi.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Olur mu canım ben bu fiyat farkları
üzerinden yapıyorum işleri sevgili DURDU. Evet arkadaşlar C25 örnek seçtik,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: 2021 ‘i değerlendiriyoruz deme,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Nasıl,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Ben göreve geldiğimde verdiğim
sözleri söylüyorsunuz ya Şamil YİĞİT sevgili Şamil YİĞİT, dolayısıyla göreve geldiğim
günle şuan arasındaki farkı söylüyorum.
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ……
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Yo ben ben her zaman sevgili Şamil
YİĞİT diyorum sinirlenmediğim zamanda. Hatta diyorlar ki diyorlar ki ya arkadaş aynı siyasi
partide değilsin, sayın desene. Niye sevgili diyorsun, ben hepinizi çok seviyorum ya hiç sorun
yok. Yüzseksensekiz liradan yediyüzseksenbeş liraya çıkmış ki bu rakam 2021 yılında da
sevgili Alpaslan EKER ikiyüz lira civarındaydı deme C25.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Var var söylücem şimdi onları da
sabır gösterin.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Sabır gösterin sevgili dostlar,
sabredin.
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--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Değerli arkadaşlar müdahale etmezsek daha
kısa sürede tamamlamış olacak,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Sabreden derviş, devam edelim
bakalım. Mazot fiyatları, demir fiyatları ne olmuş bir açın bakalım ya. Arkadaşlar, arkadaşlar
sevgili Dursun YUVUZ, Gemlik Belediyesinin yapacağı yaptığı bütün işlerde önüne çıkan
tablo,
--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: …………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Anlamadım,
--Dursun YAVUZ Meclis Üyesi: …………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Yok yok öyle bir şey; sosyal konut
dediğin yeri satarken bugün kaç paraya mal ederizin hesabını yapıyoruz, rakamlar böyle
çıkınca satamıyoruz da. Üç lira kırküç kuruş ‘tan onaltı lira ellisekize çıkmış demir, değişimi
görüyor muyuz arkadaşlar. Evet bu inşaatın, inşaatın temel iki gider kalemi iki gider kalemi.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Tabi tabi gelcem tabi gelcem tabi
gelcem hiç sorun yok. Bir taraftan memlekette böyle bir hayat pahalılığı ortaya çıkmışken
insanlar çoluğunu çocuğunu geçindirmek konusunda sorun yaşarken çok şükür biz
muhalefetten para biriktirdiniz paranız var eleştirisini alıyoruz.
Otopark ve kentsel dönüşüm, özel dönüşüm hesabı içerisinde yer alıyor da olsa bizim
için çok büyük memnuniyet kaynağı. Kentsel dönüşüm esnasında kullanıcaz hiç tereddütsüz,
şuan kentsel dönüşüm sahasında olan yada yıkım kararı alınan bütün binalarımızı
kamulaştırmalarında kullanıcaz, hiç. Bir yandan da yapalım istiyoruz arkadaşlar yapalım 2021
yılının faaliyet raporu rutin belediyecilik faaliyetleri ya bir açın bakalım çocuklar, 2021
yılında ihaleye çıkıpta herhangi bir müteahhit tarafından üstlenilmeyen işleri bir görelim.
Buyurun bakın. Yirmiüç, altı ‘da Cihatlıdaki 3.Etabın ihalesine çıkmışız bitirelim diye,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Ne oldu,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: İstekli çıkmamış.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Maliyetlerden dolayı. Birim fiyat
tarifi kitabına göre çıkman gerekiyor. Birim fiyatı kitabına uygun çıktığında da aradan geçen
sürede öyle bir enflasyon var ki inşaat maliyetleri üzerinde adam almıyor.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Nasip,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Nasip, nasip. Taş duvarlar işte o
bölgede de özellikle yapılacak taş duvarlarımız var istinat duvarları vesaire istekli çıkmamış.
Merdivenler, betonarme imalatların yapımı için 04.10.2021 de ihaleye çıkmışız, yaklaşık
maliyete kıyasla geçerli tekliflerin çok yüksek olması sebebiyle iptal edilmiş. Bursa Uludağ
Üniversitesinin özür dilerim, Gemlik Yerleşkesinin içerisinde bir öğrenci merkezi yapıyoruz
ya şimdi temeli atılacak çok yakında,
--Meclis Üyesi: ………….
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: İkinci, edicez inşallah aldı bu sefer
bir müteahhit ama bunu ilk biz projelendirdiğimizde beşmilyon liraydı maliyeti,
onbeşmilyonikiyüzellibin liraya verdik. Bak burdan kendine bahane yaratıyor durumu
çıkartmayın sakın. Bizim için değil bu; TOKİ içinde, Karayolları içinde, Büyükşehir
Belediyemizin içinde, devletimizin kendi yaptığı merkezi idare arıcılığıyla yaptığı iş ve
işlemler içinde bu tablo geçerli, onlarda da aynı şey başına geliyor. Panoramik asansörü seyir
terası yapım işi dediğim Cumhuriyet Mahallesine asansörle çıkacağız dedik ya o. Onsekiz, üç
tarihinde onunda ihalesini yaptık, buna da katılan olmadı. TOKİ ‘nin ki vardı çocuklar nerde
yazılı o, a bak mazot fiyatları da burda.
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Çevre Temizlik Vergisi toplayamıyoruz ya artık gerçek maliyet hesabı üzerinden bir şey
var durum var ortada. Onu alamıyoruz ya Büyükşehir Belediyemizin aldığı kararla, artık bize
bide bu mazot farkı yüzünden fiyat farkı geliyor. Kullanılan araba sayısını benden önceki
idare döneminde kışın oniki araba kullanılırken biz sekiz, dokuza düşürdük. Hala daha yüksek
paralar ödüyoruz bu akaryakıt farkı yüzünden, bilin bunları. Vatandaşımız bilsin her şeyden
önce siz elbette muhalefette bulunan yakında seçimler de kendi adağıyla seçime girme
gayretine doğan sürecine girecek olan sizler her şeye alkış tutacak haliniz yok ama bilinsin
bunlar. Devam edelin arkadaşlar,
TOKİ ‘nin vardı çocuklar, TOKİ ‘nin ihalesi. Ha bak bunlarda mesela devletin ihaleleri.
Bak Çukurbahçedeki bak çık, Şamil YİĞİT geçen toplantıda bir konuşma yaptı ve dedi ki
çok yakında ful hızla başlıcak. Süresi dolmuş, ihalede 18.09.2020 tarihli bir ihaleyle iş teslim
edilmiş, süresi dolmuş. Ya Karayollarının kabahati var mı bu işte, yok. Fiyat farkı
ödeyemediğimiz için yasa gereği,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Ana sebebi bu bak, TOKİ Cihatlı’da
07.12.2021 ‘de ihale açtı, istekli çıkmadı yazıyor ama benim bildiğimi söyleyeyim; İhaleye
bir firma katıldı, İhaleyi aldı, kazandı. Verdiği teminat mektubunu yaktı, bıraktı. Daha büyük
zarar etmeyeyim diye. Şimdi Allah nasip ederse Mayıs Ayı’nda ikinci ihale yapılacak.
Arkadaşlar böyle bir durum yaşanıyor bu ülke.
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Bütün dünya yaşıyor. Bizde en
ağırından alıyoruz payımıza düşeni. Peki, bütün bu durum ortadayken bizim yaptığımız
girişimlere o sekiz başlıkta Gemlik ‘te yapmak istiyoruz dediğimiz projelere aldığımız devlet
kurumlarından aldığımız bir takım cevaplar var. Şifahi olanlar bir tarafa yazılı olanları da bir
gösterin çocuklar, bak dedik ki Gemlik olta balıkçılığını geliştirmek lazım. Bizim
projelerinden biriydi. Doğal resim ay, yapay resim yapıcaz dedik, iskeleler yapıcaz dedik,
doğru mu? Soruyorsunuz ya hesabını, evet. Diyor ki biraz büyütebiliyor muyuz bunu
çocuklar, bu ne bu? Resim, diyor ki özetiyle tamamını da okuyabiliriz ama adalar bölgesinde
bir deneme yaptık, Zeynep o yazı deme?
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………..
--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Bunun cevabını açın çocuklar,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Yapmaz yapmaz benim kardeşlerim.
Evet diyor ki, Bakanlığımızca hazırlattırılmış olan ulusal yapay resim master planında
Marmara Denizine yer verilmemiştir. Bu nedenle,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Hayır hayır. O bizim talebimiz bu
cevap. Bu nedenle 2020 yılında Bakanlığımızca Marmara Denizi Adalar Bölgesinde İstanbul
yapay resim projesi uygulamaya alınmış olup, 516 adet yapay resim bloğu deniz tabanına
bırakılarak izleme çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu proje ile Marmara Denizinde yapay
resim uygulamasında hedeflere ulaşılıp ulaşılamayacağının veya ne oranda ulaşılacağının
aksayan yönlerin neler olduğunun tespit edilmesi planlanmaktadır. Kamu kaynaklarının etkin
ve verimli kullanılabilmesi amacıyla, yukarıda bahsi geçen projenin izleme çalışmalarının
sonuçlanmasına müteakip Marmara Denizinde uygulanması planlanan yapay resim
projelerinin bakanlığımızca değerlendirmeye alınacağı hususu, yaptırmıyorlar işte. Bekle
diyor,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………..
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Ben gerekçesi yok demedim ki benim
gerekçemi anlatmaya çalışıyorum. Balıkpazarıyla alakalı sevgili ÇAKMAK dedi ki yalan
söylediniz buradan, açın oğlum oradan gelen cevabı da.
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Ha öyle mi ben yanlış anlamışım.
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Hitap ettiniz… gelen cevap bu.
Büyütün,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Büyükşehir,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Hayır bu Büyükşehir ‘in Olur ‘u.
Tarihine bakalım arkadaşlar Olur ‘un tarihine,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Yav sevgili ÇAKMAK dedi ya, iki yıl
uzun bir süre. İşte iki yıl uğraştık ya iki yıl, var mı tadilat yaptırdılar yani normalde iki tarafta
da olacak, içinden geçilecekti. Projeyi filan göstercem birazdan, tadil edin bunu, insanlar
içinden geçtiği bir durum şikayet konusu olabilir dedi Büyükşehir Belediyemiz, bir tadilat
yaptık,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Götürdük, özür dilerim. Bu olabilir
dediler, Onay verdiler. Hatta önce biz yapıcaz dediler. Sonra tamam peki sen yap deyip bize
uygun görüş verdiler, Tarih 08 ay 2021. Biz Milli Emlak ‘tan kiralama talebini yaptık. Burda
bu projeyi yapıcaz diye, Milli Emlak Çevre İl Müdürlüğünden görüş istedi.
Görüş bu, ne diyor; aşağıya in çocuklar; 3621 sayılı kıyı kanununun da bu kanunun
uygulanmasının hakkında yönetmelik kapsamında söz konusu alanın Balıkpazarı projesi
amacıyla kiraya verilmesinin uygun olmayacağı bilgisi verilmiştir demiş Milli Emlak ‘a.
Arkadaşlar 3621 sayılı yasayı ben açtırdım baktırdım, sizde açın bakın Allah aşkına. Bizim
yaptığımız imalat birazdan göstericem. Ya bunun ruhuna uygun, bir sorun yok. Kaldı ki bizim
beş tane çay bahçesi bu kanuna tabi değil mi? Orası dolgu alanı değil mi? Mescit, bu kanuna
tabi değil mi, değil mi arkadaşlar nasıl, aynı şey aynı kıyı kıyı bu 3621 sayılı kıyı kanunu
kapsamında, yok ya hani yapacağımız işi de göstericez, gelen cevap bu. Biliyorum çok daha
çabuk yapmamız lazım ve sizin de söylediğiniz gibi yapabilecek durumdayız. Sorun yok.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Olmaz, olmaz. Yani benim projem bu
işi anlattığımız, iskelede bizim değil be Osman DURDU, sevgili DURDU.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Oraya da Büyükşehir Belediyemizin
bir şeyi var, onu da Büyükşehir yapsın diye istememiz lazım.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: İsteyelim,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Büyükşehir Belediyemizin de projesi
var orda,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: İsteyelim Başkanım,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Ahşap iskeleyle ilgili olanı buldunuz
mu Zeynep? Bulamadınız, siz bakın arkadaşlar; Büyükşehir Belediyesi 5 tane ben
fıskiyelerinin üzerine ahşap iskele yapmak istedim biliyorsunuz. Sevgili Şamil YİĞİT ‘in de
olduğu bir toplantı esnasında toplantıda değil resmi, Büyükşehir Belediye Başkanımızın
Gemlik ‘i ziyareti vardı. Sen başka bir şey yap buraya bu fıskiyelere, bizim zaten çalıştığımız
bir ahşap iskele merkezde var, projemiz var bırak biz bunu uygulayalım dedi. Peki dedik.
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Allah var hakkını yiyemem EKAP ‘a girmeye kadar getirdi işi. Yani ihale sistemi var
EKAP. EKAP ‘ın içine girdik onu, ihale gününü beklerken bir yönetmelik değişikliği, denize
dikine ahşap iskele yapılması kaldırıldı yönetmelik değişikliğinde bakanlığın, Ulaştırma
Bakanlığının olmadı yapçak bir şey yok ama yani.
Hayvan Rehabilitasyon Merkezi. Planlarını bitirmeden yapamıyoruz, proje hazır. Planı
bitirmek işi elimizde mi? Dört kere nüfus kağıdı çıkardık ya, biri şikayet ediyor iptal oluyor,
biri şikayet ediyor iptal oluyor. Kapalı pazaryeri Perşembe pazarında, sevgili Alinur Başkan
geldiğinde,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Hayır hayır. Mahkemeler ona itibar
ediyor. Oraya takılıyor. Evet. Kapalı Pazaryeri, Perşembe Pazarı o kanuna da takılmıyor,
orda da başka bir durum var. Ama plan yok orda şuan belli ihaleye çıkabilir miyiz Fen İşleri
Müdürlüğümüz, plansız alanda böyle bir şeyi. Çıkamayız.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım mazeret eyvallah,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Şimdi şimdi bütün bunları bütün
bunlara rağmen yapmak zorunda kalıyoruz gibi de bir durum var bazı işleri. Balıkpazarını
mesela,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Evet,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Sevgili DURDU asansörün ihalesini
yaptık bir daha yapıcaz. Bu sene asansör yapılacak. Balıkpazarını yapıcaz,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: İnşaat değil mevzuu. Yani Gemtaş ‘la
yapacak olsak ihaleye çıkması lazım Fen İşlerinin. Dolayısıyla bu yıl bütün bu ekonomideki
olumsuz tabloya da rağmen gösterdiğimiz stratejik planda yer verdiğimiz her şeyi yapıcaz
inşallah yetkimiz dahilinde olan, bu yaz inşallah deniz taşımacılığını başlıcaz Gemlik –
Kumla arasında, tekne hazır Büyük Kumladaki kooperatifle birlikte taşıma kooperatifiyle
birlikte BURULAŞ ‘ın onayıyla Gemlik iskelesinden taşıma yapmaya başlanılacak. Ordaki
durumu gördükten sonra ancak ve ancak biz tavır koyabiliriz dedi Büyükşehir Belediyemiz,
denenecek görülecek,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Otuzbeş dakika oldu,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Teşekkür ederim. Herkesin otuzbeş
dakikasına karşı cevap vermeye çalışıyorum ya, velhasıl.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Velhasıl.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Peki buyurun. Sözü aslında sevgili
Başkanın vermesi lazım ama,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Yok,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım beni ona bırakma çok ajite ediyor,
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Beni beni saymıyor o zaman sen Başkansın,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Yok seviyorum ama bazen saymıyorum doğru.
Başkanım şu konu oluyor ya mesela; Büyükşehir ‘de üzücü durum yaşandı ya Başkanım
efendime söyleyeyim Büyükşehir de ben orda Galip Bey biliyor çıktığımı, çıkmam icap
ediyordu ayrı bir durumum vardı. Sonra eve gelince dediler izledin mi izledim ben videoyu
valla üzüldüm. Evdeki çocuklar var onlarda şaşırdılar yani. Tabi sonra çok tabi olarak
arkadaşlarımda dedi ki ya niye dedi Uğur ‘u orda dedi sahip çıkmadınız, yanında olmadınız ya
yoktuk arkadaş orda biz, ha biz kimseye Allah muhafaza öyle bir şey yok yani.
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Fiilen müsaade etmeyiz orda, yani haklı haksız o konuda başka bir şey, şuraya gelcem
konuyu toplayım; Başkanım Büyükşehir ‘le alakalı taleplerimiz ki var benim acizane görüşüm
Gemlik ‘ten büyükşehir ‘e gitmiş olan meclis üyelerimiz var. Lütfen kendi aramızda bunları
paylaşalım. Gönül birliği yapalım hemfikir olmayabiliriz ama daha verimli oluruz diye
düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bunu yapın yani, sağol.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Ben teşekkür ederim. Kamuoyuna
da müjde niteliğinde bu yıl için hem bizim hem Büyükşehir’in hem hükümetimizin yapacağı
işleri duyuralım bu vesileyle. Orhangazi’nin arıtma işi ki bizim Karsak deresine akıyor olması
sebebiyle en temel problemlerimizden biridir. Bizimde projelerimiz içindedir Karsak
Deresinin temizlenmesi, onun üzerinde sosyal donatı alanlarının oluşturulması. Orhangazi de
yeni arıtma bildiğim kadarıyla bu ay içerisinde ihale ediliyor arkadaşlar. Büyükşehir
Belediyemiz onun kaynağını da İller Bankası üzerinden hazırladı.
Kapalı otopark üstü, ha onu söylemedik demin mesela. Ya arkadaşlar belediyenin imar
planı değişikliğiyle ruhsat verebileceği bir yere kendi binama mühür vurdurturdu ya Çevre İl
Müdürlüğü. Ya olacak iş mi yani.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Yani bilmiyorum yazılı şikayeti.
Bize gelen ilgili yerin ruhsatsız olduğu, dolayısıyla mühürlenmesi gerektiği şeklinde
mühürledik, mühürledik. Yani kendi yerimizi mühürledik, sekiz ay dokuz ay boyunca planlar
geçsin diye bekledik. Bitirecez inşallah, bu sene bu sene bitireceğiz.
Asansör dediğim gibi ikinci ihaleye çok yakında çıkıyoruz. Onmilyon liradan
onbeşmilyon gibi bir rakama çıkıyor arkadaşlar. Bak iki ihale arasında bu inşaat maliyetleri
bu kadar belimizi büküyor.
Emin Dalkıran Kordonuyla ilgili bir çalışma yaptık. Bir ucu da aynı zamanda galiba
bugün meclise de şey, raporlar içerisinde o da var. Mescidin tuvalet problemini çözmek adına
o kordon üstünde bir düzenleme yapalım demiştik ya. Bir ucu da orası destek istiyorum sizden
yani büyükşehir belediyesinin yetki alanı içinde bir yer,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: İhaleye verin,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Yapma kardeşim derlerse,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bak ihale girin,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Tamam memnuniyetle. Kentsel
dönüşümle alakalı sevgili Mehmet, ya bayılıyorum senin tavrına. Çok naif bir adamsın,
inşallah ilerde çok daha iyi yerlerde siyaset yapacaksın. Ama Sezar’ın hakkını Sezar ‘a ver, az
verdin demin. Haklısın kayıp bir zaman yaşadık kentsel dönüşümle alakalı ve arkadaşlar
2019 da göreve geldim ben, deprem 1999 da oldu Gemlik ‘te. Yirmi yıl, yirmi yıl, senden
öncekiler hiçbir şey yapmadılar Başkanım sende gecikiyorsun deseydin çok daha
büyüyecektin gözümde.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Yok yok kimse bir şey yapmadı. Yok
yok. Gemlik ‘i taşıyoruz dedi.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Onu da beceremedi sevgili DURDU.
Gemlik ‘ i taşıyoruz dedi. Ya rezerv alanı ilan ediyorum demedi.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Onu söylüyorum işte. 360 tane değil.
2360 dönüm. Evet, yukarısı.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Öbür taraf neresi.
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ………………..
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Tamam be arkadaşlar 2360 dönüm 236
hektar alan orası. Evet,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Rehabilitasyon merkezini bak kaynağı
da hazır biliyorsunuz. Ona da fırça attınız ama satıyorsun barınağın olduğu yeri diye hayvan
rehabilitasyon merkezini, tapusunu çıkartır çıkarmaz ihale ediyoruz, tapuyu çıkartır çıkarmaz
parmakla gösterilecek bir proje olacak. İnşallah iki ay içinde,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Nasıl.
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Hayır hayır. Ne zaman ona başlıcaz o
zaman satıcaz onu biz.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Şey ihale mi?
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Denetim Komisyonumuza ilgili
müdürümüz gelmiş gayet net açıklamasını yapmış. Daha ucuza alabilme ihtimali mi varmış?
Ben onu anlayamadım tam.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Sevgili DURDU şöyle, şöyle, elinde
hazır vardır almıştır. Mevzu şu biz orda kendi içimizde Fen İşleri Müdürlüğümüz, Park ve
Bahçeler Müdürlüğümüz, Kültür Müdürlüğümüz bir araya geldik, Sağlık İşleri
Müdürlüğümüz, Zabıta Müdürlüğümüz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bu alanda yapılacak
olan bu imalatları kim satın alacak kimin bütçesinden yapılacak bu dedik, normal şartlarda
şey bu az önce bahsettiğiniz Soyunma Giyinme kabinleri ve duş alanları Fen İşleri bütçesiyle
yapılacak bir işti. Ama Hasan Tahsin diye bir kardeşimiz var, acil şifalar diliyorum çok uzun
zamandır çocuğunun sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. O çocuğun yanına gitmek zorunda kalınca
orda bir tek ayak üzerinde kalma durumu oldu. Son dakika Park Bahçeler Müdürlüğümüzün
üzerinden aldık. Yoksa Park Bahçeler Müdürlüğüme mesela; ona verdiğimiz ilk toplantıda
verdiğimiz yükümlülük sokak aralarına bankları yapma işiydi. Çok önce yaptı o ihalesini
yaptı. Öyle yaptı böyle yaptı ama bu burda böyle bir durum oldu. Ve son derece dikkatli
davranıldı Rakam konusunda, Fiyat araştırması konusunda,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Bilmiyorum ben bilmiyorum siz
söylediniz. Emrah Bey bana anlatmadı.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………………..
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Başkan anladığım şu, bugün ihale yapılmış
yarın sözleşme yapılmış diyor o da benim anladığım bilmiyorum konuyu ama mevzusu,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım şunu söylüyorum yanlış anlatıyor bilerek
yanlış anlatıyor. Ben doğruyu anlatayım izin verirsen; 26 ‘sında sözleşme yapmış ilgili
müteahhit firma Başkanım bunu sizin için söylüyorum; 26 ‘sında sözleşme yapmış 27 ‘sinde
de ihale konusu olan ve sözleşme konusu olan yeri de belediye kabul etmiş, işi almış yani.
Evet yaptım demiş,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Ya bunlar şey prefabrik şey yani ne
mahsuru var ki,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: O zaman hiç mahsuru yok ama bu bilim ötesi bir şey
teklif etmiş,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Hayır hayır değil, değil hiç değil.
Ama söylüyorum yani,
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--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tebrik ederiz yani,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Normalde Fen İşleri Müdürlüğümüz
bu işi bu arkadaşlarımız üzerinden gerçekleştirildi, geç kaldık. Bu mevzu da geç kaldık.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Böyle bir tek ayak üzerinden,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım doğru anlamak için sorabilir miyim?
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Ben doğrumu izah ettim arkadaşlar,
tamam.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım doğru anlamak için lütfen önemli burası yani,
sonra konuşmayayım dedikodu yapmayayım onun için şimdi burda konuşalım. 26 sında
sözleşmeyi imza atmış ya müteahhit firma, ondan öncesinde zaten bir çalışma var mıydı orda
onumu diyorsun orda, altyapı hazır mıydı veya neydi anlamıyorum yani.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: 26 sında sözleşme yaptığım birinden,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: 27 mal alabilir misin ben onu …..
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Yapı yapmış teslim etmiş,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Bilmiyorum, hayır yapmış olur mu
canım. Arkadaşlar hazır işler bunlar ya,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam işte imalat yapmış,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Bak Alpaslan EKER, kaynağımız falan
bak böyle hazır şeyler bunlar ya,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım oraya yapı yapmışlar yani. Duş kabin, WC
bunun gideri var vesairesi var,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Hayır dostum malzemenin teslimi o
yani senin söylediğin şey ya, o gerisi Fen İşleri yapıyor gene zaten oturduğu yeri bağlantısını,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Vatandaş malzeme,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Onlar hazırdı,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: İmalat yapmamış mı orda,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Hayır hayır o bağlantılar vesaireler Fen
İşleri Müdürlüğümüz tarafından,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sadece malzeme mi getirmiş oraya,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Tabi, tabi.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Duş kabin, soyunma giyinme,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: İmalat yok yani orda,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Yok.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam o zaman sağol,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Yani bulunduğu yerde bir imalat yok.
Ve bu sene içerisinde bu konularda bunları da ben size madem paylaşayım. Her birinde destek
verin bize arkadaşlar. Mesela; Büyükkumla Gençali Mahalle Konakları birinde misafirhane de
olacak, ihaleleri bitti. Yer teslimleri yapıldı. Çok yakında iş başlıcak.
GES, Güneş Enerji Sistemi 20 dönüm arazi üzerinden 70 dönüm bir arsamız var. İki
megabayt mı oluyor. İki megabayt sade elektrik üreticez. Gemlik Belediyesinin aylık tüketimi
bu arkadaşlar yüzotuzbin liradan beşyüzbin liraya çıktı elektrik parası arkadaşlar. Şuan
beşyüzbin lira ödüyoruz.
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Saat; bitiriyorum, bitiriyorum uzatmıcam. Liman Başkanlığının altında dikey bahçe var.
Dikey bir zemin var. Çevre yolunda bir peyzaj düzenleme çalışması orta refüjden
bahsediyorum. Kent müzesi, Tankut ÖKTEM, Tankut ÖKTEM ‘e onun anısına verdiğimiz o
hani hem müze hem çocukların yetiştirebileceği mekanlar Allah ‘ın izniyle bunların tamamı
bu yıl içerisinde hizmete açacağımız mesafe kat edeceğimiz işler, bazıları bizim yetkimizde
değil durumundan sıkıntıya düşebilir orda da sizin desteğinizi isteyeceğiz.
Doktor Kaya Ziya eviyle alakalı da bütçeyi hazırladık. Onu da inşallah çok yakında ihale
ediyoruz.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Mübadele evi,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Mübadele evi de bitiyor evet, çok
teşekkür ederim. Ya bisiklet yolları, yardımcı olun bana.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Bisiklet yolu ya sahilde ama bir yıl
oldu bana sayın Genel Sekreter bana dedi ki ya abi siz karışmayın biz yapıcaz, bir yıl oldu ya,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Ya ama yani destek verin Allah aşkına.
Gemlik spor destek verin, yazı yazdım o da var burda deme. Bizim projemiz var orda, red
dediler. Bak Gemlik spor’a Kumsaz da Kumsaz da 550 dönüm arazinin bir köşesinde ellibin
metrekare bir yer var arkadaşlar görüştüm herkesle görüştüm. Büyükşehir Belediye
Başkanımızla görüştüm, Genel Sekreterle görüştüm, projeleri götürdüm,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Yav yok ama işte yani gelen yazı biz
yapıcaz, bizim projemiz var. Siz destek verin. Bana değil, Gemlik spor’a bir kamp tesis alanı
lazım dedik ya orası biçilmiş kaftan, 6 nolu spor kulübüne bir proje çizdirdik Kumsaz da,
kaba inşaatı yapıcak bir müteahhit bulduk. Bir tane saha yapacak birini bulduk götürdük dedik
ya biz bir şey istemiyoruz biz yokuz işin içinde ya teslim et, takip edin ne olur yardımcı olun.
Biz paylaşalım, sizde paylaştıklarımız paylaştığımız konular noktasında desteğinizi ihmal
etmeyin.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Evet diyende olacak, Hayır diyende
olacak ben her iki grubu da şimdiden teşekkür ediyorum. Mahmut Abi geçen sefer anket
üzerinden yürüdün diye kızmıştı bu sefer tamam, diyebilir herhalde anket söylemedin diye bir
daha ki toplantıda anket de açıklıcam size. Müjde vercem.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Eyvallah. Her birinize ayrı ayrı çok
teşekkür ediyorum.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Biz teşekkür ediyoruz, sağol.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sayın Başkan bizde size çok teşekkür
ediyoruz,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Son söz; sevgili Rıdvan ÇAKMAK bir
iki kez adını telaffuz etti. Haklı olabilir, belki de önce MHP ‘ye İYİ Parti’ye, AK Partiye
gitseydim eğer konuyu benim elimdeki bilgileri orda anlatsaydım belki de MKS ‘yla alakalı
ismini ben hiç söylemedim bugünü kadar belki de şey olurdu. Böyle olmazdı, ama hala
kaçınılmış bir durum yok. Çok ciddi problem arkadaşlar son gelen bilgiye göre mesela biz bu
meclis bundan önceki meclis hatırlıyorsanız patlayıcı, parlayıcı, yanıcı maddelerin
depolanmasına ilişkin bir tavır ortaya koyduk. Ya orda yapacakları biriktirecekleri malzemede
patlayıcı malzemeymiş.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet,
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı: Evet, geleceğim randevu istiyorum
bütün partilerden belki de aramışlardır bizim çocuklar, geleceğim evet.
Bir kez daha emeği geçen hem Faaliyet raporunun hazırlanmasında ama asıl bu
faaliyetlerin yapılması aşamasında bütün çalışanlarımıza işçilerimize, memurlarımıza, sevgili
daire müdürlerime sonsuz şükranlarımı sunuyor, oy veren vermeyen bütün arkadaşlarımın
mübarek ramazan ayını kutluyor, bayramda buluşmak üzere diyorum.
--Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Teşekkür ederiz sayın Başkan. Değerli
arkadaşlar Gemlik Belediyesinin 2021 yılı Faaliyet Raporunu oylarınıza sunmak istiyorum.
Kabul edenler, kabul etmeyenler CHP ‘si İYİ Parti Grubunun Kabul, MHP ‘si ve AK Partisi
Red oyuna karşılık 2021 yılı Faaliyet Raporumuz kabul edilmiştir, hayırlı olsun. İkinci, ara
veriyoruz. İkinci oturumda sayın Başkan sizi de buraya bekliyorum……….

IV. OTURUM

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar Raporlar başlığı altında
değişik komisyonlarımızdan gelmiş toplam onaltı adet Rapor var. Bütün raporların okunmuş
olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul
edilmiştir.
Birinci Madde de; Gemsaz Mevkiinde Koruma ve Geliştirme Derneğimizin bir talebi var.
Komisyonumuz oybirliğiyle karar vermiş, yalnız kendi grubumuzda sevgili Galip GÜR ‘ün
ikazıyla 75/c değil mi?
--Galip GÜR Meclis Üyesi: ……………
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 75/c ‘ye göre bir protokol hazırlanıp,
yine komisyon raporunda ticari bir kullanım gerçekleştirilmeden şeklinde Belediye Başkanına
protokol yetkisi verilmesi şeklinde değiştirerek geçirelim istiyoruz. Var mı bu konuda görüşü
olan,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Süre konusunda,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Başka,
--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım bu Bursa Büyükşehir’den bize gelmiş, yetkiyi
biz Gemlik Belediyesine devrettik diye bu kıyıları sahillerimize devrettiğinde, şimdi de o
yetkiyi geri aldılar sanki burda yetkisiz gibi duruyor.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şöyle, Büyükşehir’den öyle bir yazı
yazılmış ama kıyı tanımı içerisinde bir alanda değil arkadaşlar bu, orda park alalında kalıyor.
Park alanını da uhdesi Gemlik Belediyesinde, dolayısıyla onun üzerindeki mülk
belediyemizin inisiyatifinde bir mülk, yine komisyon isteği doğrultusunda işlem tesis edicez.
75/c ‘de süre belirtmeye gerek yok bildiğim kadarıyla, Kaymakama mülki idare amirine de
onaylattıracaz. Protokolle ilgili bugün geçirelim, bir ay daha gecikmesin, mutlaka gruplardan
fikir alırız, ona uygun bir protokol belirleriz. Ama ticaret yapılmayacak şekilde mutlaka
olacak. Buyurun sevgili sayın SOLAKSUBAŞI.
--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım onu söyleyecekti.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tahsis yapmayacağız. 75/c ‘de ortak
hizmet protokolü yapılacağı için tahsis değil adı,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Çok çok uzun sürede olmasın diyor. İki yılda bir
tekrardan,
--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: ……………..
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--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Evet,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu konuyla ilgili görüşlerini alırız ona
uygun hareket ederiz, hiç sorun yok. Dolayısıyla,
--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ben bir şey daha diyebilir miyim?
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun,
--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Şimdi daha öncede siz dediniz ya ticari bir faaliyet
yapmasınlar, yapmayacaklar diye. Şimdi orda daha önceden makul seviyede bir ticari faaliyet
yapıyorlardı. Çok da uygundu, iyiydi. İskele sahil ve orda hiçbir işletme yok. Çay içsen, su
içeyim desem bir yer yok. Orası o ihtiyacı karşılıyordu, oraya biraz renk katıyordu. Bence
bizim sanki belediye olarak orayı daha vatandaşa yönelik rantabl, çünkü orası güzel bir sahil
güzel bir iskele, kullanılan bir kumsal genişte bir yer. Bunu yani bu derneğe başka bir yer
bulabiliriz ama vatandaşa böyle bir hizmet verecek daha bir yer yapamayabiliriz. Burayı sanki
böyle çok rantabl kullanmıyoruz derneğe vererek gibi geliyor Başkanım,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Zaten Dernekte, Dernekten almış
oluruz öyle olursa, kaldı ki eğer ticari faaliyet gerçekleştireceksek de sen derneğe al şunu,
şunu yap diyebilecek durumda değiliz. İhaleye çıkmamız lazım,
--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: İhaleyle de olur. Yani orda iyi olmaz mı vatandaşa hizmet
verecek, su alabilecek bir yer olması.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Park alanında arkadaşlar, park alanında
yani. Park alanının içerisinden bir yerden bahsediyoruz. O da eleştiri konusu olur. Buyurun
sevgili DURDU. Mikrofon,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bahsi konu olan yer bildiğim kadarıyla Büyükşehir
tarafından zaten tahsis edilmiş değil mi geçmişte,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şöyle,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Derneğe,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tahsis falan yok, bir kulübe yaptırılmış
bir baraka neyse işte bir prefabrik başka bir imalatın arasında yaptırttırılmış bu işe özel bir
faturada yok ortada. Yani bir bütünlük içerisinde yaptırılmış bunlara da ne diyorlar ona teslim
tesellüm belgesiyle teslim edilmiş bu derneğe,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Derneğe teslim edilmiş,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ortada bir tahsis o bu hiçbir şey yok,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Teslim edilen Büyükşehir mi?
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aynen öyle,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bir kurum teslim etmiş yani neticede,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Doğru.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Doğru, doğru.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Konu gecikmesin noktasında 73/c
maddesinin uygulanarak bir protokol yapılmasına, bu konuda Başkana yetki verilmesine,
yapılacak olan protokolün meclis toplantısına gerek kalmaksızın gruplardan onaylattırılarak
yapılmasına şeklinde değiştirerek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler.
Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
İkinci madde; Gül Caddesinin adının bir Şehit, Şehit Koray, Mehmet Koray Pınar
Caddesi şeklinde değiştirilmesine ilişkin, bunu da komisyona geri göndermek istiyorum
arkadaşlar. Gül Caddesi çok ciddi bir nüfusu sağında solunda barındıran büyük bir Cadde, çok
büyük problemler ortaya çıkartabilir. Bir daha gözden geçirin, Şehidimizin evini bildiğim
kadarıyla Gül Caddesine bir sokak bağlantısı var. Orda olabilir ama Gül Caddesi isim
değiştirildiğinde ciddi problemlerle karşılaşabiliriz.
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--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Biz Başkanım gene Şehit ’in evine ziyaret gerçekleştirip
konuyu kendisine aktarırız, o dediğiniz sokak kısa bir sokak uygun görürlerse o sakakta,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gül Caddesine verilmesi durumunda
orda çıkacak durumu da gözden geçirin. Muhtarımızla da konuşun lütfen diyerek komisyona
geri iadesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Buyurun, gruplara bilgi vereceğiz protokolle ilgili, onaylarını alıcaz öyle onların dediği gibi
yapmaksak bir dahaki mecliste eleştirirler. Yani yasal mevzuat açısından çok böyle akla
yatkın olmayabilir ama hızlı yapabilmek adına da dört aydır bekliyor böyle bir şeyi deneyelim
Derneğe binayla alakalı.
Üçüncü Madde de; Osmaniye Mahallesinde imar komisyonumuzun, hukuk
komisyonumuzun bir imar komisyonuyla müşterek raporu var. Raporda talebin imar mevzuatı
ve hukuka uygun bulunmayışı şeklinde oybirliğiyle Red kararı gelmiş, söz varsa söyleyecek
bir şey söylenecek bir şey yoksa komisyon raporunun okunduğu şekliyle oylarınıza
sunacağım. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Beşinci madde de, Dördüncü Madde de özür dilerim. Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin bir talebi
vardı. Komisyonumuz bu konuda oybirliğiyle bir karar almış, Mehmet Şamil YİĞİT ve
sevgili Osman DURDU mecliste grubumla partilerin komisyona üye vermeleri ve
Kaymakamlık Sosyal İşler Müdürlüğüyle de ortak çalışılması şeklinde birer tavsiyesini
iletmiş iki arkadaşımız, memnuniyetle böyle yapıcaz elbette. Komisyon kimlerden oluşuyor
arkadaşlar, meclis üyeleri var mı o komisyon içinde yönetmelik ne diyor.
--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Yönetmelik,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Bukle burda mı?
--Bukle ERMAN Sosyal Yardım İşleri Md:
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olmasında bir mahsuru yok.
--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Yok yok belirlenebilir.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Her iki öneriyi de iki
tavsiyeyi de kabul ettiğimizi beyan edelim burdan, bu haliyle de komisyon raporunun
okunduğu şekliyle oylarınıza sunalım. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul
edilmiştir.
Beşinci Madde de; Az önce Faaliyet Raporları esnasında da bahsettiğim gibi Hacı
Osman Okumuş Camiinin yakınında bir tuvalet yapılması ve şadırvan yapılmasıyla ilgili
rapor; Büyükşehir Belediyesinin desteğini de alarak, onların da onayını alarak yakın bir
alanda sahilde yapılmasına ilişkin bir komisyon raporu, komisyon raporuyla ilgili söz almak
isteyen yoksa okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy
birliğiyle kabul edilmiştir.
Altıncı Madde; Balıkpazarı Camimizin, tarihi Camimizin yanında iki tane parselin
25 yıllığına tahsisine ilişkin bir konu vardı. Bunu da arkadaşlar Anıtlar Kurulundan geçmiş
olduğu haliyle projenin parsele apartmanları basacak öyle bir durum vardı. Minareyi biz alıp
bu iki parselin üzerine Camii ’den ayırıp koyarsak yürüyüş yolunun üzerine çıkarmış olucaz,
olacak. Böyle şeyler dillendirdiler. Talepte bulunurlarken Anıtlar Kurulundan onaylı projesi
dahilinde değiştirerek, komisyon raporunu oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul edenler,
etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Yedinci Madde; Ruhsata esas işlemlerde Zemin etütlerinden biz daha önce ruhsat
müracaatı yapmadan bedel alıyormuşuz, bazen ruhsat müracaatı yapamadığı için arkadaşlar
para vermiş oluyorlar boş yere, dolayısıyla komisyonumuz ruhsat verilmesi esnasında bu
bedellerin alınmasına ilişkin oybirliğiyle karar vermiş, söyleyecek olan bir şey yoksa
komisyon raporunun okunduğu şekliyle oylarınıza sunacam. Kabul edenler, etmeyenler.
Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Sayfa 44

Sekizinci Madde; Yine muhalefet yok. Söyleyecek bir şey varsa söz verelim. Buyurun
Arzu Hanım mikrofona,
--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım 5 adet plan notu geçti bu maddeyle alakalı,
bir plan notu da değiştirerek onaylanarak geçmek istiyorum. Biliyorsunuz Gemlik
Belediyemizde eğimli araziler oluyor ve komşu parsellerde de istinat duvarı ihtiyacı zorunlu
hale geliyor. Şöyle bir plan notu ekleyerek geçirmek istiyoruz bu maddeyi, “Eğimli arazilerde
ön yan ve arka bahçelerde istinat ile düzenleme yapılacaktır.” Maddesini de ekleyerek
geçirelim.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyonda yapılabilir yazıyor galiba,
--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Evet yapılacaktır diye,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Genel hüküm haline getiriyoruz.
--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Evet,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz almak isteyen var mı? Yok,
olmadığına göre Arzu Hanımın da belirttiği şekilde değiştirerek, komisyon raporunu
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Dokuzuncu Madde;
--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım bu bir önceki maddeyi biz tüm depolama
alanlarına da işlecez. Ayrıca Umurbey ve diğer alanları da işlemeyi düşünüyoruz. Bilginize,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu raporla onu yapabiliyor musunuz?
--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Hayır hayır şuanda sadece ilk etapta,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onu da getirecez,
--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Evet evet,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Dokuzuncu Madde; İmar
Müdürlüğümüzün teknik bir şeyi var, talebi var. Bunu böyle yapmamız gerekiyor gibi. Bütün
üyelerimizin de komisyona katılan bütün üyelerimizin ortak kararı şeklinde gelmiş, söz almak
isteyen yoksa komisyon raporunun okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,
etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
On ’uncu Madde; Osmaniye Mahallesinde bir plan değişikliği konusu. Yine bütün meclis
üyelerimizin Oy birliğiyle gelmiş komisyonumuzdan, söyleyecek sözü olan yoksa komisyon
raporunun okunduğu şekliyle oylarınıza sunacam. Arzu Hanım buyurun,
--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Ben bilgi vereyim; Veysel Karani Camimizin yan
tarafında bir Kuran Kursu vardı, bu yıkıldı. Bunun yerine yenisi yapılmak isteniyor Diyanetin
önderliğinde zannedersem, dört katlı bir bina yapılacak. İmar Komisyonuna katılan
arkadaşların oy birliğiyle karar verdi Başkanım,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ne yapılacak burda ya da şöyle
diyeyim; 4 kat yapıyor olmamız bide çatı arası falan beşinci kat anlatabilir mi bölge halkına,
bizim üç kat bu niye beş kat durumu yaratmaz değil mi?
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Projeyi biz görmedik projeyi, sundular mı ben
bilmiyorum ama yükseklikle alakalı 12.50 yükseklik dedikleri için zaten 12.50 içeresine,
--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Dört kat,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Onu yapabilirler diye şeyi var.
--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım burası bitişik nizam üç kat fakat ayrık nizam
gibi bir yapılaşma bir proje geldi önümüze, ayrık nizam gibi yapılaşma yanlar bahçelerden ve
arka bahçeden çekildiği için dört katı tam dolu olmadığı için biz uygun gördük.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam en nihayetinde bir kamu
kurumunun talebi yani.
--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Evet,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet demekten imtina etmeyiz ama,

Sayfa 45

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Kamu kuruluşunda olduğu için şey yapılabilir
Başkanım, ayrıca uygulamayı şeyde yaptık Diş Hastanesinin yıkılan şey, Diş Hastanesinin
olmuş olduğu yerde şuanda bir dört katlı mevcut yani kamuya kararına olduğunda, çünkü
devletin yerine ve devlete, millete, vatandaşa faydası olacağı için düşünülebilir. Diğer türlü
vatandaşın şeyi değil ama,
--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Katlı Otoparkın orda da bir kamu şey spor ….…
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Proje, proje,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ben Projeyi görmedim.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Üç ay içerisinde çözülebilir bir projemi
acaba,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ben Projeyi görmedim, ben projeyi gördüğümden
söylemiyorum sadece,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun sevgili DURDU,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Burdaki hassasiyetiniz bence yerinde, yani kamu kamu
kamu kamu olabilir ama kamu vicdanı efendime söyleyeyim kamu kanaati önemli orda, şunu
demek istiyorum; aynı talebi vatandaş yapsa yapabilir mi soru bu?
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok yapamaz.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Yapamazsa yapmasın arkadaş.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok öylede bakmamak lazım sevgili
DURDU. Şöyle nihayetinde kamuya,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bunu önemsemek lazım.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Herkes, evet elbette yani,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Kamu yıpranıyor burada, kamu yıpranıyor burada,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Projeyi biliyor olsaydık, üç kat
içerisinde çözülüp çözülemediği konusunda,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Fikrimiz olsaydı,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle; yapısal yapısal bakmış olduğumuzda
zaten alt kat otopark, üstünde de üç kat yapıyoruz. Mevcutta zaten biz dört kat fiiliyatımızı
yapıyoruz. Bu sadece kat yükseklikleriyle alakalı talep var diye ben biliyorum. Bunu da o
şekilde çözebilirler diye biliyorum.
--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Yok Başkanım bize proje geldi, 4 adet kat var bide
çatı arası var. Biz imar komisyonunda şöyle değerlendirdik. Hani ayrık nizam bir yapı, kamu
rica etti diye bu şekil istisna olduğu için.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Acil bir şey var mı? Hızlıca bitsin gibi,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle; bunu sponsorlar eşliğinde bir hayırsever
üstlenmiş Başkanım, bu üstlenen hisseder da hızlı bir şekilde yapmak istiyor. Zaten bu yapı
maliyetlerin artışıyla birlikte yapacağımız imalatı da sıkıntılar çekmeyelim diye hızlı bir
şekilde olması gerekiyor diye ben biliyorum Başkanım.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Projeye bir bakın desek, çok geç kalmış
olur muyuz?
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım şuan Gemlik ‘te,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya yapmak istediği işi üç kat da
yapamıyorsa eğer farklı bir şey o zaman yani kamu, kamu yararına bir çalışılıyor destek
verelim deriz. Ama yapabiliyor da hani böyle oluversin canım durumu varsa da o zaman dur
be kardeşim öyle yapma şöyle yap deriz. Onun için,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım burası ticarethane vesaire falan
farklı bir kurum değil, yani kamuda kullanılacakla alakalı şeyleri yapacaklar, sponsoru
durduran biz değiliz Zeynep Başkanım, ben duyuyorum ama yani hatırımızda, hatırımızda
unutmadım.
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Yani burası dört kat şuan Sağlık Ocağı yapılması, bitmesi yapılan Sağlık Ocağı bitmek
durumunda, orası da mevcut da dört kat olarak fiziki olarak fiiliyatında kullanılacak.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz plan değişikliği yapmadık ama orda,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Hayır hayır burada da plan değişikliği kat
yüksekliğiyle alakalı kat verme şeyimiz yok. 3 kat, 4 kat bir diye sınırlandırmamışlar. Sadece
12.50 kamu kuruluşuna yan taraflarına çekme mesafesiyle koşuluyla birlikte o yeterli olacak
diye düşündükleri için,
--Galip GÜR Meclis Üyesi: Başkanım, Başkanım biz çekelim bir projeyi tekrar
değerlendirelim bence,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki. Çok geçmiş kalmış da olmayalım
diye endişe ediyorum. Peki. Sevgili DURDU, Projenin görülüp onun üzerine tekrar
konuşulması için şeye komisyona gönderelim diyorum ben.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım bizde problem yok,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki az önce söylediğim şekilde
komisyonumuzun bir kere daha konuyu projesi üzerinden değerlendirmesi şartıyla
önümüzdeki ay meclisine de mutlaka getirilmesi kaydıyla komisyona iadesini oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Onbir ‘inci Madde ‘yi Milliyetçi Hareket Partisinin yazılı önergesi de var. Dün grup
toplantısında vardı herhalde o esnada ilçe başkanımızda aradı bu konunun daha önce
mahkemeye vermiş olduğumuz konuyla ilintisi olabileceğini dair endişeleri olduğunu dile
getirdi. Bende re ’sen konuyu gündeme aldım, geri çekersem ben ayıp olur siz talepte bulunun
alalım demiştim. Bu imalde grubumu muzda da konuştuk. Dolayısıyla 11.Maddenin
Milliyetçi Hareket Partisinin önergesinin kabul edilip gündem maddesi haline getirilmiş
olmasını öncelikle oylarınıza sunup sonrada imar komisyonunun,
--Meclis Üyesi: Önerge değil o,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Güzel ya gündem yok ki.
--Meclis Üyesi: Geri çekilecek,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Komisyona geri iade
edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Onikinci Madde de; Komisyonumuz Ek süre talebinde bulundu. Buyurun,
--Osman DURDU Meclis Üyesi:
--Mehmet KÜÇÜK Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, değerli meclis, ilk söz almamın bu
konuyla alakalı birkaç bilgi verecektim. Bu konu daha önce sayın Osman DURDU ‘nun grup
sözcümüzün bir dilekçeden bahsetmişti mahkemeye verdiği, AK Parti ve CHP ‘li meclis
üyelerinin ortak imzaladığı pardon, MHP ve CHP ‘nin,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Ömer USLU ‘nun da imzası var.
--Mehmet KÜÇÜK Meclis Üyesi: Evet Ömer USLU ‘nun da imzası var evet doğru.
Ömer USLU ‘da var burda. Ortak verdiği, mahkemeye verdiği dilekçede ki konuyla şuan ki
1/11 ‘deki gündemdeki konu aynı yer. Sadece zaman içerisinde o parsellerde bazı
uygulamalar olmuş isimleri değişmiş, o dönem orda yapılan uygulama da Encümen Kararıyla
yapılan 18 uygulamasında % 2.9 DOP ‘la bir 18 uygulaması yapılmış, o dönem maksimum
DOP oranı % 35 ‘ti şuan % 45,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet KÜÇÜK Meclis Üyesi: Evet,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet KÜÇÜK Meclis Üyesi: 980 küsur bin metrekare bir alandan bahsediyoruz. O
bölgedeki diğer bölge, o bölgedeki diğer uygulamalardan ayrılarak iki tane belediye parseli
işin içine katılarak o bölgede bir uygulama yapılmış ve 2.9 oranında bir DOP ‘lu uygulama
yapılmış, daha enteresanı uygulama sonucu yola cephesi olmayan imar parseli oluşturulmuş,
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--Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet KÜÇÜK Meclis Üyesi: Evet, zaten DOP ‘tan dolayı dava edilemeyeceği için
yani DOP ‘u istediğiniz kadar alabilirsiniz, sıfır ‘da bir ‘de yüzde otuzbeş ‘te, kırkbeş ‘te şuan
alabilirsiniz. Ama bir imar parselinin kesinlikle yola cephesi olması lazım. Yani yola cephesi
olmayan imar parseli olmaz. Artık parsel olur kullanılmaz. Burda öyle bir parsel yaratılmış
buna istinaden itiraz edilmiş, mahkeme esastan değil usulden, yani siz burda taraf değilsiniz
değil itirazı reddetmiş, burda itiraz etme yetkisinde Belediye Başkanlığına vermiş o dönem,
tabi o belediye, o dönem itiraz olmamış. Şimdi önümüze gelen konu tam da bu itiraz olan
parsellerle aynı parsel, sadece numaralar değişmiş. Biz komisyonda uygulama yani gelen plan
değişikliğini incelediğimizde tabi bir şey görünmeyen normal bir plan değişikliği, bir sınır
düzeltmesi gibi duruyor. Ama tabi BHA altında gerçekten ciddi problemler var. Bu konunun
araştırılması lazım. Sayın Osman DURDU ‘nun söylediği kesinlikle doğru, o parsel o parsel,
siz de ilgili Encümen Kararını alarak bunu teyit edebilirsiniz Başkanım, teşekkür ederim.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim. 980 dönüm
içersinde 18 uygulamasıyla bölünerek ortaya çıkartılmış bir parsel öyle mi? Komisyon,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım bende söz alabilir miyim?
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis, hepinizi saygıyla
selamlıyoruz. Bu mübarek günde bu saate kadar burda bir yoğunluk, bir yoğunluk yaşadık,
hepimiz yaşadık. Bunlar bizim nefsimizle, keyfimizle alakalı bir yoğunluk değil tamamen
memleket sevdası, memleket hassasiyeti, daha iyi olsun maksadıyla, ben sizin beden ‘i
davranışı biliyorum. Yani eleştiriye açıksınız efendime söyleyeyim, yani haklı haksız
eleştiriye açıksınız. Ben arkadaşlardan da bilhassa Emir Bey’den de bunu istirham ediyorum.
Birbirimizi konuşarak anlarız, anlaşırız yani, nedeyim ki yanlış söyledik, özür dileyebiliriz.
Bu konu bu konu sizin çok takdirinizde isim saymayayım, o zaman beraber dava ettik bunu.
Mert Bey ‘de hepimiz biliyoruz. Bu Gemlik için Gemlik tarihinin en önemli konusu, 1000
dönüm araziden % 2 DOP ne demek ya, burda garip gurebadan % 40 alacaksın, Holding’in
arazisine % 2 alacaksın kabul edilebilir mi bu Başkanım, zaten bu kaygı hareketlen değil mi.
Burda, evet teşekkür ederiz. Konuşuruz gene.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim. Şunu da
atlamayım sevgili DURDU, evet kamu vicdanını rahatsız etmişti zaten. Kesilen DOP oranı
değil. Yani eğer bir yerde mevzii bir şey yapıyorsan 18 yapıyorsan zaten keyfi ben şuraya
şunu koydum, bunu koydum deyip koyamıyorsun. Önemli olan o bölgenin tek başına
18 ‘e açılmış olmasıydı. Aslında bir bütünlük halinde yapılmış olsa evet,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O şartla mümkündü o,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Aynen öyle,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söylediğin şey, öyle yapılmamış. Bu
geçmiş dönem geçmiş dönem dediğimiz dönemin hangi dönem olduğunu da biliyoruz deme,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Aynen öyle evet. Şimdi burda, çok özür dilerim
Başkanım.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben özür dilerim,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Buyur.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Konu komisyona geldiğinde elbette
arkadaşlar mevcut haliyle bakmışlar, ……. arkasında,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Doğru,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Önünde ne var bakmamışlardır,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Mert Bey bilir ama, buyurun devam edin.
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Velev ki velev ki komisyon bu konuda
Red cevabı versin. Sadece ve sadece bu planı red etmiş olacağız. Geri kalanı o DOP ‘da oydu
buydu gibi kesimlerle alakalı bir sonuç doğurmayacak,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Red edersek öyle ama kabul etseydik Başkanım, eğer
kabul etseydik Allah muhafaza şu olacaktı. O parsel yolu olan bir parsel haline gelcekti.
Yol’lu parsel olacaktı, cepheli parsel olacaktı.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle mi?
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tabi ki.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle mi sevgili Mehmet ÖKSÜZ,
o bahsettiğimiz parseller onlar değil ya.
--Mehmet ÖKSÜZ Meclis Üyesi: Başkanım,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onları da mı şimdi şey yapmış oluyor
yani,
--Mehmet ÖKSÜZ Meclis Üyesi: Başkanım evet tam da o parsel,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki,
--Mehmet ÖKSÜZ Meclis Üyesi: Parselin tam o bağlantı yerine biz yol yol kısmı
açıyoruz. Parsel numaraları şimdi,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam sıkıntı yok, komisyona zaten
iadesini yapıyoruz orda inceleriz, komisyona iadesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,
etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bir sonraki madde 12 inci madde
komisyonumuzun ek süre isteği
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım çok lütfen, bizim dava açtığımız da mahkeme
taraf ehliyetinden dolayı reddetmişti, bugün bu şeref size nail oldu. En kutsal bence en büyük
hizmetiniz olur bu aslan gibi dava açalım buna,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bakalım para var diyorsun,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkan yapma böyle,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eyvallah. Onikinci madde ek süre,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: İdare mahkemesi fazla harcı yok. Başkanım biz burda
İdare Mahkemesi bir takım, dur Aydın. Şimdi idare mahkemesine dava açmanın bir harcı
yok, biz sadece malumunuz hatırlatayım, yoğunsunuz. O günkü o uygulamaya temel teşkil
eden encümen kararını yani idari işlemin iptali için dava açtık idari mahkemesine, hiç bu
mahkeme harcı masrafı hiçbir şeyi yok, bunun zaten o gün o uygulamaya temel teşkil eden o
encümen kararı iptal oldu mu …….. tekrar gideceğiz. O zaman bahsettiğiniz evet planda ne
var ise onu alıyorsun ama bugün bir plan değişikliğine gidi veririz oraya otopark alanlarını
koyarız ve dolayısı ile ona göre oradan tekrar DOP almamız mümkün olur başa giderse,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elbette bak komisyona gönderiyoruz,
bakalım diyorum ama sevgili dostlar bir yerden bir kere 18 uygulaması yaptıysan oradan ilave
bir DOP kesmen mümkün değil, bir şartla bu mümkün,
--Osman DURDU Meclis Üyesi:
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır hayır, 18 uygulamasıyla yer
kestin mi x rakam, plan değişikliği yaptın velev ki eğer ki değer artırıcı bir fonksiyon
yüklemiyorsan ilave bir metre kare sosyal donatı kesemezsin,
--Mehmet ÖKSÜZ Meclis Üyesi: Sosyal donatı alamayız ama burada,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bir saniye müsaade eder misin lütfen devam edeyim bir
dakika, Başkanım söylediğim şu; tabi ki biz bir yerden bir sefer DOP aldın mı bir daha
alamazsın yoğunluk olmazsa dediğim o değil, şayet siz dava açacaksınız inşallah, davayı açtık
ve % 100 kazandığımız taktirde ne olmuş olacak o gün yapılan o malum dönem yapılan 18
uygulamasına temel teşkil eden aynı BORUSAN davasındaki gibi encümen kararı iptal
olduğu zaman oradaki 18 iptal olmuş olacak zaten ve dolayısıyla,
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: E tamam da bölge kısıtlı kaldı yani
oradan ne yapı da yer keseceksin,
--Mehmet ÖKSÜZ Meclis Üyesi: Başkanım, Başkanım, orda da plan zayiat bedeli
devreye giriyor plan zayiat bedeli DOP alamadığın yerde şuan mevcut yürürlükteki
kanunlarda plan zayiat bedeli ile bedel olarak alıyoruz, arsa ve arazi düzenlemesi kanununda
plan zayiat bedeli devreye girecek,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyonda konuşalım arkadaşlar,
teşekkür ederim.
Oniki ‘nci Madde; komisyonumuz bizden ek süre istemiş. Dolayısıyla direk oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler, etmeyeler. Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Onüç ‘üncü Madde; Önünüzdeki evrakta sehven Yazı İşleri Müdürlüğümüz tarafından
Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu yazılmış ama arkadaşlar Hukuk Komisyonunda
değil İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonundaydı öncelik onu düzeltelim. Aksa Doğal
Gazın bir talebi vardı bu konuyla alakalı, evet Engürü ile alakalı bir sorun yok dendi. Engürü
ile alakalı bölümü için komisyonda ne denmiş buna,
--Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu da mı ek süre,
--Meclis Üyesi: Ek süre olcak,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki, tamam. Komisyon raporunu
okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul
edilmiştir.
Ondört ‘üncü Madde de; Hamidiye Mahallesinde bir parselin takasa konu bir parsel bu,
takas yapılabilmesi halinde takas yapılması, takasın mümkün olmaması halinde de
kamulaştırılması encümen tarafından yada satın alınması eğer mümkünse oy birliği ile gelmiş,
bu konuda görüş var. Buyurun sevgili Şamil YİĞİT,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım burda iki farklı mahalleden
bahsediyoruz takaslar noktasında emsallere ve şeylere bakmış olduğumuz da metre kare
fiyatlarına bakmış olduğumuzda takası mümkün olmaya bilir bunu söyleyebilirim yani
şerefiye hakkı rayiç bedelleri birbirini karşılamayabilir bunu buradan söylemek istiyorum.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Şamil YİĞİT orda usul şu zaten
her iki parselin de birim fiyat komisyonu, fiyat tespit komisyonu tarafından fiyatları tespit
ediliyor metre kareleri ile çarpılıyor ortaya çıkan rakamlar mukayese ediliyor eğer artı eksi
% 20 altında veya üstünde bir fark varsa takası mümkün değildir durumu ortaya çıkartıyor.
Dolayısıyla bütün bunlara baktıktan sonra eğer böyle olmuyorsa satın alma ile olmuyorsa
kamulaştırma ile çözülsün demiş komisyonumuz. Buyurun sevgili KESKİNDEN,
--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Başkanım birincisi konu ile alakalı oy birliği olması
lazım önünüzde yanlış evrak gelmiş olabilir. Benim orda şerhim var onu ifade edeyim, şerhim
dememeyeyim de bir tavsiye olsun, ben komisyonda bu konuyu görüştüğümüz de ilgili
müdürlük bu parselin daha önce kamulaştırma kararının alındığını ifade etti. Eğer aynı
parselde kamulaştırma kararı var ise bundan sonraki takas kamulaştırma bedelinin
belirlenmesi meclisin ve komisyonun işi değildi diyerekten konunun aslında konusuz kaldığı
kanaati ile görüş bildirmiştim, bir yanlışım var ise düzeltilebilir.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şöyle aslında gelişinin sebebi takasa
konu edilebilmesi ilk alınan karar sadece kamulaştırılmasına ilişkin olunca takas ibaresinin de
girebilmesi adına geldi,
--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Bu bilgiyi yeni alıyorum şuanda,
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Konu şu; vatandaşın talep
ettiği takasa konu parsel bizim göreve geldiğimiz tarihte belediye adına tescilli değildi. Bu
vatandaş ihbar etti bize, daha önce belediye bir yerde 18 uygulaması yaptırdı % 40’ a
tamamlamak adına bir taahhütname aldı ve müteahhitte bu taahhütnameyi imzalattırdı bunu
belediyeye bağışlayacaksın diye direkt bağış yaptırmamış taahhütname almış şeyden
noterden, bunu vatandaş haber vermezse ne kaydımızda vardı ne kuydumuz da, şimdi adam
da diyor ki ya ben size burayı takas da bana verin diye geldim söyledim iki sene geçti sizin bir
şey yaptığınız yok, takas yazmadığı için bir şey yapamıyorduk. Şimdi bu kararla takası
mümkünse eğer o artı eksi % 20 oturuyorsa öyle yoksa satın alma o da olmadı kamulaştırma
yoluna gideceğiz,
--Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Tamam Başkanım, bilgi iyi oldu ben yazdığımı
geri alıyorum şimdi düzelmiş oldu. Görüşme olumlu, teşekkürler.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim. Başka söz almak
isteyen yoksa komisyon raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,
etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Evet 15 ve 16 ıncı maddeler eleştiri konusu da oldu. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün
kaldırılması 15 inci madde, yerine İmar Müdürlüğü çatısı altında Kentsel Dönüşüm Şefliği
kurulması,
16 ıncı madde de eğer bu kabul edilirse bütçesinin İmar Müdürlüğüne aktarılması,
konuşmacı arkadaşlar konuşma yaparlarken kentsel dönüşüm konusun da bizim bakışımız da
bir değişiklik olabildiğine dair endişelerini belirttiler. Hayır öyle bir şey yok. Burayı kurarken
evet bu konuda ne kadar ciddi olduğumuz anlaşılsın diye kurduk bu müdürlüğü fakat
aldığımız o yol zaten ekseriyetle bu işi satın almalar üzerinden çalışmalarının yapıldığına
delalet etti. Dolayısıyla sadece satın almaya imza atacaksa bu arkadaşlarımız gelsinler burada
atsınlar dedik sizin de tavsiyenizle, burada geçen meclis miydi ondan önceki meclis miydi
kapatalım bunu dendi ya bende dedim ki evet kapatıp şeflik yapacağız bunu,
--Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dendi dendi mecliste dendi,
--Meclis Üyesi: ……………..
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu bizim kentsel dönüşüme bakışımız
da bir değişiklik olduğunu göstermiyor, kaldı ki iki tane memur arkadaşımızı suçlayıp da bu
işi yapmadık, iki tane memur arkadaşımız işin gecikmesi konusunda evet hala da aynı şeyi
söylüyorum yani, bir sürü şey söylendi yok şöyle yapalım yok böyle yapalım yani, ne oldu
iki yıl geçti. Dolayısı ile 15 inci madde Hukuk Komisyonumuz tarafından sevgili Osman
DURDU ‘nun şerhi var; katılmıyorum idarenin siyasi baskılarından dolayı personeller kurum
değiştirmek durumunda kalmıştır, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kapatılmamalıdır şeklindeki
şerhi var, evet. Siyasi baskı ağır olmuş sevgili DURDU. Siyasetten bir baskı yapmadık biz bu
arkadaşlarımıza, iş yürüsün diye rica minnet o bu vesaire yani buranın çocukları çağırırsınız
gelirler konuşuruz, kurum değiştirmek zorunda kalmışlardır dediğimiz arkadaşlarımızdan biri
niye göndermiyorum diye nerdeyse baygınlık geçiriyordu yani, BURSA dan gelip giden bir
arkadaş zaten orda bana daha yakın deyip gitti.
--Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi bizim bize gelen bilgiler doğru veya yanlış
bilmiyorum onu ve konunun muhatabı arkadaşlar, yani idarenin baskı yaptığını buradaki
meslek ve liyakat sahibi arkadaşların liyakati yok sayıldığını ve liyakatlerinin yok sayıldığı
bir kurum da çalışmak istemediklerini söylediler bu yani,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet siyasi dememek lazım o zaman
idari baskı diye düzeltelim, ah o arkadaşların bana yaptığı mobingi bir bilseniz var ya,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun,
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--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bizim de geçmiş dönem de, geçmiş mecliste ben
hani tabiri yerindeyse götüremiyorsanız kapatın buradan da söyleyeyim demiştim ama biz bu
karara katılacağımızı söylemedik onu söyleyeyim, orda benim adım var şerhim de var bu
konuda. Çünkü yeni gelen kağıtta da göreceksinizdir, orda Pazartesi özellik ile belirteceğimi
söylemiştim ben,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gemlik için gerekli olan müdürlüğü
başkanlık yönetemediği için kapatmak istiyor demişiz,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Evet şöyle, benim görüşüm olarak söylüyorum
bu işe ilk başta çıkmış olduğumuzda Gemlik’ in neye ihtiyacı var dediğimiz de burayı
kuruyoruz ve arkadaşlarla burayı dolduruyoruz ciddi bütçeler aktaracağız ciddi işler
yapacağız dediğimiz de buradaki bütün arkadaşların tek tek yani gitmek zorunda kaldığı veya
gittiği veya ayrıldıklarını gördükçe burada üç tane mimar arkadaşın gittiğini gördük iki tane
şehir plancısının gittiğini fen işlerinde çalışan arkadaşların bıraktığını görünce ister istemez
burada mobing var mı başka bir şey mi uygulanıyor hani bunun yapılmasını isteyen müdürlük
bir siyasi şeye kurban gitmesin ve yürütülmediğinden kapatın denildi ben buradan da
söylüyorum yürütemiyorsanız kapatın dememdeki kasıt buydu olması gerekilen gereklilik
ama kapatılmak ona hayır diyeceğimiz bir durum,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki, Plan Bütçe Komisyonunda da
sevgili Emrah KESKİNDEN Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün kapatılmasını doğru
bulmadığım için karara katılmıyorum demiş, sevgili Aydın BAYRAKTAR kapatılması uygun
değildir şeklinde şerhlerini koymuşlar.
Arkadaşlar bizim idaremizin herhangi bir siyasi görüş için herhangi birine baskı yaptığına
dair birisini getirin bana ne isterseniz söyleyin. Kaldı ki bahsettiğimiz isimlerin hani emekli
olsalar hangi parti de siyaset yapacaklarını da tahmin etmek çok zor değil evet ben biliyorum
canım, yani muhtemelen bize daha yakın isimler onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısı ile bu
bir siyasi baskı değil çok üzülerek takip ettiğim bazı şeyler oldu şimdi aklınıza şey gelebilir ya
başka sen yapmıyorsun ama teknik başkan yardımcın yapıyor, buradan bir kardeşimiz gitti
bak hem vallahi hem tallahi insanlığımdan utanıyorum o çocuğu bana söylediklerini işitip
sonra da yazdığı dava dilekçesini gördüğüm için yemin ediyorum insanlığımdan utanıyorum,
yalvardım dedim ki bak Ak Partiye yakın bir isim çocuk olum biz memnunuz senden biz seni
müdür düşünüyoruz niye gidiyorsun evladım bak bizim çözüp çözebileceğimiz bir şey var da
sen bunu söylemiyorsan vallahi billahi üzülürüm dedim bak ben ayrı Zeynep ayrı yok
başkanım özel durum hastalığımız var o var şu var deyip ben özel de söylerim ismini de gitti
bir de dava etmiş bizi ya mobing yapıldı bana siyasi baskı yapıldı diye bak vallahi çok
üzülüyorum, bir arkadaşımız gene bakanlığa gitti buradan geri geri geliyor çocuk şimdi geri
gelmek istiyor demi, dolayısı ile sakın aklınıza siyasi bir durum vardır da bu çocuklar bu
yüzden gidiyor gelmesin,
--Osman DURDU Meclis Üyesi: İdari baskı,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İdari baskı da sevgili DURDU yani
kentsel dönüşüm de herkese hep şunu anlattık dedik ki arkadaşlar işi en baştan doğru düğmeyi
iliklemeye çalışıyoruz eğer planda ilk başta biz oydu falan yaparsak velevki yurttaşın uzlaşma
da desteğini alamazsak bölgeyi kitleriz, dolayısı ile öyle yapmayıp önce işte veri tabanı sonra
şu sonra bu aşamalar ile yapacağız bu işi birinci aşamayı bitirdik ikinci aşamada tutturdular
plan da olsun bu işin için de diye şehir plancısı istiyorlar kentsel tasarım esnasında diyoruz ki
ya çocuklar bak bunun çöp olma ihtimali var yani bu ön aşamadaki uzlaşmadan geçmezse
buda çöp olacak ya bırakın bir milyon harcayacağımıza beşyüz bin liramız gitsin ikna
edemedik ya Osman.
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Sevgili DURDU dediler ki şehir plancısı barındıracak bünyesin de fotokopi makinası
bulunacak yani ozalit makinası bulunacak şartnameye böyle şeyler yazmak ne demek Allah
aşkına ya neyse bunları özelde konuşmak lazım burada gereksiz yere meşgul ediyoruz
yurttaşı,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım bir şey soracağım bu kurumlardan kaç
tane arkadaşımız gitti bizim, toplam yani benim bildiğim iki şehir plancısı üç tane mimar iki
tane inşaat mühendisi diye biliyorum,
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mimar kim bir Esra hanım ne alakamız
var bizim ya Esra hanımı nerde gördük biz,
--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Neyse isimleri konuşmak değil özelden konuşuruz
ama burada bir idare bir baskının oluğunu bizler ister istemez buna çıkıyor Başkanım
anlatabildiğimiz konu bu mu bilmiyorum anladınız mı, çünkü iki şehir plancısı arkadaş
buradan gitmek istiyorsa birtane makine mühendisi arkadaş buradan gitmek istiyorsa inşaat
mühendisi arkadaş gitmek istiyorsa üç tane mimar gitmek istiyorsa burada bir sıkıntı var buna
yani burada bir sıkıntı var, bunu isimleri vererek değil ama burada bir sıkıntı olduğunu ben
size söyleyeyim Başkanım bunu özelden de konuşuruz ama gerçekten de ciddi mana da idari
bir sıkıntı var.
--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir idarenin sorunu var ise emin olun bu
arkadaşlarımızın beş kabahati var hiç tereddüttünüz olmasın, hiç tereddüttünüz olmasın evet
özelde tek tek isim isim konuşalım, Evet arkadaşlarımız kentsel dönüşüme ne kadar hassas
olduklarını ifade ediyorlar aynı zamanda bu şerhlerle bende müdürlüğü kapıyoruz ama imar
müdürlüğümüzün çatısı altında şeflik ile aynı satın almaları aynı personellerimiz ile yapacağız
inşallah sonuca da en hızlı şekilde ulaşacağız diyerek, konuyu 15 Nolu Hukuk Komisyonu
raporunu okunduğu şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Adalet ve
Kalkına Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinin Red oyları ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
16 ıncı Madde buna bağlıydı bunu kabul edince artık mecburen devir edeceğiz komisyon
raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Yav öbürünü kabul ettik gene mi
şey bütçe kalsın mı kapanan müdürlükte o mecburen artık neyse gene kentsel dönüşüm
müdürlüğüne dikkat çekebilmek adına yaptıklarına kanaat edelim ve Adalet ve Kalkınma
Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinin red oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Arkadaşlar son meclise bilgi verilecek konular başlığın da denetim komisyonumuzun
raporu var, hepsini ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum yoğun bir süreç geçirdiler, 41 toplantı
yapmışlar denetim komisyonumuz raporunu hazırlamış söyledikleri her şeyi dikkate alacağız.
Bu konu da inşallah üzerimize düşenleri de yapacağız bilgi verilmesi gerekiyor başlığı
üzerinden öncelik ile okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum denetim komisyonu
raporumuzun kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Bütün gruplarda var zaten bütün gruplarımızın da temsilcileri vardı, konuya ilişkin rapor
ile ilgili bilgilendirmeyi de burada bitiriyorum, aldığımız kararların memleketimize ilçemize
hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazanınız hayırlı, inşallah bayramınız da kolayca
kavuşabildiğiniz mutlu bir bayram olsun, Allaha emanet olun.

Mahir DAĞ
Katip Üye

Sedat ÖZER
Katip Üye

Sayfa 53

Mehmet Uğur SERTASLAN
Meclis Başkanı

