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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2022 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTI GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 

       TOPLANTIDA BULUNANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı 

                                            ÜYELER: Emir BİRGÜN, Mert DİMİLİ, Oğuz HANÇER, 

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

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

KESKİNDEN, Şükran BEKÂR, Songül ŞANLI, Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI, Mustafa 

KAYNATMA, Elif ACAR YAŞAR, Fatih AYDIN, 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. 

 

 Yoklama yapıldı. 

 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Açılış başlığına geçmeden önce de 

aramızda bugün Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk Anısına 24 Kasım’da Gemlik Belediye 

Spor Kulübümüzün düzenlemiş olduğu bir turnuvada, satranç turnuvasında dereceye giren 

kardeşlerimiz var. Bizlerle için sıkı sıkı sarılın çocuklarınıza. Biz elimizden geleni yapıyoruz. 

Siz de biliyorum. Çok birlikteler. Onların aileleri de burada. Bütün meclis ve ben 

çocuklarımızı çok seviyoruz. Bunu bilin kardeşlerim hepiniz ve ailelerimiz bizim daha iyisine 

layıklar. Bizim için öpün onları olur mu? Ödül törenini sunmak için de Hocam buyurun. 

 

Satranç Turnuvası ödül töreni  

 

ARA 

 

Yoklama yapıldı. 

 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim. Gördüğüm 

kadarıyla bütün gruplar tam kadro burada. Mazeret belirtmek isteyen? Yok. 

Peki, arkadaşlar gündem dışı konuşmalara geçebiliriz. Gruplar adına söz almak 

isteyenlerimiz buyursunlar lütfen 

--Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Zabıtları oylamadık Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Özür dilerim. Haklısınız. 

 Arkadaşlar, 2.11.2022 ve 7.11.2022 tarihli olağan meclis görüşme tutanaklarının 

okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle 

kabul edilmiştir.  

Herhangi bir düzeltmeye gerek bir durum var mı? Yok. Olmadığına göre tutanakları 

okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul 

edilmiştir. 

Buyurun Sevgili BARUTÇUOĞLU. Peki, buyurun Sevgili 

--Meclis Üyesi: 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki, buyurun Sevgili DURDU 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli divan, kıymetli meclis üyesi 

arkadaşlarım, değerli hazirun hepinizi şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi adına saygıyla 

selamlıyorum. Aralık ayı birinci olağan toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Bu arada geçtiğimiz gün vefat eden Naci PEHLİVAN hocamızı, Gemlik tarihiyle 

alakalı çok samimi eserler kendisinden sonrasına bırakan Naci PEHLİVAN hocamızı 

rahmetle anıyor, Gemlik’e ve ailesine sabırlar diliyorum. Teşekkür ederim. 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederiz Sevgili 

DURDU. Buyurun Sevgili AKKUŞ. 

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

katılımcılar. Ben de şahsım ve İyi Parti Grubu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  

Gündem dışı konuşmamı öncelikle dün Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleşen 

bütçe konuşmaları sırasında Gemlikli Vekil Zafer IŞIK’ın yaptığı çirkin saldırıyla ilgili bir 

kaç şey söylemekle başlamak istiyorum. Hepimizin malumu dün yaşanan olaylar. Gemlik 

halkının oylarıyla Gemlik’i ve Bursamızı temsil etmek için TBMM’ye gönderilen Sayın Zafer 

IŞIK halkın seçtiği İyi Partili Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin ÖRS’ü kafasını 

yumruklayarak kalp spazmı geçirmesi suretiyle yoğun bakıma kaldırılmasına sebep olmuştur. 

Yani bir insanın canına kastetmiş diyebiliriz. Kim yapıyor bunu? Bazı arkadaşlarımızın öve 

öve bahsettiği, Gemlik’in medarı iftiharı olarak adlandırdığı Sayın Zafer IŞIK.  

Bir grupta “utanmadan” diyebilirim bunu savunmaya kalkıyor. Bunun “tahrik 

olduğunu” söylüyor ama hangi tahrik bir insanın kafatasının kırılmasına izin verir? Bunu da 

Gemlik kamuoyunun vicdanına bırakırız. Tabi ki İyi Partili vekil bütçe konuşmalarına çıkacak 

kürsüye. Ekonominin kötüye gittiğini, ülkenin yangın yerine döndüğünü söyleyecek. Hiç 

kusura bakmasın Sayın Zafer IŞIK. Gemlik halkı onu TBMM Türkiye Büyük Millet 

Meclisine konuşanlara yumruk atsın diye değil, orada fikirleriyle bizleri temsil etsin diye 

gönderdi. Ama Sayın Zafer IŞIK’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi karnesine baktığımız da ne 

yazık ki bireysel olarak verdiği bir yasa teklifi yok. Bir kanun teklifi yok. Yazılı bir soru 

önergesi yok. Meclis soruşturma önergesi yok. Araştırma önergesi yok.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Meclis karnesi mi tutuyorsunuz? 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ne var? 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ….. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Evet, meclis karnesi çıkardık Şamil Bey. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Müdahale etmeyin konuşmacıya 

arkadaşlar. Söz vereceğim. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ne var? Her bütçe dönümü kavga var. Milletin 

iradesine atılan yumruk var. Bir de üzerine özür dilememesi olayı var ki, bizi en çok 

yaralayan kısmı da budur. İnsanlar hata yapabilir ama özür dilemesini de bilmesi gerekir. 

Bunun da bir erdem olduğunu bilmesi gerekir. Biz Sayın Zafer IŞIK’ı buradan kınadığımızı 

bir kere daha söylemek istiyoruz. Trabzon Milletvekilimiz Sayın Hüseyin ÖRS’e de çok 

büyük geçmişler olsun diyoruz.  

Bir de Başkanım Gemlik’i ilgilendiren bir husus hakkında bir şey söylemek istiyorum. 

Bu uzun zamandır yapımı yılan hikayesine dönen, yaklaşık 7 yıldır tamamlanması beklenen 

termal tesis sonunda görüyoruz ki inşaatı devam etmeye başladı. İnşallah bu sefer tamamlanır. 

Allah’ın izniyle oradaki kaynak su Gemlik ekonomisine akmaya başlar. Geçtiğimiz günlerde 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı bir ziyaret yaptı. Siz de oradaydınız. Bu tesis 

tamamlandığında bildiğimiz kadarıyla arsası Gemlik Belediyesine ait. Gemlik’e, 

belediyemize nasıl bir katkısı olacak? Bizim buradaki fonksiyonumuz ne olacak? Bununla 

ilgili bir bilgi almak isterim.  

Bir hususta geçtiğimiz günlerde bu tabi ülkenin ekonomisi malum. Ekmek fiyatları 5 

liralara dayandı. Halk büfelerde 2,75. Arada neredeyse yarı yarıya fark var. Özellikle çarşı 

büfesinde biraz rağbet arttığından kuyruklar uzamaya başladı. Orada ki arkadaşa ben de, sizde 

çok gidiyorsunuz. Ben de ara sıra yardımcı oluyorum. Vatandaş uzun kuyrukta durmaktan 

biraz huzursuz olabiliyor. Oraya bir çarşı olması münasebetiyle, belki bir yardımcı verilebilir. 

Bunu da dile getirmek istedim. 

Toplantımızda alacağımız kararlar hayırlı uğurlu olsun. 

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

AKKUŞ. Buyurun Sevgili BARUTÇUOĞLU 
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-- Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, 

belediyemizin çok değerli çalışanları, emekçileri, basınımızın değerli mensupları ve bizi 

izleyen bütün Gemlik halkını selamların en güzeliyle, Allah’ın selamıyla selamlıyorum. 

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.  

Evet, bugün toplantımızın birinci oturumunu yapıyoruz. İyi Parti sözcüsü arkadaş 

dünkü olayla ilgili burada bulunmayan bir kişiyle ilgili yani Milletvekilimiz Zafer IŞIK’la 

ilgili bence haddini aşan ifadeler kullandı. Bizim burada görevimiz onların çalışma karnesini 

takip etmek falan değil. Zafer IŞIK’ın Gemlik’e ne yaptığını, ne yapmadığını kamuoyu da 

biliyor, bilende biliyor. Ha dünkü olaya gelince. Dünkü olayın mevcut olmasından, varit 

olmasından biz de üzüntü duyduk. İstemezdik ki böyle bir olay olsun. Ama oradaki meydana 

gelen olayda sen ben orada mıydık? Yoktuk. Nasıl başladı olay bilen var mı? Yok. Basının bir 

takım böyle görüntüleri cımbızla çekip te bir takım şeyleri üzerine ilave ederek, sonra kalkıp 

ta bir insana, bir şahsiyete hedefe tahtasına koyar gibi “işte şeye, cana kastetti. Bilmem ne”. 

Bu tip şeyler, bakın bunlar hiç hoş değil. Olayın varit olmasından bizde memnun olmadık 

yani orada milletvekili, Büyük Millet Meclisi çatısı altında öyle bir olayın meydana 

gelmesinden hiç kimse memnuniyet duymaz. Milletvekillerimiz de memnuniyet duymaz. 

Kimse istemez ama oradaki olan olayları, o olaya götüren süreçleri, oradaki yapılan tahrikleri, 

Bakın biz burada yargıç değiliz. Savcıda değiliz. Hâkim de değiliz. Yani biz burada şimdi siz 

kendi açınızdan bakıyorsunuz. Orada bir arbede olmuş. Kavga olmuş. İstemezdik olmasını 

ama sonuçta bende o zaman size milletvekilimizin gözüne atılan parmağı gösteririm. Sizin 

birisi gözünüze parmak atsa siz nasıl tepki verirsiniz. Bir defa daha söylüyorum. Bu olayın 

meydana gelmesinden biz üzüntü duyduk. Memnun olmadık. Ama böyle bir olay meydana 

geldi. Hiçbir olay kendiliğinden meydana gelmez arkadaşlar. Bir kavga olmuşsa kavga tek 

taraflı çıkmaz. Şimdi burada bulunmayan bir şahsiyeti yargılama hakkına hiç kimse sahip 

değil kusura bakmasın. Böyle bir şey yok. Burası mahkeme salonu falan değil.  Herkes burada 

tarafsızca ve olaya objektif bakmak durumundadır. Biz hiç kimseyi burada yargılıyor 

olamayız. Böyle bir hakkımızda, yetkimizde yok. Bir kez daha söylüyorum. Olmasından 

memnuniyet duymadığımız, üzüntü duyduğumuz bir olaydır. Ama bu şekilde tek taraflı 

yorumlarla, tek taraflı değerlendirmelerle buradaki bir şahsiyeti, bir ismi, bir aileyi burada 

töhmet altında bulundurmak veya ona bir takım suçlar istinat etmek hiç kimsenin haddi 

değildir. Kusura bakmasın. Böyle bir şey yok ve bir kez daha söylüyorum. Milletvekillerinin 

burada çalışma karnesini tutmak buradaki hiç kimsenin de haddi değildir. Orada Büyük Millet 

Meclisinde hepsinin çalışmalarıyla ilgili şeyleri tutulmaktadır. Çeteleleri tutulmaktadır. Biz 

olayı, bu olayı bir daha yaşanmaması noktasına götürmeye çalışırken veya biz böyle bir 

olayların silsilesinin meydana gelmesini önleyici bir takım şeyler düşünmemiz gerekirken, bu 

olayı kaşıyan şeylerle burada eğer konuşursak yazıklar olsun. Böyle bir şey olmaz. Oradaki 

olay ne kadar yanlışsa, meydana gelen hadiseler silsilesini ne kadar üzüntü vericiyse, bir 

şahsiyete yapılan bu şekilde saldırılarda aynı derecede de ayıptır ve yakışıksızdır. Bunu kabul 

etmemiz mümkün değildir. Kendisine cevap hakkı doğan bir konuda, burada bulunmayan bir 

kişi hakkında böyle atıp tutmakta hiç kimsenin haddine değildir. Bu üzüntümü ifadeden sonra 

gündemle ilgili aldığım notları kısaca arz edeyim. 

Geçtiğimiz ay 24 Kasım’da Öğretmenler Günümüzü kutladık. Öğretmenler 

günümüzde belediyemizin öğretmenlerimize vermiş olduğu yemeğe iştirak ettim. Onların o 

mutlu gününde onlarla birlikte güzel anlar geçirdik. Bütün öğretmenlerimizi bu günlerini 

tekrar tebrik ediyorum ve Türkiye’yi ayağa kaldıracak olan neslin mimarları olan bu 

öğretmenlerimizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum.  

3 Aralık Dünya Engelliler Günüydü arkadaşlar. Engelliler konusunda şöyle bir 

hafızamızı yoklarsak evvelden engellilerin bir evde bir engelli varsa, o ev sahibi o engellisini 

kimseye çıkarmaz, göstermezdi. Çoğunluk böyleydi. Ben yakınımda bulunan ailelerden 

biliyorum. Hükümetimizin gerçekten bu zaman zarfında almış olduğu engellilerle ilgili, gerek 

yasal düzenlemeler, gerekse haklar, gerekse onlara verilen hizmetler bakımından gerçekten 
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bir çığır açtığı cümlemizin malumudur. Dünya Engeliler Gününü tekrardan tebrik ediyorum 

ve hepimizin bir engelli adayını olduğunu burada bir kez daha hatırlamak istiyorum. Bugün 

Hak Teâlâ bu gün uzuvlarımızı tam yaratmış. Çok şükür ki ama o uzuvlarımız bizde ebediyen 

kalacak diye bir şey yok. Alabilir ve biz bir engelli duruma düşebiliriz. O nedenle engellilerle 

birlikte onlarla hemhal olan, onların dertleriyle dertlenen bir toplum yapısı bizim için 

önemlidir.  

Dünya Madenciler Günü 4 Aralıkta kutlandı. Bu arada ebediyete intikal eden 

madencilerimizi rahmetle anıyor, onların ruhları şad olsun diye Yüce Allah’a niyaz ediyorum.  

5 Aralık Dünya Kadın Hakları günüydü. Kadınlar annedir, eştir, kardeştir, 

toplumumuzun temel taşıdır. Onların her zaman layık olduğu saygıyı, layık olduğu ihtimamı 

görmeleri gerekir diye düşünüyorum ve her türlü şiddete de, onlara yapılan gerek sözlü, gerek 

fiili her türlü şiddete de karşı olduğumuzu ve lanetlediğimizi bir kez daha ifade ediyorum. 

Şiddet uygulayan, kadına şiddet uygulayan bir erkek bence zihni özürlüdür. Hatta ve hatta 

zihni özürden de öte insanlıktan nasibini almamıştır. Güzü yetiyor diye bir bayana el 

kaldırmak onu darbelemek, onu yaralamak veya hayatına son vermek gibi, bu olayların 

yaşandığı maalesef günümüzde dünyada da, bizde de bu engellenebilmiş değil ama burada 

eğitimin bir kez daha manasını daha iyi anlıyoruz. Gerçekten yetişen nesillerimize anne 

kavramını, bacı kavramını ve eşin ne olduğunu, onların bize Allah’ın bir emaneti olarak 

geldiğini herkesin bilmesi gerekir.  

Yine 7 Aralık Dünya Uluslararası Sivil Havacılık Gününde ülkemize de havacılık 

alanında yapılan uygulamalar geldi aklıma. Bu arada insansız jet savaş uçağımızın Kızıl 

Elmanın yerden tekerlek keserek, hava testlerine başlamasından inanın büyük bahtiyarlık 

duydum. İftihar ettim. Eminin ki hepiniz de etmişsinizdir. İnşallah yakın zamanda da 

semalarımızda kendi yerli milli uçağımızı da, insansız hava uçaklarını gördük çok şükür. 

Allah onları gösterdi. İnşallah insansız hava uçağımızı yani savaş uçağımızı da inşallah hep 

bilikte göreceğiz. Allah o günleri göstersin diye de niyaz ediyorum. 

Değerli arkadaşlar öyle bir coğrafya da yaşıyoruz ki dört tarafımız hainlerle çevrili. 

Pençe Kilit ve Fırat Kalkanı harekâtlarında operasyon bölgelerinde, teröristlerle yapılan 

amansız mücadelede şehitlerimiz var. Piyade Binbaşı Mehmet DUMAN, Piyade Uzman 

Çavuş Eyüp UĞURLU, Piyade Sözleşmeli Er Mehmet DEMİR, Piyade Sözleşmeli Er Hakan 

KÖROĞLU, Piyade Uzman Çavuş Mustafa IŞIK. En son şehitlerimiz. Rabbim bütün 

şehitlerimize, Bütün şühedamıza gelmiş geçmiş bütün şehitlerimize rahmet eylesin ve bizleri 

onlara layık eylesin. 

 Arkadaşlar yine sevindirici, ülkemiz açısından bir sevindirici olay daha yaşandı. 

Karadeniz doğalgazı için geri sayım başladı. Deniz içerisindeki boru hattı döşenerek şuanda 

karada gerekli tesislerin inşaatı 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili BARUTÇUOĞLU çok özür 

dileyerek, bu canlı yayınları kaldırttıracaksınız bana en son. Gemlik Belediye Meclisi 

toplantısıyla ne ilgisi var bu konuştuklarınızın? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bence ilgisi var Başkanım yani burası.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl bir ilgisi var ya?  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Burası her türlü şeyin  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ak Partinin, Adalet ve Kalkınma 

Partisi hükümetinin yaptığı icraatlarla ilgili bir şey yapacaksanız, İlçe Başkanınız partinizde 

yapsın. Sizde anlatın orada doya doya yani 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bizde fırsattan istifade insanlara bunu 

anlatıyoruz 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama  



  Sayfa 5 / 24 
   

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bundan rahatsızlık duyacağınızı tahmin 

etmemiştim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Siz fırsattan istifade edecek insanlar 

değilsiniz. Kendinize fırsat yaratırsınız ya. Yani 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben kendi açımdan yani burada hitap 

etmek için benim sözümü niye kesiyorsunuz ki? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama yani Gemlik Belediye 

Meclisi’yle 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani rahatsızlığınızı anlayamadım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gemlik’le alâkalı bir şey 

söylemiyorsunuz. Ben niye dinleyeyim 20dk sizin reklamlarınızı 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Reklam yapmıyorum. Ben burada …… 

detayları anlatıyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle yapıyorsunuz 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hiçbir tanesi yani benim olmamış olay 

değil, hepsi olmuş olay. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya reklam 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Neyse bitireyim Başkanım anlaşıldı. 

Değerli arkadaşlar 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Meclis Üyeleri bu konuda 

bir karara varalım. Gemlik Belediye Meclisi toplantılarında Gemlik Belediye Meclisi konuları 

dışında bir şey konuşulmasın ya. Benim vaktim değerli. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Deminden beri o zaman  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Benim vaktim değerli.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Değerli arkadaşımızın sözünü niye 

kesmediniz? Neyle alâkalıydı o? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili BARUTÇUOĞLU en ağır 

şekilde itham ettiniz adamı zaten. Burada bulunmayan biri hakkında atıp tutmanızı dediniz, 

öyle dediniz, böyle dediniz.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet öyle yaptım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Burayla hiç ilgisi olmayan 

konularda da atıp tutuyorsunuz. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Çok teessüf ediyorum 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama yani teessüf ediyorum 
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--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Benim burada anlattığım her şey kayıtlara 

girmiş ve devletin 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar lütfen 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Devlet tarafından da açıklanmış, herkesin 

bildiği olaylardır. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eğer niyetiniz buysa, buradan 

partilerinizin reklamlarını yapmaksa ben canlı yayını kaldıracağım.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Kaldırın. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Böyle bir şey olur mu ya? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ya Başkanım yani 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Belediye Meclis toplantısı meclise 

hitap edin konularla ilgili konuşun. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sizde diyorsunuz ki; kürsü serbest. Ama 

şunu söylersen serbest, bunu söylersen yasak. Öyle bir şey yok. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hiç böyle bir şey yok.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Öyle bir şey olmaz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: 3,5 yıldır dinliyorum sizi ya. 3,5 

yıldır. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Demek ki hiçbir ilerleme 

kaydetmemişsiniz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya ben çok dinlemek isteseydim 

sizin söylediklerinizi A Haber izlerdim. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım bitirebilir miyim sözlerimi 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Böyle konuşacaksanız yani meclis 

kararı var 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şartlı izin veriyorum diyorsunuz öyle mi? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Herkes duyuyor o zaman buyurun. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet bunları konuşacaksanız, 

Gemlik 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Buyurun herkes dinlesin, duysun. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Belediye Meclisiyle hiç ilgisi 

olmayan şeyler konuşacaksanız 
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--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben milletin ilgisi olan her şeyi burada 

konuşurum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yapma ama ya. Yapmayın. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bitti. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Milletin ilgisi olan her konuyla 

alâkalı herkes konuşur o zaman. Niye kızıyorsunuz? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Herkes konuşsun zaten ben bir şey 

demiyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: TBMM’de dün yaşanan konu hangi 

parti mensubu tarafından yapılmış olursa olsun şiddetle kınamak lâzım değil mi? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Tasvip etmediğimizi ifade ettim 

Başkanım. Ben ilgili konudaki görüşümü söyledim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama burada olmadığı halde 

hakkında konuştuğu için de ayıpladınız.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olur mu yani? Zafer Vekilin 

Belediye Meclis Toplantısında ne işi var ya? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Olmayan bir kişi hakkında konuşmak 

doğru değil ki. Bir kere edebe aykırı. Ben bitireyim Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun. Bu konuda gruplar kendi 

arasında konuşsun. Bu tavır doğru tavır değil. Yani benim kıymetli sizin değil mi ya neden 

kimsenin sesi çıkmıyor? Buyurun. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yine Gemlik’le ilgili bir şey ifade etmek 

gerekirse artık arkadaşlar şimdi görüyoruz ki trafik konusu Gemlik’te her geçen gün biraz 

daha ağırlığını hissettiren bir sorun halinde. Gerek Gemlik’in girişlerindeki sorunlar, gerek 

Gemlik içerisindeki trafikle ilgili yaşadığımız sorunlar var. Bunlarla ilgili bizim belediye 

olarak bir çalışma grubu veya bir komisyon mu veya bir birkaç komisyondan oluşan bir 

çalışma grubu mu yapmamız lâzım. Bilmiyorum ama artık müdahale etmemiz lâzım. Bir 

örnek vereyim. Ziraat Bankası arkasında açtığımız otoparkın yollarında hem giriş hem çıkış 

için kullanılan iki tane dar yol var. Bir tanesi tek yön haline getirilmiş. Ziraat Bankası’nın 

yanındaki yol, diğeri TEB Bankası tarafındaki yol iki şeritli iki taraflı trafiğe açık olduğu için, 

oraya giren araç karşıdan gelen araçla karşılaştığı zaman çok zorlanıyorlar. Bazen ufak yollu 

hasarlı kazalar meydana geliyor. Bizim bu özellikle bu otoparkla ilgili olarak buranın giriş 

çıkışlarında tek yön çift yön uygulaması yapılması lâzım. Bununla ilgili de ben bunu sözlü 
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önerge olarak da vermiş olayım arkadaşlar. Yine Gemlik’imizin devam eden zeytin hasadının 

bereketli olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyorum. Gemlik’imizin en önemli tarımsal ürünü 

olan zeytinin Dünya çapındaki kalitesini biraz daha ileri noktalara kadar götürmek ve bununla 

ilgili de her türlü çalışmayı yapmak için hepimizin en baştakilerin görevidir. Toplantımızın 

hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyor, saygılar sunuyorum.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederiz. Buyurun 

Sevgili BİRGÜN 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Değerli Gemlikliler, belediyemizin değerli 

çalışanları, basınımızın değerli temsilcileri, Sevgili Meclis Üyesi arkadaşlarım, Sayın Başkan. 

Ben de Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu adına ve kendi adıma sizleri sevgiyle saygıyla 

selamlıyorum. Şimdi Başkan beni biraz zor duruma düşürdün. Çünkü bende parti grubumuzda 

aldığımız bir kararı burada dile getirmek istiyordum. Gemlik’in dışında konuları 

konuşmayalım dediniz. Katılıyorum ama bugünden sonra olsun. Şimdi öncelikle şehitlerimiz 

var, gazilerimiz var. Vatan savunmasında görev alan şehitlerimizi bende, bizde rahmetle 

anıyoruz. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Ve bu zor günlerde, bu kış şartlarında da kendilerinin 

ayaklarına taş değmemesini diliyoruz. Şimdi baktığımızda takvimlere her gün bir günün 

kutlaması var. Felsefe Günü, Şehircilik Günü, Hoşgörü Günü, Merhaba Deme Günü işte 

Hekimler Günü, Mühendisler Günü, Pasta Yeme Günü, Zeytin Günü, Bilgisayar Günü, 

Madenciler Günü, Buzdolabı Temizleme Günü de dâhil olmak üzere birçok gün var. Ama 

bunların içinde bazılarının farkındalığını yaratmamız gerekiyor. Ve bunu hissettirmemiz 

lâzım. Yani bu günlerden farklı olduklarını da anlatmamız lâzım. Aramızda da Murat 

arkadaşımız var. Dünya Engelliler Günü. Bu bir gün değil, bu engellilerin farkındalığını 

yaratıp, neler yapıyoruz, neler yapmamız gerekiyor dile getirmemiz gerekiyor. Murat diyor ki 

kutlanmasına diyor çok üzülüyorum diyor. Engellilerin günü kutlanır mı? Diyor bana az önce 

toplantı başında. Çok haklı. Böyle bir gün kutlanmaz. Böyle bir günde onlar adına neler 

yaptığımızı dile getirmemiz lâzım. Neleri eksik yapıyoruz. Onu konuşmamız lâzım. 

Öğretmenler Günü tabii ki bizlerin yetişmesinde emekleri olan, ülkelerin kalkınmasında 

büyük emekleri olan öğretmenlerimizi sevgiyle saygıyla anıyoruz. Ve onları gerektiği gibi de 

o saygıyı göstermemiz lâzım. Yaşamlarında da öğretmenlere o değerin verilmesi gerektiğini 

düşünüyorum. Bir de Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü. Burada da bir 

farklılıklar yaratmamız lâzım. İşte her gün görüyorsunuz ulusal kanallarda. Bir kadınımızı 

ama kardeşi, ama eski eşi, ama eski nişanlısı, ama işte uzaktan gördüm o beni sevmedi 

gerekçeleriyle, basit basit, saçma saçma şeylerle kadınlarımızı erkeğin gücünü kullanarak, 

belki o fiziksel gücü kullanaraktan katlediliyor. Bunun da farkındalığı konusunda hepimizin 
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farklı bir tavrı olması lâzım. Geçmişte bizim çocukluğumuzda çok kutlanırdı. Son yıllarda 

unutuldu hissedilmiyor. Yerli Malı Haftamız vardı. Bu Yerli Malı Haftası bizlere bir bilinç 

olarak işlenmişti. Bizim dönemlerimizde hepimiz Yerli Malında ne yapabiliriz? Nasıl 

tüketebiliriz? Nasıl üretebiliriz?  Ne olması gerektiğini öğretmenlerimizden öğrenirdik. Ve 

bunu bu şekilde de bilince sahip olurduk. Ercan arkadaşımız da söyledi. Bende dile getirmek 

istiyorum. Gemlik’imiz için bölgemiz için önemli olan zeytin sezonumuzun üreticilerimiz için 

bereketli olmasını diliyorum. Gemlik zeytininin tanıtımı konusunda da belediyemiz değişik 

çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların da devamını sizlerden bekliyoruz Başkanım. Daha farklı 

çalışmalarla bütün Dünyaya tanıtmamız lâzım. Tabi son sözüm dün TBMM’de yaşanan, 

hiçbirimizin de istemeyeceği bir olay oldu. Ve sonuçta TBMM bizim buradaki meclisimizin 

Türkiye genelindeki ve ülkemizin yasalarını çıkaran bir meclis. Yani oradaki insanlarımız 

nasıl bizler burada Gemlik halkı tarafından seçiliyorsak, onlarda işte Bursa Milletvekilimiz 

Bursa’da ve Türkiye’den gelen bütün seçilmiş insanların buluştuğu bir yer. Farklı olması 

gerekiyor. Dünkü olayı hiçbir kimse şu gerekçe bu gerekçe demeden, amasız kınaması lâzım 

diye düşünüyoruz. Parti grubumuz ve kendi adıma kınıyorum. Kişisel olaraktan eksik yaptı, 

fazla yaptı. Tepki gösterildiden öte böyle bir olaylar yaşanmaması lâzım arkadaşlar. Hiç 

kimseye yakışmıyor. Milletvekiline hiç yakışmıyor. Çünkü hepimizin temsilcisi. Bir 

Milletvekili olması için en az 60-70bin seçmenin oyunu alması lâzım. Kötü bir şeydi. Dilerim 

bir daha hiç olmaz. Tabi sayın vekilimizin Bursa’lı olması ve Gemlik kökenli olması bizi 

ayrıca üzdü. Trabzon Milletvekilimiz Sayın Hüseyin ÖRS’e de geçmiş olsun diliyoruz bu 

şekilde. Kendisine sağlıklar diliyorum. Faydalı bir meclis oturumu gerçekleşmesini de 

diliyorum. Teşekkür ediyorum sağolun. 

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

BİRGÜN. Buyurun Sevgili Şamil YİĞİT. Buyurun, buyurun. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri, 

Kıymetli Daire Müdürleri ve çok değerli Gemlik halkına öncelikle saygı sevgi muhabbetle 

selamlıyorum. Ak Parti Grubu adına Ercan abimiz sözümüzü aldı. Sadece birkaç söz hakkı 

doğduğu için söz almış bulunmaktayım. Normalde grup sözcülüğümüzü yapan zaten Ercan 

Abimiz gerekli şeyleri söyledi. Buradan iki hususu söyleyeceğim. En sona da Gemliğimizin 

Milletvekili Kıymetli Zafer Abimi bahsetmek istiyorum. Çünkü Zafer Abimle ben 2010 

yılından beridir siyaset yapan birisiyim. İlk siyasete başladığım, kişiliğini, karakterini, 

yaşantısını, itikadını hepsini bilirim. Burada had bildirmeye kalkacak kimsede yok. Onu da 

söylerim. Çünkü usulü ve üslubunu aşan bütün nezaketsizleri tartışmaları da kendi şahsım 

adına iade ederim. Çünkü burada meclis idare amirliği kimse yapmıyor. Buradaki kendi 
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çalışmalarıyla Gemlik’e faydasını defahatlerce sizler bu kürsüde Başkanım söylediniz. 

Gemlik’in faydasında, kentsel dönüşümde Zeynep Başkanla birlikte gitmiş olduğumuzda, 

Gemlik’in tekrar dönüşümlerini konuşurken, Gemlik Milletvekili Zafer IŞIK vardı burada. 

Biz onların almış olduğu şeylerle birlikte, kentsel dönüşümde randevularıyla birlikte 

oluşturmuş olduğumuz ve gitmiş olduğumuz görüşmeleri yaptık. Bugün Çukurbahçe’de bir 

yer yapılıyorsa, onun girişimleri ve çalışmaları da Gemlik’in giriş noktasını çözebiliyorsak, 

Gemlik’ten çıkmış bir evladı konuşurken bunları yapıyoruz. Bakın istemediğimiz olay 

yaşanmıştır. Ben onu söylerim. Hiç kimse burada tasvip etmemiştir. Bunu da olsun istemez. 

Çünkü niye bu işin Yüce Türk Milleti TBMM cezalandırmaya da mükâfatlandırmaya da 

muktedirdir. Kimseye de şey yapmaya gerek yoktur. Bunların meclis idare amirleri de, genel 

başkanları da vardır. Meclis idare amirleri de vardır. Gereği neyse onu yapar. Daha bunu 

gereklendirmeye gerekirse, biz burada insanlıktan nasibini almamış, müptezel yakıştırmasını 

yapan kirli siyaset üzerine gidenler, şehit ailelerine söz söylediklerinde niye aynı sözü 

söylemediler de müptezel, insanlıktan nasibini almamış diye kalkıp şey yapmadılar. Tasvip 

ediyor muyuz? Etmiyoruz. Kınadık mı? Kınamadık. Kalkıp burada bunları söylerken, burada 

Zafer IŞIK Milletvekilimiz yokken bunları söylemek o arkadaşın haddine de değildir. Onu da 

söyleyeyim. Yine şunu söyleyerek de geçeyim İYİ Parti Milletvekili Hüseyin ÖRS’e de 

geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbimden şifa diliyoruz. İstemediğimiz 

yaşanmamasını arzu ettiğimiz olay oldu. Tekrardan geçmiş olsun dileklerini iletmek bizlere 

düşüyor. Rabbim şifa versin öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi sosyal tesis 7 yıldır atıldı, 

atılmasını beklendi. Kıymetli Başkanımla birlikte gittik. Alinur Başkanım da geldi. Değerli 

meclis üyelerimiz de bulundu. Orada yerinde incelemelerimizi yaptık. Eğer sosyal tesis 

Gemlik’in kaplıcası da yapılırsa, Gemlik’in artı değerlerinden bir tanesi daha olacağı geçmişte 

80’li yıllarda Uğur Başkan orada dile getirmişti. Burada filmler çekiliyordu. Biliyorsunuz 

burada insanlar karşılanıyordu. Biz orada karşılamayı ve Gemlik’in artı bir değer olduğunu 

inşallah hatta Haziran’a kadar yetiştirmeyi taahhüt ettiklerini, yüklenici firmanın da bunları 

hızlı bir şekilde bizlere hızlandıracağını, hatta bu meclisten de ortak bir karar alınıp, 

tahsislerinin hızlandırılıp, bunları yapacağımızı söyledik. Yani Gemlik’in değerlerini 

konuşmak istiyoruz. Doğru Başkanım. Biz burada genel siyasetten, yerel siyasete yapıyoruz. 

Yerel siyasetten de genel siyasete konuştuğumuz zaman zaman dönemlerimiz oluyor. Canlı 

yayını kaldırırız dediniz. Takdir sizin. Meclis yetkisindedir. Bu meclis yetkisini kullanacak 

sizsiniz. Yani canlı yayın ne bizlere artısı, ne bize eksisi. Gemlik’in değerlerini gösterirken, 

milletin kürsüde nasıl hitap ettiğini, kimin nerede nasıl konuştuğunu, Gemlik’in hangi 

mevzulara bakmış olduğunu konuşmak için biz buradayız. Yani takdir sizin bu konuda. Biz 
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canlı yayına her zaman açığız. Şeffaflığı öngörürüz. Geçmişte zaten bizim mali tablomuzda 

bizim şeffaftı. Şeffaflığı öngördüğümüz için aylık ödemelerimiz, harcamalarımız, nereye 

gittiğimiz. Bunların hepsini gördük. Şeffaflık önceliktir. Biz onu söyleriz. Yine Gemlik’le 

alâkalı konuşacağımızda Ercan Başkanım birkaç konuda hususta söyledi. Şimdi Gemlik’in 

değerlerinden bir tanesi Emetullah Camiisinin yanında Gemlik’in kurtuluşunda bize 

hakikatten kanlarını döken kıymetli şehitlerimiz var. Bu şehitlerimizden bir tanesi de şu an 

dışarıdan bize Gemlik halkının söylediği biraz daha bakımsız olduğu. Orayı tekrardan bakımlı 

hale getirebilirsek, yani Anıtlar Kurulu’ndan belki bazı şeylerin geçmesini bekleyebiliriz. 

Ama hani yeşillendirme, temizlik, belki daha güzel hale getirebiliriz. Öncelikle bir onun 

tekrar değerlendirilmesi önerge olarak, sözlü önerge kabul ederseniz veya Fen İşlerimize 

söyleyebiliriz. İkinci bir husus yeni sahilimizde eskiden faaliyette olan Gemlik Belediyesi’nin 

yapmış olduğu Mehmet TURGUT zamanı. Başkanımızla yapılan bir tane tuvalet meselesi var. 

Şimdi son dönemlerde bizlere gelen şikâyetlerden bir tanesi tuvaletlerin orada insanların farklı 

bulunduğu gece vakti de bayanların gidip tuvaletleri kullanabilmesi için ya gerekli temizliğin 

Büyükşehir’deyse Büyükşehir’e bugün içeride de konuştuk. El atılmadıysa el attırılması, 

buradan yazışmalarının yapılması. Çünkü orada gereksiz insanların, yani gereksiz derken de 

farklı faaliyette kullanımı engelleyebilmek için oraya ya temizlikçi, ya bakımı ya da tekrardan 

tamiratı gereklidir. Bunları söylemek istiyorum.  

--Meclis Üyesi: …. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yok yeni sahildeki Başkanım. Yeni sahildeki. 

Taştan hani olan yerle alâkalı. Gemlik Halkımızı, meclisimizi saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler dilerim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. Sevgili Şamil 

YİĞİT. Buyurun Sevgili Sedat AKKUŞ. Karşılıklı cevap vermeye sebebiyet vermeden bir şey 

söyleyecekseniz lütfen.  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Kısa konuşacağım Başkanım. Kısa. Öncelikle biz 

Sayın Zafer IŞIK’ın Gemlik’li olması hasebiyle böyle bir konuşma yapma gereksinimi 

duyduk. Artı konuşmamızı kapalı kapılar ardında değil, canlı yayında yaptığımız için 

karşımızdaki kişi direk muhatabımız yani. Canlı yayında istediği zaman izleyebilir. Belki de 

izliyor. Belki de karşılıklıyız şu an. Öyle bir sıkıntı olmadığını biliyorum. Yani oradan 

kıvırmak istediler ama öyle değil. İşinize gelince öve öve anlatıyorsunuz.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Kıvırma kelimesini düzeltebilirlerse 

Başkanım. Yani kıvırmak istediler muhabbeti uygun kaçmıyor. 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Makul olur düzeltmek. Yakışır size 

Sedat AKKUŞ 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ne diyelim yanına  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu şekilde reddetmeye çalıştılar 

ama diyelim. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Aynı kapıya çıkar ama değil mi Başkanım. 

B--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım biz kıvıracak kıvırmayacak falan 

filan muhabbetine gireceksek burada başka şeylere geçelim 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kıvırmanın başka karşılıkları da 

var. Dolayısıyla makul Şamil YİĞİT’in isteği 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Tamam. Yani şimdi işinize gelince Vekili burada öve 

öve bitiremiyorsunuz. Daha demin de yaptığınız gibi. Oraya da geleceğiz. Ama Sayın Vekil 

kötü bir şey yaptığında, bizim burada söylememiz ayıp oluyor nedense. Olayın 

gerçekleşmesinden memnun olmadığınızı söylüyorsunuz. Ama memnun olmadığınıza dair bir 

paylaşım yaptığınızı da görmedik. Aksine destekleyici İlçe Başkanı Sayın Şamil YİĞİT’in 

sosyal medyada destekleyici, bu olayı paylaşanları, paylaşanlara bir böyle onları sanki yanlış 

bir şey kötü bir şey yapıyorlarmış gibi itham eden bir paylaşım var. Ve o paylaşımın içinde 

şunu da görmedik. Sayın Hüseyin ÖRS’e geçmiş olsun, biz de tasvip etmiyoruz. Hiç böyle bir 

şey yok. Sadece paylaşımda bu olayı sosyal medyada paylaşanları şiddetle kınıyoruz var. Bu. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sen orada benim demek oraya girip  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Müdahale etmeyelim ama 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle çünkü geçecek, geçmeden cevap 

vereyim ki 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama olmaz. Burası kıraathane 

değil.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Eyvallah. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim.  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ki Sayın Vekilin yaptığını TBMM temsilcileri de 

yanlış olduğunu görmüş ki 2 oturum oturuma katılmama cezası vermiş. Sadece kendi yaptığı 

yanlışı kendi görüp, özür dilememiş. Çukurbahçe dediniz, Gemlik girişinde bir şey yok. Öyle 

yani devlet eliyle yapılan yatırımların yanında poz vermekle, fotoğraf vermekle olmuyor. 

Çukurbahçe kaç sene oldu? 3. Senesine mi giriyor? Nasıl bir yatırım? Nasıl başladı? Nasıl 

gelişti? Ne oluyor? Ne bitiyor? 6 ayda yapılan işler 3 senede mi yapılıyor? Nasıl oluyor bu iş? 

Öyle devlet eliyle yapılan yatırımların yanında fotoğraf vererek Gemlik’e katkı sağlamış 
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olmuyor Sayın Vekil. Sayın Vekil Gemlik’in turizmine katkı sağladı mı? Gemlik’i geliştirici 

bir faaliyette bulundu mu? 2015’te 14’te planlanmış orayı o Karayolları dönem dönem çizmiş 

ihaleye çıkacakmış. Bunu da Sayın Refik YILMAZ söylemişti. Bizim dönemimizde biz 

planladık. Ya da bizden önce Mehmet TURGUT planladı diye. Planlı devlet eliyle yapılan 

yatırımların yanında fotoğraflar var. Onun dışında bir şey yok. Diş hastanesi yapıyoruz 

Gemlik’e diyor. Diş hastanesini 1 yıl önce siz yıktınız. Vardı orada. Yıkılanı geri yapınca yeni 

mi yapmış oluyoruz? Öyle değil. Gemlik’in gerçekten çehresine, turizmine, ulaşımına katkı 

sağlayan yatırımları varsa buyurun anlatın. Gemlik’i ekonomik olarak geliştiren yatırımları 

varsa, Gemlik’e böyle bir yatırım çekmişse buyurun anlatın. Yani ayrıca benim buradan 

söylediklerim de Zafer IŞIK’ı yargılama değil, bir kınamadır. Ben yargılamadım Zafer IŞIK’ı. 

Sadece partime yapmış olduğu olayı kınadım. Bu kadar. Teşekkür ederim Başkanım. 

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

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun. Sevgili Şamil YİĞİT. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Çünkü karşı  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mikrofon sizde Osman Bey’de söz 

istedi. Buyurun. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Karşılıklı geçtiği için şunu söyleyeyim. Ben 

Zafer Abimi dedim 2010 yılından beridir tanıdığım için hal hareket hangi tavırda olduğunu 

bilirim. Ailesel siyasetin haricinde kirli söylemler siyasetin dışına çıkan söylemleri ben 

kınadığımı söyledim. Çünkü halâ anlamak istemediğini oradan anlıyorum. Bana sorsaydı 

diyor ki yaşanmasını istemediğimiz bir olay derken neyi kastetti? Ne anladı bu kelimeden ben 

bilmiyorum. Tabi demek ki farklı bir bakış açısı var ki ben şunu söylüyorum. Gemlik’e ne 

yaptı ki diyorsun. Sayın Başkanım diş hastanesinden bahsettik. Diş hastanesi biliyorsunuz 

orası depremsellik noktasında testi çürük çıkan bir yerdi. Yıkılıp yaptırılması da bir meseledir. 

Bir iktidarın eli değmeseydi, oraya gelmezdi. Bunu arkadaş daha öğrenecek. Daha o seviyeyi 

inşallah göreceğim. Şimdi bizim bunları ne yaptı ki  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani böyle tatlı tatlı Hacivat 

Karagöz gibi atışsanız sabah kadar da izlesem ama  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yok.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok yani  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yok bitireyim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bitirelim evet.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bitireyim.  



  Sayfa 14 / 24 
   

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: ….. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Aynı kınamayı, aynı kınamayı geçmişte şehit 

ailesine yapıldığında da yapsaydı baş tacı olarak taşıyacağım. Ben şunu söylemedim. Bu 

yaşanan olayı alkışlıyoruz mu dedim? Benim paylaşımımda bu mu var? Benim paylaşımımda 

bu yok. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Senin paylaşımında kınama da yok, özür de yok, 

geçmiş olsun da 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Benim paylaşımımda haddini aşan, siyaset 

üslubunu bozan, siyaset devşirilmeye çalışan, tanımadığı halde ailesel, annesini babasını 

tanıyor mu ailesini tanıyoruma kadar giden, bu paylaşımları yapan, karalama kampanyasına, 

kınayacağım tabi.  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: …. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Kınayacağım. Bu da alkışladığım anlamına 

gelmiyor. Bunu da anlamıyorsa 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Başkanım yeterlik veriyoruz bu konuda. Şimdi sosyal 

medyada paylaşımları üzerinden burada yorum yapmayalım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ediyoruz. Evet. 

Mikrofonların elimizde bulunmasının avantajını kötüye kullanmayın lütfen. Teşekkür ederim. 

Sevgili DURDU aynı konuyla ilgiliyse bence hiç söz alma. Aynı konuyla ilgili mi? 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet. Aynı konuyla ilgili …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Son sözü vereyim. Buyurun.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Yani bu konuda tabi Türkiye gündemi oldu. İlçe 

gündemi oldu. Üzüldük. Söz konusu olduğu için, söz söyleme ihtiyacı duydum. Yoksa İlçe 

Meclisinde söz konusu olsun istemedim ben bu durumu. Ben bugün Sayın Vekili aradım. 

Selamün Aleyküm Selam. Vekilim hayır olsun. Sizden beklenilen bir davranış değildi bu 

davranış. Çünkü Sayın Vekilin böyle bir tabiatı yoktur. Böyle bir fıtratı yoktur. Kendisi gayet 

uyumlu, kibar, saygılı, naif bir arkadaştır. Ne oldu dedim hayır olsun? Meclis grubumuzda 

dedi arkadaşların büyük çoğunluğu bir toplantı için gitmek durumunda kaldılar dedi. Biz 

grupta 4 kişiyiz dedi. Mecliste. Bir grup dedi. Bizim grubun önüne geldi. Sözlü şiddette 

bulundular dedi. Sözlü ve fiili. Fiziki değil. Sözlü ve fiili bir şiddette bulundular dedi. Bende 

grubun en arkasında oturuyorum dedi. Bu durum oluşunca ne yapıyorsunuz? Ne yapmaya 

çalışıyorsunuz? Yaptığınız doğru değil dedim. Daha çok şiddetlendiler dedi. Bizi mi 

döveceksiniz? Bizi dövmeye mi geldiniz buraya? Bizi az mı buldunuz 4 kişiyiz burada ne 

yapmak istiyorsunuz? Deyince dedi. Evet. Döveriz şeklinde bir yaklaşım oldu dedi. Tabi 
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bunlar yakışıklı şeyler değil. Asla Sayın Vekilin arzu etmeyeceği durumdur bu. Ki tanıyoruz 

kendisini. Ben kendisi adına da üzüldüm. Yani Sayın Zafer IŞIK’ın böyle bir durumla 

karşılaşmış olması böyle anılmış olması üzücü bir durum. Ben Hüseyin ÖRS’e de Sayın 

Vekile, Zafer IŞIK’a da ikisine de geçmiş olsun diyorum. Böyle olayların yaşanmamasını 

temenni ederim. Teşekkür ederim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz. Evet. Herhalde 

yeteri kadar müzakere ettik konuyu. İzninizle ben hemen bir iki konuya cevap vereceğim. 

Ondan sonra yine bir 10dk 15 dk kadar ara verip, gündeme geçeceğim. Sevgili arkadaşlar 

üzüldüm. Yani evet elbette TBMM egemenliğin kayıtsız şartsız yurttaşa teslim edildiği, 

millete teslim edildiği ve bunun vekâleten orada bulunan kişiler tarafından yürütüldüğü bir 

yapı. Bizim için çok muteber anlamlı. Bu ülkenin kurucu kimliğini de barındıran bir yer orası. 

Dolayısıyla orada kavga çıktığında rahatsız oluyoruz hepimiz. Hep bütün ulus olarak. Aa ne 

güzel mecliste kavga çıktı diye sevinen birini görmedim ben. Dolayısıyla aslında Sevgili 

Vekil Gemlik’in çocuğu olmasaydı bugün burada konu da olmazdı. Hiç kimse böyle bir şiddet 

olayına meclisin sahne olmasından rahatsızlık duyduk deyip geçerdi. Üzülerek elbette takip 

ettik konuyu. Ama haklıya çıkartacak bir şey yapmak da bu saatten sonra doğru değil. Bu 

konuyu Vekil, Vekil olarak aynı zamanda birey olarak bir şey yaptıysa, bedelini de zaten 

ödeyecektir. Onu eleştirirken de kişilik haklarına saldırmadan, çoluğunu, çocuğunu, ailesinin 

varlığını da düşünerek, insaf sınırları içerisinde, eleştirmek de son derece makul olur diye 

düşünüyorum. Terme kaplıcasıyla ilgili bir önergemiz var arkadaşlar. Bugün önergeyle 

getirdik onu. Biliyorsunuz daha önce meclisimizde alınmış bir karar var. Muhalefetin bütün 

itirazına ve ikazına rağmen dönemin Belediye Başkanı burada terme kaplıcasının inşaatının 

bir kere daha yapılabilmesi için arazimizi devir kararı almış. Biz görüşmeleri tamamladık. 

Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur AKTAŞ makul buldu. İzninizle bugün onu 

meclisin yetkisindeki en üst sınır olan 25 yıl üzerinden tahsis edeceğiz. Devir değil. Bunu 

yaparken de bir şart koydum. Umarım sizin için de uygundur. Çünkü Büyükşehir Belediyemiz 

okey dedi. İşletmesini ya Büyükşehir Belediyemiz, ya da Büyükşehir Belediyemizin 

iştiraklerinden biri yapacak. Başka birine devri söz konusu olduğunda tahsis kararımız 

ortadan kalkmış olacak. Şartlı tahsis edeceğiz. Biz işletiriz Gemlik Belediyesi olarak. Eğer 

Büyükşehir ya da iştirakleri işletmeyecekse dedik. Bittiğinde inşallah derli toplu bir durum 

ortaya çıkacak orada. O şifalı sudan da inşallah şifa olur yurttaşımıza. Bir kere daha 

istifadelerine sunmuş oluruz. Sahildeki tuvaletle alâkalı konu şöyle Sevgili Şamil YİĞİT. O 

bölgeyle ilgili Büyükşehir Belediyemize bir proje sunduk. Proje uygun bulunursa, inşallah 

onlar yaparlar. Yapmazlarsa da biz talibiz. Ciddi de bir masraf olacak. Sahilde çok güzel bir 
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düzenleme yapılacak o bölgede. Tuvaleti de komple kaldıracağız oradan. Daha önce eski 

Tibel Otelin bulunduğu yerdeki mescide aynı zamanda hizmet verecek bir bölgeye yeni bir 

tuvalet konuşlandırılacak. Şimdilik haber bekliyoruz. Uzun olacak bir işse temizliğiyle vs. 

ilgileniriz elbette.  

--Meclis Üyesi: ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam ama yani ihale süreci. Bana 

bugün izin verseler, iki ay içinde kazıya başlayacağım orada gibi bir yer. Emetullah Hatun 

Camiinin önündeki şehitlikle alâkalı Anıtlar Kurulu, Alihan Müdür burada mı? Bir bilgi ver 

bize bakalım Cenk. Bir şey mi söyleyeceksin? İzin geldi mi? 

 ………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Duyulmadı. Anıtlar Kurulu çok 

şükür bütün izinleri teslim etmiş, vermiş bize. Şimdi orada tadilatı, tamiratı yapacak olan 

firmayla ilgili çalışmayı yapıyor arkadaşlarımız. Çok şükür inşallah yakın zamanda onu da 

halletmiş oluruz. Mali tablo şeffaftı dedin. Yani bunu daha önce bir iki böyle laf arasında 

söyleyiverdiniz ama ödediğin faturayı ilan etmenin şeffaflıkla ne ilgisi var? Orada o hafta 

ödenen para fatura gösteriliyordu. 250TL çay parası ödedim. Bunun adı şeffaflık olur mu? Ya 

da şeffaflık iddiasında olan biri sırf muhalefetten birini almayayım diye denetim komisyonu 

sayısını 3’e düşürür mü? Sizin döneminizde bunlar yaşandı bu mecliste. Bak şimdi denetim 

komisyonunda ha 6 ay sonra seçim var. Seçimden sonra ittifakları bozuyoruz deseler bütün 

partiler. Seçim sonuçlandı nasılsa. Cumhuriyet Partisi azınlıkta Denetim Komisyonunda. Biz 

bütün komisyonlarda denetim komisyonunda, encümende ve hatta encümende bir yürütme 

organıdır biliyorsunuz birlikteyiz. Oy çokluğuyla aldığımız kararlar sadece siyaseten hayır 

dediğiniz satış kararları. Onun dışında hangi konuda bir tereddütünüz olsa, geri gönderiyoruz. 

Bak şeffaflık öyle ben bu hafta şu faturaları ödedimle olmaz. Üzülürüm bizi şeffaf olmamakla 

suçlarsanız. Canlı yayınla ilgili konuda söyledim bunu ama canlı yayını da biz getirdik. Yoktu 

öyle bir şey yani. Canlı yayın bizim dönemimizde başladı. Bir ricam var sizden. Elbette siz 

aynı zamanda meclisin birer ferdi olarak, Gemlik’in etkileneceği her konuda konuşma yapma 

hakkına sahipsiniz. Şey nerdeyse. Bir yasal düzenleme yapıldı. Gemlik Belediyesi’ni 

Gemlik’i de ilgilendiren de bir konu. Konuşma yapacaksın elbette. Hiç sorun yok ama ya 

partinin reklamını yapan konuşmalar beni rahatsız ediyor. E Emir Abi de çıksın desin ki; 

benim Genel Başkanım şunları şunları yaptı.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: …... 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: E öyle yapıyorsun ama Sevgili 

BARUTÇUOĞLU. 27dk sürmüş konuşman.  
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--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: …... 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Vallahi hiç teessüflük bir durum 

yok. Ya tayyare uçurdun. Tayyare uçurdun ya az önce.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Cevap vereceğim. Benim söyleyediğim 

hiçbir şey. Ne bir parti söylemi, ne bir parti sloganı.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Benim hepsi TRT Haberlerinde ve bütün 

kanallarda çıkmış olmuş hadiselerdir. Bunları burada dile getirdim sadece.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili BARUTÇUOĞLU 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben olmuş olanları söyledim 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bırak onları 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bundan da iftihar ediyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bırak onları ya ama benim vaktim 

kıymetli. Çalma reklam yapma ya bu kadar. Başka bir şey istemiyorum.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Reklam yapmıyorum ben 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Reklam yapıyorsun 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Memlekete olmuş olan şeyleri burada 

ifade ediyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl yani? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Siz nasıl duyuyorsunuz ki Başkanım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya hükümetin yaptığı şeyleri 

anlatıyorsun 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hükümet kimin hükümeti ya? Kimin 

hükümeti? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Senin hükümetin 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ne demek senin hükümetin? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben oy vermedim senin hükümetin 

ya 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ya vermeyebilirsin Başkanım. Ama 

Türkiye’nin, devletin  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili BARUTÇUOĞLU 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bu bayrağı, bu devletin yönetimi değil mi?  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya arkadaş  
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--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sen bizim Belediye Başkanımız değil 

misin? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaş 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben sana Başkanım diyorum. Ben sana oy 

vermedim ama. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili BARUTÇUOĞLU 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Lütfen 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bende Sayın Cumhurbaşkanı 

diyorum 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Lütfen.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sayın Cumhurbaşkanı diyorum. Bir 

şey dediğim yok.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Böyle demokrat şeyleriyle 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak laf ebeliği yapıyorsun. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Uymadı bu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Laf ebeliği yapıyorsun.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Laf ebeliği falan yapmıyorum ben. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Laf ebeliği. Reklam yapıyorsun ya.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ya ben olmuş olan bir şeyi söylüyorum ya. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kırmızı elmayı uçurdun, doğalgazı 

çıkarttın. Ya bırak televizyondan izlesin bunları insanlar bunları. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ya rahatsız olabilirsiniz Başkanım. Ben 

burada söz hakkım varsa orada kürsüde 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben bunu burada kullanırım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır hayır. Öyle bir şey yok. 

Gemlik Belediyesi 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: O zaman siz şunları söyleyin diyeceksiniz. 

Bunları söylemeyin diyeceksiniz öyle mi? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gemlik Belediye Meclisi 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Böyle bir şey olmaz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gemlik Belediye Meclisi kendini 

ilgilendiren konuları görüşür. Gündem dışı konuşmalarda çıktığında, memleketle ilgili herşeyi 

konuşabilirsin. Ama hükümetin reklamını yapıyorsun ya.  
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--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hala hükümetin reklamını yapıyorsun 

diyorsun bak. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle yapıyorsun. 

--Meclis Üyesi: Başkanım bir şey söyleyeceğim. 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Sayın Başkanım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak hem canlı yayın var, hem 

Sevgili Serkan KAYNAR yayınlıyor. İnsanlar izlediler. Dönerler bir daha görürler ne 

yaptığını.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yani bahsedilen Yusuf Ali Barajı bizi de 

etkiliyor. Doğalgaz bizi de etkiliyor Başkanım. Bütün Türkiye’yi etkilediği için buraya 

etkisini anlatıyor. Bir beyiz yok ki burada. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar olmaz ya. Olmaz yani 

bak çok başka  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Sayın Başkanım. Çok güzel bir söz söylediniz. 

İktidarın icraatlarını İlçe Başkanınız olarak partisini yapar.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Lütfen. 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Canlı yayında yayınlanabilir. Burada gerçekten 

Gemlik’le ilgili konuları konuşalım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Lütfen hayır bir de Sevgili Ercan 

Abiciğim onları anlatacağım diye Gemlik’le alâkalı konuşma hakkını da kısıtlıyorsun. Ona da 

üzülüyorum yani. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben ne diyeceğimi bilirim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Lütfen herkes gördü. Bütün 

izleyicilerimiz yayının Ercan abinin yaptığı konuşmanın olduğu bölümüne dönüp, görebilir 

izleyebilir yani. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Partiyle ilgili hiç konuşmadım. …… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gemlik trafiğiyle alâkalı, Gemlik 

trafiğiyle alâkalı belli saatlerde trafik yoğunluğu, belli saatlerde park yoğunluğu bu konuyla 

ilgili Sevgili Şamil YİĞİT buraya verdiğin önergenin bir örneğini lütfen Ercan Abiye ver. 

Bursa’da da verelim. Yani oraya katlı otopark yapılacaktı hatta kullanılmayan başka bir yerde 

rağbet görmeyen bir ikinci kattan bahsedilmişti. Onlar getirilecekti benzeri. Bizde takip 

edelim. Sevgili BARUTÇUOĞLU sende ne olur onu getir Büyükşehir’e o şeyi ver.  
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--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben BURULAŞ nezdinde takip ediyorum 

Başkanım da. Şöyle benim sadece otopark değil, Gemlik’teki trafik akışıyla ilgili ana 

arterlerle ilgili oradaki 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bizim bir çalışma yapmamıza gerek 

yok. Bakın Recep ALTEPE’nin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönem Avrupa Birliği 

üzerinden kaynak yaratılan ki 50milyon Euro bildiğim kadarıyla bir ulaşım master planlaması 

yapıldı. Dr. Breyner isimli bir bu konuda uzmanlaşmış bir özel firmaya bir çalışma yaptırıldı. 

Bu şey elimizde var. Büyükşehir Belediyemizde. Gemlik’te trafiğin yönünü hangi akslarda 

olması gerektiği noktasında çözümlemişler. Çalışma yapılmış. Onu uygun davransak mesele 

kalmayacak. Ona uygun davransak. 3 akstan giriş onu dikine kesen 3 aksla da dikine çalışan 

bir metot var orada. Bunu yapmak için İstiklal Caddesinin açılması lâzım. O da var orada. 

Bak o da yapıldığında bahsettiğiniz yoğunluk büyük ölçüde ortadan kalkacak. Ben 

söylemiyorum yani 50milyon Euro para harcayıp, yaptırdığımız çalışma söylüyor bunu. 

Dolayısıyla o İstiklal Caddesindeki iş yapılsın diye gayret göstermek lâzım. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım bu konuya bir şey ekleyeyim mi bende? 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ercan Bey bu önergeyi buna benzer işte trafik ve 

parkla ilgili 1 sene önce yine sözlü olarak vermişti. Bizim komisyonumuza düşmüştü. Bizde 

trafik müdürlüğünden arkadaşlarla beraber incelemiştik. Özellikle terminal köprüsü üstüne 

yoğunlaşmıştık. Orayla ilgili de Trafik Şubedeki arkadaşların verdiği güzel katkılarla iyi bir 

şey de ortaya çıkmıştı. Zeynep Hanımda onun bilgileri şemaları şekilleri var. Hatta en son 

BURULAŞ’ta ya da Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde bir daireyle görüşecekti. Onu bir 

kesinlikle, onun üstüne bir bakmanız uygulamanız lâzım. Hem aksın büyütülmesi hem 

Hisartepe’den, Umurbey’den gelenlerin şehre direk değil de, çevre yolu üzerinden girmeleri 

birçok birçok noktaya biz orada özellikle söylüyorum ben bunu Trafik Şubeden gelen 

arkadaşın katkılarıyla bu iş öyle güzel bir şekil aldı. Çünkü onlar daha hâkimler. Gemlik’in 

girişini açacak da bir metot. Böyle çok basit çok rantabl bir metot bulmuştuk. O da var onun 

içinde. Herhalde o ya sizin önünüze gelmedi. Ya Bursa’yla görüşülmedi. Şu an hiç 

konuşulmadığı için söylüyorum. Bunu yaptı yani komisyon.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Zeynep buna sen cevap ver lütfen. 

Ama ben bana o komisyondan bana ilk benim önüme bir evrak geldi. Ondan sonra bir şey 

olduysa gözümden kaçtı belki. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Oldu oldu. Zeynep Hanım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olmadıysa 
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--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Bursa’ya görüşmeye gidecekti, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tam tersi yolu 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: O noktaya geldi iş. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yolu köprüden karşıya almıştınız. 

Sonra ta Özdilek’in önüne götürüp, Özdilek’in önünden tekrar şehir merkezine 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Değişti. Değişti o 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Geçirmiştiniz. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ondan sonra  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım değişmedi. Şöyle 

komisyonumuz bir toplantı yaptı. Bende katıldım. Bir şema üzerine uzlaştık. Bunu 

UKOME’ye gönderdik. UKOME bize komisyonundan bir çizim gönderdi. Çizimi kesinlikle 

Gemlik’te uygulanabilir bir şey değildi.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Benim gördüğüm oydu değil mi? 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Evet sizin gördüğünüz 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabi 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Hatta bunu orta refüjle uygulamayın. 

Madem bunu uygulayacağız diyorsunuz. Madem delinatörle yapın. Olmayacağını kendiniz de 

görürsünüz dedik. O günden bugüne herhangi bir buraya gelip herhangi bir işlemleri de 

olmadı. Gemlik’in girişiyle alâkalı da komisyonumuzda taslak üzerine mutabık kaldık. 

Komisyonla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne gitmeyi tasarlıyoruz. Hatırlarsınız 

Alinur Başkanın da Gemlik’e gelme konusu vardı. Geldiğinde görüşelim demiştik. O program 

iptal olunca bizde iş yoğunluğundan muhtemelen atladık. Önümüzdeki hafta için tekrar bir 

araya gelelim derim.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım şimdi Bursa Büyükşehir Trafik 

Şubeyle de ben bu konuları görüşüyorum. Yani Gemlik’teki trafik sıkıntısıyla ilgili olarak. 

Burada bir eşgüdüm yapmamız lâzım. Yani Gemlik Belediyesi ve Büyükşehir olarak ortak bu 

meseleyi yani bunun politike edilecek bir tarafı yok. Hepimizin sıkıntısı. Ve onunla ilgili 

dronla Gemlik’in girişinden ve özellikle ana arslardan 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ercan Abi onlarda yapıldı işte. Onları dronla yaptılar. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Dronla ölçümler yapıldı. Sayımlar yapıldı. 

Bunlarla ilgili birtakım veri tabanları var. ikinci olarak da bir örnek vermek gerekirse, hastane 

yolunun gidiş dönüş yolu olarak duble yol olarak, yani ayrılmış yol olarak yapılması 

konusunda naçizane bizim grubun malumunuz önergesiyle bu harekete geçirildi ve şu anda da 

uygulanıyor. Gayet de bence güzel oldu. En azından hastaneye ulaşımda hem daha etkinlik ve 
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hem karşılıklı trafiktense ayrılığı yani derenin sağı gidişe dönüşü sol tarafı dönüşe ayrılması 

bence çok faydalı oldu ve akışı da hızlandırdı. Bunun gibi dokunuşlardan bahsediyorum.  

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

toplam 10 gündem maddesi var. Bunların içerisinden direk görüşeceğimiz, görüşmek 

istediğimiz doğrusu bir konu var. Dolayısıyla eğer sizin için de uygunsa ara vermeyeyim. 10 

maddenin de öncelikle okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunayım. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teklifler başlığındaki 10 madde okunmuş olarak 

kabul edildi. 1 ve 2 nolu maddelerin, hatta 1-2-4 

--Meclis Üyesi: ……. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sadece Plan Bütçe 

--Meclis Üyesi: ……. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ne yapacak İmar orada? 

--Meclis Üyesi: ……. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: El atma var arkadaşlar orada.  

--Meclis Üyesi: ……. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır hayır. El atma var. Fiilen biz 

el atmışız oraya.  

--Meclis Üyesi: …….… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu doğru aynı yerden 

bahsediyorum değil mi? Arzu Hanım? 4. Madde el attığımız parasının ödenmesini istedikleri 

yer değil mi? Orada değişiklik artık bu saatten sonra mümkün değil. 

 1-2 ve 4. Maddelerin Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

3. Maddenin Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

5-6-9 ve 10. Maddelerin İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

8. maddenin Çevre Sağlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Eğer sizin için de uygunsa 7. Madde Moldova Cumhuriyeti Gagavuzya Özerk bölgesi 

içerisinde Dezgince Belediyesiyle kardeş belediyemiz önerimiz var. Biliyorsunuz arkadaşlar 

Gagavuzya Dışişlerinde Moldova Hükümetine bağlı, ama İçişlerinde bağımsız, özerk, kendi 

Cumhurbaşkanı olan kendi halk topluşu öyle tarif ediyor onlar. Yani kendi meclisleri bulunan, 

belediyeleri olan 26 tane toplam belediyesi olan bir yer. 300bin civarı da nüfusu var toplamda. 
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Bahsettiğim Dezgince 5000 nüfuslu arkadaşlar çok küçük bir yer. Tamamı Türk 

arkadaşlarımızın. TİKA’nın yaptığı yardımlar sayesinde ayakta durabiliyorlar. Dolayısıyla 

elimizden bir şey geliyorsa, dokunabileceğimiz mahiyette de bir yer. Belediye Başkanları 

buraya geldiğinde ben Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte bir ziyarete gitmiştim oraya. 

Döndüğümüzde de onlar bizi geldiler ziyaret ettiler. Ve bütün gruplardan arkadaşlarımız 

vardı. Konunun kabulünü şimdi de oylamaya sunabilirim. Şimdi de direk oylayabilirim. 

Derseniz ki ya bir inceleyelim. Komisyona da atabilirim.  

--Meclis Üyesi: …….…. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki. 7. Madde Moldova 

Cumhuriyeti Gagavuzya Özerk bölgesi içerisinde konuşlu Dezgince Belediyesiyle kardeş 

belediye protokolü hazırlanması konusunda Gemlik Belediye Başkanına yetki verilmesi 

hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Gündem maddelerimiz bitti. Kaç önergemiz var?  

--Meclis Üyesi: 6 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Direk oylamamız gereken acil bir 

şey yok. Toplam 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım özür dilerim gündemle alâkalı bir şey 

söylemek istiyorum. Tamam.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söz vereceğim. 6 önergenin 

gündem maddesi haline getirilerek ilgili komisyonlara ya da dairesine havalesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun Sevgili 

DURDU. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım Küçükkumla’daki mescit alanıyla alâkalı 

plan değişikliği talebimiz olmuştu. Komisyonda konu bir karara da bağlanmadı. Onun ikinci 

oturuma gündeme gelmesi mümkün olursa olumlu veya olumsuz bu konuda 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyondaki çalışmaları ne 

mahiyette? 

--Meclis Üyesi: …. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sonuçlandırılabilir mi? 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Olumlu veya olumsuz bir karar çıkarsa iyi olur. 

--Meclis Üyesi: … 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır, eğer ikinci güne yetiştirelim 

dersek çekeceğim. Hımm bu şey mi? Mescit mi olsun? O mu olsun? Bu mu olsun yer? Yok. 

Acele etmeyin. Onu siyasete konu etmeden çözmemiz lâzım. Onun üzerinden 
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tartıştırmamamız lâzım yurttaşı. Makul mantıklı bir oturalım, konuşalım. Ondan sonra hareket 

edelim. Onun için aceleye getirmeyelim. Teşekkür ederim. Şunu konuşalım asıl 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım komisyon belli bir süresi var. Karara 

bağlanması açısından onu konuşalım isterseniz 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok. Öyle bir süre yok ya.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bağlayalım yani 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İmar Komisyonunun bir konuyu 

çözmek için süreye muhtaciyeti yok.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Çok girift konu da değil. O zaman 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Girift. Evet. Bunu konuşuruz kendi 

aramızda. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar bu hafta sonu 

Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü de yolculuk kısmı herhalde. Büyükşehir Belediye Meclisi 

Büyükşehir Belediye Başkanımızın davetiyle Şanlıurfa’ya gidecek. İhtimal bir Büyükşehir’de 

bizi temsil eden Sevgili Osman DURDU, Sevgili Oğuz HANÇER, Sevgili Ercan 

BARUTÇUOĞLU, Sevgili Galip GÜR ve Sevgili Arzu KARATAŞ dâhil olmak üzere toplam 

6 bende dâhil 6 arkadaşımızı yok kabul edeceğiz. Pazartesi yapacağız. İhtimal iki sizden 

bütün gruplardan anlayış bekleyeceğiz. Salı gününe toplantıyı organize edeceğiz. Hukuken 

sorun çıkar mı? 

--Meclis Üyesi: ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki. Bir sonraki toplantıyı 

önümüzdeki hafta Salı günü saat 15:00’te yapmak konusunda oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Aldığımız kararların memleketimize 

uğurlar getirmesini diliyorum. Toplantıyı kapatıyorum. 
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