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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 02 HAZİRAN 2021 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTI GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 

       TOPLANTIDA BULUNANLAR : Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı 

                                                ÜYELER : Emir  BİRGÜN,   Mert DİMİLİ,  Oğuz HANÇER, 

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

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

KESKİNDEN, Songül ŞANLI, Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI, Mustafa KAYNATMA, 

Elif ACAR, Fatih AYDIN, Rıdvan ÇAKMAK, Durmuş USLU,  Alpaslan EKER,  Bülent 

ÇİÇEK, Tekin RAMA,  Dursun YAVUZ, Nihat ÇETİN, Mehmet ÖKSÜZ, Mahir DAĞ, Ümit 

GÜLER,  Sedat ÖZER, Bekir DÖĞER, Mehtap ÜNLÜ 

 

        TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Şükran ERSÖZ 

 

 Yoklama yapıldı. 

 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, grup başkanı 

arkadaşlarımızdan mazeret varsa alalım lütfen isimleri. 

--Meclis Üyesi:  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam gelmeme ihtimali varsa 

mazeret oylayalım. 

--Meclis Üyesi:  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şükran Hanımın. 

Evet, başka. Milliyetçi Hareket Partisi tamam, İyi Parti tamam, Cumhuriyet Halk 

Partisi tamam. Burada olmayan arkadaşlarımız da yetişecek muhtemelen. Gelmeme ihtimaline 

karşı, yetişememe ihtimaline karşı meclis üyemiz Şükran ERSÖZ Hanımefendinin mazeretli 

olarak kabulünü oylayalım arkadaşlar. Yazı İşleri Müdürlüğümüz yoksa gereğini yapar. Kabul 

edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

Kapalı salondayız bugün. Dışarısı bir parça serin diye dolayısıyla pandemi sürecinde 

yaptığım gibi yine ben bir şey konuşmamak niyetindeyim. Gruplar adına yâda konuşmak 

isteyen arkadaşlarımızdan da azami hassasiyet beklediğimi, kısa konuşma noktasında bir kere 

daha vurgulamak isterim ama bugün konuşmazsak bir daha konuşmaya fırsat olmayabilir. 

 Malum Marmara Denizi başta, pek çok denizimizde müsilaj denilen işte Latincedeki 

adı, İngilizcede ki haliyle “Snov Marin” diye tabir edilen, balıkçı tarafından kaykay denilen 

dönem dönem, deniz salyası ile mücadele etmeye çalışıyoruz. Mücadele etmeye çalışıyoruz 

tırnak içerisinde aslında bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Olan oldu durumundayız.  

Bir, küresel ısınmanın bütün denizlerde bir etkisi vardı. Marmara Denizinde bu etki iki 

katı kadar ölçümleniyor. Biraz daha fazla. Elbette çok etkili bu söylediğim şey ama tek başına 

anlamlı değildi. Artık küresel ısınmanın da etkisiyle özellikle evsel atıkların arıtılmadan, çok 

uzun yıllardır arıtılmadan, adeta “denize atalım gitsin, deniz gereğini yapar” mantalitesiyle 

yanlış politikalar sonucu evsel atıkların, neredeyse 30 milyon civarında bir nüfusun evsel 

atığından bahsediyoruz. Marmara Denizine bırakılıyor olması arıtılmaksızın. Endüstriyel 

atıklar konusunda da, arıtmalar konusunda da maliyetler sebebiyetiyle iş adamlarının ki 

buradan seslenmek istiyorum. Bursa da bizim yüreğimizde, çocuklarımızın ciğerinde para 

kazanan sanayicilerimizin, iş adamlarımızın yarısı en az altı ay Bursa’da yaşamıyorlar bile. 

Maliyetlerinin yüksek oluşu sebebiyle arıtmalarını çalıştırmak konusundaki eksik tutumları, 

hatalı tutumları bugünün sanayicisinden de, bugünün idarecisinden de bahsetmiyorum elbette. 

Uzun yılların birikimi bir durum ortaya çıkarttı. Bu gün denize baktığımızda her birimizi 

siyasi parti ayırmaksızın söylüyorum. Her vicdan sahibi yurttaşı rahatsız eden bir kötü 

görüntüyle bizi muhatap etti. Hala yapılabilecek bir şey vardır düşüncesiyle, bir şey yapmak 



  Sayfa 2 / 21 
   

lazım noktasında bir kez daha seslenmek istiyorum. Artık arıtılmayan bir litre suya 

tahammülü kalmamıştır Marmara Denizinin. Hem evsel atık açısından konuşuyorum. Hem 

endüstriyel atıklar açısından konuşuyorum. Artık bireysel mücadeleyle çözülebilecek bir 

durum olmaktan çıkan bu konuda sorumlu olan iki bakanlığımızın Çevre Şehircilik Bakanlığı 

ve Tarım ve Ormancılık Bakanlığımızın önderliğinde, onların başa geçmesi suretiyle 

Marmara Denizini atıklarıyla etkileyen bütün kurumların üstüne düşeni yapmasının zamanı 

gelmiştir. Marmara Denizini kaybedersek ne Karadeniz’den bahsedebiliriz, ne Ege’den, ne 

Akdeniz’den. Bunu ben söylemiyorum arkadaşlar. Bilim insanları söylüyor. Çünkü Çanakkale 

Boğazı üzerinden bir alt akıntıyla Akdeniz’in suyunu alıyor Marmara ve Karadeniz’e 

ulaştırıyor ve İstanbul Boğazı üzerinden Karadeniz’in suyunu üst akıntıyla alıp, yine kendi 

bünyesinde barındırıp geçişle Çanakkale’den, Ege ve Akdeniz üzerine bırakıyor. Bu doğal 

döngüyü biz bu kirletici etkiler sebebiyle bozuyoruz her geçen gün. Bugün bir şey yapmaya 

başlamazsak zaten geç kaldık. Çok daha geç kalmış olabiliriz durumuna düşeceğiz. 

Memnuniyetle ifade etmek istiyorum henüz konuyla ilgili detaylı bilgim olmadığı için bir şey, 

tam bir şey söyleyemeyeceğim ama 4 Haziranda Çevre Şehircilik Bakanlığı bir girişimde 

bulunmuş. Marmara Belediyeler Birliği aracılığıyla konunun görüşülmesi konusunda bir ilk 

adım atılmıştır. İnşallah doğru kararlar bir büyük planlama çerçevesi içerisinde ve her 

kurumun elini taşın altına koyduğu bir usulle, bir yol haritası ortaya çıkar ve bunun üzerinden 

de bir şeyler yapabiliriz. Aksi takdirde Marmara Denizi SOS verme seviyesinin üzerine geçti 

arkadaşlar.  

5 Haziran Dünya Çevre Günü, Allah nasip ederse bir grup profesyonel dalgıçla birlikte 

Gemlik’te denize girip, yüzeyi görüyoruz zaten. Denizin içerisinde durum nedir 5 metreyle 25 

metre arasında diye bakacağız. Ben profesyonel brovili biri değilim. Dolayısıyla 10-11 

metrenin altına inemem ama bakacağız arkadaşlarımızla. Çekimlerini yapacağız. Bütün 

meclis üyesi arkadaşlarım davetli. Saatini, yerini tam olarak bildireceğim. Hatta “bende suya 

girmek isterim, dalmak isterim, bende görmek istiyorum canlı canlı bu durumu” diyen varsa, 

irtibat kursun Özel Kalemle. Vücut ölçülerini, boy, kilo ve ayak numarası ölçülerini alalım. 

Memnuniyetle eşlik etsinler bizlere. Bu konunun her birimiz ayrı ayrı peşinde olmak zorunda. 

Aksi takdirde çok övündüğümüz, gururla her yerde anlattığımız Gemlik Körfezimizi iyi 

günler beklemiyor. Bu konuda bunları söylemezsem doğru olmazdı. Affınıza sığınıyorum.  

Birde teşekkür etmek istiyorum. Çok görülmez böyle şeyler. Kolayca yapıldı gibi bir 

durum ortaya çıkartır. Çünkü beş dakikadır iletişim zamanı. Belediye bir şey verir. Birileri 

bunu büyük bir memnuniyetle hediye olarak kabul eder ve alır. Orada biter. Oysa bu durumun 

ortaya çıkması aşaması gelene kadar pek çok emek, pek çok alın teri ve pek çok sıkıntı vardır. 

Fide etkinliğinden bahsediyorum arkadaşlar. 2 yıl önce bir belediye ziyareti esnasında temin 

ettiğimiz bir avuç ata tohumunu önce çimleyip, uygulama bahçemize ekip, orada onu çoğaltıp, 

her aşamasında bir sosyal proje yaratıp, sonunda da ikinci yılın sonunda da 220 bin adet 

domates, ata tohumu domates fidesi yetiştiren ve bunu bizim dağıtmamıza olanak sağlayan,  

köylümüzle, çiftçimizle ama aynı zamanda bütün ev kadını yurttaşlarımızla da buluşturan, 

buluşturmamıza olanak sağlayan Park Bahçeler Müdürüm başta Alihan KUZU olmak üzere 

bütün Park Bahçeler ekibine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Dağıtım esnasında eşlik 

eden meclis üyelerimiz oldu. Beni en çok mutlu eden şuydu yurttaş “ben de bu domateslerden 

istiyorum bu fidelerden. Tohum almak istiyorum. Bizim ektiğimiz domateslerde tohum yok. 

Her yıl yeni fide almamız gerekiyor” noktasında cümleler kurdular. Önümüzdeki yıl inşallah 

Alihan burada mısın? Önümüzdeki sene Fevziye Köyündeki bir ninemizden, muhtarımızın 

babaannesinden mısır ve Ayşe fasulye geldi.  Onları da ekiyoruz değil mi Alihan?  

--Alihan KUZU Park ve Bahçeler Müdürü: Başkanım yerleri hazırladık. Onlarında 

hepsinin ekimini yapacağız. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Seneye inşallah mısır ve yerli, 

Fevziye Köyünden. Taa annesinden beri kendi elinde bulunan bir ırkmış, tohummuş. İnşallah 

çeşitleri de arttıracağız ve hem tarımın önemine dikkat çeken, hem belediyeyle yurttaşı bir 
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araya getirme yeteneği olan, ama aynı zamanda domatesin ağaçta büyüdüğünü zanneden 

çocuklarımızın “hayır bak bu burada oluyor” öğretisiyle bu durumu fark etmesini olanak 

sağlayan bu proje için, bir kez daha gayretleriniz için teşekkür ederim çocuklar. Sende bütün 

personelimi gözlerinden öp benim için. Bizler için. Herkes için söylüyorum bunu. Onların 

adına da söylüyorum. Hepsine şükranlarımızı ilet.  

--Alihan KUZU Park ve Bahçeler Müdürü: Biz teşekkür ederiz Başkanım  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, gruplar adına konuşma 

yapmak isteyen varsa. Buyurun Sevgili BARUTÇUOĞLU ama mikrofon verelim. Tamam. 

Diğer kurum müdürü arkadaşlarım da alınganlık göstermesin. Teşekkürü hak eden çok 

adam var içlerinde. Zamanı geldikçe. Ahmet DEDETÜRK pek üzüldün ya. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, değerli 

belediyemizin çalışanları, müdürlerimiz, emekçilerimiz, elemanlarımız, basın mensuplarımız 

ve bizi izleyen, bizi dinleyen bütün Gemlikli hemşerilerimize şahsım ve Ak Parti Grubu adına 

sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine 

olsun.  

Evet, değerli arkadaşlar mayıs ayını geçirdik. Türk tarihinde çok önemli olayların 

meydana geldiği, Türkiye’miz açısından, Milli Kurtuluş Savaşımız açısından son derece 

önemli tarihlerin olduğu, 19 Mayıs milli şahlanışın başlangıç tarihidir. Bunu idrak ettik. 

Akabinde yine mayıs ayında meydana gelen iki tarih var. Bunlardan bir tanesi bizim için bir 

utanç tarihidir. Öbürü de bir iftihar tarihidir. Utanç tarihi olan 27 Mayıs’tır arkadaşlar. Halkın 

seçtiği hükümeti ve onun başbakanını silah gücüyle, elinde milletin silahlarıyla, milletin 

seçtiği insanları ve parlamentoyu lav ederek, hükümeti devirerek, üç tane mazlumu şehit 

ederek, adı konmamış suçlardan suç üreterek, hiçbir isnat edilen ceza dahi almamaları 

gereken bu insanların maalesef idamla sonuçlanan bir kara dönem yaşadı Türkiye’miz 27 

Mayıs 1960 ve bu süreçte düzmece mahkemelerde maalesef milletin vicdanını kanata kanata 

bu kararlar alındı ve tarihe kara bir leke olarak geçti. Ve bugün çok şükür ki Yassıada 

Mahkemelerinin olduğu o adayı demokrasi adası haline getirdik. Ve bir müze haline geldi. 

İnşallah Sayın Başkanım buradan önergem olsun. Bir gün bir müsait zamanda meclis 

üyelerimizle bu adayı bir ziyaret edelim hep birlikte. Ve oradaki mazlumların yargılandığı,  

Evet, sözlü önerge olarak kabul edilsin. Gündeme alınsın Sayın Başkanım rica 

ediyorum, arz ediyorum.  

Ve bu bizim milletimizin vicdanını yaralamıştır arkadaşlar. Buradan yok yere idam 

edilen, şehit edilen Adnan MENDERES, Fatin Rüştü ZORLU ve Hasan POLATKAN’ı 

rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Bakın onları her zaman milletimiz hayırla, 

rahmetle, duayla andığı halde onları idama mahkûm edenleri bilmiyorum anan var mı acaba 

arkadaşlar?  Onları anan var mı acaba? Onlara bir rahmet dileyen var mı acaba? Sanmıyorum.  

İkinci tarihimizde arkadaşlar 29 Mayıs 1453’tür. Orta Çağı kapatan, Yeni Çağı açan 

bir tarihtir. Dünya tarihinin dönüm noktasıdır. Ve yüzlerce yıl içerisinde belki yüzlerce ordu 

ve kumandan tarafından orada bir takım kuşatmalar yapılmış. Orası alınmaya çalışılmış. 

İstanbul’u kast ediyorum arkadaşlar ama bu Fatih Sultan Mehmet’e nasip olmuştu ve Sevgili 

Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselamın övgüsüne, methine layık olan asker ve kumandan 

olarak tarihe geçtiler. Burada Sultan Fatih’i ve onun bütün askerlerini, Ulubatlı Hasan’ı, 

Akşemseddinleri, onun hocalarını, onu yetiştiren o nadide insanları bir kez daha rahmetle, 

dualarla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Milletimizin tarihindeki o altın sayfa ilelebet baki 

kalacaktır ve Türk tarihinde önemli bir altın sayfadır.  

Evet, arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet’i sadece bir padişah, bir devlet adamı olarak 

görmeyelim arkadaşlar. Aynı zamanda Avni mahlasını kullanan bir divan şairidir. Öylesine 

divan şiirleri vardır ki bugün edebiyatçılarımız tarafından bir edebiyat şaheseri olarak kabul 

edilmektedir. Fatih aynı zamanda bir matematikçidir. Fatih aynı zamanda bir mühendistir. 

Havan topunu dünyada ilk geliştirip, çizimini yapıp döktüren ve kullanan Sultan Fatih’tir 
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arkadaşlar. Dünya savaş tarihinin altın sayfayla yazdığı bir kumandandır. Bir kez daha 

rahmetle anıyoruz.  

Değerli arkadaşlar, bu arada İstanbul tabi ki bir fetih şehri olarak İstanbul’a 

kazandırılan bir Taksim Camimizin de burada İstanbul’umuza, halkımıza hayırlı olmasını 

Yüce Allah’tan temenni ediyorum. Çünkü Taksim gibi büyük bir meydanda maalesef cami 

yoktu ve hemen mevcut caminin 30 metre hemen sol tarafında bir Rum kilisesi mevcuttu. 

Bugün hala kullanılmaktadır. İbadete açıktır o kilise ama fethin sembolü olan Ayasofya’ya 

adeta bir nazire olan bu Taksim Camisini de yaparak kazandırdık. Yapanlardan, sebep 

olanlardan başta Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepsinden Allah razı olsun diyorum. 

Ve değerli arkadaşlar Çamlıca Kulemizi de unutmayalım. Çamlıca’ya, İstanbul’a giden bütün 

kardeşlerimiz oradaki o keşmekeşliği görüp te rahatsız olmayan yoktur. Onları güzel bir 

şekilde izale edip, bir tane kuleye indirgedik. İstanbul’umuza, halkımıza hayırlı olsun.  

Ve Eren 11 operasyonlarında şehit olan Bitlis Tatvan’da çıkan çatışmada şehit olan 

Jandarma Teğmen Baki KOÇAK ve güvenlik korucumuz Yücel AKİ’ye Allahtan rahmet 

niyazımla anıyorum. Ailelerine, milletimize baş sağlığı diliyorum. Terörü ve terörü besleyen 

bütün unsurları lanetliyorum. İnşallah bu terörün kökü kazınana kadar bu mücadele devam 

edecektir. Bu mücadelede bütün şehitlerimizi Allah’tan rahmetle anıyorum.  

Ve Gemlik gündemiyle ilgili bir temennimi ifade etmek istiyorum. Malum bu TOKİ 2. 

yani TOKİ derken bizim Belediye 2. Etap konutlarının herhalde teslimatı yaklaştı Başkanım? 

Bunların çevre düzenlemelerinin bir an evvel bitirilerek, sahiplerine kazandırılması 

konusundaki dilek ve temennileri burada ifade ediyorum. Hepinize saygı sunuyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim Sevgili 

BARUTÇUOĞLU. Bekletmeden cevap vermek isterim. 

Dün itibariyle, 1 Haziran itibariyle aslında sağanak yağış uyarısı da olmasaydı yani bir 

törene de dönüştürüp yapacaktık ama Emlak İstimlak Müdürlüğümüzde 208 etaplık 2. Etaptan 

konutluk 2. Etaptan mülk edinen bütün yurttaşlarımızın tapularını dağıttık. Anahtarlarını 

teslim ettik ve evlerine buyurun dileklerimizi ilettik hepiniz adına. Ev taşımaya da başladılar. 

Çevre düzenlemesiyle alakalı bir sorunumuz var. Biliyorsunuz çok yüksek istinat duvarları 

imal etmek zorunda kaldık. İçlerini de doldurduk ve peşine de alt yapıyı kanalizasyon, su, 

elektrik vb. hizmetleri gömüp üstünü kapattık. Bir miktar beklemek zorunda kalacağız. 

Yurttaşlarımıza da söyledik. Bir parça oturması gerekiyor dolgu alanlarının. Akabinde de 

hemen gerekli işleri yapacağız. Hem ihalesi yapılmış bir şeyimiz var. Yeteneğimiz var bu 

anlamda. Bir şeyi beklemeye gerek yok. Hem bütçemiz müsait, sorun yok. Teşekkür ederim 

iyi dileklerinizi aldık yurttaşlarımız adına.   

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz biz de grup 

olarak. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sağ olun.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Oturanlara hayırlı olsun 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet, buyurun Sevgili DURDU. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli Divan, muhterem hazirun 

hepinizi şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili DURDU çok özür dilerim. 

Arkadaşlar gelmiyor mu sesteki sorun? Bir müdahale edelim. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli Divan, kıymetli hazirun 

hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına en kalbi duygularımla selamlıyor, 

toplantımızın ve alınacak olan kararların ve önergelerin hayırlara vesile olmasını temenni 

ediyorum. 

Bizde ülke gündemiyle alakalı ve yerelle alakalı bir takım hususları Sayın Meclisle ve 

değerli Divanla paylaşmak istiyoruz. Öncelikle milletimizin siyasi tarihinde kara bir leke 

olarak maalesef yerini almış olan, 27 Mayıs müdahalesi sonrası oluşmuş olan 

başbakanlarımızın ve muhterem bakanlarımızın şehadetleri diyorum ben, bu Sayın başta 
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merhum Adnan MENDERES, Fatin Rüştü ZORLU ve Hasan POLATKAN’ı ve Celal 

BAYAR’ı da rahmet ve minnetle anıyorum. İnşallah Türkiye’miz böyle kara günleri bir daha 

görmez ve yaşamaz diyorum.  

29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi. Çağ açan, çağ kapatan, büyük kumandan, büyük 

mücahit Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve onun bütün alperenlerini rahmet ve minnetle yâd 

etmek istiyorum. Bu hususta bir menkıbe var. Umurbeyliler bunu daha iyi bilirler.  Ancak 

bizim inancımıza göre Güney Köy var. Güney Köy de Kafkasya’dan gelen Şeyh Şerafettin 

Bingöl Efendi var. Şeyh Şerafettin Bingöl’ün menkıbelerinde Umurbey’de, İstanbul 

biliyorsunuz, birçok kez İstanbul’a sefer düzenlenmiş. Müslümanlar tarafından da 

düzenlenmiş. Zaten Eyüp El Ensari Hazretleri, Efendimiz Medine’ye hicretindeyken evini 

Eyüp Sultan Hazretlerinin mülküne yapıyor. Bu büyük sahabe İstanbul’un fethi esnasında 

İstanbul’da zaten şehit düşüyor. Ancak İstanbul’un fethi nasip olmuyor. Müslümanlarda 

Türklere nasip oluyor İstanbul’un fethi. Bu çok önemli bir şeref bizim için. Tabi ki bu 

İstanbul’un fethi esnasında Müslümanların çeşitli tarihlerde düzenlediği seferlerde Kurtul 

Boğazında sahabenin, bir kısım sahabenin Rumlarla yapılan mücadele esnasında orada 

Müslümanların şehit olduğu ve bunların da kabrinin Umurbey’de olduğu söyleniyor. Bunu, 

tabi bu mesela Eyüp Sultan Hazretlerinin kabri İstanbul’da. Eyüp El Ensari Hazretlerinin 

1453 yılında İstanbul’da kabri olduğuyla alakalı bilimsel veri var mı? Yok. Ancak inanç ve 

kanaate göre Akşemseddin Hazretleri bunu maneviyatında tezahür ediyor ve buradadır diyor. 

Yani bunu tabi bilimsel olarak ben şey söyleyemem. Sadece bunu ben araştırdım. Güney 

Köye gittim. Şeyh Şerafettin Hazretleriyle münasebeti olan insanlarla görüştüm. Gemlik’te ki 

Hafız Kani Efendi biliyorsunuz. Onun kendisi Şeyh Şerafettin Efendiyle birebir münasebeti 

olmuş ve onun talebesi olmuş zaten. Ona kendisi birebir anlatmış. Eğer arzu edilirse, bu konu 

üzerine bir çalışma yapılırsa bu bizim için çok büyük bir şeref payesidir. Umurbey’de 

Sahabeler Mezarlığı, Beyler Mezarlığı ve Şehitler Mezarlığı diye böyle bölgesel yerler var. 

Bu bize çok kıymet katar. Bunu böyle bilgi olarak sizinle paylaşayım istedim.  

Birde meclisimizin ve Büyükşehir meclisinin oy birliğiyle kabul edilen Kuva-i Milliye 

Bulvarı ve beraberinde Kuva-i Milliye Anıtı. Ben bu konuda belediye başkanımıza teşekkür 

ediyorum. Duyarlılık gösterdiler. 19 Mayıs’a yetişmedi. Nasip öyleymiş. Dün yerel 

televizyonda da dinledim başkanı. Katılıyorum yani Gemlik bir kasaba değil. Gemlik ülkenin 

en gelişmiş potansiyeline sahip bir ilçe. Buranın daha modern bir, gelişmiş bir şehir haline 

dönüşmesi lazım. Zaten şu Gemlik’in en uzun harteli olan bölgenin bir sokak değil, bir bulvar 

olduğu kanaatiyle önerge verilmişti. Burada yapılacak olan, bir sefer yapılıyor bu. 

Başkanımızın, belediyemizin girişimi oldu ancak Kuva-i Milliye Anıtının nasıl bir siluet, nasıl 

bir tasarım olduğu ve bu tasarımında nerede konuşlandırılacağını bence yani böyle meclisin 

yetkisi yok ama istişare edersek çok anlamlı, çok şahane olur.  

Gemlik’imizin daha farklı özellikleriyle, öne çıkacak olan özellikleriyle ülke ve dünya 

kamuoyunda mümkünse bilinmesi lazım. Bunun için tabi gayretler gösteriliyor. Bir Zeytin 

Festivali var. Gemlik’imizin değerlerini öne çıkarmamız lazım. Mesela Celal BAYAR’ımız 

var. Bununla alakalı Cumhurbaşkanlığı zannediyorum orada bir çalışma yapacak. Bunlara tabi 

geç kaldık. Yani Gemlik denince “ne var?” diye sorulduğu zaman, ne var Gemlik’te? Gelen 

misafirimize “gel şurası var gezdirelim.” desek neyimiz var?  Yok denecek kadar yok yani. 

Bir Celal BAYAR’ımız var. Oradaki kütüphanemiz zaten tahrip oldu. Orada hırsızlık olayları 

yaşandı geçmişte ne olduysa. Halen bakımsız bir durum var. İnşallah biran önce hem 

Umurbey’e, hem Celal BAYAR’a yakışır yani Gemlik’le alakalı biz yıldızlarımızı, 

kıymetlerimizi parlatmalıyız. Mesela Yeşilçam sinemasının, Türk sinemasının en önemli, 

bana göre ahlaklı karakterlerinden bir tanesi Eşref KOLÇAK. 26 Mayıs’ta vefat etti. 

Kendisini rahmetle anıyorum. Kendi aile kabristanlarımızı ziyarete gittiğimizde onu 

görmeden geçmiyoruz. Ayıp çünkü. Niçin? O kendisini Gemlik’e emanet etti. Gemlik’te bir 

illiyeti yoktu. Kendisi Erzurumluydu. Ancak yaşamı bir Bodrum’da tercih etmedi. Bir 

Fethiye’ydi, bir Milas’ta, bir Antalya’da değil. Gemlik’te tercih etti. Bu bizim için önemli ve 
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Gemlik’te mütevazi ve münzevi bir hayat yaşadı. Gösterişten uzak, gayet saygılı, esnafla 

münasebetleri iyi. Buradan diyeceğim odur ki önergemiz de var. Eşraf KOLÇAK Anma 

Günü, anma günleri düzenleyelim hatta. Bununla alakalı kısa film festivalleri düzenlenebilir. 

Üniversitelerde sanat tarihi, radyo-televizyon programları, sinema tarihiyle alakalı akademik 

destekler alınıp, sinema tarihinde veya sinema bölümünde, İletişim Fakültesinde, Güzel 

Sanatlarda okuyan arkadaşlarımızın kısa film festival yarışmaları açarsak, ödüller koyarsak 

bunlara, bunlar Gemlik için çok kaliteli hizmetler olur. Beraberinde akademik destekler, 

mesela onunla beraber dönemsel yaşantısı olmuş tarihselliği var. Yani Yeşilçam’ın en 

imkânsız, en namütenahi şartlarında bu insanlar sinema yapmışlar. Sanat yapmışlar. Eşref 

KOLÇAK’a baktığımız zaman yaşantısı itibariyle Türk aile yapısına uygun bir karakterdi 

benim şahsi âcizane görüşüm. Bu önergemizin de dikkate alınıp, profesyonel bir şekilde, buna 

biz iyi başlarsak zaman içerisinde nasıl ki Antalya Altın Portakal Film Festivali yapılıyorsa 

ben inanıyorum Gemlik’te de Eşref KOLÇAK adı altında kısa film festivallerine başlanıp, 

güzel etkinlikler, kaliteli etkinlikler yapılırsa ciddi bir sponsorlarla beraber Gemlik sanat 

yönünden, kültürel yönden kabuğunu kırar diye düşünüyorum. Bunun da değerlendirilmesini 

rica ediyoruz. 

Evet, Türkiye kamuoyu gündemini ilgilendiren, dün Cumhurbaşkanımızın da 

gündeminde ifade ettiği, halk diliyle “deniz salyası” diye ifade edilen, maalesef bu durumun 

çok vahim boyutlara geldi. Başkanımızın da ifade ettiği gibi daha vahim boyutlar alabilir. 

Yaratıcı insanı yaratmış ve onun dışındaki bütün yaratılmışları da insanın emrine vermiş. Ama 

insan nankör, insan açgözlü, insan vahşi, insan bencil, insan her şeyi helak ettiği, katlettiği 

gibi doğayı da katlediyor. Tabiatı da katlediyor. Daha çok kazanmak adına, daha çok kâr 

etmek adına. Başkanımızın da ifade ettiği gibi birçok sanayiciler Gemlik’te ikamet etmiyorlar. 

Üst düzey yöneticileri bile ikamet etmiyorlar. Ama Gemlik’in nimetlerinden istifade edip, 

külfetleri Gemlik’e bırakıyorlar. Marmara iç deniz. Körfezimiz iç deniz. Gemlik yaşanmaz 

hale gelmemeli. Sabahleyin kalktığımız zaman bizde bir covid geçirdik üstünüze sağlık, 

afiyet. Nefes egzersizi yapıyorsun. Sabah beşte sanki evde mısır kaynıyor. Mısır kokusu 

burnumuza geliyor. Rahat nefes alamıyoruz. Neyi söylüyorum burada. Cargil’i söylüyorum. 

Bununla alakalı ne mücadeleler verildi. Ali ağabeyde biliyor, Başkanımızda biliyor. Bunlar 

akıl alır şeyler değil arkadaşlar. Türk hukukuna, anayasasına, Danıştay’ına rağmen geldi 

oraya Cargil fabrikası kuruldu. Bütün ekolojik dengeyi, yeraltı ve yerüstünü katlediyor. 

Mesela denetimle alakalı Çevre Şehircilik ve denetim diyoruz. Benim bildiğim kadarıyla 

belediyeler maalesef denetim yapamıyor. Mesela biz bir sanayi kuruluşuna gittik. Derin 

deşarjla alakalı. İşte efendim liman falan gittik. Neyi denetleyeceğiz biz. Üç tane komisyon 

gittik biz. Giderken de kendi kendime de böyle düşündüm “ya biz buraya ne yapmaya 

gidiyoruz. Ne yapacağız.”. Gittik masada kuru pasta, çay içtik geldik. Yani oradaki derin 

deşarjda neyi deşarj ediyorsun? Nasıl ediyorsun? Ne zaman ediyorsun? Ne kadar ediyorsun? 

Ne ediyorsun? Biz bunları bilemiyoruz ki. Bunu bilebilecek ne teknik birikimimiz var, ne 

teknik alt yapımız var. Aynı şekilde Orhangazi’nin bütün atıkları Gemlik’e geliyor. Yani 

hayvanlarda biçare. Hayvanlarda Allah’ın insanların emrine sunduğu nimet. Doğada o 

şekilde. Deniz de öyle. Havada öyle. Tabiatta öyle. Ama bugün ekolojik denge bozuldu. 

Buzullar eriyor. Aşırı ısınma var. Ozon tabakasıyla alakalı yaşanan süreçler ortada. Denizin 

durumu, deniz artık bağırıyor. Deniz kusuyor. Deniz tükürüyor, tükürüyor. Bence deniz 

tükürüyor. Tükürüyor “gelmeyin kardeşim girmeyin” diyor. “Beni bu hale getirdiniz” diyor. 

Havada öyle. Atmosferde öyle. Bir covid denilen, dünyadaki toplam ağırlığı 1 gram olmayan 

mikrop herkesi esir aldı. Biz bunu hak ediyor muyuz? Fazlasını hak ediyoruz. Ama Allah’ın 

merhametiyle iyi yaşıyoruz.  Dikkat etmeliyiz yani. Herkes üzerine düşen duyarlılığı yerine 

getirmeli. Geçen bir resim paylaştık. Şimdi tarımsal ilaçlama sezonu. Herkes ilaçlama 

yapıyor. Ama adam getirmiş tankeri doldurmuş ilacı, kalan kutuyu atmış etrafa. Ya orada su 

akıyor. Kutunun içerisindeki zehirli atıklar suyla karışarak toprağa gidiyor. Topraktan dereye 

gidiyor. Toprağın altına gidiyor. İçme suyu oluyor. Herkesin duyarlı olması lazım yani 
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bununla alakalı nasıl bir bilinç oluşturulabilir? Ne yapılabilir bilmiyorum ama kesin acele bir 

şeyler yapmak lazım. Ama neden umutsuzum, üzgünüm o Cargil beni çok etkiledi. Her şeye 

rağmen yapıldı oraya. Her şeye rağmen yapıldı. Bu tabi ki onur kırıcı ama Türkiye daha 

müstakil, daha bağımsız kararlar alabilmeli.  

Evet, bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplantımız hayırlı 

olsun.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim Sevgili 

DURDU. 

Çok anlamlı, çok kıymetli bir konuşmaydı. Bir ilave olsun diye söyleyeyim. Cargil 

bağımsızlık noktasında ekonominin ne kadar kıymetli olduğunu, ekonomik kuvvetin, kudretin 

ne kadar kıymetli olduğunu anlamamı sağlayan temel şeylerden biridir. Her şeye rağmen 

oldu. Doğru söylüyor Sevgili DURDU. Herkese rağmen oldu. Arkadaşlar Cargil’in bulunduğu 

alan dönemin Orhangazi Belediye Başkanı istemiyor diye sınırları Gemlik Belediyesine 

verildi üç ay boyunca sonra tekrar Orhangazi’ye iade edildi. Karsak Köyü Gemlik’e bağlandı. 

Üç ay sonra tekrar Orhangazi’ye bağlandı. Düşünün, herkese ve her şeye rağmen bağrımıza 

saplanmış bıçak gibi. Cargil dünyanın her yerinde var. Bir tek şirketin ait olduğu ülkede yok. 

Vallahi ilginç. “Ben benim topraklarıma, benim insanlarıma kıyamam” anlayışıdır bu. Siz ne 

yaparsanız yapın. Çok teşekkür ediyorum Sevgili DURDU.  

Eşref KOLÇAK’la alakalı galiba bir şeyimizde var. Bir isim verilmesine ilişkin bir 

önergemizde var. Memnuniyetle aldık, kabul ettik. Konuşalım bunu kendi aramızda. Yol 

haritası da belirleyelim Kültür Müdürlüğümüzle birlikte.  

Kuva-i Milliye Anıtını, anıtı arkadaşlar, anıt tarafına bakışımız şudur. Çok kıymetli bir 

sanatçıya Eşref KOLÇAK sinemada öyleydi. Heykel konusunda da Tankut ÖKTEM gibi bir 

hocaya yaşam alanı oldu Gemlik. Burada doğduğu için değil bu iki insan. Burada yaşamayı ve 

burada ölmeyi tercih etikleri için burada oldular. Çok kıymetlidir bu. Burada doğmak değil 

keramet, burada ölmeye karar vermektir. Hep böyle tarif ediyorum Gemlikliyi tarif ederken 

ben. Nereden geldiğine bakmaksızın burada ölmeye karar verendir benim için en kıymetli 

Gemlikli. Onlar öyle iki insandı ve Tankut Hocanın da çocukları hem babalarının 

yeteneklerini genetik yollarla ama aynı zamanda da akademik bir metotla elde etmişler ve bu 

atölye, bu heykel atölyesi büyük bir gururla söylüyorum. Bizim sınırlarımız içerisinde faaliyet 

göstermeye devam ediyor hala. Sanata ve özellikle heykel konusunda ki, buna benzer anıtların 

yapımındaki mevzuda müdahil olmayı asla istemem. Had olarak görmem ve şöyle bir tavır 

takınırım. Eğer güveniyorsam onu hayata geçirecek olan yaratıcıya, sanatçıya “buyurun” 

derim. Bunda da öyle yaptık. Dahlimiz olmadı. “Hürsünüz. Kuva-i Milliyeyi, milli 

mücadeleyi en az bizim kadar muteber gördüğünüzü, sahiplendiğinizi, sarıldığınızı biliyoruz. 

Yeteneklerinizi gösterin lütfen. Bizim müdahalemize muhtaç bırakmayın işi” dedik. Bir tek 

Atatürk’ün çok kısa bir sözü vardır Kuva-i Milliyeyle alakalı, “bu sözü de anıtın bir yerinde 

bulundurursanız çok mutlu edersiniz beni” dedim. Belediye Başkanı olarak dahlim bundan 

ibarettir. Çok özür dilerim katkı vermeniz konusunda bencillik yaptım. Sizlerde benim gibi 

düşünüyorsunuzdur diye düşündüm. Ama yeriyle alakalı onun dışında hani şimdi koyupta 

platformun çöktüğü yer dışında bir nokta var. Yakışan bunu yapabileceğimiz. Aslında o tam 

çevre yolunun ortasında ki baba. Çok yakın bir tarihte, çok yakın bir tarihte Sevgili Alihan 

KUZU Park Bahçeler Müdürlüğü eliyle, bizim görev süremizin henüz başındayken çok 

kıymetli 700-800 yaşındaki bir zeytin ağacını aldı getirdi oraya koydu. İnanın ondan endişe 

ettim. Hani bir kere daha “bunu buradan kaldırıyorsunuz, götürüyorsunuz” durumu ortaya 

çıkmasın diye ama meclisimiz takdir buyurursa memnuniyetle o babanın olduğu yere 

yapabiliriz o montajı. Bunu, bu önergeyi yazılı olarak burada yok herhalde. Sözlü kabul 

edelim. Yazı İşleri Müdürlüğümüz bunu da hangi şeye atalım arkadaşlar?          

--Meclis Üyesi:  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Güzel, peki bunu önerge olarak 

kabul edelim. Direk görüşeceklerimizin içine alalım. Ben teşekkür ederim.  
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Evet, İyi Parti adına Sevgili Sedat AKKUŞ 

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

katılımcılar, basın mensupları. Hepinizi İyi Parti Grubu ve şahsım adına saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum.  

İstanbul’un Fethinin 568. Yılını kutluyor, bu vesileyle Peygamber Efendimizin 

övgülerine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Hanı da minnetle bir kere daha yâd ediyoruz.  

Türk bayrağının göklerdeki bekçisi Türk Hava Kuvvetlerinin de 110. Yılını 

kutluyorum.  

Şehrimizin takımı Bursa Sporumuzun 58. Kuruluş yılını kutluyor, bu bağlamda trafik 

akışının en yoğun olduğu İstanbul karayolu üzerinde görülen, Gemlik’in çıkışı üniversite 

ayrımında bulunan kavşağa bir şampiyon şehir anıtı yapılmasını sözlü önerge olarak İyi Parti 

Grubu adına talep ediyorum. 

Müsilaj konusunda Başkanımız gayet yerinde ve güzel konuşmalar yaptı. Bu bağlam 

içinde Gemlik’in uzun zaman sonra toplumsal bir olaya bu kadar organize ve ses getiren bir 

tepki vermiş olduğu derin deniz deşarjıyla ilgili daha öncede sormuştum. Hukuki takibi bu 

işin Gemlik Belediyesine düşer, bilgilendirmesi de. ÇED raporuna itiraz ettik mi? Ne 

durumda? Mahkemeye başvurduk mu? Oradan gelen bilgiler o firmanın oradaki imalata 

başladığı yönünde. O eylemin boşa çıkmasını istemeyiz açıkçası.  

Geçtiğimiz mecliste, meclis salonumuzda ve çarşı meydanında ki AVM’de Filistin 

bayrakları asılmıştı. Bunu çok manalı bulmuştuk ve o mecliste bir dahaki ay bu duyarlılığı 

Doğu Türkistan içinde göstermemiz gerektiğini söylemiş, bunun da yapılmasını talep 

etmiştik. Siz yoktunuz Başkanım. Herhalde iletmedi arkadaşlarda size. Böyle bir talebimiz 

var. Doğu Türkistan bayraklarını da AVM’de ve meclisimizde görmek isteriz.  

Son olarak 28 Mayıs 2021 Cuma günü Ayasofya Camiinde düzenlenen devlet 

erkânının da bulunduğu bir programda İmam Mustafa DEMİRKAN’ın Mustafa Kemal 

Atatürk’ü kastederek kullandığı ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirtmek isterim. Bu 

bağlamda Millet İttifakı adına da Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsü Emir BİRGÜN bir 

konuşma yapacaktı. Teşekkür ederim. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim Sevgili Sedat 

AKKUŞ. Evet, buyurun Sevgili Emir BİRGÜN 

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

çalışanları, basınımızın değerli temsilcileri, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli 

Başkanım. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe Örgütü ve kendi adıma hepinizi sevgi 

ve saygıyla selamlıyorum. 

29 Mayıs İstanbul’un fethini bizde çok önemli buluyoruz ve bugünlerimizin ışığı 

olarak görüyoruz. Rahmet ve saygıyla anıyoruz.  

Vatanımız uğruna şehit olan, şuanda şehit olan, son günlerde yaşanılan şehitlerimizi de 

saygıyla, rahmetle anıp, ailelerine sabırlar diliyorum. 

Belediyemize bir iki teşekkürüm olacak. Sulama havuzları gibi küçük bütçelerle 

gerçekleştirilen yatırımlarla köylümüze daha rahat bir tarım ortamı yarattıkları için de, bütçe 

içerisinde de küçük bir değerle bunları gerçekleştirdikleri için de, düşünenlere ve 

uygulayanlara da teşekkür etmek istiyorum. 

Bir teşekkür de Başkanımızın söylediği gibi ata tohumlarımızdan domates fidesi 

üretip, Gemlik bölgemizde dağıtımını gerçekleştiren ve buna öncülük eden gene 

çalışanlarımıza bir kez daha bende buradan teşekkür etmek istiyorum. 

5 Haziran Dünya Çevre Günü, birçok yerde anması oluyor. Törenleri oluyor ve değişik 

etkinlikler düzenleniyor ama sonunda o gün o haftayla kalıyor. Normal yaşantımızda 5 

Haziranı unutuyoruz hepimiz hep beraber. İşte bunun sonuçlarını da görüyoruz. Marmara 

Denizinde yaşanan olayı. Bugüne kadar hiçbirimiz böyle bir şeyle karşılaşmadık. Bu ne 

demek oluyor? Elli yıl önce Gemlik’te ki derenin içerisinde yüzen bizler, suyundan da içen 

bizler bugün o derenin yanından geçemiyoruz. Elli yıl sonra Marmara Denizinde bugün 
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bunları yaşıyoruz. On yıl sonra neler olacağını bilemiyoruz. Osman arkadaşımız çok güzel 

söyledi Cargil ile ilgili yorumlarını. Katılıyorum ve destekliyorum ama o Cargil mücadelesi 

verilirken o yıllarda, o Cargil’e karşı duranları ne yazık ki o dönemki iktidarlar anarşist ruhlu 

olarak suçladılar ve birçoğu da belki de coplandılar, belki de gözaltına alındılar. İşte bugün 

yine bölgemizde benzer bir olay yaşanıyor. Bursa Kirazlıyayla’da yaşanıyor arkadaşlar. Orada 

bir maden tesisi kurulmak isteniyor. Köylülerimiz karşı çıkıyor. Yöre insanı karşı çıkıyor. 

Gelin hep beraber karşı çıkalım. Yani somut bir gerçeğe dönüştürelim bu işi. Ama ne yazık ki 

yapamıyoruz. Gene üst iradelerimizden, bağlı olduğumuz örgüt birimlerinden nasıl bir tepki 

alırız diye kendi adımıza cesaret gösteremiyoruz. Cumartesi günü bununla ilgili Kirazlıyayla 

köylüsüne destek olacak bir etkinlik var. Sizleri de bekliyoruz. Bunlar küçük şeyler ama bir 

daha geri dönmesi imkânsız zararları olmuş oluyor. Aynı Marmara Denizinde ki farklı sanayi 

kuruluşlarının ÇED raporları veya ÇED bilgilendirme toplantılarında nasıl ki halktan 

kaçırılarak yapılan toplantılar tepki gösterildiğinde oradaki insanlar suçlanıyorlarsa, bu ÇED 

raporlarının da veya ÇED toplantılarının da gerçekten olması gerektiği gibi bilimsel ve halkın 

gözetiminde olması için bizler destek olmakla sorumluyuz arkadaşlar. Bizlerin görevi bu. Bu 

konularda sizlerin daha duyarlı olacağınıza inanıyorum.  

--Meclis Üyesi: 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Var. Bu iki yıllık bir süreç. İşte davalar oluyor. İşte 

milletvekilleri gidiyor. Arazi taşıtlarının önüne yatıyorlar. Eylemler oluyor. Farklılıklar 

oluyor. Dava sonuçlanıyor. İşte köylülere dava açılıyor. Ama sonuçta orada o yatırımlar 

yapılıyor. İşte benzeri Karadeniz Bölgemizde de oluyor. Belki o yatırımlar gerekli ama orayı 

bir daha elde etmeniz mümkün olmuyor. Bu bir gerçek arkadaşlar. Elli yıl önceki Gemlik’e 

bakın bilenler bilir. Birde bugün ki halini görün. Yani yatırımları sadece hani beton, bina 

olarak görmememiz gerekiyor. Çevreye ve parklara olan yatırımları da desteklememiz 

gerekiyor diye düşünüyorum.  

--Meclis Üyesi: 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Tabi belediye meclisindeki komisyonlar ne yazık ki 

kendilerine önergelerle gelen konuları tartışıyorlar. Yani aslında komisyonlarımız bunları da 

değerlendirip kendilerine bir rol üstlenebilirler diye de düşünüyorum ama bu belediye 

yasasına uygun mu, değil mi bilmiyorum.  

Şimdi yine çok üzücü bir olay yaşadık arkadaşlar hepimiz. Sonra değişik tepkiler oldu 

belki. Sert eleştirilerde oldu ama buna buradan da tepki göstermemiz gerekir diye 

düşünüyoruz. Az önce Sedat arkadaşımız söyledi. Millet İttifakı olarak Türkiye genelinde bir 

ortak bildirimiz var. Belediye meclisinde de bunları okumakla görevlendirildik. Bizimde 

önergemiz aynı zamanda. 

İstiklal savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetine yönelik özellikle son dönemde artan 

saldırıları üzülerek takip ediyoruz. Bu kapsamda 28 Mayıs 2021 Cuma günü Ayasofya 

Camiinde düzenlenen devlet erkânının da bulunduğu bir programda İmam Mustafa 

DEMİRKAN’ın Mustafa Kemal Atatürk’ü kastederek kullandığı ifadeleri şiddetle kınıyoruz. 

Bu zihniyete ve onun savunucularına şunu hatırlatmak isteriz. Ayasofya’nın bulunduğu 

İstanbul’u 6 Ekim 1923’te düşman işgalinden kurtaran da, Diyanet İşleri Başkanlığını kuran 

da Cumhuriyetimizin …. Atatürk’tür. Tarihimizde İstanbul işgal altındayken milli mücadeleyi 

başlatan Mustafa Kemal ve arkadaşlarına “katli vaciptir” diye fetva veren, dürcüzadeler 

çıkmışsa da bu zihniyetin karşısında duran “her kim ki Mustafa Kemal ve Kuva-i Milliye 

aleyhine fetva verip düşmanlık yapar, bilin ki onlarında damarlarında katil kanı akar” diyen 

Sütçü İmamlarda vardı bu ülkemizde. Atatürk’e yönelik bu saldırıları gerçekleştirerek kendi 

tarihlerine ihanet edenler, milletimizin manevi duygularını hedef almakta ve aslında en büyük 

zararı da yüce dinimize vermektedirler. Gemlik Belediyesi Millet İttifakı meclis üyeleri olarak 

Atatürk’e yönelik bu saldırıyı bir kez daha kınıyor, ortak tarihimize ve değerlerimize ihanet 

içinde olan bu zihniyetin temsilcilerine karşı hukuki olarak gerekenin yapılmasını talep 
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ediyoruz. Saygılarımızla arkadaşlar. Bende meclisimizin Gemlik ve ülkemiz adına faydalı 

çalışmalar yapmasını diliyorum. Teşekkür ederim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim Sevgili 

BİRGÜN. 

Bu konuda bir iki kelimede ben söylemek isterim izniniz olursa ama şu sesle alakalı 

sorunu çözün arkadaşlar. Oraya gelmiyor mu benim duyduğum uğultu? Ama ben konuşurken 

de oluyor. Ona bir çözüm bulacağız o zaman. Kolonu uzaklaştıracağız. Kolonu yükseğe 

alacağız. Bir şey yapacağız.  

Öncelikle her söyleyeceğim şeyi herhangi birinizi incitmemek noktasında ki bir 

hassasiyetle, çok dikkatle seçeceğimi, seçmeye çalışacağımı bilmenizi isterim. 

Doğru olduğunu bildiğim bir şeyi söylemekten bugüne kadar hiç imtina etmedim. 

Ama incitebilirim karşımdakini diye de dikkatli konuşmaktan hiç uzak durmadım. Buna 

gayret ettim. Beceremediğim anlarda oldu. Bunu da kabul ediyorum ama genelde de başardım 

bunu. Bir şeyi söylemenin kırk yolu varken hep en az şekilde, nasıl en az insanı incitirim aynı 

şeyi söyleyerek diye kafa yormuş bir kardeşinizim. Bir daha söylüyorum. Başaramadığım 

anlarda oldu bunu ama böyle bir dikkat ortaya koydum hep, her dönemde. Atatürk’le alakalı 

konuda da yine aynı hassasiyetle ve dikkatle, aynı doğru şeyi söylemeye çalışacağım. Şu 

meclis grubunun içerisinde Atatürk’ü atası gibi görmeyen bir tane adam çıkmaz. Hiç 

tereddüdüm yok. Şu meclisin içerisinde bir Allah’ın kulu çıkmaz yanında atası gibi gördüğü 

Atatürk’e biri bir söz söylediğinde haddini bildirmeyecek. Bir kişi bile çıkmaz. Hiç 

tereddüdüm yok. Atatürk herhangi bir grubun yâda herhangi bir siyasi partinin malı değildir. 

Atatürk bu memleketin, Cumhuriyetin kurucusu ama bu memleketin de kurtarıcısı, önderidir. 

Bütün hepinizin bu durumu bu kadar yalın ve çıplak kabul ettiğinizi de, sizin adınıza kefaret 

koyabilecek kadar iyi biliyorum böyle düşündüğünüzü. Ama bir durum var arkadaşlar. Hani 

bütün herkes böyleyken, böyle düşünürken nasıl olurda bu kem söz, kötü söz nasıl olurda bu 

kadar kolayca, pervasızca söylenebilir. Hepimiz böyle düşünürken burada biri bu konuda o 

imam efendinin söylediği şeyi söylediğinde her birimiz onun haddini bildirebilecek 

durumdayken, nasıl olurda bunu söylemeye cüret edebilir. Bak atladığımız konu bu aslında. 

Huzurunuzda teşekkür etmek isterim. Bütün siyasi partilerin genel başkanları bu konuda 

gerekli açıklamaları yaptılar. Dün Devlet Bey’in grupta yaptığı konuşmanın son on iki 

dakikasını herkes izlesin. Bütün grup ayağa kalktı, alkışladı. Bende alkışladım. Son derece 

doğru tespitlerle söylenmiş, yapılmış son derece kıymetli bir konuşmaydı. Ama bir eksikle. 

Bir eksikle. Haddini bildirdi imama. Haddini bildirdi. “Sen ihanetin en dibindesin, en 

içindesin” dedi. “Senin niyetin provokasyondur. Bunu ben gördüm” dedi. “Kimse yapmazsa 

sana ben haddini bildiririm” dedi. “Biz buradayız” dedi. Ama o konuşmayı o imamın bu 

memleketin Cumhurbaşkanıyla, bu memleketin Meclis Başkanının bulunduğu bir ortamda 

söylediğini söylemedi. Aradan kaç gün geçti arkadaşlar. Zor mudur bu adamı, bu adama 

haddini bildirmek? Hiç kimsenin açıklama yapmasına falan gerek kalmazdı. Bir dakika o 

kadar. Yap gereğini. Devlet Bey o konuşmayı yapmak zorunda kalmasın. KILIÇDAROĞLU, 

Sayın KILIÇDAROĞLU o açıklamayı yapmak zorunda kalmasın. Sayın AKŞANER o 

açıklamayı yapmak zorunda kalmasın. Emir BİRGÜN, Osman DURDU, Ercan 

BARUTÇUOĞLU, Mehmet Uğur SERTASLAN burada bu açıklamayı yapmak zorunda 

kalmasın. Şey bir bakıştır. Bu memlekette özellikle belki de birileri tarafından kaşınan, 

kazınan bu süreçte her fırsatta, her kendini bilmezin Atatürk’ü bu kadar kolay yargılıyor, 

sorguluyor, eleştirebiliyor olması asıl üstünde düşünülmesi gerekendir. Bu konuda herhangi 

bir şey yapabilme yeteneği olup ta yapmayan arkadaşımız varsa ne olur yapsın. Ne 

münasebetle. Cumhuriyet Halk Partisinin kurucusu doğru. Cumhuriyetin ve peşine 

Cumhuriyet Halk Partisinin kurucusu. İlk siyasi parti. Hepimizin dedesi, hepimizin büyükleri 

aynı partinin üyeleriydi. Atatürk hepimizin. Hep dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. 

Vallahi yok bize ihtiyacı falan ha. Ben onun hakkında burada iyi şeyler, güzel sözler 

söyleyeyim. Yok ya yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir muhtaçlığı yok. Beklediği bir şey varsa 
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bizden bir hayır duasıdır. Ama bizim onun yaşadıklarından hareketle tecrübeye ihtiyacımız 

var. Sadece onun değil. Bak on altı kere yıkıldık. On yedinciye kurulabilmek için. Bak çok 

anlamlı bunlar. Matematikten, sayıdan, rakamdan ibaret şeyler değil. Fitneye muhatap olduk, 

maruz kaldık, uyduk yıkıldık. Ne zaman bir olduk dirildik. Güçlü olduk. Ama yorulduk, 

yorulduk. On yedinciye yıkılıp, on sekizinciye kuruluruz. Ben biliyorum kurulmak konusunda 

bir tereddüdüm yok. Ama korkuyorum on yedinciye yıkılmaktan. Kanla, gözyaşıyla oluyor 

bunlar ve var orada işte ya. Başından geçmiş yüz yıl önce. Her bir satırı hafızamızda. Bu 

gözle bakın, bu gözle sahip çıkın onun düşüncelerine de, onun şahsiyetine de. Ne yaptı bu 

adam? Yıkılmayalım bir kez daha örnek alacaksak alalım. Yoksa vallahi hiçbirimizin ne 

iltifatına yâda ne onu sevmesine, ne de ona düşman olmasına hiçbir diyeceği yok. Yok. Bir 

duadan başka beklediği bir şey yoktur muhtemelen. Allah başta büyük önderimiz Mustafa 

Kemal Atatürk olmak üzere, bu memleket için hangi savaşta, hangi yolda, hangi yöntemle hiç 

umursamadan söylüyorum, can vermiş bütün şehitlerimize rahmet etsin. Cennetiyle muamele 

eylesin inşallah diye de bitireyim. 

--Meclis Üyesi: 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Elbette 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Lütfen rica etsem 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun Sayın DURDU 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Benim notlarımda vardı. Ancak biraz duygulandım. 

Kendime bir güvenemedim burada konuşmaya.  

Profesör hocamız Genel Başkanımızın konuşmalarında siyasi edebe uygun bir şekilde 

Ayasofya’da, Cumhurumuzun Reisinin olduğu bir yerde öyle bir edepsiz, Ak Parti iktidarının, 

Cumhur İttifakının olağanüstü, müthiş denebilecek hizmetlerini gölge düşürebilecek bir 

konuşmanın yapılıyor olmasının altında farklı nedenlerin olabileceğini ifade etti. Yani siyasi 

dille bunu zaten anlaşılmıştır. İdeolojik dogmalarla, kör taassupla, bilgi sahibi olmadan fikir 

sahibi olarak meselelere bakan herkes yanılır. Her meseleye bakan yanılır. Nasıl ki “fetih 

değildi, zulümdü” diyenler de yanılır. “1453 fetih değil, zulümdü” diyenler de yanılır. Onlar 

da Fatih’i iyi tanımalı. Atatürk’e kâfir diyen ahmaklarda Atatürk’ü iyi tanımalı. Temel 

problemimiz okumamak, sorgulamamak, dinlememek ve cehalet. Bugün Cumhuriyet 

olmasaydı sen o gün, dün orada, Ayasofya’da hafız kardeşlerimizin diploma törenini nasıl 

yapacaktın? Sana kim yaptıracaktı bunu? Çıkmışsın bir Ayet-i Kerimede tabi ki “Allah’ın 

mescitlerini yıkanlar, orada ibadeti engelleyenler lanetlidir”. Ben de lanet ediyorum ama ayıp 

bir sefer ve çok manidar kabul ediyorum onu. O konuyu herkesin çok iyi düşünmesi lazım. Bu 

bence basit bir şey değil. Koskoca Cumhurbaşkanı var. Sen nasıl o kadar rahat 

konuşabiliyorsun? Konuşuyorsun. Konuştuğun yanına kâr kalıyor. Olabilir mi öyle bir şey 

yani? Burada Kaşgarlı Mahmut’un bir hikâyesi var. 

Kervan yola çıkar. Kervan yola çıkarken kartal pençesiyle kervancı başının börkünü 

alır. O arada kervancı başı kartalın pençesine yapışır, börkünü kaptırmamak için mücadele 

eder. Ancak kartal öyle kuvvetlidir ki börküyle beraber kervancı başını ve eşeğini de havaya 

kaldırır. Eşeği havaya kalkınca arkadaki develer de tek tek havaya kalkar. En arkadaki deve 

derki “Sıra bize geldi. Allah’ım kervancı başına güç, kuvvet ver de börkünü kurtarsın 

kartaldan. Börkünü kurtaramazsa hepimiz gideceğiz” demiş.  

Atatürk bizim börkümüzdür. Bunu Allah için herkesin doğru anlaması lazım. 15 

Temmuz’u yaşadı Türkiye. Olabilir mi böyle şey ya? Pilot, general kimin talimatıyla meclisi 

bombaladı. Laikliği de doğru anlamamız lazım. Yani bunlardan ders çıkartamazsak dediğiniz 

gibi ayıp, bize günah yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim Sevgili 

DURDU. Buyurun Sevgili BARUTÇUOĞLU. Arkadaşlar mikrofon uzatalım. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar. Tabi 

bu olay bütün Türkiye’de büyük bir etki uyandırdı ama ben şunu ifade etmek istiyorum. Ne 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ne de Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim ilk defa gördüğüm, 
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hatta dinlemedim de konuşmasını ama yani resmini daha sonra gazetelere falan çıkınca 

gördüm. Televizyon haberlerinde gördüm. O şahsın konuşmasıyla ne Türkiye Cumhuriyeti 

yıkılır. Nede Atatürk’ün en ufak bir helal gelir. Bu bir.  

İkinci konu bu zat zaten gerek adli makamlara, gerek idari olarak, gerek adli olarak 

gerekli soruşturmaları ve hesabını verecektir. Konuşmasında neyi kastettiğini, neyi 

kastetmediğini orada ortaya çıkacaktır. Dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir 

devlettir. Onun bunun konuşmasıyla da hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Nede Atatürk şunun, 

bunun konuşmasıyla bu milletin gözündeki değeri veya milletin gözündeki yeri değişmez. 

Şahsen benim gözümde değişmez. Kimsenin de değiştiğini zannetmiyorum. Teşekkür 

ediyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim. Elbette onun 

söylemesiyle bu memlekette hiçbir şey olmaz ama bir daha söylüyorum. Eğer dikkat etmezsek 

siyasi erkler olarak bizler buna benzer konuşmaları yapabilmesine olanak sağlarsak, bunu 

kolayca söylemesine, cüret edebilmesine bunu, buna benzer şeyleri fırsat verirsek artıyor 

bunların sayıları. Bak bu memlekette çok yakın zamanda “olmasaydın da olurdu” yazdı bir 

sürü insan sosyal medya hesaplarına. “Olmasaydı olurdu da babanın adı ne olurdu?” 

dedirtmemek lazım. Dolayısıyla çok hassas konular. Şunu görmek lazım. Doğrudur , börküdür 

o Türk Milletinin. İyi anlamak lazım. İyi okumak lazım. Tecrübelerinden istifade etmek 

lazım. Gösterdiği yolda yürümeye gayret etmek lazım. Yanlış bir şey göstermemiş. İsteseymiş 

bütün Türkiye’yi kendi mülküne kaydedecek kadar güçlüymüş. Yok. Bir metrekare toprakla 

gitmedi buradan. Her şeyini bıraktı bu millete. İyi anlamak lazım. Herhangi bir siyasal 

anlayışın, bir yaşam biçiminin malıymış, ona aitmiş durumuna düşmesine fırsat vermemek 

lazım. Dört bir elden, her birimizin ayrı ayrı ona sahip çıkması, kucak açması lazım. Bu kadar 

net bu. Çok teşekkür ediyorum.  

Ara vereceğim ama aradan önce 17.05.2021 ve 21.05.2021 tarihli olağan meclis 

görüşme tutanaklarının okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Düzeltmeye muhtaç bir durum var mı? 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: İtiraz ettik mi? Mahkeme  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dönüşte, aradan sonra konuşalım. 

Herhangi bir düzeltmeye muhtaç durum yoksa olduğu gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Saat 16’yı, 16:15-16:30’da ikinci 

oturumda görüşmek üzere oturumu kapatıyorum arkadaşlar.           

      

II. OTURUM 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet dışarda meclis üyesi 

arkadaşımız varsa davet edelim arkadaşlar.  Evet, sevgili meclis üyelerimiz, evet teklifler 

başlığıyla birinci maddeyle başlayabiliriz arkadaşlar,  

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye 

Kanunu’nun 20. Maddesi gereği, Belediye Meclisinin Temmuz Ay’ında tatil edilmesi ile ilgili 

yazısı. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili meclis üyelerimiz bildiğiniz 

üzere alışkanlığıdır hem Büyükşehir Belediye Meclisinin hem İlçe Belediyelerinin aynı ay 

içerisinde tatil kararı alırlar, tatil kararı alınacaksa ve genelde de Ağustos Ay’ı tercih edilir idi. 

Ancak bu yıl mübarek Kurban Bayramımız yaklaşıyor, Temmuz Ay’ı içerisinde 

karşılayacağız. Önü 15 Temmuz yine bir milli gün, dolayısıyla yine bir resmi tatil olacak. 

Pandemi de işler umduğumuz gibi gitmez gibi bir durum olursa kısmi kapanma hala söz 

konusu bu tarihler arasında, dolayısıyla Büyükşehir Belediye Meclisimiz bütün bu 

gerekçelerle geçtiğimiz ay aldığı kararla Temmuz Ayı’nı Büyükşehir Belediye Meclisi için 

tatil ilan etti. Bizde Temmuz Ayı’nın Büyükşehir Belediye Meclisinin kapalı olmuş olması 

itibariyle burada aldığımız kararları zaten onaylattıramayacak olmamızdan hareketle Temmuz 
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Ayı’nı tatil ilan edelim istiyoruz. Bunu direk oylayacağım. Bu konuda görüş belirtmek isteyen 

var mı arkadaşlar? Yok, olmadığına göre Temmuz Ayı’nın Gemlik Belediye Meclisi için tatil 

ilan edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir. İkinci madde lütfen,  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım sözlü önergemizi arz edebilir 

miyiz? 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Bizim de vardı,  

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Önergeler kısmında söz vereceğim 

arkadaşlar tekrar hatırlatın,  

  --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün,  Gemlik İlçesi, Osmaniye 

Mahallesi 1158 ada, 11 (562,32 m
2
) parselde bulunan taşınmaz ile ilgili Gemlik Belediye 

Meclisi‘nin 12.03.2019 tarih ve 2019/70 sayılı kararının iptali ile ilgili yazısı.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddesinin okunmuş 

olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir.  Özür dilerim, komisyona havale edeceğim. Hukuk Komisyonuna eğer bir söz 

almak isteyen yoksa gündem maddesinin Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

    Raporlar başlığına geçeceğim. Ancak onun öncesinde üç konu var arkadaşlar. 

Başkanlığın Resen Belediye Meclisine gündeme konu alabilmesini olanaklayan yasa, yasal 

mevzuat gereği,  

 Umurbey Mahallesi, 157 ada 2 parseli kapsayan alanda 1/1000 ölçekli imar planı 
değişikliği, 

 Yine Umurbey Mahallesinde 148 ada 4 parsel, 147 ada 5 ve 6 parsellerde, yine 
1/1000 ‘lik ölçekli plan değişikliğine ilişkin iki bekleyen rapor vardı. 

       Bunları Resen gündeme alıyorum. İkinci meclise kadar komisyonumuz gerekli çalışmayı 

tamamlayıp getirsin.  

 Bide TOKİ’yle protokolümüz gerçekleşti arkadaşlar, bize verdiğiniz yetkiye istinaden 
anlaşmayı yaptık. Biz imzalarımızı attık, Genel Müdürlükte imzasını attı. Allah’ın 
izniyle bu yıl içerisinde ki muhtemelen dokuzuncu aya kadar Ekim ayına kadar ihale 
yapılacak ve yer teslimi söz konusu olacak. Onun ilk adımlarından bir tanesidir, bir 
belediyemizin işte o yaptığımız protokol gereği tapularda devirlere ilişkin bir konu 
var.  

    Bu da bildiğim kadarıyla Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarındaydı. Bu 

komisyonlarımızın da ilgili konuyu çalışıp ikinci meclise kadar getirmesini rica ediyorum.  

    Resen üç konuyu gündeme taşımış oluyoruz. Önergelerimiz var. Önergelerinin, 

önergelerin hem sözlü hem yazılı olanların gündem maddesi haline getirilerek hem ilgili 

komisyonlara hem ilgili müdürlüklere havalesini, direk görüşülecek olanlarında bugün 

gündemde konuşulmasını oylarınıza sunacağım. Sözlü iki önergemiz var. Yazılı kaç önerge 

var. Toplam altı yazılı, ikide sözlü önergemiz var. Dediğim gibi bazıları direk görüşülebilir. 

Buyurun Mahmut Abicim, 

--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Sayın Başkanım bu sözlü 

önergelerinin içine bide Balıkçılıkla alakalı, denize ilgi alakayı artırmak için bir Balıkçılıkla 

alakalı yarışma düzenlenmesi de koyarsak eğer, 1 Temmuzda örnek söylüyorum. Kabotaj 

Bayramının olduğu zamanda etkinliklerinin içinde,  

Bide bunu bağlı olarak da bizim için İskelemizin de Büyükşehir tarafından o zaman 

uçak için alınmıştı orası, şimdi artık onlar için bir kullanış şeyi yok.  Onunda tekrar geri 

verilmesi Gemlik Belediyesi tarafından turizme dönük bir şekilde değerlendirilmesi için 

Büyükşehir’e başvurulmasını öneriyorum. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim sevgili Mahmut 

SOLAKSUBAŞI. Bunu da üçüncü sözlü önerge olarak kabul edelim.  
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Üç Sözlü Önergemiz ve 6 yazılı önergemizin gündem maddesi haline getirilmesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

--Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Başkanım sözlü önergeler dört tane oldu ama 

Sedat Bey’in vardı Bursaspor ‘la ilgili.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Öyle mi? O işte bir oldu.   

--Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Osman Bey’in Kuvayı Milliye Anıtının 

yeriyle ilgili, Ercan Bey’in Yassı Ada’yla ilgili olan vardı.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tamam. 4 sözlü önergemiz 6 yazılı 

önergemizin bir kez daha düzeltelim karara öyle geçsin. Gündem maddesi haline getirilmesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Direk 

görüşülecekler hariç ilgili müdürlük ve ilgili komisyonlara havalelerini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Raporları görüşelim. Sözlü 

önergelerle yazılı önergeler içinde direk görüşülecek olanlarını da peşinde hemen konuşalım 

arkadaşlar, ikinci madde raporlar 2/1’i. Buyurun. 

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu İle Tarım 

Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi bünyesinde Bütçe İçi 

İşletme Kurulması ile ilgili 25.05.2021 tarihli müşterek raporu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Komisyon raporunun okunmuş 

olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir. Bilgi alalım lütfen, 

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Evet müşterek komisyon hakkında Hukuk Komisyonu 

Başkanı olarak bilgi arz ediyorum.  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "İşletme Tesisi" başlıklı 

71 inci maddesinde "Belediye özel gelir ve gider bulunan hizmetlerini Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabilir." Denilmektedir.  

Büyükşehir yasası ile 6360 Sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe 

Kurulmasına,  bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 

kanun 2014 tarihinden sonra Türkiye’de yeni bir idari yapılanma sürecine girilmiş ve bunun 

bir sonucu olarak 30 ilde 1651 Köyün Tüzel Kişiliği kaldırılarak mahalle statüsüne 

dönüştürülmüştür. Köy yerleşim yerlerine kamu hizmetinin götürülmesi büyükşehir ve ilçe 

belediyelerinin yükünü arttırmış ve büyükşehir ve ilçe belediyelerine Tarım ve Hayvancılığı 

desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmet yetkisi verilmiştir.  

Bu yeni durumun kırsal kesimi ve tarım sektörünü olumlu olarak etkileyebilmesi için 

ilçe belediyesi olarak son dönemde Ata Tohumu Domates Fidesi yetiştirilerek 

mahallelerimizde yaklaşık 200.000 adet fide dağıtımı gerçekleştirilmiştir.  

Yine kırsal mahallelerimizde Seracılık alanı oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır. 

Tüm bu tarım ve hayvancılığı destekleyecek projelerin belediye bütçesi  içerisinde  takibi  ve 

denetimi  açısından Bütçe İçi  İşletme Kurulmasına  gerek duyulmaktadır.  

Belirtilen bu gerekçe ile de Belediyelerin bütçe içi işletme kurabilmeleri de hüküm 

altına alınmıştır. Yerel Yönetimlerin, Bütçe içi işletme kurabilmeleri için 5393 sayılı Belediye 

Kanunu'nun "Meclis Görev ve Yetkileri" başlıklı 18. maddenin (i) bendi "Bütçe içi işletme ile 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan 

ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek" 

hükmü uyarınca Belediye meclisinden "Bütçe İçi İşletme" kurulması hususunda karar alması 

gerekmektedir.  

6360 Sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un belediyemiz 

bütçesi içerisinde takibi ve denetimi açısından, sadece tarımsal konularda faaliyet göstermek 

üzere Bütçe İçi İşletme Kurulmasına Komisyon toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile 

uygun görülmüştür.” Demişiz Sayın Başkanım,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Cengiz Başkanım yeterli midir 

komisyon raporu?  
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--Cengiz GÜNEŞ Başkan Yardımcısı: ………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mutlaka bir isimde belirlememiz 

gerekiyor arkadaşlar, hem bu konuyla ilgili söz almak isteyen varsa hem de isim önerisi olan 

varsa dinlemek isteriz. Biz bugün grup toplantısı esnasında bu isim konulması lazım vurgusu 

yapıldığında GEMTAŞ diye bir ticari işletmemiz var, bir şirketimiz var % 100 ‘ü bize ait,  bu 

kurum içi işletmenin ismi de ham ona atıfta bulunan hem tarım başlığına atıfta bulunan bir 

şekilde GEMTAR olsun dedik. Buda bizim önerimizdir. Bunun dışında bir şey söylemek 

isteyen varsa buyurun arkadaşlar. Yok, olmadığına göre komisyon raporunu okunduğu şekline 

ilaveten isminin GEMTAR olarak konulması şeklinde bir ilaveyle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. İkinci madde 

lütfen,   

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Hukuk Komisyonu ile Tarım Balıkçılık ve Turizm  

Komisyonu’nun,  Gemlik 1. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/485 Esaslı soruşturma dosyasında 

atılı suçun delili kabul edilen  Gemlik Belediye Meclisinin 06.07.2009 tarihli Meclis kararı ile 

Umurbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Engürücük köyünde mevcut su havuzlarının 

mülkiyetlerinin devri ya da koruma, kullanma hakları ile ilgili  25.05.2021 tarihli müşterek  

raporu.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Komisyon raporunun okunmuş 

olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul 

edilmiştir. Bilgi alalım lütfen.  

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Evet, Sayın Başkanım burada daha önce sulama 

havuzlarından bir tanesinde meydana gelen bir kaza dolayısıyla mevcutta devam eden 

yaklaşık dört senedir bir yargılama söz konusuydu. Biz daha önce sulama havuzlarının tahsisi 

noktasında karar alırken mecliste bir yargılama olduğu için Engürücük’ü bu iş ve işlemlerin 

dışında tutmuştuk. Ancak gelinen yargılıma aşamasında idaremize, yani Gemlik Belediyesine 

gerek mahkemeden gerekse sanık vekillerinin sanırım avukatlarından talep dilekçeleri üst üste 

geldi. Dolayısıyla yargılama son aşamaya geldiğinde bile net bir meclis kararı yorumu ortaya 

çıkmadı maalesef, biz bu noktada artık meclisin bir irade ortaya koymasının gerekli olduğunu, 

burada çıkmış olacak kararımızın da şeye bildirilmesini, mahkemeye bildirilmesini uygun 

gördük. 

Bu noktada Gemlik Belediyesi 06 Temmuz 2009 tarih, 2009/309 sayılı meclis 

kararında belirtilen sayılar Umurbey Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı uhdesinde merkezde 

900 adet, Gemlik Merkezinde 400 adet, Bursa Merkezde 50 adet, Engürü Köyünde 10 adet, 

17 adet Kurtul,  8 adet Cihatlı, 15 adet Adliye, 9 adet Muratoba, 6 adet Yeniköy 

Muhtarlıklarının Mahallelerinde ikamet  eden üretici sayılarını belirtmekte olup, belirtilen 

yüksek sayıda sulama havuzları bu mahallelerde mevcut değildir gibi bir irade ortaya 

koyuyoruz. Gerek kazanın oluştuğu 24.12.2018 tarihinde gerekse o tarihten bu yana 

Engürücük Mahallesi sulama havuzlarının fiili kullanımının Engürücük Köyü Muhtarlığı ve 

Engürücük Tarımsal Kalkınma Kooperatifi uhdesinde kaldığını tespit edilmiştir diye 

belirtiyoruz.  

Umurbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 6 Temmuz 2009 tarih, 2009/309 sayılı 

meclis kararından sonra Engürücük sulama havuzlarına ilişkin kullanım veya tasarrufunun 

olduğuna ilişkin belediyemiz kayıtlarında herhangi bir evrak bulunmamaktadır diye de bir 

arşiv sonucunu iletiyoruz.  

6 Temmuz 2009 tarihli meclis kararı hakkında raporumuzu meclisimizin takdirine 

sunarız diyoruz. Bu da ek olarak da üreteci sayılarını gösteren tabloları koyuyoruz. Burada 

sanki bu sayılar bir o sayıda sulama havuzu varmış gibi algılanmış mahkemede,       

dolayısıyla önceki meclis kararına açıklayıcı bir meclis kararı almış oluyoruz. O tarihte de 

Umurbey Kalkınma Kooperatifinin Engürücük’teki bulunan havuzlarla ilgili bir tasarrufunun 

bugüne kadar olmadığını belirtiyoruz. Buda idaremizin bu meclis kararının yorumlanması 

noktasındaki kararını mahkemeye göndermesi şeklinde tezahür edecek. Teşekkür ederim.  
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Komisyon raporu hakkında söz 

almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok, olmadığı için komisyon raporu doğrultusunda işlem 

tesis edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul 

edilmiştir. Üçüncü madde.  

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: İmar Komisyonu’nun,   Gemlik İlçesi, Hamidiye 

Mahallesi, 593 ada, 455 parselin ticaret alanına alınması için hazırlanan 1/1000 ölçekli imar 

planı değişikliği ile ilgili 27.05.2021 tarihli raporu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyon raporunun okunmuş 

olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir. Bilgi alalım lütfen.  

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  Sayın Başkanım ilgili parselde ticaret alanı olarak 

değiştirilmek isteniyor bu yer, ayrıca iki tane de plan notu koyduk bu yerle alakalı. Bir tanesi 

çatı piyeslerinin aydınlatılması amacıyla çatı örtüsü üzerine kuşluk yapılabilir. Bu pencereler 

saçak ucundan ve çatı köşelerinden itibaren çekme yapılmadan uygulanabilir. İkinci mahya 

yüksekliği dört buçuk metreyi geçmemek şartıyla çatı üç metre duvar üzerine oturtturabilir 

şeklinde plan notlarına eklenmesine, imar komisyonuna katılan arkadaşlarımızın oybirliğiyle 

karar verildi.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Komisyon raporu hakkında söz 

almak isteyen var mı? Yok, bu konuda bütün meclis üyelerimize, bütün siyasi partilerimize 

teşekkür ederim. Bu bir bu bir parsel bazlı değişiklik olmakla birlikte bir herhangi bir yurttaşa 

ait bir yer değil, Türk Metal Sendikamızın Gemlik’te ki temsilciğinin bir talebidir. Burada 

sendikanın kendi konferanslarını, toplantılarını yapabileceği, gerektiğinde kendi üyeleri için 

bir düğün salonu olarak kullanabileceği bir mekan yaratılacaktır. Dolayısıyla yarı kamu 

kurumu niteliğinde olan bir kurumsal kimlik var karşımızda ve işçi kardeşlerimiz istifade 

edecekler, büyük ölçüde bu konu da bu işten plan değişikliğinin amacı da budur. Destek veren 

bütün meclis üyesi arkadaşlarıma ve siyasi parti gruplarına teşekkür ediyorum ve komisyon 

raporu doğrultusunda işlem tesis edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki madde lütfen,   

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar Komisyonu’nun,  Bursa İli, Gemlik İlçesi, Cihatlı 

Mahallesi 822, 1733 ve 1738 nolu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 

Planı Değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 25.05.2021 tarihli raporu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Komisyon raporunun okunmuş 

olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul 

edilmiştir. Bilgi alalım lütfen,   

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  Başkanım ilgili parsellere Mal Müdürlüğünün bir,      

Milli Emlak Müdürlüğünün askı itirazı var. Burası şuan ki mevcut hastane alanımız ve 

yapılan değişiklik sağlık alanından otopark alanına düzenlenmesiydi ve şuanda da zaten 

mevcutta şu üst kısım otopark olarak kullanılıyor. Bizde buna aynen işlemiştik planlarımıza, 

Milli Emlak Müdürlüğü de sağlık tesisinden otopark alanına döndüğü için bir askı itirazı 

yapmış, fakat biz bu askı itirazını ret ettik. Çünkü buradaki durumun üste gördüğünüz gibi 

konut alanları var. 18 uygulamasında buradaki alandan konut alanından verileceğini 

düşünerek, bu şekilde imar komisyonuna katılan arkadaşlarımız askı itirazını ret etti.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Komisyon raporuyla ilgili görüş 

ifade etmek isteyen var mı? Yok, olmadığına göre komisyon raporu doğrultusunda işlem tesis 

edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Bir sonraki madde lütfen,  

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: İmar Komisyonu’nun,  İlçemiz Küçük Kumla ve 

Cumhuriyet Mahallelerine mezarlık yeri belirlenmesi ile ilgili 25.05.2021 tarihli raporu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Komisyon raporunun okunmuş 

olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir. Bilgi alalım lütfen,  
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--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  Başkanım bildiğiniz üzere Küçük Kumla ve 

Cumhuriyet Mahallelerimiz genişliyor kuzey planlarımızla birlikte, Sayın Mahmut 

SOLAKSUBAŞI da bu önergeyi vermişti, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Fakat yaptığımız 

incelemede ilk önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından bir mülkiyet çalışmasının 

tamamlanması gerekiyor.  Ardından da bu mülkiyet çalışması tamamladıktan sonra İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğümüzde bir çalışma yapacak ve bize sunacaklar. Bizde o çalışmayı sizlere 

imar komisyonu olarak daha sonra getireceğiz.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Peki. Şimdilik Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü eliyle,  

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  Bir çalışma yapacak daha sonra,   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Komisyonun gündeminden 

düşürülmesi şeklinde,  

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  Evet aynen,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Karar bu. Buna bir ilave yapalım. 

Mezarlıklarla ilgili yetki Bursa Büyükşehir Belediyemizde biliyorsunuz, bu arada da hem 

Kurşunlu da şuan bir çalışma var. Mezarlıklar Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Emlak ve 

İstimlak Müdürlükleri ortaklığında burayı da dâhil ettirip, konunun takibi noktasında hem 

bizim yer üretmek ama aynı zamanda Büyükşehir’imiz,  Büyükşehir Belediyemizin de yer 

üretmesine olanak sağlamak adına orayı da bu konuda meclisimizin bir çalışma yapılmasına 

dair talebini iletmek şeklinde komisyon raporuna ekleme yaparak oylayalım istiyorum. Başka 

söz almak isteyen yoksa. Buyurun sevgili DURDU, 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Rapordan anladığımız kadarıyla Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü mülkiyet çalışması yapacak, yapsın çalışmayı. Yani konuyu, önergeyi gündemden 

düşürmesek komisyonda beklesin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü mülkiyet çalışmasını 

komisyona aktarsın…..  

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: On dönümün üzerinde yerlerde biliyorsunuz 

kamulaştırma mükellefi zaten Büyükşehirde, aynı zamanda mezarlıklarla alakalı da görev 

Büyükşehir’in yetkisinde. Meclis şeyinden kararından sonra meclis kararını da gönderebiliriz 

yani Büyükşehir’in bu konuda çalışma yapması için,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Olabilir,   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ben anladım,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Yani benim istediğim şu,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili DURDU olabilir,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani hem Büyükşehir ‘le yazı 

yazmanın Emlak ve İstimlak aracılığıyla hem Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz aracılığıyla 

yer olup olmadığına dair çalışmayı yapmanın komisyonda mı değil mi konusuyla bir ilintisi 

yok. Dolayısıyla komisyon kararı geri çekebilir, hem bu çalışmalar yapılabilir, ilgili 

çalışmalar tamamlandıktan sonra da,  

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  Sunduktan sonra,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mecliste bir kez daha getirebilir. 

Uygun mu arkadaşlar herkes için,  

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  Uygundur Başkanım,   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki o halde Büyükşehir 

Belediyesine Cumhuriyet Mahallesi ve Küçük Kumla mezar yerleriyle alakalı yazı yazılması, 

bir talepte bulunulması ve bununla birlikte de Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz eliyle bizim 

kendi planlama sınırlarımız içinde ya da o bölgede mezar yeri olarak önerebileceğimiz bir 

yerin bulunması noktasında çalışma yapılması için zaman tanıyalım. Bu işlemler yürürken 

komisyon raporu da komisyona geri çekilsin şeklinde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki madde.  
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--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Nacaklı 

suyunda meydana gelen bulanıklarla ilgili 26.05.2021 tarihli raporu. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Komisyon raporunun okunmuş 

olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir. Bilgi alalım lütfen,  

--Fatih AYDIN Meclis Üyesi: Başkanım komisyonumuzun, komisyonumuzca 

yerinde yapılan inceleme neticesinde, Nacaklı suyu alma tesisine su sağlayan derelerin 

paralelinde açılan yeni yolun doğal bitki örtüsünü verdiği tahribat sonucu yağışlı havalarda 

yumuşak zemin üzerinden dereye toprak taşıdığı gözlenmiştir. Sorunun ortadan kaldırılması 

için bahsi geçen yolu yapan idare tarafından toprağın sıkılaşması gerektiği hususu, 

komisyonumuzca katılan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Komisyon raporuyla ilgili söz 

almak isteyen var mı? Yok. Komisyonun bu raporunu bilgi mahiyetinde Bursa Büyükşehir 

Belediyemize bağlı BUSKİ Genel Müdürlüğümüze iletelim arkadaşlar, onlarda baksınlar 

konuyu ama oldukça uzun süre oldu bu konu komisyonun gündemine geleli, bu arada ortaya 

çıkan yağışlarda da o gün ortaya çıkan durum bir daha ortaya çıkmadı. Dolayısıyla sanki 

rüzgar güllerinin yapımı aşamasında ortaya çıkan nakliye faaliyetleri sonucu üst tabakada 

meydana gelen tozlanma, 

--Fatih AYDIN Meclis Üyesi: O da olabilir Başkanım,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O aktı galiba,  

--Fatih AYDIN Meclis Üyesi: Onu da yorumladık,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Suyla, bu bu bu konuda hem 

BUSKİ Genel Müdürlüğüne yazı yazılması, komisyon raporunun okunduğu şekliyle 

oylanması ve bizimde o bölgede faaliyet gösteren ilgili işletmelerle yazışmalara başlamamız 

şeklinde bir karar çıkartalım. Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki madde lütfen,  

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Şimdi önergelere geçiyoruz,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Öyle mi? 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Evet…  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Peki. Önergelerimizin içerisinde 

direk görüşülmesini isteyeceğimiz bir yazılı önerge vardı. Bu gündem maddesinde tabi bunlar 

artık, “Gemtaş Gemlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 

Başkanlığına Gemlik Belediyesini temsilen Galip GÜR ‘ün atanması,  

Aksa Doğalgaz A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine Belediye Başkanımız Mehmet Uğur 

SERTASLAN ‘ın atanmasını, Başkanın olmadığı toplantılara Belediye Meclis Üyemiz Galip 

GÜR ‘ün yetkili kılınmasını talep ediyoruz” demiş sevgili Galip GÜR.  

Bunla ilgili bir bilgi isteyeceğim Galip Abicim ama bu vesileyle bir meclisimize de bir 

müjde de verelim. Arkadaşlar Aksa Doğalgaz ’la, Gemlik Aksa Doğalgaz ‘la kurulduğu 

günden bu yana yasanın vermiş olduğu yetkiyle herhangi bir maddi kaynak aktarmaksızın % 

10 nispette ortağız biliyorsunuz. Aşağı yukarı on,  on bir yıllık bu sürede bugüne kadar Aksa 

Doğalgaz yatırımlar dışında bir kar payı dağıtmayı genel kurullarında hiç konuşmamış, bu 

konuda belediyemizi temsilen gidildi mi bilmiyorum ama giden arkadaşlarımızın herhalde bir 

talebi de olmamış. Sevgili Galip GÜR iki genel kuruldur katılıyor bizim adımıza oraya ve çok 

şükür ilkinde 186.000,00 TL, son genel kurulda ki bu Pazartesi yapıldı. Belediyemiz namına 

hesabına 4.000.000,00 TL kar payından pay alması noktasında bir durum ortaya çıktı 

teklifleriyle, huzurlarınızda teşekkür ederim sevgili Galip GÜR ‘e. Bu örnektir.  

Gemport ’un satışı esnasında zaten kar payımı dağıtıyorlar, zaten paramı alabiliyoruz 

diyen arkadaşlarımıza da örnek olsun diye özellikle söylemek istedim. Olabiliyor demek ki 

4.000.000,00 TL bir pay geliyor belediyemize,  inşallah hayırlı hizmetlerde kullanmayı nasip 

eder Rabbim. Bu talepte bulunmamızın sebebi nedir? Onu da bir aktarırsan sevgili Galip 

GÜR,  
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--Galip GÜR Meclis Üyesi: Şimdi Başkanım Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

biliyorsunuz İstanbul ve Ankara‘dan dolayı bu şirketlere atamayla ilgili tescilde sorun 

çıkartıyor. Bu kararı almak yani aslında bütün yetki belediye başkanında, Galip GÜR yazılmış 

ama genel kurullara katılma yetkisinin belediye başkanına ait olması, belediye başkanının 

katılamadığı durumlarda atayacağı bir kişinin katılması gibi değiştirilerek oylanırsa şey olur.  

Bu iki mahkemede, mahkeme kararı da Ankara ve İstanbul’un açtığı ilkti kazanıldı 

Çevre Bakanlığı tarafından, fakat istinafa gitti ama bazı ticaret odaları sorun çıkartıyor. 

Tescili gerçekleştirmiyor. O yüzden her hâlükârda alalım bu kararı diye,  nedeni o yani.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: O halde şöyle diyelim buna; Aksa 

Doğalgaz A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine Gemlik Belediye Başkanının Genel Kurullara 

Belediye Başkanının katılmaması, katılamaması durumunda da Gemlik Belediye Meclisinden 

Başkan tarafından seçilecek bir meclis üyesinin katılması şeklinde oylayalım bunu, bu 

bağlasın biz var varız yarın yokuz da,   

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Başkanım, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Aynı şey olsun.  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: 2020 Aralık’ta biz bunu aldık Aksa Doğalgaz için,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biliyorum,   

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Aynı şekilde alalım bence, Yazı İşlerinde vardır o, yani 

sonuçta Büyükşehir de de geçen mecliste gene aldık biliyorsun Büyükşehir Belediye 

Başkanına bu konuda yetki verildi. Genel Kurullara Belediye Başkanının katılmaması 

durumunda belediye başkanının atacağı bir kişinin katılması şeklinde değiştirilerek,   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Atacağı bir kişi demeyelim, 

belediye meclis üyelerinden bir kişinin,  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: O tamam, olabilir Başkanım.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tamam. Bu konuyla ilgili görüş 

ifade etmek isteyen var mı arkadaşlar? Yok,  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederiz, 

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

Konunun Gemlik Belediye Başkanına yetki verilmesi, temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğinde 

Genel Kurullar esnasında Belediye Başkanının katılamaması durumunda da Gemlik Belediye 

Meclisinden bir kişinin bir meclis üyesinin başkan tarafından atanmasına ilişkin şeklinde 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,  

--Meclis Üyesi: ……… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Nasıl,  

--Meclis Üyesi: ……… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır, meclis üyeleri içinden birini 

yani başkan tarafından atanacak ama meclis üyelerinden birini demezsek bir bürokrat 

arkadaşımızı da gönderebiliriz. Anlaşıldı. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Yazılı önergeler içiresinde başka direk görüşülmesi istenilen bir 

şey yok herhalde.  

Sözlü önergelerden biri sevgili Ercan BARUTÇUOĞLU’nun Yassı Ada’yı ziyaretle 

ilişkili bir önergesiydi. Memnuniyetle ben bütün partiler adına bunu söyleyebilirim. 

Demokrasi olmazsa olmazımız Cumhuriyet bu milletin bu millete en uygun idare şekli 

demokrasi, demokrasiyle de taçlandıramıyorsak olmaz bir durum, dolayısıyla darbe her 

nerden ve nasıl geliyor olursa olsun demokrasiye yapılan bir iştir. Dolayısıyla her şartta 

lanetlenmelidir. Buda bizim için çok müstesna çok üzücü ama ibret alınması gereken bir 

örnektir. Dolayısıyla Yassı Ada’ya takvimi Kültür Müdürlüğümüzün yapacağı ya da Özel 

Kalem Müdürlüğümüzün yapacağı araştırmanın neticesinde takvimi meclis üyelerimizin 

onayına sunulmak şartıyla ziyareti kabul edenler, etmeyenler şeklinde oylarınıza sunuyorum 

arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  
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--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım daha önce önergemiz vardı 

hatırlarsınız,  Beştepe ziyareti ve buna ilaveten de bir Anıtkabir ziyareti ve meclis ziyaretini 

şey yapmıştık. O konuda da ki,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bunu burada canlı yayın esnasında 

ben bir şey söylemeyim bu konuda bir, ikinci birleşimde konuşalım bu konuyu.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Tamam,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam, teşekkür ederim.  İkinci 

Sözlü Önerge; Sevgili Sedat AKKUŞ bir hatırlatma yap lütfen,  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: İlçemizin en işlek yolu olan İstanbul Karayolundan da 

gözükmesi, gözükebilmesi için Gemlik çıkışındaki Üniversite ayrımındaki bulunan kavşağa 

bir Bursaspor Anıtı yapılması, buna benzer bir anıt kent meydanına yapıldı. 

AVM ‘nin kent meydanına, AVM 'nin orda çok güzel bir şampiyon şehir Bursa anıtı 

var. Çok böyle devasa kapsamlı bir şey değil, çok nazik kibar güzel bir şey görselliğini de 

atabilirim. Buydu önergemiz.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Eyvallah. Bu konuyla ilgili de bunu 

bir komisyona atıp bir çalışma yaptırttıralım ya da yoksa direk müdürlüklere talimat 

vereceğim. Ne öneriyorsunuz? 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Komisyona atarsak orda da burada da Bursaspor’la 

Taraftar Derneğinde ki arkadaşları da en azından Başkanını da çağırırsak onlarında bir fikrini, 

görüşünü alırsak bence daha hoş olur. Çünkü bir iki tane de Gemlik’ten iyi taraftarlardan vefat 

edenler var. Belki isimlerini yaşatmak için ufak bir nüansta olabilir. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Peki. Herkes için uygunsa Kültür 

sanat, Kültür Spor Komisyonuna havale edicim.   

--Meclis Üyesi: …………… 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam. Konunun değerlendirilmek 

üzere Kültür Spor Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

Sözlü Önerge sevgili Mahmut Abi’nin bu 1 Temmuz Kabotaj Bayramı etkinlikleri 

çerçevesinde özellikle, Gemlik Körfezinde yaşayan Balığa, popülasyona dikkat çekebilmek 

adına, bide Balık tutma, olta balıkçılığı yarışması önerisi var. Bu konuyla ilgili de yine Kültür 

Sanat, Kültür Spor Komisyonumuza havalesini isteyelim. 1 Temmuz ‘a epey zaman var. En 

hızlı şekilde bir şey yapsın, çalışma yapsın. Hem müdürlüğümüz hem komisyon bu konuda 

gereğini de yapalım.  Buyurun Mahmut Abi,  

--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Şimdi burada icazet etmeye gerek 

yok. Bir sürü yapılan yarışma var. Sadece internete girip bakarlarsa onlardan ortak bir noktayı 

elde edip şey yapılırsa çok seri çok çabuk bunla alakalı bir karar verilir. Yalnız karadan mı 

yapılsın tekneyle mi olsun. Bunlara karar vermek lazım. Çok ciddi tekne popülasyonumuz da 

var.       O gün bunları da hepsini denize çıkarmış oluruz, bu böyle bir görüntüde ayrıca özel 

bir şey olur,  motorlarımıza gelir elde edilir,   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Komisyona göndermemizde bir 

beis yok. İkinci birleşime raporunu hazırlayıp getirmek şartıyla gönderelim. Çünkü Kültür 

Müdürlüğümüzün zaten Kabotaj ‘la ilgili bir çalışması var.   

--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Tamam,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bir toplantı da eklenmeyi 

verirsiniz. Buyurun,  

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Merkez iskelenin,  

--Meclis Üyesi: ……………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Orası Balık Gölü. Yasak avlanmak 

orda yarış, orda yarışmaya gerek yok ki elini soksan çıkıyor.  

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Başkanım birde merkez iskeleyle ilgili bir talebi vardı 

Mahmut Abinin, merkez iskelenin Gemlik Belediyesine tahsisi vesaire anlamında.  
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Onla ilgili bir çalışmamız var. 

Gerekirse yazıyı yazar isteriz. Evet, 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Kuvayı Milliye, 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onu da konuşacağız. O da bir 

sonraki de o sevgili DURDU.  

Olta Balıkçılığıyla ilgili Kabotaj Bayramında bir yarışma tertiplenmesine ilişkin Sözlü 

Önergenin Kültür Spor Müdürlüğümüz de özür dilerim, Kültür Spor Komisyonumuza 

havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

İkinci birleşime kadar Kültür Müdürlüğümüzde ilgili toplantıyı komisyonumuz ortak 

yapsın, raporda ikinci birleşime gelsin arkadaşlar.  

            Sözlü önergelerinin sonuncusu; Kuvayı Milliye Anıtımızın yapılacağı yerin 

konuşulması şeklinde talepte bulunmuştu sevgili DURDU. Arkadaşlar bir daha söylüyorum; 

Park Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından çevre yolunun ortasında bulunan o babanın olduğu 

yer aslında bu iş için en elverişli yer en doğru yer. Hem çevre yolu iki yönünü birden görüyor 

hem Kuvay-i Milliye Bulvarı iki yönünü birden görüyor gibi bir durum da ancak bir daha 

söylüyorum. Bunun oradaki ağacı sökmek konusunda bir eleştiriye muhatap olması 

endişesiyle hayır diye düşünmüştük. Zeynep orda bir tane de MOBESA direğimiz var. Ama 

kaldırttırabilir durumdayız. Peki. 

            --Meclis Üyesi: …………….  

           --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok orda sadece anıt duracak abi. 

Oraya bir isim falan koymayacağız. Yani cadde tabelası olmayacak orda, o anıt orda olacak. 

Buyurun sevgili AKKUŞ, 

           --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Şimdi Başkanım ilk aldığımız komisyon kararında 

zaten onun o ortaya yapılması vardı. Siz başka bir yere uygun gördüğünüzde bende neden 

acaba böyle diye düşündüğümde şu gelmişti aklıma söyleyeyim belki katkısı olur. Böyle 

anıtların önüne genelde insanlar fotoğraf çektirmek istiyor. Orası çok trafiğin hâkim olduğu 

bir yer, orda bir fotoğraf çekmeye ya da geçerken çekmeye, bir video çekmeye olayları 

trafikte sorun yaratabilir diye düşündüğünüzü tahmin etmiştim. Mantıklı gelmişti. Böyle bir 

sıkıntıda çıkabilir. Onun tam o göbekte olması insanların fotoğraf çekme arzusu yüzünden 

trafik kazalarına da sebebiyet verebilir.  

            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ama o cadde üzerinde nerde 

yaparsak yapalım benzer bir durum ortaya çıkıyor. Yani şimdi o çalışma yaptığımız alanda da 

söz konusuydu. Anıt ciddi büyük bir anıt zaten hani şöyle on beş, yirmi metre önünde 

değilsen aynı kadraj içinde tamamını görmek mümkün olmayacak. Dolayısıyla arkadaşlar 

çevre yolu üzerindeki o babanın üstüne konuşlandırılması noktasında galiba genel bir kanaat 

var. Bizim içinde daha kolay bu, yerin bu şekilde meclis kararıyla seçilmesi için oylarınıza 

sunuyorum arkadaşlar. Doğru nokta orasıdır diyenler kabul buyursunlar,  kabul etmeyenler. 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Alihan bir sorun yok orda değil mi, ağacın içinde bir sorun 

yaşamıyoruz.  

           --Alihan KUZU Park ve Bahçeler Müdürü: ….. 

          --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tamam. Başka direk oylanmasını 

istediğimiz bir şey yoktu sanırım. Pazartesi günü II. Birleşimi komisyonlarımızdan gelecek 

raporlar için bir kez daha yapacağız. Dolayısıyla yine aynı saatte aynı salonda eğer hava 

iyiyse dışarda değilse burada yapacak şekilde oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Birleşimi kapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.  
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