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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 02 EKİM  2019 TARİHLİ 

OLAĞAN  TOPLANTISININ GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 

 

         TOPLANTIDA BULUNANLAR: Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili 
 

                                                 ÜYELER: Mert DİMİLİ, Oğuz HANÇER,  Ercan 

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

Mehmet Şamil YİĞİT,  Sedat AKKUŞ, Emrah KESKİNDEN, Tefik  KALDIRIM,  Şükran 

ERSÖZ, Songül ŞANLI, Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI, Mustafa KAYNATMA, Elif 

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

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

Sedat ÖZER       

      TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN  Belediye Başkanı  

                                                        ÜYELER: Bayram DEMİR, Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK, 

 

            --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yaptı.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Çoğunluğumuz vardır herhalde. 

--Meclis Üyesi: var.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Değerli Gemlikleri Belediyemizin Değerli  

Çalışanları, Basınımızın Değerli Temsilcileri, Belediye  Meclisimiz Değerli Üyeleri,  

Öncelikle hepinizi Gemlik Belediyesi yönetimi adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Gemlik 

Belediyemizin Ekim Ay’ı 2019 1. oturumunu açıyorum. Çoğunluğumuz vardır. Mazeretli olan 

arkadaşlar varsa öncelikle onları alalım.  Benim bildiğim Gemlik Belediye Başkanı Mehmet 

Uğur SERTASLAN, Başkan Yardımcımız Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK,  Bayram DEMİR, 

Başka var mı arkadaşlar mazeretli. Bu arkadaşlarımızın mazeretli sayılmasını oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oybirliği ile kabul edilmiştir.  

04 Eylül 2019 – 09 Eylül 2019 tarihli Olağan meclis toplantılarımızın görüşme 

tutanaklarının okunmuş sayılmasını oylamak istiyorum. Kabul edenler etmeyenler oybirliği ile 

okunmuş sayılmış olduk tutanaklarımızı. Tutanaklar üzerinde görüş bildirmek isteyen 

arkadaşımız var mı?  yoksa kabulünü oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul edenler tutanakların 

doğru olduğunu  etmeyenler  oybirliği ile kabul edilmiştir.  

 Değerli arkadaşlar   bu gün ısrarla üzerinde durduğumuz gibi  barışın ve huzurun kenti 

olması için Gemliğimizin  hiç birimizin istemediği, arzulamadığı , olmasını bir daha olmasını 

hiç zaman  istemeyeceğimiz kötü bir olay yaşadık.  Allah’a şükür olsun ki  bu kişilerin istediği 

gibi sonuçlanmadı, kazasız  belasız bir şekilde  sonuçlandı.    

--Ercan BARUTÇUOĞLU  Meclis Üyesi:  Evet 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Biz bunu şiddetle kınıyoruz ve Bir daha 

olmamasını da diliyoruz.   

Bu günkü toplantımızda her zaman olduğu gibi o standart gündem dışı konuşmamızı 

meclis oturumumuzun sonuna ertelemek istiyorum yani II. oturumun sonuna yani sizlerde 

uygun görürseniz. Bu gün ben sizlerden sadece bu olayla ilgili görüş bildirmek istiyorsanız 

onları almak istiyorum.   Kısa olmak kaydıyla. Arkasından teklifleri komisyonlarımıza havale 

edeceğiz. Önergelerinizi alıp meclisimizi kapatmak istiyoruz.  Başkanımızın temennisi bu 

şekildeydi.   Eğer sizler içinde uygunsa.  

Ben grup sözcülerine öncelikle bu olay ilgili söz vermek istiyorum. Buyurun isteyen 

varsa. 

--Oğuz HANÇER Meclis Üyesi:….. Sayın Meclis Üyeleri. bu olay tabi ki tasvip 

edilecek  bir olay  değil çok üzgünüz.  Bir daha tekrarlanmamasını diliyoruz.  Zeynep Başkan 

nezdinde tüm  meclis Üyelerine Belediyemize geçmiş olsun  dileklerimizi sunuyoruz.  İYİ 

Parti olarak.   
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--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: teşekkür ederiz. Sağolun.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım 

bizlerde bu olayı üzüntüyle karşıladık.  Başta Zeynep Başkan olmak üzere onun şahsında 

bütün belediye  camiasına geçmiş olsun diliyoruz ve bu yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Çok teşekkür ederim. Sağolun. evet  

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

bu olayı grubumuzu yaparken öğrendik. son derece üzgünüz. Üzüntümüzün  artmasının sebebi 

de bir bayana karşı yapılması bu  hareketin. yani bir bayan Belediye Başkan Yardımcısına  

Meclis Üyesine  karşı yapılmasına bizim üzüntümüzü daha arttı. Şiddetle kınıyoruz ve inşallah 

bir daha tekerrür etmemesini  temenni ediyoruz.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: İnşallah  

--Ercan BARUTÇUOĞLU  Meclis Üyesi: geçmiş olsun diyorum tüm belediyemize.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Bizde hepimiz  bütün Gemlikliler 

olaraktan Gemliğin barış ve huzurun kenti olması için mücadelemize devam edeceğiz 

arkadaşlar.  İnanıyorum ki sizlerde  bu konuda bizlere destek olacaksınız hep birlikte olacağız. 

Dilerim bir daha yaşanmasın.  

 Birinci maddemiz teklifler; 1/1, 1/2, 1/3’nü plan ve bütçe komisyonlarına havale 

etmek istiyoruz. farklı görüşü olan arkadaşımız var mı?  Eğer yoksa oylarınıza sunmak 

istiyorum. kabul edenler etmeyenler oybirliği ile kabul edilmiştir. 

--Meclis Üyesi: …. 

 --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:   Efendim  1/4  İmar Komisyonu, plan  

bütçe ve tarım komisyonu  olarak  öngörmüş arkadaşlar, farklı bir görüşü olan var mı 

arkadaşlar Eğer yoksa oylarınıza sunmak istiyorum. kabul edenler etmeyenler oybirliği ile 

kabul edilmiştir. 

1/5’i Plan ve Bütçe Çevre Sağlık Komisyonu olarak önermişler Bunun dışında farklı 

bir görüşü olan var mı arkadaşlar, yoksa oylarınıza sunmak istiyorum. kabul edenler 

etmeyenler oybirliği ile kabul edilmiştir. 

1/6’sı, 1/7,si, 1/8 i, 1/9’u,1/10’u İmar Komisyonuna sevkini uygun görmüşler.  

önermişler daha doğrusu. Bunun dışında farklı bir görüşü olan var mı ? Bu önerdiğim 

maddeyle ilgili  yoksa oylarınıza sunmak istiyorum. kabul edenler etmeyenler oybirliği ile 

kabul edilmiştir. 

1/11. maddesini ikinci oturumda görüşmek üzere oyunuza sunuyoruz. Kabul edenler 

etmeyenler oybirliği ile kabul edilmiştir. 

1/12. maddesini okuyalım istiyorsanız  bunu.  

            --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 
Merkezi İzmir’de bulunan Sosyal Demokrat Kamu  İşverenleri Sendikasına Belediyemizce 

üye olunması ve Belediyemiz bünyesinde çalışan işçilerin  bağlı bulundukları sendika ile 

yapılacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki 

verilmesi ile ilgili yazısı. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Bunu da ikinci oturuma ertelemek 

istiyoruz Kabul edenler, direk görüşmek üzere etmeyen var mı  arkadaşlar yoksa oybirliği ile 

kabul edilmiştir. 

1. maddemizi tamamlamış olduk şimdi önergeleri almak istiyorum. Bize gelen 

önergelerin dışında farklı önergesi olan  varsa onu da getirebilirse onları sırayla gündemimize 

almış oluruz.   

Bu arada   

 --Meclis Üyesi:  Gemlik  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Pardon  Komisyonlarımızda bekleyen bir 

önergemizi de komisyonumuz  görüşmesini tamamlamış  Bunu da ikinci toplantımızda 

görüşülmek üzere gündemimize alıyoruz.  

              299 ada 4 parsel  daha doğrusu 04.09.2019 tarihinde  karıştırdık kusura bakmayın 

şeylerini yazmamışlar sen okusana 

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:…… 
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--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  onu da aldık gündeme  

 --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Ayrıca önerge vermek istiyorum Zeynep Başkan 

burada yok. Bu kent estetiğiyle  alakalı bir kurul kurulacaktı. Onun yönetmeliğini önergeyle 

getirecektiler  onu ben sözlü önerge olarak vermek istiyorum.   

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Var mı konuyla ilgili bir çalışmamız 

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Belediyede  kalmış olabilir. o yüzden sözlü olarak 

var çalışmamız.  

--Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü:  Başkanım yönetmeliği hazırlamıştı Zeynep 

Başkan . Önergede hazırlanmıştı ama getiremedi anlaşılan.  

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Sözlü olarak  

--Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü:  Sözlü olarak gündeme alırsak. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Tamam bunu de gündemimize  alıyoruz. 

ikinci oturumda görüşmek üzere  Buyurun Sedat 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclisine Gemlik belediye 

meclisimizin toplantılarının Gemlik  Belediyesi Sosyal medya  hesaplarından canlı olarak 

yayınlanmasını talep ediyoruz. İYİ Parti Grubu  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: peki  bu konuda çalışmak üzere 

Belediyemizin ilgili birimine havale ediyorum. kabul edenler  bu arada kusura bakmayın. 

etmeyenler  oybirliği ile kabul edilmiştir. Buyurun  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Gemlik Belediye Meclisine;   Belediyemize bağlı 

geçmişte köy statüsünde bulunan 21 mahallemizin bir kaç tanesi hariç hiç birinde Atatürk 

büstü ve Türk bayrağı direği bulunmamaktadır. Köy okullarımız kapanıp eğitim taşımalı 

sisteme geçince milli bayramlarımızın vaz geçilmez iki unsuru Atatürk büstü ve Türk bayrağı 

okul bahçelerinde atıl durumda kalmıştır. Milli bayramlarımızın köylerimizde de kutlana 

bilmesi için köy meydanlarına Atatürk büstü ve Türk bayrağı direği yapılmasını talep 

ediyoruz. İYİ Parti Grubu 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Bu konuda görüş mü istiyorsunuz 

arkadaşların farklı bir görüşü var mı?  Köy okullarımızda herhalde eğitim verilen yerlerde 

bunlar var. eğitim verilmeyen yerlerde belki bunlar yoktur.    

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Eğitim verilen yer yok  köylerimizde  

--Meclis Üyesi:  Eğitim verilen yerler olması lazım .………… 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  O zaman biz bunu  bizim ilgili 

birimimize Belediyemizin  sevk edelim Fen İşlerimize bu tamamlansın.  eski adı köy yeni adı 

mahalle olan  bölgemizdeki   bütün köy meydanlarında köy  meydanları oluşmadıysa köy 

okullarımızda Atatürk büstü  ve bayrağımızın olması için  bu konuda görüşünüz yoksa 

oylarınıza sunmak istiyorum.   Kabul  edenler,  etmeyenler oybirliği ile kabul edilmiştir. 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Gemlik Belediye Meclisine ; Belediyemiz sınırlarında 

bulunan iki adet klimalı durağımızın bulundukları yerler göz önüne alındığında bilhassa çarşı 

meydanındaki durağın Gemligin en yoğun durağı olarak görülmekte. Yaptığımız gözlemler 

neticesinde iç hacmi yetmemektedir. Yağmurlu kış günlerinde dışarıda kalan vatandaşlar için 

durakları üzerlerinden ona doğru sundurma yapılması durak kapasitesini iki katına çıkmasını 

sağlayacaktır. Aynı iki durağımızın içine ufak birer kitaplık yapılarak ta vatandaşlarımızı kitap 

okumaya teşvik edilmesini talep ediyoruz.  İYİ Parti Grubu 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Önergeyi gündeme alarak Milli Eğitim 

Kültür ve Spor Komisyonuna havale  edilmesini  uygun  görüyoruz  eğer farklı bir görüşünüz 

yoksa 

--Meclis Üyesi : ………. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Komisyona.   

--Meclis Üyesi:…. Çevre Sağlık 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Kütüphane dediği için Çevre Sağlıkla 

beraber olsun o zaman iki komisyonumuza birden. Kabul  edenler,  etmeyenler oybirliği ile 

kabul edilmiştir. 
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--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclisine ;  Bursa Park Bahçeler ve 

sahil Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Planlama ve Şube Müdürlüğü ile Entegre bir 

şekilde çalışabilecek Gemlik Belediyesi bünyesinde Turizm ve sahil planlama Müdürlüğü 

kurulmasını öneriyoruz. 

Kurulmasını talep ettiğimiz bu müdürlük sayesinde hem yıllardır Turizm kenti olma 

arzusu içinde olan esnaf ve halkımız adına büyük bir adım hem de 35 km'lik kıyı sahilimizi 

daha efektif kullanabilme ve belki de gerçek anlamda "bodrum yokken kumla vardı” sözünün 

altını doldurabilmek içinde büyük bir O fırsat olabilir. 

Böyle bir müdürlüğün Gemlik’e ne gibi faydaları olur derseniz; 

  Halkımıza Turizm’e ne kadar önem verdiğimizi göstermiş oluruz 

  Kumla ,Karacaali, Narlı, Kurşunlu ve Gemsaz bölgelerinde yapılabilecek olan Otel 

Tatil köyü Aqua park gibi turizmin olmazsa olmazları için yatırımcılara teşvik olarak 

sunulabilecek yerler tespit edilebilir 

 Körfezin iki yakasını bir araya getirebilecek Mudanya - Gemlik deniz seferleri başta 

olmak üzere bir çok  deniz ulaşımı düzenleyebilir. 

  Plajların ve denizlerin daha düzenli temizlenmesini sağlayıp ilçemize daha yeni ve 

modern plajlar kazandırabilir. 

 Su sporları ve dalış turizmi faaliyetleri başlatabilir 

 Dağ ve kış turizmini geliştirebilir. 

  Çadır ve karavan turizmi alanları belirlenebilir.  

           Ana başlıklar halinde sıraladığımız maddelere daha birçok madde ekleyebiliriz. 

Gemlik’te turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi halkın refah düzeyine ilçe ekonomisine ve de 

ilçemizdeki işsizlik sorununa büyük oranda katkılar sağlayabilir. Ortalama 5 yıldızlı 400 

yataklı bir otelde 250 kişi istihdam etmektedir. Adeta bacasız sanayi gibi olan bu işletmeler 

geçlerimize yeni bir umut kapısı olabilir. 

              ilçemizin çok uzun yıllar önce olduğu gibi adının tekrar turizmle anılabilmesi için ilk 

adım olarak Turizm ve Sahil Planlama Müdürlüğü kurulmasını öneriyoruz.   İyi Parti Grubu 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Önergeyi gündeme alarak Turizm 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul  edenler,  etmeyenler oybirliği 

ile kabul edilmiştir arkadaşlar.  

 --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: GEMLİK BELEDİYESİ  MECLİS BAŞKANLIĞINA 

       5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi, Belediyenin Görev ve Sorumlukları (a) ve 

(b) bentlerinde ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

hükümlerinde belirtilen hizmet ve projelerin hayata gerçekleştirilmesi için hayırsever 

vatandaşlarımız ve kuruluşlarımızdan nakdi ve ayni bağış yapmak suretiyle hizmetlere destek 

talepleri tarafımıza ulaşmaktadır. 

Belediye Kanunu’nun Meclisin Görev Ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesi (g) bendi 

uyarınca “Şartlı bağışları kabul etmek” hükmüne istinaden Belediye Meclis Kararı alınması 

gerekmektedir. Ancak; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla sunduğumuz ve sunmayı 

planladığımız hizmetlerde resmi iş ve işlemlere başladıktan sonra, projenin finansmanının 

karşılanması amacıyla gelen bu nakdi bağış taleplerine, şartlı bağışa ilişkin Meclis Kararının 

alınmadığı için usul hatasına sebep vermemek adına olumlu yanıt verilememektedir. 

Yürütülen iş ve işlemlerin geriden takip edilerek usul hatasını yapılmasının ve 

yürütülen projelere belediye bütçesi dışında kaynak yaratılamaması sorunlarının  önüne 

geçmek adına; Belediye Kanunu 14. Maddesi (a) ve (b) bentlerinde ve Sosyal Yardım işleri 

Müdürlüğü Yönetmeliği’nde yer alan hizmetler kapsamında yer almak şartıyla, yürütülecek 

projeler için Belediye Başkanına nakdi ve ayni şartlı bağış kabul etme yetkisinin verilmesinin, 

Meclis Gündemine alınarak görüşülmesini arz ederim. Bayram Demir Belediye Başkan 

Yardımcısı 

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:   Bu önergenin gündeme alınarak 

görüşülmesini oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul  edenler,  etmeyenler oybirliği ile 

gündemimize aldık.   peki bu konuda görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar ? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Aslında belediye kanununda …. 
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--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Bir madde ilave edilmişiz sadece.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:……………… kanunda belirtilen Belediyenin 

faaliyetleri    ile ilgili kanun çerçevesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununu çerçevesinde  böyle 

bir yetkisi var zaten. Şartlı bağış demekte  adı üzerinde yani yapılması nereye yapılacağı  belli 

olan adresi  belli olan bir yardımdır. Bağıştır.  Bu bağışı kabul eden  Belediye o bağışı ilgili 

yere kullanmak suretiyle sarf etmek suretiyle    bu şeyi değerlendirir. zaten kanuna göre yetki 

var. Yani meclis kararı gerekiyorsa böyle bir sosyal yardımlaşmaya verilebilir.   

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Dilek Hanım  bu konuda bir açıklama 

yapmak istiyor. eksiğimiz neydi niçin böyle bir şeye gerek duyduk diye Ercan Bey soruyor.  

mikrofonu açalım.  

      --Dilek Ağdemir Sosyal Yardım İşleri Müdürü:  Sayın Başkanım Saygı Değer Meclis 

Üyelerim. Tıpkı 

     --Meclis Üyesi: … 

     --Dilek Ağdemir Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Evet doğru söylüyor Ercan Bey. 

Belediye kanununda Belediye Başkanının yetkilerinde şartsız bağış  kabul etme hükmü var. 

     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Şartsız        

     --Dilek Ağdemir Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Şartsız bağışları Belediye Başkanı yani  

yapılan bağışın ayni  yada nakdi yeri  belirtilmeksizin  Sayın Belediye Başkanımız kabul 

edebilir. Ancak şartlı bağışlar projeye yönelik tıpkı geçtiğimiz ramazan ayında aşevimize 

yönelik ramazan yardımlarımızı finanse etmek üzere, ya da festivalde festival faaliyetlerini 

karşılama üzere birebir adres belirtilen şartlı olan bağışlarda belediye Kanunun 18. (g) 

maddesi Belediye Meclis Kararı alınmak zorundadır der. Sosyal projelerimiz bilindiği üzere 

sosyal yardım işleri müdürlüğümüz henüz yeni açıldığı için gün ve gün yenileri ilave ediliyor 

ve bu süreçte projeler belediye bütçesinden karşılanırken talepleri  kamu ihale kanuna göre 

yapılıyor işlemler takip ediliyor. Ama  bu projeler  basına lansa edildiği zaman çok şükür  

Gemlik içerisinde  hatta  Gemlik dışında  projeye ayni ve nakdi olarak destek vermek 

isteyecek kişi ve kurumlar çıkıyor. Bu kapsamda da biz  süreci başlatmış oluyoruz. Satınalma 

sürecimiz başlamış oluyor. İşlemlerimiz başlamış oluyor. Bu nakdi ve ayni bağışları kabul 

etme noktasında  bir meclis kararı gerektiği için kabul edemiyoruz ve kala kalıyoruz. Bir 

sonraki mecliste bu kararı almamızda işlem başladığı için   

        --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Geçmişe yönelik doğru  olmamış oluyor 

diyorsunuz      

        --Dilek Ağdemir Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Usul hatasına sebebiyet veriyor.  

        --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: anlaşıldı mı arkadaşlar. 

        --Dilek Ağdemir Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Ne şekilde bir çözüm bulabiliriz diye 

bunu düşündüm.  Bunu buldum eğer uygun görürseniz.  

        --Meclis Üyesi:  

        --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: şartlı bağış şu şekilde örneğin diyor ki  ben  

bağış yapacağım ama bunu  siz şunlara  kullanabilirsiniz. ben bağış yapacağım bunu milli 

eğitimde kullanın  ben bağış yapacağım işte bunu yüksek öğretim öğrencilerine verilecek 

burslarda kullanın adı belli olan bağışları  bu güne kadar   alamıyormuşuz  mevzuat 

yönetmeliği   gereği bunu ancak meclis kararıyla alabiliyormuşuz. Dilek Hanımın bunu 

açıklaması bu şekilde.  

      --Dilek Ağdemir Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Şöyle Başkanım  biz geride kalıyoruz 

proje başlamış oluruz. projeyi yürütürken o esnada proje çok beğenen ve destek vermek 

isteyen  bağışçılarımız oluyor.  O bağışı almak için  bizim nakdi yardım var. bağış almak için 

Meclisten proje öncesinde  bir karar çıkması lazım. şartlı bağış alınabilir finansmanında diye.  

        --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Tamam  

        --Dilek Ağdemir Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Ama biz geç kalmış oluyoruz. Evet. 

        --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Evet belediyemize   şartlı bağış konusunda 

yetki verilmesini   meclis onayına sunuyoruz. tekrar anlaşılmayan varsa.   

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: ……. genel anlamda…… 

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: genel.  
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       --Dilek Ağdemir Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Ben sosyal yardım  hizmetleri  

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sosyal İşler Müdürlüğünde yapılacak olan 

bağışlar …. 

       --Dilek Ağdemir Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Evet  

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: zaten yönetmelik o şekilde sosyal işler 

müdürlüğü ….. 

       --Dilek Ağdemir Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Evet özelikle 

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  …. okutur musunuz… 

       --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi:…………… 

       --Meclis Üyesi: …………… 
       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Peki bir başka önergede bunun direk değil 

komisyona  hukuk komisyonuna  

       --Meclis Üyesi: …………… 
       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Peki  daha iyi anlaşılması için Hukuk 

Komisyonunda görüşülmesini öneriyoruz. Kabul edenler etmeyenler oybirliği ile kabul 

edilmiştir.  

       --Dilek Ağdemir Sosyal Yardım İşleri Müdürü: Çok  teşekkür ederim.   

       --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: GEMLİK BELEDİYE  MECLİS BAŞKANLIĞINA; 

Umurbey Mahallemizi Gemlik’e bağlayan 3 km.’lik yola sıcak asfalt yapılarak, yolun müsait 

bir tarafına yaya kaldırımı yapılmasını bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz. Umurbey 

Mahalle Muhtarı Mustafa TURAN,  Gemlik Belediye Meclis Üyesi Mustafa KAYNATMA  

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:   Önergenin Fen İşleri Müdürlüğümüze 

sevkini Kabul edenler etmeyenler oybirliği ile kabul edilmiştir.  

      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: GEMLİK BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA; 

   Gemlik Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Yeni Mahalle 971 ada 3 parsel de 

bulunan Çukurbahçe Konutları ile Yeni Mahalle 905 ada 4 parseldeki Çamlık Konutlarındaki 

dairelerin satışa sunulması işleminin Belediye Meclisinde görüşülmesi hususunu;  

Bilgilerinize arz ederim.  Durmuş  USLU Gemlik Belediye Meclis Üyesi 

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Gündemimiz alarak Plan ve Bütçe 

Komisyonuna  farklı bir öneri var mı?  yoksa plan ve Bütçe Komisyonuna  havalesinin  

kabulünü oylarınıza sunarım. Kabul edenler etmeyenler oybirliği ile kabul edilmiştir.  

      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Kumla Mahalle 161 ada 10-11-13-14-15 nolu parsellerde 

bulunan taşınmazının imar planında kapalı pazar yeri ve otopark alanında kaldığından 

kamulaştırma veya Belediye mülkleriyle takas talebi var ise de söz konusu parsellerde 

herhangi bir revizyon yapılıp yapılmayacağı Belediye Meclisinde yeniden değerlendirilip 

görüşülmek üzere ; meclis gündemine alınmasını  Bilgilerinize arz ederim.  Belediye Meclis 

Üyesi Tefik KALDIRIM 

   --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Önergenin  gündeme alarak Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havalesini Kabul edenler 

    --Meclis Üyesi : İmarla beraber 

    --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: İmarla beraber. peki  İmar ve Plan bütçe 

Komisyonuna havale edilmesini Kabul edenler  etmeyenler oybirliği ile kabul edilmiştir.  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İlgi: S.S. Engürücük Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 

dilekçesi.    

       İlgi  dilekçede belirtilen, köy girişinde bulunan zirai ilaçlama için kullanılan, ekonomik 

ömrünü  dolduran  Su Havuzları  farklı bölgelerinden sürekli olarak sızdırma yapmaktadır.   

    Mevcut konumda yeniden yapılmak üzere minumun 100  ton kapasiteli betonarme zirai ilaç 

kullanım havuzu  yapılması için  konunun Meclise  havalesi  arz olunur.  Gemlik Belediye 

Meclis Üyesi Durmuş USLU, Gemlik Belediye Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ  

    --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Önerge gündeme alınarak  Tarım 

Komisyonuna  farklı bir şey var mı arkadaşlar. Önerge sahipleri   uygun mudur. Kabul edenler  

etmeyenler oybirliği ile  Tarım Komisyonumuza havale edilmiştir.  
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     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: GEMLİK BELEDİYESİ  MECLİS BAŞKANLIĞINA; 

ilçemiz festival alanı yanında bulunan kafeteryalarda sigara içilebilir alan olması hakkında 

vatandaşlarımızdan    işletme sahiplerinden ciddi şikayetler almaktayız. Bu sıkıntının ortadan 

kaldırılması amacıyla kafeteryaların ön bölümüne Belediyemiz ve işletme sahiplerinin 

mutabık kaldığı tek tıp bir proje ile düzenleme yapılmasın, ve yapılacak olan imalatın işletme 

sahipleri tarafından karşılanmasını talep ediyoruz.  Milliyetçi Hareket Partisi  Meclis Grubu.  

     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Bu önergeyi direk Belediyemiz birimlerimize  

     --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Çevre Sağlık ….. 

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Çevre Sağlık uygun olur Başkanım çünkü orda 

     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Çevre Sağlık  Komisyonuna  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:   fazla önünde alanı  olanda  yayılanda var orda  az olup 

çok yayılmaya çalışanda var.  Oradaki hak sahipleri ile de  konuşmak lazım.  

     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Çevre Sağlık  Komisyonumuza havalesini 

oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler  etmeyenler oybirliği ile  kabul edilmiştir.  

      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: GEMLİK BELEDİYESİ  MECLİS BAŞKANLIĞINA;  

ilçemiz Engürücük  Mahallesinde caminin yanında bulunan açık alan cenaze namazları ve 

mahallelinin tüm etkinliklerinde kullanılmaktadır. Kış aylarında bahsi geçen yerin hava 

şartlarından etkilenmeden kullanılabilmesi için üstünün uygun şekilde kapatılmasını talep 

ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi  Meclis Grubu. 

     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: gereği için Fen İşleri Müdürlüğümüze  farklı 

görüş var mı yoksa   oylarınıza sunuyorum Kabul edenler  etmeyenler oybirliği ile  kabul 

edilmiştir. 

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: GEMLİK BELEDİYESİ  MECLİS BAŞKANLIĞINA; 

Gençali Köyü Sulama ve Tarımsal kalkınma  Kooperatifi olarak Zeytinci üreticimizin  

desteklenmesi adına ihtiyaç duyduğumuz  1 adet Gübre Atma  Makinesi’nin (traktör arkasına 

bağlanan )  belediyemizce satın alınarak Kooperafimize teslim edilmesini saygılarımla arz 

ederim. aynı zaman Meclis Üyemiz   Tefik KALDIRIM’ın da  imzası var.    

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Önergemizi biz  Tarım Komisyonumuza 

havale edelim.  

     --Meclis Üyesi: Plan  bütçeyle beraber  

     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Plan bütçeyle beraber  evet. konuyla ilgili 

farklı görüş yoksa. Kabul edenler  etmeyenler oybirliği ile  Plan ve bütçe tarım Komisyonuna  

havale edilmiştir.   

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: GEMLİK BELEDİYESİ  MECLİS BAŞKANLIĞINA; 

    İlgi: Gençali Mahalle Muhtarının 30.05.2019 tarih ve 9851 sayılı dilekçesi. 

  İlgi dilekçede 457 parselde gerekli altyapı çalışmalarının  tamamlanabilmesi için imar 

hattının doğuya kaydırılarak yol belirlenmesi talep edilmekte olup;  Plan değişikliği 

hususunun meclis  gündemine alınmasını arz ederim. Gemlik Belediye Meclis Üyesi  Bülent 

ÇİÇEK  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: İlgili önergenin İmar Komisyonuna 

havalesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler  oybirliği ile kabul edilmiştir.  

Önergelerimiz bitti, sözlü önerge vermek isteyen var mı arkadaşlar? Buyurun Mahmut 

Bey,  
          --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi:  Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri 

“Önce Yaya” ..... uygulaması yapıldı. Bütün yaya geçitlerinde bir eğitim çalışması, tüm devlet 

memurları tarafından yönlendirilen bir çalışmaydı. Çok ciddi şekilde sahip çıkılmıştı. 

Türkiye’nin genelinde bugün bu çalışma yapıldı. Bu tip çalışmaların standart hayatımızın 

standardını yükseltilecek bir çalışmaların desteklenmesi, takip edilmesi mutlaka 

gerekmektedir. Bununla alakalı bizim de elimizden gelen bir şey varsa yapmalıyız. Bu tip 

hareketleri çoğaltmalıyız. Bunun sonucu bugün Zeynep Hanım’a yapılan hareket de böyle bir 

şey, bundan evvel biz bir meclis üyemiz geçen dönem maalesef öldürüldü. Bir sokağa ismini 

verdik. O günden bugüne geldi zaman geçti. Bunla alakalı lütfen unutulmamak üzere bu tip 

hareketlerin engellenmesi için çalışmaların desteklenmesi, düzenlenmesi, bütün partilerin 
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görevi olmalı, bunla alakalı da çalışmalara mutlaka bütün partiler siyasi örgütler katılmalı, 

onun için isterim ki bizde bu çalışmaların içinde olalım,  

     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Evet, teşekkür ederiz. Aslında Çevre 

Komisyonumuza bunu önerip, onlarında gündemine almaları gereken bir çalışma, bütün 

ülkemizde olduğu gibi Gemlik’te de özellikle bu konuda bir farkındalık yaratmamız lazım. 

Hepimiz dikkatlerimizi alacağız ama yaşayanlar olarak bunla ilgili ne yapabiliriz. 

Komisyonumuza bir görev verelim. Bize bir çalışma yapsın.    

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ucu çok açık oldu Emir Abi,  

     --Meclis Üyesi: …………. 

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet,  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Ucu çok açık oldu bunu, yani eğitimde mi yapalım,   

trafikle mi?  

    --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Her şeyde yani şimdi çevre, 

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Madde bağımlılığımı yoksa teknoloji bağımlılığı mı o 

kadar çok konu var ki bütün seneye yayalım mı? Ya da beş yıla,  

  --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Şimdi bu konuda bir farkındalık yaratabilmek 

için ne yapılması gerekiyorsa komisyona bir görev verelim diyorum ben, yani şimdi bunu 

mecliste tartışmaya kalkarsak çok farklı şeyler çıkabilir. Ama komisyon burda bir çalışma 

yapıp getirirse bir raporlarsa bunu bu şekilde yaparız,  

     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Hayır hayır farkındalığı getirdiği bugünkü 

gündemle ilgiliydi. Öncelik yayaların,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Önce yayaların, 

     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Yayalarınla ilgili getirdiği öyle başladı sonra 

devamında Mahmut Bey, ben öyle anladım en azından,   

     --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi:  Evet,  

     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Bir farkındalık yaratalım, farklı bir çalışma 

yapalım. Bana göre de bu komisyon Çevre Komisyonumuza,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet yayalar üzerinden,  

     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul 

edilmiştir.   

 Arkadaşlar eğer Başka önergeniz yoksa ikinci oturumumuzu 

          --Meclis Üyesi:  Pazartesi  

          --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Pazartesi 7’si oluyor.  Gündemimizde 

yoğun olduğu için eğer uygun görürseniz saat: 15’00’e alalım.  Her zaman 17:00’de 

yaptığımız toplantıyı 15:00’de yapmamız uygun mudur arkadaşlar.  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Pardon isterseniz bütün parti meclis grupları 

arkadaşlarımız belediyedeyse biz  en azından MHP grubu olarak ziyaret etmek istiyoruz.  

          --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Onu öğrenip arar mısınız arkadaşlar. Ama 

emniyeti gittiler ifade vermek için  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Eğer gelecekseler bekleyebiliriz.  

--Meclis Üyeleri:  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: yoklar dedi.  Biz şimdi çıkarken onlarda 

emniyete gidip ifade durumundalar sonra eve gitmişlerdir. Zeynep Hanım.  

Arkadaşlar II. oturumumuz 7 Ekimde saat:15:00’de olmak üzere kapatıyoruz 

toplantımızı. Teşekkür ederim hepinize.  

 

   Sedat AKKUŞ         

      Katip Üye 

        

       Sedat ÖZER         

         Katip Üye 

 

Emir BİRGÜN 

     Meclis 1. Başkan Vekili 

 
 


