
GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 06 KASIM 2019 TARİHLİ 

OLAĞAN  TOPLANTISININ GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 

        TOPLANTIDA BULUNANLAR: Emir BİRGÜN Meclis Başkanı 

                                               ÜYELER: Bayram DEMİR,  Mert DİMİLİ,  Oğuz HANÇER, 

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

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

KESKİNDEN, Tefik KALDIRIM, Şükran ERSÖZ, 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. 

       TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı 

 

         --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yapıldı.  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Değerli Gemlikliler, basınımızın değerli temsilcileri, 

belediyemizin değerli çalışanları, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Gemlik Belediyesi           

6 Kasım 2019 Çarşamba bugün, Saat 17:00’de meclis salonumuzda yapacağımız toplantıda 

yeteri çoğunluğumuz vardır. Toplantıyı açıyorum. Toplantı açılışında mazeretli olan 

arkadaşlarımızı bildirebilir misiniz? 

       --Meclis Üyesi: Mehmet Uğur SERTASLAN, 

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Mehmet Uğur SERTASLAN yurt dışında olduğu için,    

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bizden kimse yok herhangi, 

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Peki, sade Belediye Başkanımızın mazeretini kabul 

edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle mazereti kabul edilmiştir. Gündemimize, yazılı 

gündemimize geçmeden önce grup sözcülerinin, arkadaşlar sessiz olabilir miyiz? Değerli 

arkadaşlar,   

       --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Başkanım tutanaklar var.  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Değerli arkadaşlar Ekim ayı içerisinde 

Cumhuriyetimizin 96. Yılını coşkuyla hep birlikte kutladık. Mustafa Kemal ATATÜRK başta 

olmak üzere düşünceden eyleme sürecin içinde olanları, şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla, 

saygıyla anıyoruz. Nice yılları hep birlikte kutlamayı diliyoruz. Bu hafta sonu 10 Kasım Pazar 

günü Atatürk’ümüzün ölümünün 81. Yılı anma törenine hepinizi davet ediyorum. Hep birlikte 

Atamızı bir kez daha anmış olalım.  

       --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Başkanım,  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: 2-8 Kasım,    

       --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Başkanım pardon, geçmiş tutanakları oylamayı 

unuttuk.  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Devam edeceğim, 

       --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Öyle mi? Tamam,    

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Gündeme geçince oylamaya başlayacağım.  

       --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Tamam Başkanım. 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: 2-8 Kasım haftası lösemili çocuklar haftasının 

farkındalık yaratmak haftası olarak, Lösemili Çocuklar Derneği tarafından kutlanıyor. Bizde 

eğer uygun görürseniz meclisimizde bu farkındalığı dile getirmek amacıyla “Maskemi 

takarım, farkındalık yaratırım” çağrısına destek vermek istiyoruz. Lösemili çocuklarımıza 

Allah’tan acil şifalar, tıp dünyamıza da bu konuda başarılı sonuçlar almak üzere çalışmalarını 

yoğunlaştırmalarını istiyoruz biz Gemlikliler ve ülkemizde yaşayanlar olarak. Muhalefetimiz 

ve yerel medyamız bizim çalışmalarımızda ki en büyük destekçimiz. Olumlu olumsuz 

değerlendirmelerini saygıyla takip ediyoruz. 
Sayfa 1 



 

       Özel Endüstri bölgesi yazısı ile Gemliklileri bilgilendiren gazeteci arkadaşımıza teşekkür 

ediyoruz. Fakat Gemlik Belediyesince merhamet yok gibi yaşamlarını etkilediğimiz canlılara 

yönelik doğru olmamasını dilediğimiz haberlere de üzülüyoruz. Zeytinin başkenti olarak 

bilinen Gemlik’imizde zeytin hasadının, zeytin hasadı başladı. Emek veren vatandaşlarımıza 

istekleri doğrultusunda bir sezon geçirmelerini diliyoruz. Belediye meclisimizin çalışma 

komisyonları ile ilgili olarak geçtiğimiz hafta küçük bir tartışma yaşadık aramızda. Bilindiği 

üzere meclisimizden komisyonlara havale edilen önergeler İmar Komisyonumuzca 10 iş 

günü, diğer komisyonlarımızda ise 5 iş günü içerisinde karara bağlanması gerekmektedir. 

Gerçekleşmesinin çok zor olduğunu biliyoruz. Sadecene Gemlik’te değil ülkemizin birçok 

belediyesinde ne yazık ki bunu gerçekleştiremiyoruz. Eğer uygun görürse komisyonlarımızda 

ki arkadaşlarımız her ayın ilk Çarşamba günü yaptığımız meclis toplantılarından sonraki 

Cuma günü komisyonlarımız ilk toplantılarını yapsınlar. Böylecene eğer kararlarını 

alabiliyorlarsa o Cuma günü alsınlar. Eğer alamıyorlarsa bizim bir sonra ki yapacağımız 

toplantıya araştırmalarının sürdüğünü belirten kararlarla gelirlerse kararlarımızı da almış 

oluruz. Böylecene yönetmeliklere ve yasalara da uymuş oluruz. Örnekte olmasını diliyorum. 

Eğer uygun görürse komisyonda ki arkadaşlar Cuma günleri ilk toplantılarımızı yapalım. 

Olmuyorsa Pazartesi ama Cuma günü olursa Yazı İşlerimizin de kararları yetiştirmesine 

zamanımız olur. Çünkü ikinci toplantıları Pazartesi veya Salı günü yapıyoruz arkadaşlar.  

Evet, ilk Cuma günü böyle bir toplantı organize edebilirsek çok faydalı olacağını 

düşünüyorum. Şimdi bir farklı konumuz daha var arkadaşlar. İlçemizde üniversiteye hazırlık 

kurslarımız belediyemizin desteğiyle 2017 ve 2018 eğitim yıllarında Gemlikli gençlerimize 

belediyemiz destekleriyle verilmişti. Çokta faydalı olduğunu hepimiz hemfikir olmuştuk. 

Fakat bu kullanılan binayı İl Gençlik Spor Müdürlüğümüz belediyemizin kullanımından geri 

alınması nedeniyle bina sorunu ortaya çıkmıştı. Yaptığımız, sizlerle de yaptığımız değişik 

görüşmelerde bina aranması sürecini sürdürmüştük. Ve en sonunda Gemlik Ticaret ve Sanayi 

Odası Gazi İlkokulu ve Ortaokulu binasının belediyemize bu amaçla verilmesi Milli 

Eğitimden gelen yazılarla netleşmiş diye sizin de çabalarınız olmuştu bu konuda. Ama Bursa 

Valiliğinin 14.10.2019 tarihli OLUR’u ve bunun üzerine de 16 Ekim tarihli belediyemize 

yazılan bu kursları bir yıl boyunca 2020’nin Haziran ayına kadar yapabilirsiniz denen 

yazılarına rağmen ne yazık ki sonradan yapılan bir telefon görüşmesine istinaden bu binanın 

bu amaçla kullanılmasına izin verilmemiştir. Ticaret Sanayi Odasının Gazi İlköğretim Okulu 

ve Ortaokulu binasının,  

       --Meclis Üyesi: ………… 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Şimdi hayır, şuanda şunu anlatmak istiyorum.          

14 Ekimde Milli Eğitimin 16 Ekim tarihinde Bursa Valiliğinin bize gönderdiği yazıda, 

dağıtımda burayı Haziran sonuna kadar kullanabileceğimiz dile getirilmiş. Ama sonrasında 

yapılan telefon görüşmesinde ne yazık ki bunun verilemeyeceğini bir eksiklik veya hata 

olduğu söylenmiş. Eğer,  

       --Meclis Üyesi: Hangi Haziran sonu, 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle, 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: 2020, 2020. Yazılar burada arkadaşlar, 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle, şöyle, 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Ben bu amaçla bugün Milli Eğitim Müdürlüyle 

görüşmek istedim,  İlçe Milli Eğitim. Ama ne yazık ki görüşemedim. Herhalde yoğunmuştur. 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle konuyla ilgili şöyle bilgi verelim.  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Buyurun,  

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Endüstri Mesleğin şuan ki mevcut durumunu 

biliyorsunuz.  
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       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Onu biliyoruz.  Ben sadece size durumu izah etmek 

amacıyla ama 16 Ekim tarihinde böyle olmuştu.  

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Endüstri Mesleğin mevcut durumuyla alakalı 

basında yer alan, çıkan haberlerden dolayı acil bir durum geliştiğinden dolayı Endüstri 

Mesleği Gazi İlköğretim okuluna taşımak zorunda kalındığından dolayı böyle bir yazı da 

verilse size. İstisnai bir durum olduğundan dolayı söylüyoruz. Ondan sonrada protokol dedik. 

Protokol sonlandırıldı, elimizden alındı gibi şey oldu. Elinizden alınan bir hak değil.  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Düzeltiyorum, düzeltiyorum. Protokolün zamanı bitti 

sonlandırıldı diyelim. 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Protokol sonlandırıldı, 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Kelimelere takılmayalım. Sonuç önemli. Peki. Şimdi 

arkadaşlar doğrudur Endüstri Meslek Lisemiz kullanılmayacak durumda, depreme karşı 

dayanıksız ama bu gençlerimizde bu yıl Gemlik’ten üniversiteye hazırlanan gençlerimizin de 

bir daha ellerine böyle bir fırsat gelmeyecek. Özellikle,  

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkan peki Endüstri Meslekte ki 

öğrencileri,   

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Şimdi bunu eğer çözmek istiyorlarsa Milli Eğitim 

oturup konuşur yani bununla ilgili,   

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Milli Eğitimin çözümü ….. 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Üç tane, üç tane derslik olabilir. Yani bunlar 

çözülebilir ama sadece,  

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle, 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Ben bunu, 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Daha öncede bunu buradan konuştuk. Orası Milli 

Eğitim olarak, Milli Eğitim olarak planlanmış Milli Eğitim olarak planlanmış ve Gazinin orası 

İmam Hatip olarak ta çıkmış. Onay alınmış bir okuldu. Gemlik Belediyesinin Belgem olayı 

yapılmış olduğundan devamlılığı noktasında bizim de çalışmalarımız oldu. Bizlerde destek 

verdik. Vekilinde çalışmaları oldu. Bu desteklerle birlikte elde olmayan sebeplerle birlikte 

götürebileceğimiz bir okul olmadığından dolayı Endüstri Mesleği bunu yapmak zorundaydık. 

Biz zaten size sorduğumuzda alternatif çalışmalarımız oldu mu, bu alternatiflerle birlikte neler 

yaptığımızı dile de getirdik. Hatta önergemizde söylediğimizde de siz bölge bölge planlamayı 

yaptınız mı? Bunlarla alakalıda yukarıda şeydeki Manastırda ki, Manastır Kültür Merkezinin 

yanındaki, 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Sayın Başkan ben size bu konuda söz vereceğim de, 

ben sade genel bilgilendirme yapıyorum. 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Tamam genel bilgilendirmeyle birlikte,   

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Yani gündem dışında ki konuşmalarda devam 

edebilirsiniz. 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Tamam,  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Yani bu konuda sadecene ve sadecene bilgilendirme 

yapıyoruz.  

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ama doğru bilgilendirirsek,   

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Doğru değil mi? Milli Eğitim’in yazısı var burada 

arkadaşlar, 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Tamam Milli Eğitim’in yazısı var. Milli Eğitim 

tahsisi iptal edebilir mi? İptal edebilir.   

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Edebilir de 16 Ekimde böyle bir yazı yazmış. Bizim, 
Sayfa 3 

 



       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle, 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Belediyemize ne zaman ulaştığını bilmiyorum. Bu 

doğru bir karar değil. Bununla ilgili ben size, ben sizin grubunuza yönelik bir şey 

söylemedim. Sadecene mevcut durumumuz bu diye anlatıyorum. Burada amaç sizin 

grubunuzu,  

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Milli Eğitim……  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Efendim, 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ………… 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Karşılıklı yapmayalım arkadaşlar. Ben bilgilendirme 

yaptım. Devam ederiz sonradan. Evet, arkadaşlar gündemimize geçiyoruz. Gündemimizin 

birinci maddesinde yoklamamızı yaptıktan sonra 27.09.2019 Olağanüstü meclis görüşme 

tutanakları, 2 Ekim 2019 tutanakları ile ilgili görüşü olan var mı? 2 Ekim 2019, 7 Ekim 2019 

ve 21 Ekim 2019 tarihli Olağan meclis görüşme tutanakları ile ilgili, eğer yoksa kabulünü 

oyluyoruz. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Her zaman olduğu gibi 

gündem dışı konuşmalarda parti gruplarımıza söz vermek istiyoruz. Kim başlamak ister.  

      --Meclis Üyesi: …………. 

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sayın Belediye Başkan Vekilim, çok kıymetli meclis 

üyesi arkadaşlarım, değerli katılımcılar ve basın mensupları. Hepinizi saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum. Uzun zamandır gözlemlediğimiz bir konu hakkında sizlere kısaca bilgi vermek 

istiyorum. Belediyemiz bünyesinde bulunan çocuk oyun parkları ve spor aletleri grupları 

bakımsız ve eksik durumda. Yer yer çocuklarımız için tehlikeli olabilecek derecede kırık veya 

hasarlı olan oyun parkları için belediyemizin parkları temizliğine göstermiş olduğu özeni 

göstermesini temenni ediyoruz. Çocuk parklarıyla alakalı bir diğer hususta yapıldıkları yerler. 

İki bina arasına park yapmaktansa belirli kriterlerle önceden planlanmış doğru noktalarda hem 

eğlendirici, hem eğitici, çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak çocuk oyun gruplarıyla 

donatılmış, ailelerin sıcağın altında beklemeyeceği, daha kullanışlı alanlar yapılması gerektiği 

kanaatindeyiz. Gemlikli vatandaşlarımızın ve özellikle benim gibi ufak çocuğu olan 

yurttaşlarımızın bizlerden ve Gemlik Belediyesinden önemli bir beklentisi olan çocuk 

parklarının bir an önce eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. BELGEM 

konusuyla alakalıda bir önerim olacak. Boşaltılan Adliye Sarayını belediyemizin yanında 

bulunan o boşaltılan Adalet Sarayının orası kiralanıp BELGEM olarak tekrar hizmet 

verilebilir. Metrekare olarak gayet büyük yeterli de bir yerdir diye de düşünüyorum. İç 

dizaynı da yani bir dershaneyi andıracak gibi. Geniş büyük salonları bulunan bir yer. 

Kiralama yöntemiyle kısa zamanda çözebiliriz belki de  bu konuyu. Cumhuriyetimizin 96. 

Yılını kutlar tüm şehitlerimize Allahtan rahmet dilerim. Teşekkürler.   

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Sayın AKKUŞ biz teşekkür ederiz. Ak Parti grubu. 

Ha pardon MHP’den devam ediyoruz, 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim. Değerli Başkanım, kıymetli meclis 

üyesi arkadaşlarım, değerli basın, kıymetli belediyemizin daire müdürleri ve çalışanları. 

Hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gündem dışı 

söz almak adına konuşmalarıma başlıyorum. Öncelikle Cumhuriyetimizin kuruluşunu ihtiva 

eden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını bütün ruhumuzla, benliğimizle kutluyoruz. Bu anlamda 

Belediyemizin yapmış olduğu sosyal aktivitelerin de amacına uyduğunu ve ciddi bir katılım 

olduğunu müşahade ettik bunun içinde teşekkür ediyoruz. Yani milli bilincin, milli 

duyarlılığın tezahür etmesi anlamında güzel bir etkinlik oldu. Beraberinde Cumhuriyetimizin 

kurucusu, bugünkü Türkiye’nin mimarı aziz ATATÜRK ’ü rahmet, minnet ve hürmetle 

anıyoruz 10 Kasım itibariyle. Buda bir tevafuk oldu. Şuan hâlihazırda Irmak Sokak diye 

bilinen mezarlıktan başlayıp, ta garaja kadar uzunca bir devam eden ana caddemiz Irmak 

Sokak olarak geçiyormuş bütünü.  
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       Ben bunu efendime söyleyeyim böyle doğru olmadığını, modern bir şehirde öyle bir uzun 

sokak dünyanın hiçbir tarafında yok. Dolayısıyla bu anlamda bir önergemiz var. Biz bu 

bulvarın Atatürk Bulvarı olmasını istiyoruz Ana caddenin ve mümkünse o çevre yolunun 

ötesini ve bu yakasını birbirine bağlayan o adaya da güzel bir Kuvayi Milliye anıtı yaparak bir 

anlam kazansın, bir şehir silueti oluşsun arzu ediyoruz. Bu anlamda zaten önergemiz var. 

Buda değerli meclisin takdirinde. Sizin Başkanım konuşmalarınızda başta bahsettiğiniz gibi 

Belediyenin kurumsal yapısı ve yetkili organları var. Bu itibarla baktığımız zaman Başkanlık 

Makamı belediye meclisinin üstünde bir makam değil. Belediye Başkanının görev ve yetkileri 

içerisinde belediye meclisinin almış olduğu kararları uygulama gibi bir görevi var. Ama  

maalesef bazen belediye meclisinin gündeminde olan, komisyon gündeminde olan konularla 

alakalı başkanlık idaresi daha o meclis komisyon ilgili konuyu karara bağlamadan, ihtisas 

komisyonları onu sonuçlandırmadan söz konusu gündem maddeleriyle alakalı başkanlık 

idaresinin tasarrufta bulunmuş olmasını, belediye meclisinin, belediye meclisini yok saymak, 

belediye ihtisas komisyonunu yok saymak ve bunu dikkate almamak anlamına geldiğini 

düşünüyoruz. Bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Sağlıklı bir yaklaşım değil. Eğer şayet bu 

bir yaklaşımdır. Bu bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım beraberinde o zaman belediye meclisine de 

gerek yok. İhtisas komisyonlarına da gerek yok. Encümene de gerek yok. Başkanlık idaresi 

her türlü kararı alsın, uygulasın. Bugün olduğu gibi,   

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Kesmeyeyim de savunmadığımız bir şey yani,  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ben,  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Tek adam rejimine, demokrasiyi savunan bir parti 

grubuna hani, tarafından desteklenmeyecek bir harekettir.  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Örneklendirmek istemiyorum ama bu sorunu yaşadık. 

Şahit olan arkadaşlarımız var.  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Cevap vereyim, 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Şahit olan arkadaşlarımızla beraber yaşadık. 

Muhtemelen gündem konusunda gündeme gelecek. Bu konuda bende bir farkındalık oluşsun 

arzu ettim. Lösev’le alakalı yani özellikle ilik nakline ihtiyaç olan Allah uzak etsin herkesten. 

Kan kanseri diyebileceğimiz ve benzer kanser hastalıklarına yakalanmış olan bütün ailelere ve 

çocuklara, yavrularımıza Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Tabii ki şu etkinlik farkındalık 

yaratmak adına güzel bir etkinlik. Ancak biz bu etkinliğin altını dolduramazsak bu sadece 

popülist bir davranış olarak kalmış olur. Buradan hareketle şunu söylemek istiyoruz. Burada 

ciddi bir donör eksikliği var Türkiye’de. Belediyemiz bir kampanya, ciddi etkin bir kampanya 

sergilesin Kızılay’la beraber.  Kan bağışı kampanyasıyla beraber donör olmak istiyorum 

talebiyle bir organ nakli, organ bağışçısı ve ilik nakliyle beraber başta Belediye Başkanları ve 

meclis üyelerimizle beraber böyle ciddi bir etkinlik yaparsak bu çok daha faydalı olur. İyi bir 

şeye vesile olur diye düşünüyorum. Çünkü malumdur ama ben tekrar edeyim. Kan bağışı 

yapıldığı zaman donör olmak istediğimizi de ifade ettiğimiz zaman onun ayrı bir analizini 

yapıyorlar. Oradaki ilik naklinin kendi Kızılay envanterinde bulunuyor. Aynı şekilde bir doku 

uyuşması halinde ilik nakliyle alakalı talep oluşuyor. Ama Türkiye’de bu sayının çok yetersiz 

olduğu söyleniyor donör olarak. Bunu bir teklif olarak, önerge olarak vermiş olalım. 

Belediyemiz bu anlamda bir çalışma yürütsün ve bu teklifimizi de ilgili komisyona havale 

edilmesini rica ediyorum.  Bununla beraber evet zeytin hasadına başladık, toplandı. İnşallah 

güzel, bereketli bir sezon geçireceğiz. Bütün müstahsilimize işlerinde bereket diliyoruz. 

Cenabı hak kazançlarında da bereketli kılsın diyoruz. Ve beraberinde bir önceki yönetim 

tarafından Gemlik’in ve çevre mahallelerinde başlanmış olan muhtelif inşaatlar var. Kuran 

Kursu gibi, mescit gibi. Bu inşaatların devam etmediğiyle alakalı vatandaşlar bize talepler 

ulaşıyor. Bu inşaatlarımızda belediyemize yakışan, idarede devamlılık esastır.  
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      Bir an önce ivedilikle gerek Kuran Kursu, gerek mescit. Bunların sonuçlanmasını ve 

hizmete girmesini talep ediyoruz. BELGEM konusuna gelince başından beri bu konudaki 

hassasiyetimiz tabii belediye topu merkez hükümete atıyor. Ki şuanda da onu gözlemledim. 

Bu tabi ki merkezi hükümetten taleplerimiz olacak ama bu belediyenin asli vazifesi. Evet, bir 

durum oluşmuştur. …. Gazi İlköğretim okulunu bu amaç için kullanma ihtiyacı doğmuştur. 

Ama bu bir mazeret olmamalı. Şimdiye kadar belediye tarafından uygulaması devam eden 

BELGEM ’in bir an önce uygulanmasını bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Sayın DURDU biz teşekkür ederiz. 

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

kıymetli mensupları, belediyemizin değerli çalışanları, değerli izleyiciler. Sizlerin şahsınızda 

Gemlik halkını ve hepinizi selamların en güzeli olan Allah’ın selamı ile selamlıyorum. 

Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Değerli arkadaşlar yapacağımız toplantının, 

alacağımız kararların Gemlik’imize, insanımıza, ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni 

ederek sözlerime başlıyorum grubum adına. Değerli arkadaşlar hep birlikte 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramını, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. Yıldönümünde coşkuyla hep 

birlikte kutladık. Ve inşallah Cumhuriyetimizin 100. Yılında 2023 yılında da yeni bir marşla 

tıpkı 10. Yıl marşı olduğu gibi, 50. Yıl marşı olduğu gibi, 100. Yıl marşıyla kutlamayı Allah 

nasip etsin diye temenni ediyorum. Hepsi bizim marşlarımızdır. Ama 100. Yıl marşına da 

artık ihtiyaç vardır sanırım değil mi yani? 10. Yıl marşı o yılların şeyini anlatan bir marştır. 

50. Yıl marşı yine o yılların duygu, düşünce ve imkânlarını anlatan bir marştır.  Ama 100. Yıl 

marşına artık ihtiyacımız vardır. Değerli arkadaşlar Cumhuriyet bir yönetim sistemi olarak 

halkın kendi kendini yönetmesi olarak ifade edilen, en insani olan ve özünde istişare ve fikir 

alışverişine dayanan bir yönetim şekli. İnsana değer veren, insanı ön plana alan, insan odaklı 

bir yönetim sistemi olarak Cumhuriyetimiz emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Ve 

baktığımız zaman bu Cumhuriyetin kuruluşunda başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 

olmak üzere bütün alanlarda fedai can eden şehitlerimiz başta olmak üzere gazilerimiz, nice 

kahramanlar gelmiş geçmiş ve bu kahramanları da burada saygıyla, rahmetle, minnetle 

anıyorum. Bir Sütçü İmamı, bir Şahin Beyi, yine Çerkez Ethem’i. Bunlar Kurtuluş 

Savaşımızın kahramanları. Bir sürü isimsiz kahraman var. Şerife Bacı var. Nene Hatunlar var. 

Yani ismi bilenen bilinmeyen Kara Fatmalar var. Özellikle bayanlarımızın, analarımızın, 

bacılarımızın yapmış olduğu iman dolu bu mücadelelerle kazanılmış olan bu Cumhuriyeti 96. 

Yıldönümünde bir kez daha kutluyorum. Ve şunu ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet 

kuruluşunda hatırlayın Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı gün Hacı Bayram Camii’ne 

gidildi. Cuma namazı kılındı. Arkasından dualarla Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı 

arkadaşlar. Yani Cumhuriyetimiz özünde, temel taşında inanç olan, iman olan ve insanların 

manevi duygularını ve manevi hisleriyle beslenen bir yönetim şekli olarak filizlendi ve 

bugünkü noktasına geldi. Ve inşallah ta ilelebet payidar olsun Cumhuriyetimiz ilelebet 

payidar olsun diye dua ediyoruz. Ve bu anma programlarında bu yönünü de lütfen 

hatırlayalım. Yani Cumhuriyetimizin kuruluşundaki manevi yönü, o gün ki şartlardaki o 

insanların fedai can etmeleri, yapmış oldukları fedakârlıkları unutmayalım. Onlarında en 

azından hani yapılan konserler gibi onlar içinde bir mevlit okutalım. Bir hatırlanmaya vesile 

olan bir işlem yapalım.  Bize yakışan olan budur. Çünkü biz millet olarak vefalı bir milletiz ve 

bize yapılan bütün iyiliği de ve geçmişlerimizin yapmış olduğu bütün güzellikleri de asla 

unutmayız. İnşallah bu bir temenni olsun. Değerli arkadaşlar evet size sevindirici bir haber 

vererek devam edeyim. Girişimlerimiz sonucunda bahsetmiştim. Şehir Hastanesi ulaşımını tek 

vesaitle, tek araçla temin etme yolunda bir teşebbüsümüz olmuştu.  İlçe Başkanımız  ve   

bizler tarafından. 
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         Şuan da fiilen uygulanmaya başlanmıştır. Sabah saat 07:30’da kalkan otobüs, yani birinci 

duraktan kalkan otobüs akşam 15:30’da hastaneden hastaları veya binen herkesi direk 

Gemlik’e getirecek şekilde uygulama başlamıştır. İhtiyaca göre eğer artarsa sefer sayısı da 

artırılacaktır. Gemlik’imize hayırlı uğurlu olsun diye temenni ediyorum. Evet, komisyonlarla 

ilgili değerli başkan vekili açıklama yaptı ama yani tabi ki komisyon üyesi arkadaşların kendi 

iş ve günlük meşguliyetleri arasında takdir edersiniz ki aynı gün içerisinde toplantı var diye 

haber gelmesi gerçekten hoş olmayan bir durum. Yani komisyonları biz mesela kendi 

komisyonumuzu, benim üyesi olduğum Tarım Komisyonunda Mustafa burada mı? Ha burada. 

Biz aramızda bir Whatsapp grubu kurarak birbirimiz, bana soruyor sağ olsun Mustafa, diğer 

arkadaşlara da soruyor. Hangi gün veya hangi saat müsaitsiniz diye. Biz o sorunu aştık. Yani 

bu aşılabilir. Ama bir komisyon üyesine iki saat kala, bir saat kala toplantı yapalım demek 

tabi ki meclisin ve komisyonun çalışma ciddiyetine bence uygun bir yöntem değil. O yüzden 

Başkanda bunu ifade etti. İnşallah tekerrür etmez diye temenni ediyoruz. Değerli arkadaşlar 

dün Ak Parti Gemlik İlçe Teşkilatı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine bir ziyarette 

bulunduk. Orada bütün Gazi Meclisimizde oradaki gördüğümüz bütün milletvekillerimize 

yani CHP’den, MHP’den, İyi Partiden bütün gördüğümüz milletvekillerimize selamlarınızı 

sunduk. Gemlik’imizin selamlarını, iyi dileklerini sunduk. Parti grubumuza katıldık. 

Cumhurbaşkanımızı orada, grup toplantısında canlı dinlemenin ayrı bir hazzını yaşadık. 

Gerçekten ülkemiz şuanda dünyada terörizmle mücadele eden hiç şüphesiz ve şeysiz 

söylüyorum bakın, en ufak bir şüphemde yok. Birinci ülkeyiz şuanda terörizmle mücadele 

eden ciddi manada biz bizden başkada ülke ciddi manada yok. Diğer ülkelerin yapmış olduğu 

……..,  ikiyüzlü hatta çok yüzlü politikalar bir yandan müttefiklikten bahsedip öbür taraftan 

bizi sırtımızdan vurmaya çalışan bir takım terör gruplarına silah ve malzeme yardımı yapan 

sözde müttefiklerimize rağmen onların attığı kuru sıkılara rağmen biz Suriye’de Barış Pınarı 

Harekâtıyla çok ciddi başarı elde ettik. İnşallah bu harekâtın da amacına ulaşacağına ve 

Askerlerimizin sağ selamet birliklerine dönmesini temenni ediyorum Yüce Allah’tan ve onları 

Yüce Allah’ın korumasını niyaz ediyorum. Bu uğurda fedayı can edenlere Allah’tan rahmet 

yaralananlara da acil şifalar niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar ayrıca da dün Beştepe    

Camii’ ne giderken merhum Alpaslan TÜRKEŞ’in kabrine de bir ziyarette bulunarak Fatiha 

okuduk, kendisine ve bütün siyasi hizmette bulunan Bülent Ecevit’in de zannediyorum ölüm 

yıldönümü ya bugün ve ya yarın, 

      --Meclis Üyesi: …………. 

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Dündü değil mi? Evet ona da Allah’tan 

rahmet dileyelim. Ülkemize kim ne taş üzerine taş koymuşsa hepsini rahmetle analım 

arkadaşlar, hiçbir ayırım yok. Değerli arkadaşlar yarım kalan hizmetlerimiz yani başlayan 

hizmetler vardı. Biraz evvel Osman Bey’de bunu ifade etti. Geçen konuşmamda da ifade 

etmiştim. Yani bunların biz artık bitirilmesini istiyoruz, çünkü yarım kalan bir eser boşuna 

bekleyen ve zayi olan bir eserdir. Hizmete açılıp bir an evvel halkımızın faydasına, 

    --Meclis Üyesi: …………. 

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Nasıl,   

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Arkadaşlar konuşmacıya müdahale etmeyelim lütfen,   

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sen bizim her yerdeki resimlerimizi görürsün 

kardeşim yani, biz her yerde her zaman gerekli olan şekilde gerekli olan şeyi yaparız hiç 

merak etmeyin. Değerli arkadaşlar  bu yarım kalan eserlerin bitirilmesini bekliyoruz ve 

seçimden aşağı yukarı sekiz ay geçti. Yani  yönetimi devir aldığımızdan bu tarafa. Biz  bu 

arada bekliyoruz yani neyi bekliyoruz projeler, yapacağınız eserlerle ilgili sunumlar 

bekliyoruz. Bunu beklediğimizi bir kez daha ifade edeyim.  
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        Çünkü zaman hızla ilerliyor, kaynak Gemlik’in kaynakları bütçe Gemlik’in ve hepimizin 

ortak bütçesi, sonuçta yeni projeler ve yeni yapılan icraatları beklediğimizi ifade edelim. Yani 

elbette konser vermek,  konser düzenlemekte hizmet olarak sayılabilir elbette yani ama 

dediğim gibi her şeyin biz dozu vardır o dozunda olmak kaydıyla, bu arada  Başkanımızı da 

gerçekten sahne performansından dolayı ben kutluyorum. Yani bayağı başarılı inşallah aynı 

başarıyı da belediye hizmetlerinde de gösterir diye temenni ediyorum, yani kendisinin 

gerçekten sahne başarısını gerçekten takdir ediyorum.  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Ama yeni yeni dönemdeki liderlerin mutlaka özel 

yetenekleri arasında iyi fıkra anlatmak, güzel şey yapmak bu tür müzik aletleri çalmak varmış 

yeni şiir okumak, 

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ya,  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  O yüzden lider olmak isteyen arkadaşlar, 

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Olsun,  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Özellikle genç arkadaşlar bu konudaki yeteneklerini 

geliştirsinler, örneği Başkanımız.  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ya şimdi,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Ama işte Ercan arkadaşımızda o yüzden zaten grup 

sözcüsüydü geçen dönem Büyükşehirde burada da aynı şekilde bakın.  

      --Meclis Üyesi: …………. 

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ya şimdi hizmetin,  hizmetin yapılması 

gereken yer neresi biz ordayız. Yani âcizane bizde Türk Sanat Müziği konserlerinde çıkıp ta 

şarkı söylediğimizde vardır Bizden istendiyse bizde kırmadık,  
     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  O da güzel yetenek,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Elimizden gelen bir şey varsa sonuna kadar 

beraberiz. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Tamam,   

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Değerli arkadaşlar evet biraz evvel dağıtılan bu 

maskelerde olduğu gibi bu hastalık lösemi hastalığı çağımızda çok insanlarımızın kaybına yol 

açan bir hastalık ve yaşı da yok.  Yani genç yaşta da yakalanabildiği gibi iler ki yaşlarda da 

yakalanabiliyor bu hastalığa, bir kan hastalığı hematolojik bir hastalık, dediği gibi Osman 

Bey’in dediği gibi burada kemik iliği nakli bir tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Bununla 

ilgili de donör sıkıntısı çekildiği doğrudur, bununla ilgili bir donör taraması ve donör bankası 

kurulması konusunda Sağlık Bakanlığımızın ciddi çalışmaları var ama bu konuda gereken 

ilginin gösterilmediği vaka halkımızda,  bu ilginin artmasından yanayız. Biz de eğer böyle bir 

kampanya olursa bu kampanyaya seve seve katılacağımızı şimdiden ifade ediyorum. Yine 

Kızılay haftamız 4 Kasımda sona erdi Kızılay’ımız bütün dünyada ve Türkiye’miz de her 

zaman felaket anında yetişen bir Milli Kuruluşumuzdur ve dünyaya hepimizi yüzünü ağartan  

bir kuruluşumuzdur. O Hilal ’i dünyanın dört bir tarafında gördüğümüz zaman gerçekten 

bizim de içimiz ferahlıyor,  bakıyorsunuz dünyanın en uzak köşesinde Kızılay’ın yapmış 

olduğu yardım nerde bir felaket varsa nerede bir acı yaşanmışsa Kızılay orda, bu 

kurumumuzu da bir kez daha kutluyorum. Nice yıllar hizmet vermesini temenni ediyorum ve 

zeytin hasat döneminin de İlçemize ve bütün bölgemize hayırlar getirmesini Allah’tan 

dileyerek saygılarla huzurunuzdan ayrılıyorum. Sağ olun. 

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Sayın BARUTÇUOĞLU ’ya çok teşekkür ediyoruz. 

Mert DİMİLİ,   

      --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Evet Sayın Başkan Vekilim bende meclisimizi saygıyla 

selamlıyorum, Gemlik halkını da öyle. Tabii geçtiğimiz hafta, haftalar özellikle bizi üzen 

anılarımızı canlandırdı. 
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         Tiyatro Haftası düzenledik. Barış oyunuyla Rahmetli Meclis Üyemiz Özgür AKSOY’ u  

rahmetle  andık. Barış insanı  olan Özgür’ün bir barış oyunuyla belediyemiz tarafından 

düzenlenen bir etkinlikte anılması onun insanlığına yakışan ve bizi gururlandıran bir etkinlik 

oldu. O açıdan belediye yönetimimize teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda merhum Alpaslan 

TÜRKEŞ ve sosyal demokrasinin Türkiye’de ki en önde giden temsilcilerinden rahmetli 

Bülent ECEVİT’ i de yine saygı, sevgi, şükran ile anıyoruz Allah’tan rahmet diliyoruz 

hepsine. Lösemili çocuklar haftası konusunda da özellikle Osman Başkanımın dileklerine 

bende katılıyorum. Lösemi üç yıl kadar tedavisi devam eden oldukça pahalı bir tedavi 

gerektiren ama % 92 oranında da başarı ile sonuçlanan bir tedavisi olan bir hastalık. 

Dolayısıyla lösemili yavrularımızın ve ailelerinin umutlarının sönmemesi onlara destek 

olunması anlamında Gemlik Belediyesi, Belediye Meclisi olarak bizde gerek Çevre Sağlık 

Komisyonumuzda gerek tüm meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte Lösev Bursa 

Temsilciliğine bir ziyaret düzenleyerek tedavisi devam çocuklarımıza hediyeler vererek 

elimizden gelen her türlü yardımı yaparak bu haftaya anlamlı etkinliklerle katılmamız 

gerektiğini bende düşünüyorum. Bu duygularla Meclisi ve Gemlik Halkını saygıyla 

selamlıyorum teşekkür ederim. 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Sayın DİMİLİ çok teşekkür ediyoruz, değerli 

arkadaşlar 25 dakikalık süren bir gündem dışı konuşmalarımız oldu. 

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ………….  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Buyurun,  

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Gündem dışı konuşmalara birkaç ilave etmek 

istiyorum. Şimdi Belgem’le alakalı söylediğimiz konuya gelirsek şimdi bunu daha öncede 

burada konuşmuştuk, burada da  dile getirdik. Belgem’in yapılması tarafında yapılması 

devamlılık noktasında önceki dönem Belediye Başkanlığımızın tarafından  başlatılan bunun 

da faydalı  olduğunu ve bütün kesime de hitap ettiğini bütün herkesten de gelen 

çocuklarımızın geleceğiyle alakalı çalışmalarla alakalı elimizden geldiğini de, geleceğini de 

söylemiştik, bunu bir kez daha dile getirmiştik ve Haziran sonu itibariyle yapılan protokolün 

Gençlik Merkezi olan Belgem olarak kullanılan yerin Haziran ayı, 31 Haziran itibaren 

protokolü sonlandırarak Gençlik Merkezi olarak faaliyete devam ettiğini ve bu faaliyete 

devam ettikten sonra önümüzde sezon açılacağını, bu sezonla birlikte açılıp neler yapılması 

gerektiğini burada bizzat bu mecliste de toplantılarda da dile getirmiştik. Bununla alakalı 

çalışmaları Gazi İlköğretim Okulunu  mevcut yerine kullanılacağını, kullanılmakla alakalı 

bizden  destek istediğinizi bu desteklerinde bizlerin sizi yalnız bırakmayacağı, çünkü bu 

okuyacak çocuklarımızın buradaki kullanacak herkesin her kesime hitap ettiği için ve faydalı 

olduğunu  düşündüğümüz  için bizde var olduğumuzu söyledik. Bununla alakalı sizler kadar 

bizlerde çalıştığımızı ve Milli Eğitim’le de bizzat bir fiil görüştüğümüzü ama gelinen noktada 

okullar başlangıcında birlikte Endüstri Meslek Lisesi şu anki mevcut durumu ile birlikte dile 

getirdiğimizi ve mevcut durum eğer gerçekleşirse sizin neler yapabileceğinizi burada mecliste 

sorduğumuzda herhangi bir çalışma ikinci bir çalışmanın birinci planınınız A planınız B 

planınız ve C planınız var mı diye sorduğumuzda sadece odaklanmış olduğumuz nokta Gazi 

İlköğretim Okulu olduğunu ve hatta  ben bu salonda şunu da söylemiştim. Sizin bölge       

bölge yayarsak bölge bölge yaydığımızda daha faydalı ve millete daha fazla 

dokunabileceğimizi Cumhuriyet Mahallemizde Manastırda ki  Kültür Merkezindeki bir yeri 

kiraya verip oradaki bir kısmının da yapılabileceği Mehmet Akif  Kültür Merkezinde bir 

kısmının faaliyetlerin götürebileceği hatta ve hatta şu anki CİUS AVM’ nin olmuş olduğu atıl 

vaziyette bulunan yerin ana merkez olarak yapılabileceği, bunları biz bu salonda dile getirdik. 

Bunları bizzat söyledik, tekrardan söylüyoruz.  
Sayfa 9 



 

 

          Yani yine yapılabilir elimizde imkan evet kaçmış bir şeyimiz yok. Yine aynı yerleri ben 

söyleyebiliyorum. Sedat arkadaşımız burada şeyi söyledi çıkartılan Adliye’nin çıkartılmış 

olduğu yeri söyledi. Biz belediyemize artı bir külfet  getiren değil belediyemizin imkanlarıyla 

birlikte yapılacak yerleri tavsiye ediyoruz. Bir daha bir kira ödemek değil elimizdeki mevcut 

yapılanları söylüyoruz. Gerekirse de katlı otoparkın altında belirli derslikler oluşturularak biz 

bölge  bölge yaparsak daha fazla yayılabileceğimizi düşündüğümüzü söylüyorum. Buradan da 

tekrar dile getiriyorum. Bu konuda halâ da bize düşen neyimiz varsa da söylüyorum. Çünkü 

beklenmeyen bir sebepten dolayı beklenmeyen bir sonuçlardan sonra Endüstri Mesleğin 

taşınması ve eğitiminin verilmesi gereken bir  nokta elimizde başka bir okul veya başka bir 

yer olmadığından dolayı hali hazırda olan Gazi İlköğretim Okulunu Endüstri Mesleğe tahsis 

edildi ve halâ Endüstri Mesleğin atölyelerinde şu an Endüstri Meslek binasında bulunduğunu 

da söylüyoruz. Yani  evet inşallah ikinci döneme de Endüstri Mesleği yetiştirirsek elimizde 

bir okulumuzun başka projelerimiz başka projelendirilmeli olacağını söylüyoruz. Artı dile 

getirmek istediklerimden bir tanesi komisyonların toplanıp alacağımız kararlarla alakalı evet 

bilgilendirmelerin geç verildiğini,  bu geç verildikten sonra da katılamadığımız ve katılmasını 

arzuladığımız burda da herkesin birlikte faaliyet ve meclisin yasamasını iyi yapabileceğimiz 

için komisyonların daha faydalı çalışabilmesi için bize planlı ve programlı daha önceden bilgi 

verilirse iki saat önceden değil  veya  bir gün önceden yarım günü geçtikten sonrada bilgi 

verilirse aldığımız cevapta böyle daha önceden böyle yapılıyordu cevabı da bize etik ve 

düzgün ve doğru gelmediğini bizzat dile getiriyorum. Bunları söylerken de tek adamlık 

dediğiniz tek adamlığa da karşı olduğunuzu söylediniz. Biz  şunu söylüyoruz tek adamlık diye 

bir sistemimiz yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vardır. Bununla birlikte Yasama, 

Yürütme ve Yargı vardır. Bunları tek tek burda anlatacak değilim ama zaten biliyorsunuz, tek 

adamlık yok. Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimiz vardır. Buda seçimle 

birlikte Evet, Hayır oylamasıyla birlikte kullanılmıştır. Artı bizim burdan Anıtkabir’i ziyarete 

gidelim dediler, Anıtkabir’le birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesini hep birlikte ziyarete 

gidelim. Buda sözlü önerge olsun. Anıtkabir’e de birlikte gidip aynı zamanda da 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne de birlikte gidelim. Bunu da dile getirebilirsiniz, teşekkür 

ediyorum. Kolay gelsin. 

         --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Sayın YİĞİT, bir teşekkür edeyim YİĞİT ’e ama 

yok önce teşekkür edeyim konuşmasını bitirdiği için, vereceğim söz. Sayın Başkan teşekkür 

ederiz. Şimdi ben konuyu biliyorum, istiyorsanız buyrun.  

        --Songül ŞANLI Meclis Üyesi: Toplantı aynı gün atılmadı? 

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Değildi bir gün öncesine atıldı, 

        --Songül ŞANLI Meclis Üyesi: Evet,  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Fakat Başkan’la da yani size de yazdım hep beraber 

gördünüz, 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Aynı gün içerisinde,  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Bunu uzatmayalım arkadaşlar doğru değil herkesin iş 

yaşamında,  

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ………. 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Peki, 

       --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: ………. 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Peki, peki. Şimdi geçmişteki hani yapılanları bizde 

çok eleştiriyorduk, doğru bulmuyorduk. Onları tekrardan bu dönem hani geçmişte yapılıyordu 

şeklinde dile getirmiyoruz getirmekte istemiyoruz ama etik değildir kelimesi doğru olmadı. 

 
Sayfa 10 



 

        Yani sadecene doğru bir cümle değil. Onun dışında bundan sonra komisyonlarımızın ilk 

toplantısını Cuma günleri yaparsanız ben belediye adına da daha verimli olacağını  

düşünüyorum arkadaşlar, ilk toplantılarımızı Cuma günü saatlerini  herkes te kendi 

programını ona göre yapmış olur, sanırım imar komisyonumuz Perşembe günleri hemen 

yapıyorlar arkadan,  

     --Meclis Üyesi: ………. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Peki, bu benimki sadecene bir dilek temenni siz 

tekrardan komisyonlarınızda bunu değerlendirin arkadaşlar. Başka sözünüz var mı? Başka söz 

almak isteyen var mı arkadaşlar, 

     --Meclis Üyesi: ………. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Bence de,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bursa Barosu ve Gemlik Belediyesi işbirliğiyle 5 gün 

boyunca yapılan çevre illerden de gelen çok güzel tiyatro ekipleri güzel bir tiyatro etkinliği 

oldu ve bunun iki üç tanesine katıldık, çok memnun olduk. İnşallah bu geleneksel hale gelsin 

hem Özgür arkadaşımıza yakışır bir durum Gemlik’e de bir katma değer sağlar çok güzel oldu 

yani, sağ olun.  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Gemlik’in yetiştirdiği çok önemli bir değer olan 

Özgür arkadaşımız adına yapılan bu etkinlik biz de hem Bursa Barosuna hem Gemlik 

Belediyesine teşekkür ediyoruz. Tabi bunu sizlerin dile getirmesi çok hoşumuza gitti. Bir kez 

daha rahmetle, saygıyla anıyoruz Özgür arkadaşımızı. Şimdi arkadaşlar……………şimdi 

Sedat  AKKUŞ,  

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Bir şey söyleyebilir miyim?  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Buyurun. Çok şey söyleyebilirsiniz,  

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Bu eski Belgem’in olduğu yer şu an ne olarak kullanılıyor 

biliyor musunuz? 

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Gençlik Merkezi olarak kullanılıyor,  

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Gençlik Merkezi olarak kullanılıyor, 

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Evet. Başka bir şeyde kullanılıyorsa siz söyleyin 

bizde bilelim,  

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Yok şey yapma yani sadece sordum,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yok şey için değil,  

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Sordum sonuçta hali hazırda bir sistem devam ederken orası 

da o şekilde kullanılıyordu zaten şimdi,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi oraya giderseniz, 

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Kurumlar ne şekilde davrandığınız farkındayız Şamil 

Başkanım. Yani orda sıkıntımız yok yani ama bir şekilde biraz daha elinizden gelen desteği 

yaparsanız bu konuyu ortadan kaldırırız diye düşünüyorum bir brifingi de biliyorsunuz 

Belgem aracılığıyla vermiş olduğumuz hizmetleri Busmek Bursa aracılığıyla biliyorsunuz 

bizim görevimiz değil aslında, belediye görev ve sorumluluklara da bakabilirsiniz ama sonuç 

olarak baktığımız zaman Büyükşehir’in görevleri içerisinde bu hizmeti vermek. Yani 

Büyükşehir şimdi belirli ilçelerde yani şunu söyleyebilirim rahatlıkla belirli ilçelerde yine 

öyle söyleyeyim o hizmeti veriyor  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle eee, 

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Ben bitireyim ona göre şey yapalım ama mümkünse 

elimizden gelen hali hazırda insanın ayağı alışmış bir yerden bahsediyoruz.  Gençlik Spor İl 

Müdürlüğünde bulunan yerde, yani bunu hep beraber mücadele edip aslında durdurabilirdik ki 

siyasi güç sizde zati şu anda yapılabilirdi yani bunları konuşuyor olmazdık öyle değil mi? 

 
Sayfa 11 



 

       Yani şimdi bir aşama geliyor biz şimdi üye  kaydediyoruz gaziyi  alacağız diye Başkanım 

onun için dedim gazi verilecek diye şifaen de konuşuldu işte vekilimizde tamam dedi bu son 

gelişme için konuştuk kayıt yapıldı belediye kayıt yaptı bu süreçte  burayı alacağız diye yani 

burada oradaki bir düzenleme çünkü orası okuldu zati okul olarak dizayn edilmişti. Baktığınız 

zaman böyle bir şey oldu tabi ki olmaması gerekiyordu yani gazinin daha öncesine de giderim 

ben endüstri meslek 99 depreminde % 100 hasarlıydı 20 yıl geçti Sayın Başkanım,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Biz orada okuduk,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Şimdi karşılıklı yapmazsak,  

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Şimdi ben yok yalnızca biraz daha elimizden geleni yaptık 

diyorsunuz ya biraz daha fazlasını bekliyoruz,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle özür diliyorum hani cevap mahiyetinde 

değil,   

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Yo yok söz sizde buyurun,  

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bu kadar beraber konuştuğumuz için,  

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Size söz veriyorum,  

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Teşekkür ediyorum. Şimdi beraber konuştuğumuz 

için ben Zeynep Başkan’a da bilgilendirilmesini yapmıştım, biz bunu tahsisleriyle alakalı 

gerçekten hani bu faaliyetin faydalı ve gerçekten bizim için olduğumuzu her kesime hitap 

ettiği için bunu da tekrardan da burada söyledim, elimizden geldiği kadar bu yazının 

çıkmasıyla alakalı da bizimde gerçekten uğraşlarımız oldu ama halihazırda olan yerine 

Gençlik Merkezi olarak kullanılması talebini iki sefer yazıldı ve artık iptalinin  söz konusu 

gençliğe ulaşılabilmesi için yanındaki yanındaki kortların işte pinpon masalarının  vs.sini 

faaliyetlerini bir an önce getirmesi Busmek kurslarından bahsettik evet Busmek’le alakalı şu 

veriliyor muydu bilgisinde değilim, Ercan abi bize söyleyebilir. Busmek’le vermiş olduğumuz 

talepler doğrultusunda bunların hizmetleri imkanlarımız varsa bunların hepsini 

sağlayabiliyoruz yine Busmek olan kısmımızda Bursa Büyükşehir’in vermiş olduğu 

yerlerimiz var. Ha bunlar da nedir? Dikiş, nakış, vs. özel örgüdür işte ne bileyim resimdir, 

kaligrafi çalışmalarıdır, ebru kurslarıdır, 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Bursa’da üniversiteye hazırlık ta var Bursa’da 

üniversiteye hazırlık ta açıldı Büyükşehir’de,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi şöyle bunda,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar konu, 

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: ……………… 

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sıkıntı yok beraber ortak akılla biz zaten ben şunu 

söylüyorum eğer bir yere ortak akılla birlikte hareket edeceğimiz takdirde çözemeyeceğimiz 

hiçbir nokta olmadığının da altını çiziyorum,  

   --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Galip arkadaşım bitiremeyiz bunu,   

   --Galip GÜR Meclis Üyesi: Mesela şöyle bir şey oldu Zafer Başkanım, Karayolları, siz ve 

Ercan Bey bir açıklama yaptık … için Gemlik Belediye Başkanı niye orada yok sorusunu 

yöneltse ne dersiniz? 

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi şöyle söyleyeyim orada da Gemlik’teki 

Gemlik’ten çıkmış Ankara’da bizi temsil eden Gemlik’in milletvekili olan birisiyle birlikte 

gelindiğinde oradaki ön incelemeleri yapıldı alınmış herhangi bir kararımız var mı orda bir 

şey soruyorum alınmış herhangi bir kararımız var mı?  

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Bazı kararlar siyaseten alınabilir arkadaşım, şimdi yani 

Galip Bey,  Başkan yeterlilik veriyoruz bu konuda, anlaşıldı  e sonuçta bazen her siyasi parti 

bazı kararları siyasi olarak alabilir. 

 
Sayfa 12 



 

 

        Şimdi Busmek ve Üniversite de hazırlık kurslarına son noktayı koymak için şöyle 

diyorum;  belki bu kursları açamamak Gemlik Belediyesi için bir eksi yazabilir ama asıl zararı 

bu kurslara katılacak olan Ak Partili,  MHP’li, CHP’li, İyi Partili başka siyasi partilerimizin 

de mensubu olan ailelerin çocukları da görmüş olacak,  en büyük zarar onlara olacak. 

İstiyoruz ki, diliyoruz ki hep beraber bunun bir celseye verelim ki bunun bir başarıya da 

sonuçlandıralım. Ben seni de biliyorum, çünkü benim de başka burada yönettiğim bir 

toplantıdan sonra bana gelip Başkanım bu Cuma günü Gazi İlköğretim Okulunun izni çıkıyor 

dediniz bana ben de bunu mutlulukla bizim Uğur Başkanımıza iletmiştim Şamil Başkan böyle 

dedi ama ne yazık ki, 

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: …… birlikte o yazının gelmesinin sebeplerinden 

bir tanesi ondan dolayı,   

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Tamam ama ne yazık ki 16 Ekim de yazılan bir 

yazıyla bu iş Gazi İlköğretim’de sonuçlanmış oldu. Şimdi belediyemiz farklı bir yere kira 

ödemeden işte elimizdeki imkanları değerlendirerekten yeni bir kurs açma adına çalışma 

yapacaktır. Sizden şöyle bir isteğimiz olabilir bizim, bununla ilgili aldığımız kararları mecliste 

böyle bir kararımız yoktu niye hızlandırdınız dememenizi isterim sadece ne  neden? Bir yer,  

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Nasıl,   

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Bir kurs açmak için eğitim kadrosu gerekecek işte belki 

bina tefrişi gerekecek bununla ilgili hani bir aylık bir meclis süreci beklenmeden bu işi 

yapmamız lazım, ne zaman yapmamız lazım bir ay içerisinde bunu sonuçlandırmamız lazım 

diye düşünüyorum ben kişisel olaraktan,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Biz de zaten bununla alakalı Sedat Başkanın da 

Sedat arkadaşımızın da söylemiş olduğu burada ki yeri kiralayalım değil elimizde ki mevcut 

yerden bir yer tahsisimizi yapın dedim zaten bir daha bize külfiyet veya başka bir şey çıksın 

diye konuşmayacağım,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Tefriş olur, eğitim olur,   

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Elimizde  neyse, 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Peki,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şartlarımızı değerlendirmek noktasında bunu da 

dedik yani şu anki alternatiflerimize baktığımızda elimizde böyle bir şeyimiz yok ama sizinle 

birlikte bizde bu konuda gelelim, gidelim bizlerde sizler gibi dertlenelim bende sizler gibi de  

dertliyim bu konuda olması hasebinde bizde varız dedik ya bu yazının çıkmasının 

sebeplerinden bir tanesi de bizlerinde girişimleriyle birlikte çalışmalarıyla birlikte olduğunu 

söylüyoruz, inşallah alternatifleri şey yapalım biz bunda hani alınan kararlara biz riayet 

etmiyoruz değil alınan kararları ortak alacağımızı ve ortak olması için burada varız zaten, bu 

meclis ortak bir meclis, 

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Tamam,  

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Olduğumuz için … 

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz sağ olun, 

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ha bu arada da söyleyeyim yeteneklerimizde belki 

saz çalmak falan filan yok ama sportif faaliyetlerimiz de vardır yani,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Destekliyoruz sağ olun,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Teşekkür ederiz, 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: O da önemli. Şimdi arkadaşlar evet şimdi İyi Partiden 

Sedat AKKUŞ, evet buyurun.  

 
Sayfa 13 

 



 

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Busmek,  Bursa Büyükşehir Belediyesi 

mesleki meslek edindirme kurslarının çalışma şeyinde şöyle bir usul var; eğer 20 kişi yani 20 

kursiyer sayısına 12 den az olmamak kaydıyla yani açıldıktan sonra da 12 nin altına 

düşmemek kaydıyla bir talepte bulunulursa herhangi bir konudaki aşçılık kursu, bilmem işte  

filmografi  kursu, ebru kursu, yazı kursu, İngilizce kursu, yani Çince kursu ne şey olursa,  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Üniversiteye hazırlık kursu,   

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bu da dahil olmak üzere bu şeylere olumlu 

cevap veriliyor yeter ki şey olmasın yani o sayı düşmesin ayrıca Halk Eğitim Merkezi’nin de 

bildiğim kadarıyla bu konuda bir çalışması var. Eğer Busmek’ten de bu konuda talep edilirse 

o da değerlendirilir. Yani sıkıntı yok ama dediğim gibi biz Başkan’ımın dediği gibi Belgem 

konusunda gerçekten biz istiyoruz ve bu hizmetin devamından yanayız  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz, 

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet alternatiflerimiz de bunlar yani bu 

amaçla verilmiş,   

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Peki şimdi kısaca bir cevaplandıracak olursam Sedat 

arkadaşımız oyun parklarının bakımsız ve oyun gruplarının eksik olduğunu söyledi. Bu 

konuda  Zeynep Başkan çalışmalarımızı hızlandırırsak iyi olur. Osman DURDU arkadaşımız 

MHP grubu adına Başkanlık tarafından meclisin aldığı kararların uygulanmadığı gibi bir 

yorumu oldu. Bazılarının da yetkileri meclisin üzerindeki yetki kullandığını söyledi çok 

katılmamakla beraber bunu da Başkana iletmiş oluruz. Peki. Şimdi meclisin aldığı kararların 

dışında kararlar alındı gibi bir yorumunuz ve uygulamalar yapılıyor dediniz  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: …………. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Tamam. Şimdi Lösev ’in etkinliğinin bugünkü 

etkinliğimizin altı doldurulmalı dedik kesinlikle katılıyoruz zaten amacımız bir farkındalık 

yaratmaktı, bu farkındalığın da meclisimizce yaratıldığını düşünüyorum ben söylediğiniz 

kampanya ile ilgili gerekli çalışma ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüz organize eder herhalde 

Hakan Müdür burada değil mi?  Duyuyordur beni,  peki. Geçmiş dönem inşaatların 

yavaşlatılması konusunda veya durumları ile ilgili gelecek toplantıya kısa bir bilgi 

verebilirsiniz hazırlık yaparsak iyi olur Zeynep Başkanım,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: …………. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Evet aynı şekilde Sağlık Müdürlüğüne yetki vermiş 

oluyorum,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bu yapılan işlerle alakalı gittiğimizde biz  burada 

birkaç şeyde söylemiştik onlarda kaldığını bunların da devamlılık noktasında… 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Söyledim aynı şekilde,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Dile getirmiştik  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Başlanmış ta tamamlanmamış inşaatların durumu ile 

ilgili bir dahaki toplantıya Zeynep Başkandan bilgi istiyoruz,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle de söyleyeyim mesela Hisar Kur’an 

kursundaki gerekli güvenlik,   

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Ne olduklarını bilmiyorum,   

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Örnek olsun diye söylüyorum güvenlik tedbirleri 

de yok açık bir vaziyette güvenlik tedbirleri de en azından durdu vaziyette nedir güvenlik 

tedbirleri de alınırsa en azından bekleyecekse de  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Peki Ercan Başkan işte Cumhuriyet Bayramı anmasını 

kutlamalarının yeterli olduğunu ama işte o dönemdeki yitirdiğimiz insanlarla ilgili mevlit 

okutulmasını söyledi onu da grup görüş, veya belediyemiz değerlendirir. Şimdi Şehir 

Hastanesine ulaşımı tek vasıta sabah  07:30 – 17:30 güzel,  
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       --Meclis Üyesi: ………….…………………. 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Tamam. 07:30 – 15:30 bunu yetersiz olarak 

görüyoruz, şöyle yetersiz görüyoruz; özellikle kentte topladığımız bize gelen bilgilere göre 

hani ismi iğne diye tanımlanan halk arasındaki onu yaptırabilmek için kent merkezimizde 

böyle bir merkezimiz yok. Bununla ilgili bizim komisyonumuz bir çalışma yaptı. İşte Sağlık 

Müdürlüğüne önerilecek ama bu konuda bende geçen gün tesadüfen Gemlik’te hekim 

arkadaşımla görüştüğümüzde Devlet Hastanesinin mutlaka sabaha kadar ulaşılması tamam, 

     --Meclis Üyesi: ………….…………………. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Şehir Hastanesi haa,  ben yanlış söyledim. Tamam. 

Bizim Devlet Hastanemize sabaha kadar ulaşabilmek için yani taksi dışında ulaşımı 

sağlayabilmek adına bir çalışma yapılmasından yanayız, 

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Bunu verdik Başkanım sabaha kadar…. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Önergemi var? 

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Tabi,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Okumadım ama böyle bir,  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Gitti o zaten belki kabul oldu şimdi hat konacak   

UKOME ’de,   

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Peki. Yani bunu da çözmemiz gerekiyor ne şekilde 

olacağını belediyede arkadaşlar değerlendiriyorlar bu çalışma sürüyor. Yatırımları, projeleri 

bekliyorsunuz onlar teker teker açıklanmaya başlıyor. Gündeme geçiyoruz arkadaşlar başka 

sözünüz yoksa  

    --Meclis Üyesi: …………… 

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Arkadaşımız yazdı önergeler de onu okumuş olacağız. 

Birinci maddemiz, tekliflerimiz 1/1;  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: İmar  ve  Şehircilik Müdürlüğü’nün,   Gemlik Belediye 

Encümeni’nin 14.11.2017 tarihli ve 1642 sayılı, İlçemiz Engürücük Mahallesi ve Kurtul 

Mahallesinde muhtelif ada ve parsellerde 18.madde uygulamasına dair Encümen Kararı için, 

Bursa 2.İdare Mahkemesi'nce verilen 26.09.2019 tarihli Yürütmeyi Durdurma kararı ile ilgili 

yazısı. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Evet arkadaşlar; buyurun Mert Bey, 

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Sayın Başkanım bu konuda ben söz almak istiyorum. 

Geçen dönemde biliyorsunuz İmar Komisyonu üyesiydim. Tabi 2015, 2014 – 2015 yılından 

beri özellikle Kurtul Engürü bölgesi planlarının onaylanması sürecinde vatandaşların açtığı 

davalar oldu. Vatandaşların açmış olduğu davalarda tek tek o kesin kararların gerekleri 

yapıldı. Plan onaylandı, Onaylanma süreci tamamlandı. Daha sonra 18.uygulaması Encümen 

Kararıyla 2017 tarihli bir Encümen kararıyla yapıldı. Bu uygulama altı ayrı bölge için alınmış 

olan Encümen Kararıyla oldu. Daha sonra özellikle Gemlik Kaymakamlığının açmış olduğu 

bir dava geldi belediyemize, bununla alakalı da Hukuk servisindeki  arkadaşlarım  bana 

verdiği bilgi üzerine Başkanvekili olduğum bir gün Malmüdürü ve Hazine avukatını davet 

ederek konuyla ilgili bir ön görüşme talep ettik. O ön görüşme  sonucunda bu yürütmenin 

durdurulması kararının arkasından büyük bir ihtimalle Encümen Kararının iptaline ilişkin 

kararının da geleceği, zira dört beş önemli  noktadan Encümen Kararının hatalı olduğuna 

ilişkin bir mahkeme kararı tartışıldı. Burada hazinenin 30 dönümlük bir parseli söz konusu ve 

bu parselden uygulama kapsamına giren tüm malikler gibi DOP kesildikten sonra kendilerine 

hiçbir serbestçe tasarruf edebilecekleri bir parsel verilmeden kadastral durumda giren 

parsellerle çıkan parseller arasında bir dengesizlik olduğu ve tamamının kamu ortaklık payına 

kod parsellere tahsis edildi.  Buda Hazinenin malmüdürünün bir kurum zararı oluşturacağına 

ilişkin bir davaydı.  
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       Davanın gidişatı büyük bir ihtimalle zaten Encümen Kararının iptaliyle sonuçlanacak ama 

bu noktada eğer yürütmenin durdurulması aşamasında bir uzlaşma mümkün olursa sadece 

Malmüdürlüğü davacı burda, kısa yoldan bu uyuşmazlığın sonuçlandırarak yeniden yapılacak 

alınacak bir encümen kararıyla veya yapılacak geri dönüşümlerle bir iki sene en azından bu 

kararın kesinleşmesine kadar olan geçicek süre kazanılabilir. Ben bu konuda her ne kadar 

direk oylanması düşündüyse de hem İmarı hem de Hukuku ilgilendirdiği için yarın 

yapacağımız  bir müşterek komisyonda öncelikle komisyonda görüşüp daha sonra da 

komisyonlardan uygun görüş alınırsa meclisimizin vereceği kararla belediye başkanına bu 

davaya özgü olarak bir uzlaşma yetkisi verilmesini düşündüm çözüm olarak, komisyonlarımız 

değerlendirsin ne kazanabiliriz burada, süre kazanırız. Yani biz yürütmenin durdurulması 

kararından sonra buna direnir davanın devamı için İstinaf’a ordan Danıştay’a itirazlarımızı 

sürdürürsek o bölgede 2015 yılından beri çözüm bekleyen vatandaşlarımız ve Maliye yaklaşık 

en az bir ikisi sene daha bu sonucu almaya uzak durumda gibi gözüküyoruz. Dolayısıyla ilk 

önce İmar ve Hukuk komisyonlarına müştereken sevkini talep ediyoruz. Daha sonra 

komisyonlarımızın verecekleri raporlar doğrultusunda da uygun görülürse meclisimizce 

Başkana bir uzlaşma yetkisi verilmesi gündeme gelebilir. Teşekkür ederim.     

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Farklı bir görüş var mı arkadaşlar? Yoksa Mert Bey’in 

önerisi doğrultusunda İmar ve Hukuk Komisyonumuza gönderilme, havalesini oylarınıza 

sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. İki, 1/2’si;  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Feyziye 

Mahalle Muhtarının, resmi kurumlarda ve resmi evraklarda  Fevziye  olarak geçmekte olan 

Mahalle adının Feyziye olarak değiştirilmesi  talebi ile ilgili yazısı.  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Bu konuda düşünce var mı arkadaşlar? Meclis 

kararıyla direk değiştirebiliyor muyuz bunu, bir yasal alt yapısı olması gerekiyor mu? Dava 

mahkemeden,  

     --Meclis Üyesi: …………., 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Neden neden,  nasıl; 

     --Meclis Üyesi: …………., 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: İki ……  

     --Meclis Üyesi: …………., 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Fevziye ismiyle ilgili Fevziye’yi Feyziye  olarak ’tan, 

tamam. Eee,    

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şöyle bir şey var Başkanım isim 

değişikliklerinde, 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Mahkeme kararı gerekiyor mu?  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yo yo iki bölü üç yani üçte iki çoğunluk 

isteniyor,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Anladım.  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yeni isim ihdasında salt çoğunluk, 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Tamam,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İsim değişikliklerin tamamında mevcudun oy 

birliğiyle,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Geçerse,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Oy verelim geçsin,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Bu, bunu kabul edenler arkadaşlar, 

     --Meclis Üyesi: …………., 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Tartışmamıza gerek yok arkadaşlar biz kararımızı 

alalım ondan sonra kabul edenler,  
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     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Kabul ediyoruz,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 1/3’ü,  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün, Hamidiye Mahallesi 

Karanfil Sokak, No: 26 Bilgin Apt. 37 pafta,  546 ada, 19 parselde yıkılacak olan bina 

maliklerinin dairelerine karşılık Cihatlı Mahallesinde bulunan Belediye konutlarından takas 

yoluyla daire verilmesi talebi ile ilgili yazısı. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Bu konuda görüşü olan var mı arkadaşlar? Buyurun 

Osman Bey,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sağ olun. Büyükşehir Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm 

Komisyonu toplantımız vardı. Orda Gemlik Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden mühendis 

arkadaşımızda katıldı. Bu ve birkaç apartman sakinlerinin,   

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Arkadaşlar sessiz olabilir miyiz lütfen,  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Hastane yanındaki Büyükşehir ve Toki işbirliğiyle 

yapılan yerden talepler olduğunu hatta Galip Bey ………………. vatandaş taleplerini önerge 

olarak sunmuşlardı. Tabi o konuyla alakalı komisyon çalışma yapıyor. Ona bağlı olarak aynısı 

Hisar Mahallesinde de bir durum vardı anladığım kadarıyla,    

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Ortak bir karar alalım diyorsunuz,  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Efendim,  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Gereği ile ilgili bir görüş oluşturalım,  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Buradaki durumla alakalı da bir bilgi rica edeceğim,  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Peki,  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi:  C Blok ‘un tahliyesi kararı verilmiş ve oradaki 

mevcut hali hazırda 66 tane daire  olduğu, 

        --Meclis Üyesi:   Hisar sitesi,  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Hisar sitesi evet, 66 tane daire olduğu söyleniyor. 

Ancak orda bir plan tadilatı yapılmış ayrık üç zannedersem planda bölüm var. Mevcuda göre 

bakıldığı zaman 15, 16 daire çıkmıyor bile ama C Blok ‘un tahliyesi kararı verilmiş 

diğerleriyle alakalı da bir durum var zannedersem bir çalışma var Müge Hanımın bunla 

alakalı,   

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Müge Hanım, 

        --Müge GÜRSOY Kentsel ve Dönüşüm Müdürlüğü: Bu son olan depremden sonra  

Hisar Sitesi C Blok ‘taki bir vatandaş ALO 181 Hattına şikayette bulunarak oturdukları 

Blokta bir denetim yapılmasını istemiş. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen teknik 

personel arkadaşlarda binayı, bloğu daha doğrusu sıkıntılı gördüklerinden dolayı bize binanın 

boşaltılması ve tebliğ edilmesiyle alakalı bir yazı yazdı. Bizde bu süreçte binanın 

boşaltılmasına yönelik gerekli yazışmaları yaptık. Şuanda C blok tahliye edildi. Ancak bina 

80 ‘li yıllarda yapılmış, kooperatif usulüyle yapılan bir bina, 6 Blok var. Mevcutta 66 tane 

bağımsız bölüm var. Daha sonra yapılan plan değişikliklerinde, ki bu 20 – 25 yıllık bir plan 

süreci yani uzun zamandır planda ayrık nizam 5 kat emsal 1.50 olarak geçiyor. Ancak parsel 

metrekaresi yaklaşık 1900 metrekare olmasına rağmen mevcuttaki konut alanı 976 m² 

civarında, bu nedenle de yaklaşık bir mevcut duruma göre hesaplama yapıldığında bağımsız 

bölüm şuan ki mevcut duruma göre 12 ile 15 arasında sayıyor diye söyledi bazı mimarlar, etüt 

yaptırmış ee oturan vatandaşlar, site komple kentsel dönüşüme girmek istiyor o bölgede ancak 

66 daire yerine  şuanda  mevcut 15 tane daire yapıldığından dolayı bir adım atamıyorlar. 

Bununla ilgili teknik çalışmaları biz devam ettiriyoruz zaten sonuçlandığı zaman bunu da 

meclise gelecektir elbette. Bilgin Apartmanıyla ilgili de şöyle bir sürecimiz var; o konu 

hakkında da bilgi verelim. Burasına 5 katlı ve 5 bağımsız bölümü olan bir apartman, 5 

bağımsız bölüm olmasına rağmen 1 tane mal sahibi diğer mal sahiplerinin haberi olmadan 

riskli yapı tespiti yaptırıyor.  
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      Riskli yapı tespiti yaptırdığı için tabi bu binalar eski yerinde 5 kat, imar planında 3 kat. 

Orhangazi Caddesi’nin bir arka sokağında kalan bir yerde. E tabi 5 katlı bina yerine 3 katlı 

bina yapılacağından dolayı da 5 hane 3, 5 bağımsız bölüm 3 tane olmak zorunda. Bu nedenle 

de mal sahipleri arasında sıkıntılar doğuyor kendilerinin de haberi olmadığı için diğer mal 

sahiplerinin, daha önce hatırlarsınız meclis tarafından alınan bir karar var. Bir önceki dönem 

de verilen önergeye istinaden bir karar çıktı. İşte parsel bazında yapılan riskli yapı 

tespitlerinde eğer bina riskli çıkmış ise proje bazında değerlendirme yapılarak sosyal 

konutlarla takas yolunun olup olmayacağına dair her talepte meclise gelmesini bir, 

     --Meclis Üyesi: ……  

     --Müge GÜRSOY Kentsel ve Dönüşüm Müdürlüğü: Evet, bu komisyon raporuydu. Ona 

istinaden de biz meclis kararı olduğu için bu konuyla ilgili Bilgin Apartmanı maliklerinden de 

böyle bir talep geldiği için bu konuyu biz Gemlik Belediye Meclisine sunduk. Yani 

komisyonda da değerlendirilirse ona göre bizde sonuca göre işlemlere devam edeceğiz.   

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz.  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Teşekkür ederiz. 

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Anlaşılmayan bir şey var mı? 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Yok,  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Tamam buyurun, 

      --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: ………..görüşülmediği için Büyükşehir 

Komisyonunda görüşülmediğinden biz vatandaşların mağduriyetleri yaşanmaması adına 

olumsuz bir sonuç gelirse Büyükşehirden, Gemlik Belediyesinin yapmış olduğu konutlarla 

takas yolunu takibi komisyonlarımız uygun görürse takas yolunun açılmasında zaman 

kazanmak adına gündeme aldık.  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz.  

       --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Gündemin kapanacağı gün Büyükşehir 

henüz toplanmamış olurdu şuan gündemin, komisyonlarda değerlendirirken Büyükşehir de 

önerge olduğunu göz ardı etmezlerse memnun oluruz.  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Buradan bir söz isteği gibi geldi ama duyamadım 

başka mı,  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bu konuyla alakalı,   

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Şimdi bana gelen,   

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Pardon,  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Plan Bütçe, Kentsel Dönüşüm,  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi Kentsel Dönüşüm Komisyonu doğru söylüyor 

neden;  Altı yedi aydır anca toplandılar bizim ısrar…… neticesinde,  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Bundan sonra sık sık toplanacağa,  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: İnşallah,  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Benziyor, 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yani toplanmalılarda zaten, benim de ordaki 

Büyükşehir komisyonundaki önerim vatandaşlar TOKİ ‘nin yaptığı toplu konuttan talepte 

bulunuyorlar. Orda belki makul sonuç alamazsalar Gemlik Belediyesinin de yapmış toplu 

konutlar var oraya da yönlendirebiliriz diye konuyu o anlamda takip ettik,  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Plan Bütçe, Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konut 

Komisyonlarımızla Hukuk Komisyonu gibi dörtlü bir komisyon, Hukuk verdi mi?  

      --Meclis Üyesi:  ……….. 
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      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Tamam üç komisyonumuza havale edilmesini önermiş 

arkadaşlar, farklı düşünce var mı arkadaşlar?    

      --Meclis Üyesi: Emir Başkan ……. düzeltelim orda Hamidiye Mahallesi olarak geçiyor,  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Bu konuyu biraz tartışalım kendi aramızda, buyurun;  

      --Meclis Üyesi: Adreste Hamidiye Mahallesi olarak geçiyor Hisar Mahallesi olması 

lazım,  

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: O başka,  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Bu Bilgin Apartmanıyla ilgili bizim şuanda 

konuştuğumuz,  

      --Meclis Üyesi: 60 ‘tan 66 daireyi,  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Arkadaşlar Plan Bütçe, Kentsel Dönüşüm ve Sosyal 

Konutlar Komisyonuna havalesini kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

1/4’ü,  

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: ………… 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Oylandıktan sonra söz olmaz ama buyurun, kızma 

kızma kızma,  kızma devam edin, kalp kırmayalım devam et sen ama genelde oylandıktan 

sonra bir daha söz alınmaz,  

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Yok,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Tamam buyurun teşekkür ederiz,   

     --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Söz verdin mi? 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Verdim.  

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Ya anlamıyorum şimdi çok demokrat bir,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Köşede olduğun için göremiyorum maalesef,  

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Şimdi şu şöyle düşünelim biz bir önceki ee,   

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Çok önemli bir konu ya, 

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Alinur Başkanımız buraya geldiği zaman bir kura çekimi 

yaptık Kayhan Mahallesiyle ilgili, burda da benim bildiğim kadarıyla 250 tane daire vardı 

sosyal konutların, Hastahanenin karşısında ……. bizim sosyal konutların ordaki değil, ondan 

sonra bu konuyla ilgili bir araştırma ihtiyacı duydum. Ordaki kalanların daha satışa 

çıkartılacağı söylendi. Ya şimdi kentsel dönüşüm Büyükşehir’in yetkisi alanında, öyle değil 

mi yani, 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yapımcı kim,   

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Yapımcı TOKİ;   

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Belediye, 

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Belediye,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: ……..  

     --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Bildirdi ben oraya geleceğim Osman,  beni aradılar şifahen 

görüşmüşler TOKİ ‘ylen .  TOKİ şöyle bir teklifte bulundu onunda haberin olsun yani o 

konuyu görüşemedik. Yani oradaki müdürlerin söylediğiyle alakalı söylüyorum. TOKİ demiş 

ki öncelik hakkını veririz. Fakat fiyatta herhangi bir indirim yapamayız demiş yani. Güncel 

fiyattan verebiliriz öteki türlü kuraya çıkması lazım biliyorsunuz. Burada zaten sıkıntı  var. 

Uğur Başkanımla Alinur Başkanı bir araya getirip konuşturup TOKİ ‘ylen bu konunun  

giderilmesiyle ilgili bir çalışma olacak yani, kısa özün noktası bu, teşekkür ederim Başkanım.  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Biz teşekkür,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Belediyenin yaptığı konutlarda bunu değerlendirin,  

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Değerlendireceğiz ama şu aşamada, 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: ……….. 

     --Galip GÜR Meclis Üyesi:  O şu aşamada oradaki bölgede şimdi şöyle düşünelim. Hisar 

Mahallesindeki adamın oradaki yeri teklif ederseniz kabul eder.  
Sayfa 19 



 

 

        Güzel bir yer yani şimdi Allah’ı var yani yapılmış bir iş. Hani o alternatifi sağlamak için 

ilk önce bunu değerlendirin. Çünkü burada yapılmış bir kentsel dönüşüm amacıyla 

kullanılacak denilmiş Kayhan Mahallesindeki taşınan vatandaşa teklif edilmiş,  buda yapılsan 

yani amaç  buydu. Teşekkür ederiz.   

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: 1/4‘ü,  

      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ İlçemiz Şahinyurdu 

Mahallesi Köy Meydanının genişletilmesi ve yol genişliğinin artırılması amacıyla  162 ada 3 

parselin satın alınması veya takas yapılması için alınan  07.09.2015 tarih ve 2015/213 sayılı  

meclis kararının iptali ile ilgili yazısı. 

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Bu konuda bana gelen bilgiye göre İmar Komisyonu 

ve Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmesi istenmiş, farklı bir düşünce var mı arkadaşlar? 

Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. İmar 

Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonumuz. 1/5 ‘i,   

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Emlak ve, 

       --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Beşten Dokuza kadar Plan Bütçe ve İmar,  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Okumaya da gerek yok diyorsunuz,  

       --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Okunmuş olarak sayılmasını, 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar bu konuda düşünceniz var mı?  

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Aynıdır,  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Birden dokuza kadar aynı gündem olduğu için 

okunmuş sayılmasını,  

       --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  ……………… 

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: ……………… 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar Plan Bütçe ve önce okunmuş sayılmasını 

kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birden dokuza kadar Plan Bütçe ve 

İmar Komisyonumuz da görüşülmesini kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul 

edilmiştir. 1/10 ‘u,   

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ Gemlik İlçe 

Stadyumunun;  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar sessiz olalım lütfen,  

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Kullanım hakkının bedelsiz olarak Belediyemize devri 

ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı. 

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Bana gelen bilgiye göre bizim Stadyumumuzun 

protokolü 31.12.2019 bitiyor. Yeni bir süre uzatımı için protokol yapılması konusunda 

belediye başkanımıza yetki istiyoruz. Bu konuda farklı bir görüş var mı?  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Belediyemiz…. 

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Evet protokol uzatmak; yoksa kabul edenler, 

etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Onbir,   

      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ İlçemiz Gençali 

Kumsaz Mevkii 3 pafta 1610 parselde bulunan taşınmaz imar planında yolda kaldığından 

kamulaştırılması ile ilgili yazısı.   

       --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım yine onbir……   

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  1/11’i,  

       --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: 1/13 ‘ü,  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  1/13 ‘ü, 

       --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: 1/11 ‘ü, 1/13 ‘ü, 1/15’i,  

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: 15, 17 ‘si,  
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       --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: 17 ‘si, Plan Bütçe ve İmar, 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar 4 önergemizin, 

       --Mustafa KAYNATMA Meclis Üyesi: Gündem,  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Gündem maddelerimizin pardon Mustafa teşekkür 

ederim. Gündem maddemizin okunmuş sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,   

       --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Başkanım 17 ‘yi de kabul…  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  17 ‘de de dahil olmak üzere 17 ‘yi söyledim. 1/11, 

1/13, 1/15, 1/17,  

       --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Evet Başkanım, 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul 

edilmiştir. Bu 1/11, 1/13, 1/15, 1/17’yi Plan Bütçe ve,   

        --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: İmar,  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  İmar Komisyonumuza görüşülmesini kabul edenler, 

etmeyenler. Oy birliğiyle kabul geçmiştir. 1/12 ‘si,  

        --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ İlçemiz Hamidiye 

Mahallesi 38 pafta 848 ada 31 parselde bulunan taşınmaz ile ilgili yazısı. 

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Bu gündem maddesini okunmuş sayılmasını,  

        --Galip GÜR Meclis Üyesi: Okuduk zaten,  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Okuduk saydık, bana gelen önergeye göre de İmar 

Komisyonu kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. İmar Komisyonu,  

        --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: Ondört ‘teyiz Başkanım,  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  1/14,  

        --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  1/14, 1/16, 1/18, Plan Bütçe Komisyonu,  

        --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  Oniki,  

        --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Yok, 

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Bunlar yoktu,  

        --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Aradakiler,  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Okunmuş sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 1/14, 16, 18, 

        --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: 18 Temizlik İşleri,  

        --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: 18 Plan Bütçe, 

        --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Evet,  

        --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: 14, 16, 18 

        --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: 14 ve 16, 

        --Meclis Üyesi: ………. 

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Plan Bütçe arkadaşlarda biz 18’de dahil olmak üzere 

1/14, 1/16, 1/18 okunmuş saydık,  Plan Bütçe Komisyonumuza kabul edenler, etmeyenler.    

Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 1/19,  

        --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün,  Kadro 

iptal- İhdas işlemleri ile ilgili yazısı.  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Bana gelen bilgiye göre Hukuk Komisyonumuza 

gündem maddesinin görüşülmesi öneriliyor. Farklı bir düşünce var mı? Yoksa oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 1/20, 
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        --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Kültür İşleri Müdürlüğü’nün, Nilüfer Belediyesinin gezi 

treninin Belediyemizin kullanımına tahsisi ve  iki kurum  arasında protokol imzalanması için 

Belediye Başkanı’na  yetkisi verilmesi  ile ilgili 04.09.2019 tarih ve 194 sayılı Meclis 

Kararımızda düzeltme yapılması ile ilgili yazısı. 

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Gündem maddesinin okunmuş sayılmasını oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler.  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Gündem maddesinin,   

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Bilgi vereceğim,  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam pardon,  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Açıklama yapacağım. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Gündem maddemiz şu şekilde arkadaşlar; bu Nilüfer Belediyesinden kiralanmış olan 

Kumla’da kullanılan trenin 1500 TL bedelle diye yazmış ama burda karşıda belirtilmiş yani 

ay mı yıl mı olduğu gün mü belirtilmemiş yapılacak olan düzeltme protokolü sadecene 1500 

TL bedel ay olarak değişiklik bu, bu şekilde.  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Biz 3 yıllığına mı bir sözleşme?  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: 3 yıllığına sözleşme yapılmış 1500 TL olarak 

belirlenmiş ama şeyi belirtilmemiş. Süreci belirlenmemiş,  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Peki  şimdi nasıl bir ödeme şekli olcak nasıl 

düzenlencek, 

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: 1500 TL bölü ay,  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Aylık mı? 

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Aylık 1500 TL,  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Aylık mı? 

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Oniki ay,  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi burda, 

        --Meclis Üyesi: ………….. 

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Evet,    

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi burda, konuyla alakalı bizim değerlendirmemiz 

şöyle olmuştu. Yani Nilüfer Belediyesi de sosyal demokrat bir belediye efendime söyleyeyim, 

bu burdan hareketlen herhalde dedik bir şey yaptılar, Gemlik Belediyesine bir jez yaptılar 

diye düşündük. Bu traktörün 3 yıllık 1500,00 TL biz zannederek evet dedik. Dolayısıyla aylık 

1500,00 TL traktöre kira vereceksek, traktör buluruz ya,  

        --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Pazarlık yaparız o zaman değil mi ?  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Arkadaşlar,  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sezonluk yaparız veya bir traktör buluruz arkasına 

bakalım nedir,  aylık 1500 TL olur mu ya,  

      --Meclis Üyesi: ………….. 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: O zaman traktör ayarlarız,  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Söz almak isteyen var mı başka arkadaşlar biz bunla 

ilgili protokolümüzü yapmıştık 1.500,00 TL sadecene birimi belirtilmemiş,  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sezonluk olsun teklifimiz bu yani üç aylık olsun,  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Farklı düşünce olan var mı? 1500 TL bölü ay olarak 

protokol yapılması konusunda, 

       --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Sezonluk olursa tamam,   

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım bunun geçen yaz getirisini gördük. Aylık 

getirisi kurtarmıyor mu ki bunu konuşuyoruz. Kurtarıyorsa sıkıntı yok.  
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      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet bir bilanço alalım madem geçen ay ne kadar 

topladık bu miktarı,  

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Yani oradan çıkar her şey ortaya,  

      --Meclis Üyesi: ………….. 

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Biz bunun biz bunun,  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar söz alarak yorum yapar mısınız?  

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım biz bunun burada meclis kararıyla 

birlikte yapılmasını hatta meclis kararı olmadan niye yapıldığını tartıştık. Faaliyetlerin doğru 

düzgün olduğunu ve bununla alakalı da …….. yani doğru bir hizmet ama yanlış yapmayalım. 

Arkadan  geliyor meclis kararsız biz bunu  nasıl yaptığımızı sorgulamıştık. Emrah abi de 

burada dile getirmişti. Şimdi sezonluk yapmış olduğumuz işlerin biz bunun evet’ ini de 

verirken evet sezonluk olarak düşündüğümüz için ama her aya 1500 TL vereceksek biz 

burada yani doğru olmadığını düşünüyoruz. Doğru bir hizmet olmaz yani kişi için zarara 

uğrayacağımızı düşündüğümüz için öyle,  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Peki düşüncenizi saygıyla karşılıyoruz.  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi burda belediyenin bir kamu zararının da …….. 

şu açıdan bu bir hızlı tren değil traktör, arkasında dört tane üç tane …….. bunu Gemlik 

Belediyemizde yapabilir ya. Niye kira vercez nedir yani,  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar söz alarak Osman Bey bitti mi sözün,  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bizim teklifimiz şu; aynısını bizde yapabiliriz. Ya bu 

bulunmaz bir şey değil ki nedir yani, niye verelim.  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Yani bana gelen,  

        --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Yerli ya da milli arabaya…….  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Arkadaşlar söz alır mısınız Mahmut Bey lütfen 

buyurun, 

        --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli Hazirun orda 

önemli olan tramvay ya da traktör değil onun bu şekilde,    

         --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar dinler miyiz lütfen rica ediyorum.   

         --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Bunun bu şekilde başarılı olmasını 

sağlayan onun üzerinde çalışan vatandaşlar, bu vatandaşlar sayesinde o başarılı olmuştur. 

Onun için trenin bence ya da tramvayın ya da traktörün çok önemi yok onu gayet çok rahat 

yapabiliriz, bizim ordaki insanlara sahip çıkalım. Onlar çünkü bu işi orda bu başarıyı 

sağladılar.  O tramvay çok başka yerde başarıyı sağlamadı. Çünkü başka yerde o insanlar yok. 

Onun için ordaki arkadaşlarımıza sahip çıkalım onların altına bizde gayet rahat yapabiliriz 

böyle bir şeyi, gayet de iyi çalışır. Öyle zannediyorum ki böyle bir parayı oraya vermek yerine 

o insanlara sahip çıkalım.   

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: O insanlar dediğinizi anlayamadım kim o insanlar,   

        --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Orda o tramvayın ya da o trenin 

üzerinde  çalışan insanlar var.   

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Sürücüsüylen,   

        --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Sürücüsüyle para toplayan orda Ali 

diye bir kardeşimiz var. Onu o yarattı,  İzzet Kaptanla İzzet Kaptan Teknesi gibi bir iş o, İzzet 

Kaptan olmayınca o teknenin hiçbir kıymeti yok. O arkadaşımız olmayınca oradaki traktör 

sizin elinizde patlar, hiçbir işe yaramaz. Onun için söylüyorum,  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Peki. 

        --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: O arkadaş orayı o şeyi bu hale 

getirdi. O sosyalliği sağlayan o arkadaşın becerisi kabiliyetidir.   

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim.  

        --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Teşekkür ederim.  
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        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Buyurun Galip Bey,  

       --Galip GÜR Meclis Üyesi: Şimdi Başkanım bu trenin aynısını ben Çınarcık’ta gördüm. 

3 vagonluydu ve Çınarcık’ta trafiğin içinde gayet rahat bir şekilde te sonuna kadar giderdi, 

Çınarcığı bilen arkadaşlar bilir. Şimdi bu araç traktör değil yani bunun 500.000,00 TL 

civarında bir maliyeti olduğunu söylüyorlar. Şimdi şöyle bir teklif etmek isterim ben zaten 

bunu biz bu kararı almamız lazım bu zamana kadar aylık, o zaman bu tahsisi iptal edelim. 

Arkadaşlar ona göre bir şey değerlendirsin. Seneye traktörü çalışmayalım, çalıştırmayalım. 

Öyle ne dersiniz,  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:   Değerli arkadaşlar  bu konuda protokol yapılmış 

sadece protokolde bir kelime düzeltilmesi gerekiyor. Birim düzeltilmesi gerekiyor.  

       --Galip GÜR Meclis Üyesi: Burada sıkıntı yok Başkan,  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Bu kararı biz mecliste büyük ihtimal oy birliğiyle 

aldık hatırlamıyorum şuanda ama sadecene bir düzeltme yapılması konusunda Başkana yetki 

verilmesi isteniyor. Şimdi siz bunu 1500 TL ben şimdi çok samimi olarak sizde samimi cevap 

vereceğinizden eminim  ondan hiç şüphem yok. Siz 1500 TL yı birinci sorum 3 yıllığına mı 

düşündünüz, 

       --Meclis Üyesi: ……….. 

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Yoksa sezonluk mudur? 1500 TL yı,    

      --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Başkanım çok samimi söylüyorum tamamen yasal 

sorumluluktan kaynaklanan sembolik…. 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Sembolik, 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Evet,  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Peki,  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi:  ……………. Nilüfer Belediyesinin aylık 1500 TL ya 

ihtiyacımı var ya,  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Nilüfer Belediyesinin aylık 1500 TL ya ihtiyacı 

olduğundan dolayı değildir ama sonuçta öyle bir karar almış mecliste, 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi:   ……………. 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Meclis’te o şekilde almış kararı ben bir şey 

söylemiyorum,    

        --Bayram DEMİR Meclis Üyesi: Arkadaşlar bu trenin aldığımız Nilüfer Belediyesinden  

görüşlerimiz yıllık yani aylık 1500 TL ‘ydı ama onlar Sehven, 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Evet,  

       --Bayram DEMİR Meclis Üyesi: Bir yanlış karar almışlar, bunun düzeltilmesini 

istediler. Bende pazarlıkta bende vardım görüşmelerde bende vardım. Onlar 1500 TL aylıkta 

biz de olur dedik. Yeni treni araştırdık bu firmanın İstanbul da imalatçısı var. Onlarla 

konuştuk aynı trenin bugünkü fiyatı dediler 500.000,00 TL zaten Nilüfer Belediyesi de  

500.000,00 TL mal olmuş. Yani bu tren biraz da traktör değil de TOYOTO Marka bir araç. 

Ya yenisi 500.000,00 TL,  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Gemlik Belediyesi o traktöre masraf etti mi?  

       --Bayram DEMİR Meclis Üyesi: Cevap verebilir miyim?  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Buyurun,  

       --Bayram DEMİR Meclis Üyesi: Dört yıl hiç kullanılmadığı için sıfır tren bir takım 

arızalar oldu. Yani onları da bizim kendi şeyimiz,   

       --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Ne kadar masraf ettik,  

       --Bayram DEMİR Meclis Üyesi: Yani gram olarak ne kadar bilmiyorum ama çok,    

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: O bilgiyi alalım,  

       --Bayram DEMİR Meclis Üyesi:   Çok çok bilgim,  
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       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ne kadar masraf ettik,  

        --Bayram DEMİR Meclis Üyesi: Yok o konuda ama 4, 5 bin lirayı bulmuştur diye 

düşünüyorum,    

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Arkadaşlarım bu konuda yeterlilik,  

        --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bizde,  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Sağlandı her halde,  

        --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım, 

        --Bayram DEMİR Meclis Üyesi: Şey bizim otoyu tamir eden çocuk Zeki mi, Bilgin var 

Hasan Hüseyin faturaları getirdi Mali Hizmetler de ödedi. Yani 4, 5 bin liranın üzerinde diye 

düşünüyorum.  

         --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Tamam, 

         --Meclis Üyesi: ……….. 

         --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: İnsan sağlığı ve memnuniyeti anlamında güzel bir 

etkinlikti, mutlaka tamirat bakım yapılması gerekiyordu zaten onda bir sorunumuz yok evet,   

         --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkan bizde bunu sezonluk olarak 

düşündüğümüz için faydalı ve hizmet olduğunu düşündüğümüz için buradan evet demiştik. 

Sezonluk olarak düşündüğümüz için böyle,   

         --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Peki,  

         --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Her ay olarak düşünmedik biz bunu,  

         --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: MHP Grubu sezonluk olarak olursa uygun diyor,  

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bir daha teklif edelim,    

         --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: AK Parti Grubu pardon,  

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bizde öyle diyoruz,  

         --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: MHP Grubu da yok sezonluk diyorlar herhalde,  

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Görüşelim bir daha Nilüfer Belediyemizle,  

         --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Peki,  

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bu şekilde sezonluk olarak bir karar alsınlar,  

         --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Peki. Biz bu konu da istediğiniz Başkanımıza, 

buyurun Tefik Bey,  

        --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Başkanım aşağı yukarı 40 gün kadar çalıştı bu tren 

Kumla’da,  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Arkadaşlar lütfen,  

        --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Ve 35.000,00 TL civarında bir gelir elde etti. Yani 

bilet satışı yaptı. Yapılan masraflar ise bir tane AKÜ alındı. 500 TL ‘ye ses düzeni alındı, yani 

teyp gibi bir şey alındı. Bide Zeki arkadaşımızın yaptığı tamirlerde bilmiyorum ama            

500 TL ‘yı geçmeyen bir masrafımız olmuştur yani toplam da,  

         --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Siz Kumla ’da yaşıyorsunuz Kumla ’da memnuniyet 

yarattı mı? 

         --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Efendim, 

         --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Tren Kumla ’da memnuniyet yarattı mı? Halka 

hizmet oldu mu?  

         --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Evet çok yarattı,  

         --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Yani olduysa her şey para karşılığı treni ölçemeyiz,  

         --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Seneye de,  

         --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Bazı hizmetlerin parayla karşılığı ölçülemez. Benim 

gördüğümde ben ilk seferinde yer almıştım. O zaman da halkımızda büyük bir memnuniyet 

vardı. Sanırım gelecek yıllarda böyle olacak. 
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         --Tefik KALDIRIM Meclis Üyesi: Evet,   

         --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Şimdi önergemize yeterlilik veriyoruz artık 

görüşmelerde,  

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bunda bunda işi ciddiye alın,  

         --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Ciddiye alıyoruz.  

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: ………..bu işin protokolü taslağı v.s. hepsi….. 

kaskosu var mıydı,   sigortası var mıydı…………..   

         --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Peki. 

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: ………..bizim bahsettiğimiz şu; Nilüfer Belediyesi 

aynı siyasi partinin…………… 

         --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Peki.  

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: ……….. 

         --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Biz bu dileklerinizi, temenninizi Başkan’a da 

ileticez. Nilüfer Belediyesine de bu konularda görüşülür ama bu konuda karar almamız 

gerekiyor. Alamazsak meclisimiz için kötü, oylama yapmak istiyorum yeterlilik verip,  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: ……….. 

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Başkan’a yetki verilmesi konusunda, tabi ki. 

        --Meclis Üyesi: ………….. 

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Ya şimdi, 

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: ………….. 

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Yetki kararı değil, düzeltme konusunda belediye 

başkanımıza yetki veriyoruz. Biz belediye başkanımıza 1500 TL ‘nin aylık olduğu konusunda 

yetki veriyoruz. 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: ………….. 

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Siz düzeltmeyi sezonluk olarak yapılması konusunda 

düşünceniz var.  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet,  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: CHP Grubu,  

      --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Burada Bayram Başkanım o görüşmeler sırasında onların 

fikrinin zaten aylık 1500 TL olduğunu söyledi.  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Evet, 

      --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Şimdi burada, 

      --Meclis Üyesi: ………….. 

      --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Şimdi demin söyledi Bayram Başkanım, görüşmeler 

sırasında 1500 TL olarak ifade edildiğini söyledi. Dolayısıyla ben onun görüşüne itibar 

ederim. Bundan sonra da Nilüfer Belediyesi bu görüşmelerdeki mevcut meclis kararındaki 

eksikliği bir fırsat gibi, 

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Yok,  

      --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Gemlik Belediyesi değerlendiriyor anlamında bir şey 

çıkarsın da istemem doğrusu. Dolayısıyla madem baştan 1500 TL ay olarak konuşuldu. 

Sadece bir yazım hatası yapıldı. Dolayısıyla bu konuda meclisin düzeltme kararı vermesi 

gerektiği,  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Bende aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü bunun 

1500 TL ay olduğunu hepimiz biliyorduk arkadaşlar. Yani sözlü olarak biliyorduk, yazıda 

eksik olmuş olabilir,  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bizim zaten bir yazım hatası olduğu söylüyorsunuz 

Sehven  ……… öyledir yani………biz bunu öyle algıladık.  
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        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Peki. Şöyle Başkanın tekrardan bu konuda görüşme 

yaparak bunu sezonluğa geçirmesi,  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Daha iyi olur,  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Mutlaka daha iyi olur ama konuşulmuş anlaşılmış o 

meclisten geçmiş bir kararın tekrardan değiştirilmesi de az önce Mert Bey’in söylediği gibi 

sanki ordaki Sehven yapılan hatanın bir fırsatçılığa dönüşmüş gibi bir algıda yaratabilir. 

Arkadaşlar kabul edenler,  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım,   

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Buyurun, 

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bizim teklifimiz ……..  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: İleteceğiz, peki. Aynı şekilde söylüyorum, değerli 

arkadaşlar sizden de kabul edenler,  

        --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: ……………. olduğunda, başvurular 

geldiğinde  meclisimizde kesinlikle paylaşırız bu doğrultuda değerlendiririz bu meclis 

kararımıza göre,  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  O ayrı bir konu.  

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: ……………. 

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Peki, ama oylamam gerekiyor bu konuda 

Başkanımıza yetki vermemiz gerekiyor.   

        --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ben……………. 

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Tamam. Kabul edenler,  bitiremiyorum bir türlü. 

Buyurun arkadaşlar, 

        --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yetkiyi ay olarak düzeltilmesi olarak mı  yoksa,  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Arkadaşlar 1500 TL bölü ay olarak düzeltilmesi 

konusunda Başkanımıza yetki veriyoruz,   

        --Meclis Üyesi: ……………. 

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Protokolde düzeltme kararı, 

        --Meclis Üyesi: ……………. 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Düzeltme de imza atma kararı sonuçta,  

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Düzeltmede aylık olduğunu düzenlemiş olacak,  

       --Meclis Üyesi: ……………. 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Değerli arkadaşlar farklı bir düşünceniz olabilir de 

yani ben bu konuda uzatmanıza gerek yok artık. Yani oylama yapacağız, sonuçta geçmiş.  

        --Meclis Üyesi: ……………. 

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Evet, 

        --Meclis Üyesi: ……………. 

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Hayır hayır onların protokolü değişiyor arkadaş,  

protokolde düzeltme yapılıyor, paraflanıyor.   

        --Meclis Üyesi: ……………. 

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Evet. Protokolde o, arkadaşlar kabul edenler, 

etmeyenler.  

        --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Çekimser kalacağız,  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Tamam. AK Parti Grubu çekimser, onun dışında 

herkes oy çokluğuyla.  

        --Meclis Üyesi: ……………. 

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: MHP, CHP, İyi Parti kabul, AK Parti Grubu,   
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        --Aydın BAYRAKTAR Meclis Üyesi: ……………. 

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Buyurun bakabilirsiniz yazı işlerimizden, sizde var 

mı zabıtlar, şöyle var. Sizde bakabilirsiniz ……. hangi tarihli olduğunu söylersiniz, parti 

grubunuzdan var zabıt. Aydın Bey ticaret yapan insansınız 1500 TL bir yıllık olmayacağını 

hepimiz anlıyoruz. Çok da neyse, devam ediyoruz arkadaşlar yoksa bitiremicez.   

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün,  İlçemiz Merkez ve 

Çevreyolu  Doğusu İmar Planlarındaki Değişen İmar Yönetmelikleri  Doğrultusunda Tescilli 

Bina Bulunmayan Ticaret Alanlarına İlişkin İmar Planı Değişikliğine askı süresinde yapılan 

itirazların değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Bana gelen bilgiye göre İmar Komisyonuna 

görüşülmesini isteniyor gündem maddesini farklı görüş var mı?  

        --Meclis Üyesi: Yok,  

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Yoksa kabul edenler, etmeyenler. Etmeyenler. Oy 

birliğiyle kabul edilmiştir.  

        --Meclis Üyesi: ………. 

        --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Önergelere mi? 

        --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Yok, pazartesi gününe kadar şunu istiyoruz. Bu 

konuda süre uzatımı istiyoruz, kararlarını istiyoruz sizden. Yani atıyorum 1/10. Maddeye biz 

bir ay süre istiyoruz. 1/10, 11, 12 ‘de bir ay süre istiyoruz derseniz yasaya da uydurmuş oluruz 

aslında,  

       --Meclis Üyesi: ………. 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Şimdi, 

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Bence önergelere geçelim.  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Peki. Yok şunu bitireyim. Raporlarla devam edecek 

miyiz önergelerimizde var. Yoksa ikinci toplantımızda mı? 

       --Sedat AKKUŞ Önergeleri,  önergeleri şimdi şey yapalım…….. 

       --Meclis Üyesi: ……….bir ara verelim mi? 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Peki. Arkadaşlar 15 dakika, 

       --Meclis Üyesi: Yeterlidir, 

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Yeterlidir, ara veriyoruz. Bu arada bazı arkadaşlarda 

sigara içmiş olurlar.  Ara veriyoruz. 

 

 

II. OTURUM 

 

 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Değerli arkadaşlar, Mert Bey, Ercan arkadaş onlar seni 

çok seviyorlar. Arkadaşlar parti gruplarımızca verilen sözlü ve yazılı önergelere şimdi 

oylarınıza sunacağım. Buyurun başlıyoruz. Lütfen sessiz olalım lütfen. Uğur Başkan uzaktan 

izliyormuş,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Nerde sayın Başkan,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Uğur Başkan Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte 

Münih ve Prag kentlerini inceleme gezisine gittiler hep beraber,  Ticaret ve Sanayi evet;  

     --Meclis Üyesi: …………  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Prag ‘taki Büyükelçimizin daveti olmuş, onu ziyaret 

etçekler yani. Egemen BAĞIŞ Büyükelçimiz Prag, 

     --Meclis Üyesi: ………… 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Evet, Prag Büyükelçimiz, 

     --Meclis Üyesi: ………… 
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     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Yok. Onu mutlaka ziyaret ederler gitmişken. Onu 

ziyaret ederler, tahmin ediyorum yani. Buyrun arkadaşlar evet,  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Önergelere geçiyorum. Gemlik Belediyesi Meclis 

Başkanlığına; Gemlik tarihi kültürü ve coğrafyası ile ilgili bir araştırma yapılarak konuyla 

ilgili bugüne kadar çalışan ve ilgi duyan kişilerden profesyonel destek alınarak bir Gemlik 

Kitabı hazırlanmasını talep ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu, 

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Bu önergenin gündeme alınarak ilgili müdürlüğümüze 

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

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şunu şunu söyleyebilirim Başkan buna ilave 

olarak burda yanlış bilmiyorsam bir eğitimci arkadaşımız vardı, kardeşimiz vardı. Tarihi 

yerler diye Gemlik’te ufak bir çalışma yapmıştı, kitap basılmış diye biliyorum.    

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Evet,  

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bundan da faydalanabiliriz,  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Peki. Buyurun,  

      --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Sayın Başkan…..,  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Mikrofonu açar mısınız, kayıt amaçlı;  

      --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Bizim bu hafta yayınlanan Olay 

Gazetesinin bir yaşam eki var.  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Evet,  

      --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Orda bilmiyorum baktı mı 

arkadaşlarımız,  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Yok, gördük okumadık.  

      --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Hemen hemen yoktu bir sayın 

başkanımız, darılıyor  o resmini  koyduğu bir resim vardı bide İnegöl’ün bir resmi vardı. Orda 

başkan herhalde  o benim resmimi götürün …… koyun dememiştir, burda o resmi oraya kim 

yolladıysa biraz bu işlere  bir bakacak düşünecek görmesi lazım, bu iş öyle kolay basit bir iş 

değil. O bir görgüyü  yaratmıştır inşallah. Şimdi bizim bunla alakalı bir araştırma 

yapmadığımız için biz Gemlik’te o kitapta da biz sadece 1900 ‘li yıllarda Bursa Gemlik yolu 

açılırken ……….. bir resmi var, 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Evet,  

     --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Maalesef Gemlik’le alakalı orda bu 

vardı. Halbuki Gemlik tarihinde isminin de aldığı işten dolayı dershanecilikten dolayı 

ulaşımın en önemli merkezidir Marmara’da ve fakat biz bunu maalesef araştırmamışız, 

aramamışız sormamışız ….. böyle bir belgemiz yok. Bunla alakalı çok değişik kitaplar var. En 

güzellerinden bir tanesi Fatih Başkan zamanında yapılmış o gün Borusan’ın şeyiyle 

desteğiyle,   

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Sponsorluğuyla,  

      --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Kitap ama bizim söylediğimiz o kitap 

değil. Bizim söylediğimiz yarın öbürsü gün İznik’ten çini alıp gelenle hediye vermek yerine 

gurur duyup ta götürüp vereceğimiz bir kitap olsun. Müesseseler bunu götürsünler hediye 

versinler herkese bunu götürün. Cumhurbaşkanına bunu götürelim, böyle bir kitabın 

peşindeyiz biz. Bunla alakalı çok ciddi çalışmalar var. Bu çalışmaları bir araya getirmek 

buradaki  STK’lar başlarında da belediyenin olacağı bir çalışma sonucunda ortaya çıkacaktır. 

Öyle ucuz bir şey değil. O traktörden pahalı bir şey olması lazım bunun. Bu çünkü öbür boyu 

saklanılacak, korunacak ve kütüphanede duracak bir kitap olmalı, teşekkür ederim. 

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Zeynep Başkan bir şey söylüyor mu?  Peki. İlgili 

müdürlük demiştik, 
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     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: …….. Benimde önerim var, burda tabi devir teknoloji 

devri. Kitap olarak kütüphanelerde yer alması güzel ama Kültür Müdürlüğümüz bu konuda 

özellikle ……. okuyucular optik okuyucularla kitabın belli bölümlerinden online izleme 

yapılabilecek bir takım elektronik sistemleri de bu proje içerisine dahil ederlerse hem gençler 

hem kitabı ele geçirenler çok daha fazla cazip bir şekilde kitabı inceler diye düşünüyorum.   

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Kitap hazırlandıktan sonra meclis gruplarımıza 

dağıtırız incelenir, eğer ondan sonra uygun gördüğümüzde de dediğiniz gibi elektronik 

ortamda da yayınlamış oluruz yani,   

     --Mustafa Emre ÖZGEN Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Muhabir): …. 

Başkanım bir şey söyleyebilir miyim?  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Buyurun, 

     --Mustafa Emre ÖZGEN Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Muhabir): … 

………………………………… 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Evet yapılan bir çalışma varmış onla ilgili ……...  

     --Mustafa Emre ÖZGEN Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Muhabir): … 

………………………………… 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz. Modern Gemlik karşılığı o,  

     --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: ……………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Devam edelim arkadaşlar,  

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Benim önerim herhalde yanlış anlaşıldı. Ben kitabın 

üzerinde kitabın içerisinde …………. 

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sana değil Mustafa Emre’ye dedi,   

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Tamam,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Emre dedi ki,  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: ……….. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: İnternet sitesi üzerinden yayınlıcaz dedi dergileri, 

buyurun. 

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İlçemiz Hamidiye Mahallesinde bulunan Irmak Sokak 

isminin Atatürk Bulvarı olarak değiştirilmesini, ayrıca yine bu sokak üzerinde bulunan çevre 

yolunun iki caddesinin kesiştiği yere Kuva-i Milliye anıtı yapılmasını talep ediyoruz. 

Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu, 

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Osman Bey konuşmasında bu konuyu dile getirmişti. 

Bunu biz Çevre Sağlık Komisyonumuza havale ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler. Oy 

birliğiyle kabul edilmiştir.  

     --Meclis Üyesi: ……….. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Direk oylanabilirdi ama hani üstünde biraz çalışılsın 

kafa yorulsun, 

     --Meclis Üyesi: Kesinlikle,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Evet o yüzden yani,  yani sonuçta.  

     --Meclis Üyesi: ……….. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Devam edelim,   

      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İlçemizde yol kenarlarında bulunan plastik dubaların bir 

çoğu kırık durumdadır. Kırık plastik dubaların yenilenmesini veya kaldırılmasını talep 

ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu, 

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Bunu da Zabıta Müdürlüğümüze havale ediyoruz. 

Sonuçta Teknik Başkan Yardımcılarımıza iletelim Fen İşleri üzerinden evet, bu konu direk 

görüşüyoruz.  Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

     --Meclis Üyesi: ……….. 
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     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Yok, direk teknik başkan yardımcılarımızdan 

gereğinin yapılması,  

       --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik ilçemiz sınırları içinde bulunan tüm 

mahallelerimizde tuvaleti olmayan Camilerimizin acilen tuvalet ihtiyacının karşılanması, 

tuvaleti olan Camilerinde tuvaletlerin açılarak temiz tutulmasını gereğinin yapılması AK Parti 

Grubu olarak arz ederiz. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Fen İşleri,  Temizlik İşleri Müdürlüğümüze, farklı bir 

görüş var mı?  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: ………….. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Neden kapalıdır Temizlik İşleri Müdürümüz,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Mesela Sosyal Yaşam ……….  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Kendisi yok herhalde,  

     --Meclis Üyesi: ………….. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Yok şimdi cevabı hangi cami var mesela veya nerde 

var tuvalet.  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle; Sosyal Yaşam Merkezin içerisinde 

yapılmış …….. orda personel yok diye bir cevap veriyorlar, Temizlik personelinin yeterli 

değil diye cevap verdiler sözlü olarak şeyde değil, gibi söylemler olduğu için biz bunu yazılı 

önerge olarak verelim dedik. Aynı zamanda sahildeki yapılan Caminin yanında bir tuvalet 

ihtiyacı gündeme getirmişti. Önerge verilmişti. Bununla alakalı yakınında bulunduğu falan 

zannedildi ama halihazırda o caminin yanında gerçekten bir ihtiyaç var. Bunu tekrardan 

değerlendirmek konusunda söylüyorum, dile getiriyorum.  

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Peki.  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Mevcuttaki tuvaletler niye kapalı………    

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Şimdi Temizlik İşleri Müdürümüz yok. Bilgi alamadık, 

ikinci toplantımızda hazırlıklı gelelim.  

   --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: ……….. 

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Yani şimdi,   

    --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: ……….. 

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Bilgi sahibi olmadan yorum yapmayalım diye uzakta 

yani şimdi vardır bir başka gerekçesi tıkalıdır şudur budur bilemiyorum yani o yüzden, yorum 

yapmıyorum.  Devam edelim arkadaşlar,  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclis Başkanlığına; Gemlik ilçemizde 

Engürücük Mahallesi’nde bulunan cezaevine çıkışımızdaki üst geçidin karanlık bölgesinde 

kalan kısmına merdiven yapılmak istenmektedir. Yolun her iki tarafına da merdiven yapılması 

için gerekli çalışmaların yapılmasını AK Parti Grubu olarak arz ve teklif ederiz. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Fen İşleri Müdürlüğümüze; kabul edenler, etmeyenler. 

Oy birliğiyle,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Orda şöyle bir……. üst geçidin olduğu yerde 

rampamız var. Rampada karanlık kısım kaldığını söylediler kalan kısma gitmeden uzamasın 

diye merdivenlerle birlikte çıkıp iki tarafın yapılması daha rahat hizmet olacağını söyledikleri 

için, 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Ama bu konu bir incelenmesi lazım. Sadece merdiven 

ve rampa, 

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:   ……………….. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Tamam.  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Fotoğrafları da attık,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Fotoğraflar varmış. 
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     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi:  Doğrudur,   

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Devam et sen,  

      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclis Başkanlığına; Gemlik İlçesi, tüm 

mahallerinde; çatısız yapılmış ruhsatlı binalara, projesinde çatı olupta çatı yapılmamış ruhsatlı 

binalara, 5 yıllık ruhsat süresi dolmuş çatısız binalara; yapılarını hava şartlarından korumak 

amacıyla, çatı eğimi % 33 ‘ü geçmemek ve çatı arasına piyes (her hangi bir kullanım amaçlı 

mekan) yapmamak kaydıyla inşaat ruhsatı almadan çatı yapılmasına izin verilmesi hususunun 

Meclis Gündemine alınmasını arz ederim. Meclis Üyesi Durmuş USLU, Fatih AYDIN, 

Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Bu önergenin İmar Komisyonuna, farklı bir düşünce 

başka var mı? İmar Komisyonu,   

      --Meclis Üyesi: …………. 

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: ……. İmar Komisyonuna kabul edenler, etmeyenler.          

Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclis Başkanlığına; Gemlik İlçesi, 

Küçükkumla Mahallesi sınırlarında, Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama 

İmar Planı kapsamında, değişen imar yönetmelikleri doğrultusunda, parsel büyüklükleri 

hakkında hükümlerin değerlendirilmesi konusunun Meclis Gündemine alınmasını arz ederim. 

Tefik KALDIRIM, Durmuş USLU, Fatih AYDIN, Songül ŞANLI,  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Önergenin İmar Komisyonuna havalesini, 

görüşülmesini kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

       --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi 169 ada 1 

parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

havale edilmek üzere Gemlik Belediye Meclisi Gündemine alınması için gereği arz olunur. 

Belediye Meclis Üyesi Bayram DEMİR.  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Farklı bir görüş yoksa İmar Komisyonuna kabul 

edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Belediye Meclis Başkanlığına; Belediyemiz İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğüne yapılan yapı ruhsatı başvurularına istinaden; İlçemiz Kumla 

Mahallesi, 6290 parsel ve 6284 parseller arasında kalan 7 mt. yol ile bu taşınmazların 

kuzeyinde kalan 10 mt lik yola ek olarak sunulan numarataj ve imar paftalarında işaretli imar 

yollarına belediye meclisince uygun görülen birer sokak isminin verilmesi gerekmektedir. 

Konunun meclis gündemine alınmasını arz ederim. Arzu KARATAŞ,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Çevre ve Sağlık Komisyonumuza kabul edenler, 

etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sedat,  

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclisine; Gemlik Belediyesi 

tarafından geçmiş dönemde uygulamaya konulmuş ve çok iyi sonuçlar alınmış giysi 

kumbarası örneğinden yola çıkarak Gemlikli vatandaşlarımızın evlerindeki ihtiyaç fazlası 

kitap ve oyuncaklarını  ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılabilmesi için ilçemizin çeşitli yerlerine 

kitap ve oyuncak kumbarası konulmasını talep ediyoruz. İyi Parti Meclis Üyesi Sedat 

AKKUŞ,  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Sosyal İlişkiler Müdürlüğümüze kabul edenler, farklı 

düşünce yoksa kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclisine; İstiklal Caddesinin sonunda 

bulunan Karsak Deresi köprüsü üzerinde yaya geçişine elverişli bir alan bulunmamaktadır. 

Köprünün sağ ve sol taraflarında bulunan refüj ve köprü korkuluğu arasındaki 1 metrelik yaya 

geçiş alanı tek kişiye anca yetmektedir. Yoğun bir yaya trafiğine sahip olan bu köprü çok 

sayıda öğrencinin geçiş güzergâhıdır.  
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      Aynı zamanda Hisartepe ’li vatandaşlarımız sıkça kullandıkları bu köprüden bebek 

arabalarıyla geçmekte zorlanmaktadır. İki kişinin yan yana yürüyemediği bu köprünün yanına 

sadece yayaların geçişi için 3 metre genişliğinde çelik konstrüksiyondan yaya geçiş köprüsü 

yapılmasını Gemlik Belediyesinden talep ediyoruz. İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Sedat 

AKKUŞ, 

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Bu konuda görüş var mı arkadaşlar? Buyrun;  

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: …………  

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Büyükşehir’in,  

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: …………………………… gibi konuları 

atarız. Genişletilmesi…..  

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Arkadaşlar bu konunun Fen İşleri Müdürlüğümüze, 

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Fen İşleri Müdürlüğümüze, 

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul 

edilmiştir. Devam edelim.  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclisine; Mezarlık altındaki yoldan 

Çevre yoluna çıkılıp yolun karşısına Odun Depoları Mevkiine geçilen bölgeye ivedilikle bir 

üst geçit yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Yeni Endüstri Meslek Lisesinin o bölgeye 

yapılması yüzlerce öğrenciyi o tehlikeli yoldan geçmek zorunda bırakacaktır. Öğrencilerin 

yoğunluğu ve o bölge halkının Perşembe pazarı için sıklıkla kullandığı bu tehlikeli yola 

öğrencilerimizin yeni binalarına taşınmadan ivedilikle gerekli görüşmelerin yapılıp bölgeye 

bir üst geçit kazandırılması konusunda Gemlik Belediyesine talep ediyoruz. 

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Başkanım,  

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Görüş var mı? Buyurun,  

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Geçen ay UKOME ‘ye yazdık aynı konuyu, 

noktaları da belirledik. Talebimizi oluşturduk. UKOME gündemine alınınca gündemde ben 

bulunuyorum zaten UKOME ‘de, gerekli görüşmeleri yapıyorum. Teşekkür ederiz İyi Parti  

Grubuna, 

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Evet önergenin cevabını almış bulunduk. Devam 

edelim arkadaşlar,  

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclisine; İlçemizde kurulmakta olan 

Cumartesi semt pazarı  bulunduğumuz yüz yıl itibari ile İlçemizin ahengini bozmaktadır.         

1 Cadde; 14 Sokak, 320 hane, 1400 vatandaşın evlerinin önüne kurulan bu Pazar cadde ve 

sokaklar kapatılarak görüntü kirliliği yaratırken polis, ambulans, itfaiye gibi acil durumlarda 

müdahale ekiplerine müdahale imkanı vermemektedir. Gerek pazarcı esnafının iyi şartlarda 

çalışması gerekse vatandaşların hijyenik ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri için bölgedeki 

semt pazarının kapalı pazar yerine çevrilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Mevcut Pazar yerine 

300 metre mesafedeki 2500 m² lik planlarda park alanı olarak görülen arazi üzerine çelik 

konstrüksiyondan kapalı pazar yeri yapılmasını Gemlik Halkı adına belediye meclisinden 

talep ediyoruz. İyi Parti Meclis Üyesi Sedat AKKUŞ,  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Başkanım,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Buyurun,  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Benzer bir çalışmayı başlattık ama gene de 

önergeyi Emlak İstimlak Müdürlüğü tekrar meclis önergesi olarak değerlendirsin,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Emlak İstimlak,  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Emlak İstimlak,   

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Farklı bir görüş var mı arkadaşlar, yoksa Emlak 

İstimlak Müdürlüğümüze kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  
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      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Başkanlığına; Sağlıklı kentleşme ve 

nitelikli yapılaşma adına gerekli olan mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin; ilgili mevzuata, 

bilimsel esaslar ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirebilmesi yönünde  ilgili meslek 

odaları ile Gemlik Belediyemiz arasında teknik işbirliği sağlamak amacıyla protokol taslağı 

hazırlanmış ve odaların görüşü alınmıştır. Konunun değerlendirilip görüşülmek üzere meclis 

gündemine alınmasını arz ederim.  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Akademik meslek odalarıyla yapılacak bir protokol 

herhalde değil mi, bunu imar müdürlüğümüze mi?  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu, 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Komisyonlarımıza; İmar Komisyonumuza ve Hukuk 

Komisyonumuzda görüşülmek üzere farklı görüş var mı?  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım ben komisyonlara havale 

olacaksa bir bilgi paylaşayım; Bu protokol taslağını İstanbul Belediyeleriyle gerçekleştirmiş 

meslek odalarıyla toplu sözleşme toplu protokol şeklinde gerçekleştirdiği taslaktan aldık. 

Taslağı bütün Ruhsat alımına yönelik olan bütün odalara meslek kuruluşlarına gönderdik, 

görüşlerini aldık. Ben örnek taslağı taslağın ekine de odalardan gelen bütün görüşleri koydum. 

Görüşler doğrultusunda taslağı olduğu gibi veya taslak içerisinde değişiklikler yaparak oda 

görüşlerini değerlendirerek yeni bir protokol haline getir…  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Odalarımızdan gelen görüşler var değil mi? 

       --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Tamamı, evet önergenin altında ekli;  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Peki, farklı bir görüş yoksa oylarınıza sunmak 

istiyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclisi Başkanlığına; Gemlik İlçesi, 

Umurbey Mahallesinde, İkiz Yapı nizamı planlarında, adaların bir bölümünde kütle 

işlenmiştir. Diğer bölümlerde kütle işli değildir. Kütle işli bölümlerde nasıl bir yöntem 

belirleneceğinin değerlendirilmesi için gereğini arz ederim. Alpaslan EKER, Bülent ÇİÇEK, 

Dursun YAVUZ,  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: İmar Komisyonuna kabul edenler, etmeyenler.         

Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Belediye Meclis Başkanlığına; Bursa İli, Gemlik İlçesi, 

Kayhan Mahallesi adresindeki tapunun 965 ada 188 parseldeki arsanın ekte sunulmuş 

evraklara göre yapılan birden fazla plan tadilatı neticesinde yola terk oranı yaklaşık % 65 

olmuştur. Parsel sahiplerinin yüksek terk oranı nedeniyle oluşan mağduriyetlerinin 

giderilmesi adına konunun görüşülmek üzere belediye meclisi gündemine alınmasını için 

gereğini saygılarımla arz ederim. Sedat ÖZER ……  

       --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: İmar Komisyonu farklı bir görüş yoksa, kabul 

edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

       --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclis Başkanlığına;                          

İlgili dilekçede; “Belediyeniz bünyesinde bulunan Kapalı Pazar yeri üst katı bağımsız 

bölümü, Derneğimiz Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri’ne, Halka Afet Bilinci dersleri vermek 

suretiyle Afet kültürünü oluşturmak, Olası afetlerde müdahalelerde bulunmak, afet sonrası 

rehabilitasyon çalışmalarına destek verebilmek üzere tahsisini talep ediyoruz.” Denilmekte 

olup,  Protokol yapılmak üzere Belediye Başkanı’na yetki verilmesinin Belediye Meclisinde 

görüşülmesini; Bilgilerinize arz ederim.  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Hukuk Komisyonumuzdan farklı bir komisyona gerek 

var mı? Yoksa kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  
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      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Gemlik Belediye Meclis Başkanlığına; Bursa İli, Gemlik 

İlçesi, Hamidiye Mahallesi,  tapunun 31 pafta, 115 ada, 3 parsel numaralı 268,54 m² 

yüzölçümlü imar planında Belediye Hizmet Alanın da kalan taşınmazın Belediye Hizmet 

Alanından çıkartılarak eski imar planına dönüştürülmesi hususunun; Belediye Meclisinde 

görüşülmesini; Bilgilerinize arz ederim.  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: İmar Komisyonu, farklı bir düşünce var mı? Kabul 

edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

    --Meclis Üyesi: Tamam,  

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: İki tane de sözlü önergemiz vardı. Onu da okur muyuz 

arkadaşlar; sözlü önergeleriniz hata olmasın. Okuyacak arkadaşımız;  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Meclis Üyesi Mehmet Şamil YİĞİT ‘in bir sözlü önergesi 

vardı. Meclis Grubu olarak Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlık Külliyesi  ziyareti.   

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Bu konuda görüş var mı arkadaşlar,  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi:  …………. 

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Sosyal İlişkiler Müdürlüğümüz, Sosyal İlişkiler,  

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Bence Osman Başkan doğruyu söyledi ya,  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi:  …………. 

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Osman Başkan çok güzel bir şey dedi. Zaten defalarca 

gittiğimiz bir yer ama Cumhurbaşkanımız kabul edecekse,  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi:  …………. 

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Anıtkabir’i,  

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Arkadaşlar önergemiz Anıtkabir’e ve 

Cumhurbaşkanlığı, 

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım,  

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Külliyesi veya,  

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım bunu Ankara ziyareti olarak 

değiştirsek, çünkü Anıtkabir ve Külliyeyi bir önerge şeklinde bilmiyorum benim mantalitem 

kabul etmiyor. Yani yanlış anlaşılmasın, 

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Milletvekillerimizi mi ziyaret etme diyorsunuz,   

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Evet, 

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Meclisi,  

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Ziyareti diyelim. Gitmişken,  

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Bir dosya da hazırlayalım,  

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: ……… 

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Taleplerimizi dile getiren,  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi:  …….. 

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Değişerek oylayalım mı?  

    --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Önerge olarak söylüyorum ben,  

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Tamam önergeye değişiklik talebi bulunuyor,  

    --Meclis Üyesi: …….. 

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Tamam bende sosyal ilişkiler müdürlüğümüze dedim 

ama arkadaşlarımız direk oylayalım dediler. O yüzden görüşü açtım yani. Şimdi direk 

görüşüyoruz ya,  

    --Meclis Üyesi: …….. 

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Ankara gezisi,  

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Tamam, 

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım önce gündeme alalım. 

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Arkadaşlar şekil olarak yaptık ama resmileştirelim. 

Önergenin görüşülmesini kabul edenler direk görüşülmesini,  kabul etmeyenler. Oy birliğiyle, 
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       Görüşülmek üzere görüşlerinizi bekliyoruz. Gelen görüşlere göre Şamil arkadaşımız 

sadecene Ankara gezisi olaraktan değil, Beştepe ve Anıtkabir olarak olmasını istedi. Zeynep 

Başkanımız önergenin Ankara da meclis ve bu konuda da taleplerimizi içeren bir dosyada 

olmasını önerdi. Farklı düşünce var mı? Osman,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şöyle önergemize,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Osman Başkan’da Cumhurbaşkanı randevu verir ise 

görüş….  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Şöyle ekleyebiliriz yani önergemize yani Zeynep 

Başkanımızın da söylediği önergemize Ankara, 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Meclis Grupları,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Ve Beştepe’yi üçlü önerge olmuş olsun,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:  Ya sadecene,  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Biz yani, 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı:   Ziyaretten öte Cumhurbaşkanı evet,  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Cumhurbaşkanlığımız,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi:  ………….. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: İşte Osman Başkan’da diyor ki randevu alınırsa 

gidelim diyor yani, o şekle getirmemiz  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım,  

     --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: ………… 

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım bende o yüzden diyorum. Sayın 

Cumhurbaşkanımız randevu vermezse Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirmeyecek miyiz?    

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Hayır hayır,  Anıtkabir zaten olacak. Ama aynı 

zamanda meclis görüşmesi de olursa değiştirebilir misin bu şekle getirelim yani. 

Cumhurbaşkanından randevu alamazsanız yapmayacak mıyız diyor arkadaş,  

     --Meclis Üyesi: …………..  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Tamam o zaman olur,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi,   

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Şimdi arkadaşlar,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bir şey söylücem,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Bu konuda yeterlilik veriyoruz. Mert bunları 

toparlayabilir misin önergeyi. Arkadaşlar, 

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Şamil, Şamil Başkan, Şamil Başkan istersen önergeyi,   

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi şöyle şöyle,  

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Randevu alamayabilirsin o açıdan söylüyorum sıkılma 

sonra,  

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Hayır şöyle söylüyorum; dedik ya Ankara, 

Anıtkabir ve Beştepe olarak söyledim. Yani ekleyelim dedik sıkıntı yok, 

     --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Programlar uygun olursa diyelim o zaman, 

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Yani gelmek isteyen çekinceleri olan arkadaşlara 

ben bir şey demiyorum. Gelmek isteyenlere de bir şey demiyorum. Saygı duyuyorum ben 

onlara,  

     --Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi: ………….. 

     --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Hani ona da saygım var. Reisi görmek 

istemeyenlere de saygım var.  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: ………… 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Arkadaşlar hep beraber gitmek istemeyen gitmez 

sonuçta böyle bir organizasyon yapılır. Anıtkabir, Beştepe ve Meclis grubu  olarak üçlü olarak 

birleştiriyoruz. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  
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     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Son bir önerge. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Son bir sözlü önergemiz var.  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Bir sözlü önergemiz daha var.  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Arzu Hanım lütfen bitiriyoruz,  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Meclis Üyesi Osman DURDU ’nun Kızılay’la görüşüp 

meclis üyeleri olarak donör olma, sizin Kızılay’la görüşüp meclis üyeleri olarak donör olma 

teklifiniz vardı, sözlü önergeniz vardı. 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Meclis olarak değil ya kampanya olarak, 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Belediye, Gemlik Belediyesi olarak Kızılay’la görüşüp 

bu konuda çalışmalar yapıp,  

     --Meclis Üyesi:  …………… 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Arkadaşlar lütfen son beş dakika,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam, şimdi bu LÖSEV ‘in bu kampanyasına destek 

olmak adına gerekirse LÖSEV ‘le ve Kızılay ‘la tabi bunu komisyon yapsın bence bunu 

Çevre Sağlık Komisyonuna havale edelim,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Tamam,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Teklifimizi,  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Önergenizi tam olarak,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Tamam bu şekilde,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam,   

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Siz oylayın gönderin zaten komisyonda Osman Başkanım 

var,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Önergenin,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Organ naklinin,  

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Söylendiği şekliyle Çevre ve Sağlık Komisyonumuza, 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam, 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Görüşülmesini kabul edenler, etmeyenler.                 

Oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederiz, sağ olun.  

      --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Arkadaşlar ikinci oturumumuzu Salı günü saat, 

Pazartesi mi? 

     --Meclis Üyesi: Pazartesi, 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Pazartesi, saat 16:00 ‘da, yani şundan 16:00 ‘da 

yetişmeyebilir şeklinde, farklı düşünce yoksa saat 16:00 ‘da, arkadaşlar saat 16:00 ‘da 

Pazartesi günü.  

     --Meclis Üyesi: Sunum var….. 

     --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Değerli arkadaşlar toplantıyı kapatmadan aslında iki 

dakika daha sabredebilseydiniz,  arkadaşlar lütfen sadecene iki dakika, Bölgemizde faaliyet 

gösteren bir sanayi kuruluşunun yaptığı bir talebin sunumu, bilgilendirmesi olması 

düşünüldüğünden dolayı toplantının 15:00’te açılmasını arkadaşımız önerdi. Bu konuda farklı 

bir düşünce yoksa Pazartesi günü saat 15:00 te yapacağız toplantımızı.  

    --Meclis Üyesi: Tamam,  

    --Emir BİRGÜN Meclis Başkanı: Kabul edenler, edilmiştir oy birliğiyle. 

 

    Sedat AKKUŞ         

        Katip Üye 

       Sedat ÖZER         

         Katip Üye 

            Emir BİRGÜN 

            Meclis Başkanı 
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