
GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 02 ARALIK 2020 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTISININ GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 
 

 

       TOPLANTIDA BULUNANLAR: Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili 

                                                ÜYELER: Mert DİMİLİ, Oğuz HANÇER, Ercan 

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

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

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

KAYNATMA, Elif ACAR, 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 Meclis Başkanı, 

Bayram DEMİR, Tefik KALDIRIM, Fatih AYDIN. 

 

      --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yaptı.  

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Değerli, değerli arkadaşlar yeterli 

çoğunluğumuz vardır. Gemlik Belediyesi 2020 yılı Aralık Ay’ı meclis toplantısını açıyoruz. 

Gruplar adına mazeretli olan arkadaşlarımız var mıdır?  

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Uğur SERTASLAN, Tefik KALDIRIM, Bayram DEMİR, 

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Fatih arkadaşımız da mazeret bildirmişti, 

Cenazesi olduğu için onu da bana söylemişti.  

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Tamam Fatih AYDIN, benim haberim yok.  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Adalet ve Kalkınma Partisi?  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Tam, 

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Tamam. Milliyetçi Hareket Partisi?  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: …….   

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: İyi Parti?  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: ………… 

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Tamam. Mazeretli olan arkadaşlarımızın 

mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

       04 Kasım 2020 ve 09 Kasım 2020 tarihli olağan meclis görüşme tutanaklarının okunmuş 

sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Tutanaklar hakkında görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Düzeltme yapmak isteyen, 

yok. Kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir. 

       Değerli arkadaşlar çok özel günlerden geçiyoruz. Mümkün olduğunca kısa bir sürede 

tamamlamak istiyoruz. Mümkün ise o yüzden herkesten sözlerimizi daha kısa tutaraktan 

özünü kaybetmeden dile getirirlerse memnun olcam. Bana Gemlik Belediyesi Özel Kalem ‘in 

vermiş olduğu bazı notları sizlere ileterek başlatmak istiyorum. Kasım Ay’ı içerisinde 

Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ün aramızdan 

ayrılışının 82.yılında saygı ve özlemle andık.  

       Belediye Başkan Yardımcımız Bayram DEMİR COVİD-19 nedeniyle hastanede tedavi 

altında, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bayram Başkanımızın 

en kısa sürede görevine, görevine dönmesini diliyoruz.  

       COVİD-19 salgınını daha hafif olarak evlerinde atlatan meclis üyelerimiz, belediye 

personelimiz, vatandaşlarımız var. Biz hepsine geçmiş olsun diliyoruz. Allah’tan acil şifalar 

diliyoruz.  

Sayfa 1 



 

       Korona virüs salgınına karşı yeni sağlık tedbirleri kapsamında Bursa Valiliğince      

alınan kararla belediyemizin çalışma saatleri diğer kamu kurumlarında olduğu gibi saat               

10:00 - 16:00 arasında olarak düzenlenmiştir. Bunu da Gemliklilere  bir kez daha duyurmuş 

oluyoruz.  

       Merkez üstü Malatya Pütürge olan deprem sebebiyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun 

dileklerimizi iletiyoruz. Rabbimizin ülkemize her türlü felaketten korumasını diliyoruz.  

       Geçtiğimiz günlerde 26 Kasım Dünya Zeytin Günü, Zeytinin Başkenti Gemlik’te 

kutladık. Ömrümüzün zeytin ağacının ömrü gibi uzun, bedenini zeytinyağı gibi sıhhatli, 

yuvanızı zeytin taneleri gibi bereketli yapsın dileklerimizi bir kez daha dile getiriyoruz. 

        25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele günüydü. Kadınlarımız bugün 

ve her gün daha güvenli bir dünya da insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat 

hak ediyorlar. Unutmayalım ki kadına yönelik şiddet insanlığa hıyanettir.  

       20 Kasım da Dünya Çocuk Hakları Günü’ydü. Tüm çocuklarımızın eşit olduğu, 

hiçbirinin yatağa aç girmediği, eğitim ve sağlık hizmetlerinden sınırsız yararlanabildiği, 

savaşların ve yoksulluğun son bulduğu bir dünya diliyoruz.  

       24 Kasım’da Öğretmenler Gününü COVİD-19 nedeniyle burukta olsa kutladık. 

Başöğretmen ATATÜRK ‘ün birer yansıması olan öğretmenlerimiz övgülerinin en güzeline 

layıklar, sevgili öğretmenlerimize, öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyoruz. 

       Çok erken yaşta yitirdiğimiz Türk dilinin büyük ustası Gemliğimiz için bir başka önemi 

olan şairimiz Orhan Veli’yi aramızdan ayrılışının 70.yılında saygı ve özlemle anıyoruz.  

        50 yıllık ömrüne 46 dünya rekoru, 7 dünya şampiyonluğu, 7 Avrupa şampiyonluğu, 3 

Olimpiyat Altın Madalyası, Dünyanın en iyi sporcu ödüllerini sığdıran Naim 

SÜLEYMANOĞLU ’nun vefatının 3. yıl dönümünde saygı ve  rahmetle anıyoruz.  

        Türk siyasetinin Kara oğlunu Kıbrıs Fatihi eski Başbakanımız ve Genel Başkanımız 

Bülent ECEVİT ‘i aramızdan ayrılışının 14. yılını saygı ve özlemle anıyoruz.                  

Ayrıca 15 Kasım 1983 ‘te Rauf DENKTAŞ ‘ın  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini bağımsız 

bir devlet olarak kurulduğunu, dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz sözleriyle özgürlüğünü 

ilan edilen kardeş vatanımızın 35.yıl dönümü kutlu olsun. Vatanı uğruna canlarını feda eden 

azı şehitlerimizi Bülent ECEVİT ve Rauf DENKTAŞ ‘ı ve dönemin Başbakan Yardımcısı 

Necmettin ERBAKAN ’ı saygıyla rahmetle anıyor, yaşayan gazilerimize uzun ömürler 

diliyoruz gibi Kasım Ay’ında gerçekleştirdiğimiz bazı anmalarımız var.   

      Değerli arkadaşlar önergelerinizi teslim ettiniz mi? Verecek başka önerge var mı? Tamam,  

onları da bekliyoruz eğer varsa. Gündemimize başlamadan önce gündem dışı konuşmalarıyla 

ilgili parti gruplarımıza söz vermek istiyorum. Buyurun. Daha önceki meclisimizde 5 dakika 

gibi bir sürenin uygun olacağını hep beraber dile getirmiştik. Eğer,   

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Bu süreye uyabiliyorsak mümkünse çok iyi 

olur diye düşünüyoruz. 

   --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi 

arkadaşlarımız, değerli belediye çalışanlarımız, değerli basın mensupları ve Gemliğimizin çok 

değerli halkına sizler vasıtasıyla saygıyla selamlıyorum. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi 

hepimizin üzerine olsun. Rabbim şuanda devam eden bu COVİD salgınından ve bir umumi 

hastalıklardan ve afetlerden beldemizi, ailelerimizi ve bütün milletimizi muhafaza etsin diye 

Allah’a niyaz ediyorum.  

      Değerli Başkan, değerli arkadaşlar bütün şartlara rağmen COVİD şartlarına, Pandemi 

şartlarına, ona karşı geliştirilen şartlara ve tedbirlere rağmen ülkemiz çok şükür ilerlemesini 

devam ettiriyor.  
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        İhracatta yine rekor kırdık. Savunma Sanayiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Ülkemiz 

gerek sağlık alanında gerek ulaşım alanında gerek ekonomi alanında gereken tedbirleri 

almakta. Esnafımızın ve vatandaşımızın mağdur edilmeden bu COVİD sürecini atlatmak 

noktasında hükümetimizin çalışmalarını hep birlikte görüyoruz. Bu noktada tabi en büyük 

temennimiz bu salgının bütün dünya üzerinden biran evvel kalkması ve hayatın normale 

dönmesi, ancak bunla ilgili bir önergemizde var. Tedbir gerçekten insana verilmiş akılla 

birlikte yapılan bir uygulamadır. Tedbirli olmadan akıllı olamayız. Özellikle Pazar yerleri gibi 

toplu bulunan alanlarda daha dikkatli olmamızın gerektiği hususunda bir önergemizde ayrıca 

Başkanlık Divanına verilmiştir. Bunun dikkate alınarak ivedilikle harekete geçirilmesini 

özellikle rica ediyorum şahsınızdan ve yönetimden. 

        Değerli arkadaşlar ilçemiz açısından da baktığımız zaman gerek TOGG yani Türkiye’nin 

yerli ve milli otomobil fabrikası inşaatı hiçbir aksamaya meydan vermeden hızla devam 

ediyor. Bu tabi bizim açımızdan bir şans, çok şükür ki bütün bu Pandemi şartlarına rağmen 

bunda herhangi bir geri adım söz konusu değil. Bütün projelerimiz,  ulaşım projelerimiz hepsi 

aynı şekilde devam etmekte, aynı zamanda Milletvekilimiz sayın Zafer IŞIK  ‘ın büyük 

katkılarıyla Kurşunlu beldemizin şuana kadar mahrum olduğu doğalgazı kavuşuyor olması da 

ayrıca sevindirici bir husus, bu konuda da kendisine şahsım ve Gemlik halkı adına da teşekkür 

ediyorum.    

         Değerli arkadaşlar yine Balıkpazarı Camimiz malum depremsellikten dolayı minaresi 

yıkılmıştı, yıllardan beri minaresizdi. Yine Milletvekilimizin Vakıflar Bölge Müdürlüğüyle  

yapmış olduğu görüşme sonucunda 2021 yılında inşallah Caminin hem restorasyonu hem de 

minare inşaatı yapılacaktır. Bunu da şimdiden  müjdesini vermiş olayım. İlçemize hayırlı ve 

uğurlu olsun. Gemliğimizin bir değerli sembolüdür, Balıkpazarı Camii Gemlik’in en tarihi 

Camisidir.  

        Değerli arkadaşlar  malum vatandaşımızın tabi ki beklentileri devam ediyor. Bu noktada 

belediyemizin gayretli olma noktasında bizim görevimiz muhalefet olarak gayrete getirmek 

ve özellikle ikinci etap konusunda biran evvel tamamlanması, vatandaşlarımızın bu konutlara 

kavuşması konusunda bir kez daha temennimizi ifade ediyorum ve bu toplantılarımızın 

ilçemize, halkımıza hayırlı uğurlu olmasını yüce Allah’tan temenni ediyorum. Hepinizi 

saygıyla sevgiyle selamlıyorum.  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Çok teşekkür ederiz sayın BARUTÇUOĞLU. 

Tabi kim ülkemiz adına Gemliğimiz adına kamumuz adına faydalı hizmeti yapıyorsa biz 

hepsine teşekkür ediyoruz ve şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Buyurun sayın 

DURDU,  

   --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi 

Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına saygıyla selamlıyorum. 2020 yılı Aralık Ay’ı olağan 

toplantımızın, alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bende 

özellikle 24 Kasım Öğretmenler Gününü tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle anar, 

öğretmenlerimize de sağlıklı, verimli bir ömür diliyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun, 

teşekkür ederiz. Sağ olun.    

   --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Biz çok teşekkür ederiz. Sedat Bey,  

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

kıymetli katılımcılar, Han fendiler,  Bey fendiler, hepinizi İyi Parti Grubu ve şahsım adına 

sevgi ve saygıyla selamlıyorum.   

     Kasım Ay’ı içerisinde Hakkâri ‘de, Diyarbakır ‘da, Şırnak’ta, Ağrı ‘da ve İran’ın 

kuzeyinde Pençe Kaplan Harekat bölgesinde şehit olan Askerlerimize Allah’tan rahmet, 

kederli ailelerine sabırlar diliyorum.      
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       Ermenistan’a sınır olan dağlık Karabağ’ın Lâçin bölgesinde 28 yıl sonra Ermeni 

işgalinden kurtaran Azerbaycan ordusunu da tekraren tebrik ediyoruz. 

       Geçtiğimiz hafta kutladığımız özveri ve gayretleriyle bizleri eğiten ve aydınlatan bir 

geleceğe ulaşmamız için çaba sarf eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en 

içten dileklerimiz ile tekraren kutlar, bu anlamlı günde açılan Gemlik ’li emekli 

eğiticilerimizin Gemlik’in eğitim ve kültürüne katkı sunup, ihtiyaç sahibi öğrencilerine burs 

vermeyi hedefledikleri Gemlik  Eğitimciler Kültür ve Dayanışma Derneğini de Gemliğimize 

hayırlı olmasını temenni ediyor, bu eğitimcilerimize yer konusunda yardımcı olan 

belediyemize de teşekkür ediyoruz.  Yarın,    

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sedat bir dakika ara ver istiyorsan, buyurun. 

Buyurun Sedat,     

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Yarın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Yeter ki engel 

zihinlerde, kalplerde, vicdanlarımızda olmasın. En büyük engel sevgisizliktir diyor, 3 Aralık 

Dünya Engelliler Gününü kutluyor, bu kapsamda belediyemizin bu yıl hizmete sokmuş 

olduğu engelsiz taksi hizmetini çok yerinde buluyor, engelsiz bir Gemlik yolunda 

çalışmalarının devamını bekliyoruz.  

        Dünyayı ve ülkemizi ikinci dalgayla ağır şekilde etkisi altına alan COVİD-19 virüsü 

nedeniyle tedavi gören başta Gemlik Belediye Başkan Yardımcımız Bayram DEMİR ve tüm 

personelimize geçmiş olsun diyoruz.    

        Gemlik Bursa ‘da Korona virüs vakalarının en çok yaşandığı ilçelerden biri olarak 

görülüyor. Bu konuda bizde Ak Parti grubunun dile getirdiği pazarlardaki tedbirsizlik,  

yetersiz tedbirlerin etken olduğunu düşünüyoruz.  Virüsün daha az yayılım gösterdiği 

zamanlarda bile Zabıtalarımız aracılığıyla tezgâh arası mesafelerin şeritlerle belirlendiği, 

tezgah önlerine şeritler çekilip müşterilerin birbirlerine daha az yaklaşmalarının sağlandığı 

dönemlerde daha az vakalar vardı. Şuan bu önlemler pazarlarımızdan kalktı. Vaka 

sayılarımızda yüksek oranda arttı. Bu önlemleri neden kaldırdık. Onu da sormak istiyoruz.  

         Bir diğer hususta COVİD-19 salgını sebebiyle kapalı veya kısıtlı hizmet vermekte olan 

lokanta, kafe, çiçekçi ve kahvehaneler başta olmak üzere hizmet sektöründe çalışan ki 

biliyorsunuz en çok kayıt dışı işçi bu sektörlerde çalışmaktadır. Ve o yüzden bir çok kişi kısa 

çalışma ödeneğinden yararlanamayıp işsiz kalmış durumdadır. Özellikle aşçı, garson, 

komilerde ara elemanlardan çokça yardım talebi alıyoruz. Bir önergemiz oldu bu kişiler için, 

belediyemizden erzak yardımı yapmasını öneriyoruz. Bu önergenin de Belediye Başkan 

Vekilimiz tarafından gündeme çekilip, ivedilikle bu toplantıda değerlendirilmesini talep 

ediyoruz. Toplantımızda alacağımız kararların Gemliğimize ve ülkemize hayırlar getirmesini 

temenni ediyorum.           

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Sayın AKKUŞ çok teşekkür ediyoruz. Sayın 

GÜR, 

    --Galip GÜR Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz bu COVİD süreci çok önemli, bir 

çok arkadaşımız da bu rahatsızlıktan etkilendi başta ben olmak kaydıyla, çok sıkıntılı bir 

süreç. İnanın bütün herkese dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu zamana kadar 

alınmış olan tedbirler ne kadar hükümet tarafından devlet tarafından alınsa da vatandaşların 

bu kurallara uyması gerekiyor. Bunlar çok önemli, çünkü bulaş yoğunluğu arttıkça bizim 

hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız bütün hepsinde doluluk oranları yukarıya çıkmakta ve 

öyle bir duruma geliyor ki bunu biz daha önce duyuyorduk. İşte Avrupa’daki bir çok ülkede 

hastalar arasında tercih yapılma noktasına kadar geliyor. Çünkü sağlık problemi çok büyük 

sıkıntı yaşıyor bu konuda. Sağlık personeli ona keza çok büyük sıkıntıda ki hepsine bin kere 

Allah razı olsun. 
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       Yani bütün haklarını kat kat daha verilmesi tarafındayız, yanındayız hükümet tarafından, 

hatta onikibin tane sağlık personeli alıncaktı, bunun da biran evvel ivedilikle alınması 

gerekiyor.  

      Şöyle diyeyim mesela; bugün Bayram Başkan ‘ın yoğun bakıma alındı ve Bursa da biz 

yoğun bakım araştırması neticesinde bir tane yer zor bulabildik. Devlet kademesinde zaten 

yok, ne Fakülte de ne Şehir Hastanesinde ne başka bir yerde, ee bakıyorsunuz devlet açıklama 

yapıyor Sağlık Bakanı % 66, % 70 oranında doluluk var diyor ama Bursa mı acaba bundan 

çok etkilendi onu da bilmiyorum. İnanın bütün herkes bulaşı ortadan kaldırıp bunun için 

elinden gelecek ne varsa yapması gerekir. O yüzden ben en önemli konu bu ve bu toplantıyı 

da çok fazla uzatmadan bitirme tarafındayım, böyle toplantılarında başka bir şekilde 

çözümlenmesi gerektiği konusunda bir şekilde hareket edilmesi gerektiği kanaatindeyim.  

Hepinize teşekkür ederim, sağ olun.  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili:  Bizde size teşekkür ediyoruz. Değerli 

arkadaşlar, gerçekten çok yoğun yaşıyoruz, çok ciddi tehlikeyle karşı karşıyayız. Tabi kamu 

kurumlarının, devletimizin ve belediyemizin alacağı önlemler, yaptığı çalışmalarının yanında 

hepimize ayrı ayrı çok özel görevler düşüyor tüm yaşanan herkes elinden geldiğince, özellikle 

belirtilen işte maske, mesafe, hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Bununla ilgili çaba sarf 

etmemiz gerekir ve bunların sözde kalmaması gerekir. 

        Şimdi geçtiğimiz günlerde de şöyle aramızda da bir konuşma geçti. Tabi yasal sürecini 

tam bilmiyorum ama olmayabilir. Belki de biz Ocak Ay’ından itibaren meclis çalışmalarımızı 

da Online olarak yapmayı deneyebiliriz. Hani kararları değil ama özellikle bazı görüşmeleri, 

bazı maddelerimizi Online yapabilmenin alt yapısı konusunda çalışma başlatmayı düşünüyor 

belediyemiz, eğer istendiği şekilde olursa belki bu süreçte bu toplantıyı hiç yapmamak yerine 

Online olarak da yapabiliriz.   

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım, 

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Buyurun,  

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, COVİD sürecinde 

Belediyemiz tarafından Sağlık çalışanlarımız için bir Otel, Otel’in belli bir kısmı ayarlanmıştı. 

Orada dinlenmeleri, ihtiyaçlarını görmeleri ve evleriyle olan bulaş riskini ortadan kaldırmaları 

noktasında malumunuz Hekimlerimize ve Sağlık çalışanımıza böyle bir jest yapılmıştı. Böyle 

bir imkan sağlanmıştı. Biz Sözlü Önerge olarak bunun tekrarlanması konusunda Sağlık 

çalışanlarımıza hem de moral desteği hem de fiziki şartlarının ve yaşam şartlarının daha 

rahatlatılması konusunda bir fayda ve katkı adına bunu yeniden teklif ve arz ediyoruz.   

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Teşekkür ederiz. Şimdi yazılı önergemiz kaç 

tane var?  

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: 6,    

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: 6 önergemiz var, Ercan Bey’in ve Sedat 

AKKUŞ ‘un önergelerini sözlü ilave önergelerini de gündeme alıp,  

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Yok, 

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Efendim,  

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Sedat AKKUŞ ‘un zaten yazılı önergesi,  

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Aynısı tamam,  

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sözlü değil, yazılı verdim. Gündeme çekip bugün 

görüşülmesi……  

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Önergelerimizi 6 tane yazılı, Sedat senin yazılı 

da vermişsiniz herhalde değil mi? O zaman şöyle söyleyeyim. 6 tane yazılı ve 1 sözlü 

önergemizi gündemimize alıp, ilgili komisyonlarımıza ve müdürlüklerimize gönderilmesini 

oylarınıza sunmak istiyorum öncelikle. Kabul Edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir. 
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      Şimdi gündemimize geçelim, eğer bunu tekrardan Sedat ‘ın önergesini toplantının sonuna 

doğru tekrardan gündemimize almayı düşünüyorum hani konuşun, beraberce karar veriyorsak 

bunu tekrar burdan tartışabiliriz. Ama şunu özellikle istiyoruz ki belirlenen çalışma, kamuda 

çalışma saatlerinin saat 16:00 da tamamlanmasını belki uymak zorunda değiliz ama 

belediyemiz çalışanlarının bundan fazla etkilenmemesi için 16:00 ‘ya kadar toplantıyı 

bitirebilirsek iyi olur. Bundan sonra yapacağımız ikinci toplantımızı da 14:00 – 16:00 

olmasını önermek istiyoruz, eğer uygun görürseniz.  

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Başkanım başlayalım mı?    

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Şimdi tekliflere geçiyoruz dairelerden gelen 

tekliflerimize, birinci maddemiz.   

    --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Dr. Ziya 

Kaya   Mahallesi, 666 ada, 304 parsel numaralı 185,00 yüzölçümlü  arsa  vasıflı yerin imar 

uygulamasında yolda kaldığından,  taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili yazısı.  

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Bu teklifin Plan ve Bütçe Komisyonunda 

görüşülmesini oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul Edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle Plan ve 

Bütçe Komisyonumuza havale edilmiştir. 

    --Meclis Üyesi: Başkanım toplu olarak havale edebiliriz,  

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım…… 

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Peki,  

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bunların toplu olarak hangi komisyonlara 

göndereceğinizi söylerseniz,  

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Gündem herkeste var,   

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet, herkeste var.  

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Bana da gelmişti. 2. Maddemiz, 1/2 ‘si, 1/3’ü, 

1/4’ü, 1/5 ‘i Plan ve Bütçe Komisyonuna,  

    --Meclis Üyesi: ………….. 

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Peki. Bu 1/2 ‘si, 1/3’ü, 1/4’ü, 1/5 ‘i 

maddelerinin okunmuş olarak oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul Edenler? Etmeyenler? 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesini oylarınıza sunmak 

istiyorum. Kabul Edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

       1/6, ‘sı, 1/7 ‘si, 1/8 ‘i, 1/9’u, 1/10 ‘u bu maddelerimizin okunmuş olaraktan sayılmasını 

oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul Edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bu 

maddelerimizin 1/6, ‘sı, 1/7 ‘si, 1/8 ‘i, 1/9’u, 1/10 ‘u İmar Komisyonumuzda görüşülmesini 

oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul Edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 1/11;  

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Özel Kalem Müdürlüğü’nün, Hissedarı olduğumuz Aksa 

Gemlik Doğalgaz A.Ş.’nin Genel Kurul toplantısına katılmaya, gündemdeki maddelere ilişkin 

oy kullanmaya, teklifte bulunmaya, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday göstermeye,  Yönetim 

Kurulu Üyeliğine seçilmeye,  gerekli belgeleri imzalamaya benzer konularda Belediyemizi  

temsil etmek üzere  Belediye Başkanına  yetki verilmesi ile ilgili yazısı.  

    --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Biz bu gündem maddesinin Belediye 

Başkanımıza yetki verilmesini veya gidemediği süreçte de bir başka arkadaşımıza meclis 

üyesi görevlendirilmesi konusunu düzelterek oylarınıza sunmak istiyorum. Bu konuda görüş 

bildirmek isteyen var mı arkadaşlar?  

   --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Direk oylayın Başkanım,  

   --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Tamam, görüş yoksa oylarınıza sunmak 

istiyorum. Kabul Edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 1/12. 
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        1/12. Madde ve 1/13. Bu iki Maddeyi okunmuş sayılmasını oylarınıza sunmak istiyorum. 

Kabul Edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 1/12 Hukuk Komisyonuna,  1/13 

Hukuk Komisyonuna görüşülmesini oylarınıza sunmak istiyoruz. Kabul Edenler? 

Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

        Bir Madde de Başkanımızın talebiyle direk gündeme alarak gelecek toplantımızda 

görüşülmesini istediler. O da şu; Ziraat Bankasının arkasındaki otopark alanının bedelsiz 

Gemlik Belediyesine devriyle ilgili meclis kararını otopark yasağında karşılanmak üzere 

düzeltme konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna görüşülerek bundan sonraki toplantımızda 

mecliste getirilmesini önermiştir. Bunu da meclis gündemimize almak istiyoruz Başkan 

yetkisiyle. Kabul Edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Başkanım bu konuda daha önce alınmış bir 

meclis kararı vardı.  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Komisyonumuzda görüşülerek, 

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Evet,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Komisyon raporunun da görüşülmesi. 

Raporlar maddesini gelecek toplantıda görüşülmesini talep ediyoruz.  

      --Meclis Üyesi: İkinci oturumda,  

      --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: İkinci oturumda evet, bu konuda farklı görüş 

var mı arkadaşlar, yoksa ikinci oturumumuzu Pazartesi günü Ay’ın kaçı oluyor.  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: 7 ‘si,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: 7 Aralık’ta, Saat 14:00 – 16:00 arası yapmayı, 

16:00 uzayabilir tabi ki ama 14:00 de başlamasını oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul 

Edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım 14:00 de dışarda yapalım hava güzelse,    

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Efendim,  

     --Meclis Üyesi: …………. 

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Arkadaşlarımızın önerisi şöyle; eğer uygunsa 

dışarda,     

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet, 

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili:  Isınma şartlarını da sağlayabilirsek eğer biz 

ısıtıcılarla dış ortamda da yapabiliriz.  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Güzel olur,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili:  Eğer hava şartlarımız müsait olursa,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım yani kıyafetimizi oraya göre 

ayarlarsak bence bir sakınca olmaz.   

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili:  Tamam,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani açık alanda yapmış oluruz,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili:  Sedat AKKUŞ arkadaşımızın, buyurun 

Zeynep Başkan;  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkan ………………….……….  ilgili 

konu olduğu için sizin ve Alpaslan EKER ‘in de katılmasını öneriyorum. 

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Nasıl?    

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Hukuk Komisyon toplantısına 1/12 ‘si için 

Elektrik Mühendisi olduğunuz için siz, Makine Mühendisi olduğu için Alpaslan EKER ‘in 

katılımını öneriyorum.  
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     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili:  Arkadaşlar onu da komisyonumuz getircek o 

zaman bize, 

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Tamam. 

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili:  Gelecek toplantımızda karara bağlamış 

oluruz.  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Tamam. 

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Önerge içerisinde.    

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Teşekkür ederim. 

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Buyurun Mahmut Bey’in bir sözü var, son söz.  

     --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Sayın Başkan bu dergi dağıtıldı. Çok 

beğendik. Devamını diliyoruz bu birinci sayısı. Bu birde kalmasın yalnız çok önemli bir belge 

olmuş. Ve bunun mümkünse mutlaka kurumlara dağıtılmasını rica ediyoruz. Bu böyle bizim 

belediyemizin içinde kalıp yok olmasın, kaybolmasın. Her kuruma Gemlik’te dağıtılsın, 

lütfen. 

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili:  Teşekkür ederiz.  

     --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi:  Maliyeti biraz olabilir ama çok önemli 

bir belge. Teşekkür ederiz belediyemize.  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Arkadaşlarımızdan haber geldi. Kurumlara ve 

kütüphanelere dağıtılıyormuş ve devamı da geleceğini dile getiriyorlar.  

       Sedat AKKUŞ ‘un bir önergesini gelecek toplantıda görüşmeyi bende istiyorum. Böyle 

talep ediyoruz. Gerçekten biraz uzayabilir Sedat, 

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Gelecek toplantıda,  

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Pazartesi günü,  

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Çok konu bıraktık Başkanım,   

     --Emir BİRGÜN 1.Meclis Başkan Vekili: Yok, çok konumuz yok. Sadecene yazılı 

şuanda 4, 5 madde, bide 5 önergemiz var. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar,  sağlıklı günler 

diliyorum herkese.  
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