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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 01 TEMMUZ 2022 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTI GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 

 

       TOPLANTIDA BULUNANLAR: Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili 

 

       ÜYELER: Mert DİMİLİ, Oğuz HANÇER, Ercan BARUTÇUOĞLU, Galip GÜR, Osman 

DURDU, Arzu KARATAŞ, Aydın BAYRAKTAR,  Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK,  Mehmet Şamil 

YİĞİT, Sedat AKKUŞ, Emrah KESKİNDEN, Şükran BEKAR, Songül ŞANLI,  Mahmut Kamil 

SOLAKSUBAŞI, Mustafa KAYNATMA, Elif ACAR YAŞAR, Fatih AYDIN, Rıdvan ÇAKMAK, 

Alpaslan EKER, Bülent ÇİÇEK, Tekin RAMA, Dursun YAVUZ, Nihat ÇETİN, Mehmet ÖKSÜZ, 

Mahir DAĞ, Sedat ÖZER, Bekir DÖĞER, Mehtap ÜNLÜ. 

 

        TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı 
Durmuş USLU  Ümit GÜLER   

 

      --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yaptı.  

 

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili : Yeterli sayımız bulunuyor değil mi?   

      --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: evet 

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili : Değerli Gemlikliler, Değerli Meclis Üyesi  

Arkadaşlarım, Belediyemizin Değerli Çalışanları, Belediye Başkanımız Mehmet Uğur SERTASLAN 

ve  Kendi adıma hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 

       Belediye Başkanımız 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaş  Bayramı etkinlikleri  nedeniyle 
bugün aramızda bulunamayacak. Etkinliklere katılım sağlıyor. Kendisinin selamını sizlere  iletmek  

istiyorum.    

           2019-2024 Gemlik Belediyesi çalışma döneminin   Temmuz Ay’ı meclis toplantısı 

birinci oturumunu açıyorum. Gruplar adına mazeretli olan arkadaşlarımız var mı arkadaşlar?  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Ak Parti grubu adına Ümit Güler arkadaşımız 

mazeretli  Şükran Hanım ve  Ercan  Abi yolda geliyorlar . 

      -- Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Peki Cumhuriyet Halk Partisi  

      --Meclis Üyesi:  Durmuş Uslu 

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Durmuş USLU,  Milliyetçi Hareket Partisi   

      --Meclis Üyesi:  Tam. 

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:   Partisi, İyi Parti ? 
      --Meclis Üyesi:  Tam. 

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Ümit GÜLER,  Durmuş USLU Mehmet Uğur 

SERTASLAN arkadaşlarımızın bugünkü toplantımızda mazeretli sayılmasını oylarınıza sunuyorum 

kabul edenler arkadaşlarım  oybirliği  kabul edilmiştir.  Diğer iki arkadaşımız toplantı süresine 

gelirlerse ve aramıza katılmış olacaklar.  Eğer gelmezlerse bir kez daha oylama yapacağız 

        1 Haziran 2022, 6 Haziran 2022 tarihli olağan meclis görüşme tutanaklarını okunmuş 

sayılmasını oylarınıza sunmak istiyorum.  Kabul edenler,  Kabul  etmeyenler  oybirliğiyle kabul 

edilmiştir.  

       Değerli arkadaşlar tutanaklarla ilgili yorumu olan,  düzeltme yapmak isteyen var mı? Yoksa 

tutanakları oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
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        Belediye başkanımızın bir talebini  sizlere iletmek  istiyorum. Gündem dışı konuşmaları 

dilerseniz bugün,  dilerseniz başkanımızın olduğu yani 5 Temmuz günü yapacağımız 2. oturumda 

yapabiliriz.  Bu konuda az önce iki parti grubu ile görüşmüştük. Onlar Salı günü olmasına iyi olur 
dediler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden arkadaşımız yoktu bu konuda ne diyorsun Sayın başkanım  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bugün sabah Kabotaj bayramında Uğur Başkan 

kendisi katılamıyacağını  Salı gününe şeyleri bırakacağını söylemişti bizlere  yani  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:ya Bugün de konuşabiliriz Salı günü de 

konuşabiliriz bu kararı hep beraber alalım ona göre şimdi bazen çünkü büyükşehirde biz yaşıyoruz 

Başkanın olmadığı toplantılarda ikinci oturumlarda gündem dışı konuları konuşmak başkana 

söylenecek olan sözler anlamında daha anlamlı oluyor. Ama bu kararı beraber alalım hep beraber  

--Meclis Üyesi: …………………………….. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: sorun yok Söz almak isteyen varsa gruplara söz 

hakkı verebiliriz  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: şöyle Biz salı gününe bırakabiliriz konuşmamızı 
önergeler ile alakalı bir şeyimiz olacak.  Sözlü bir önergemiz olacak.  Onu bir söylemek istiyorum. 

Çünkü ikinci oturumda önerge alamadığımız için şeylerimiz var. 

 --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Evet önergeler alabiliriz 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bu Evet AK Parti Grubu adına öncelikle 

Başkanımızı Değerli Meclisimizi Daire Müdürlerimizi, Kıymetli Gemlik  halkını  çok sevgi ve 

muhabbetle selamlıyoruz. Toplantımız hayırlara vesile olsun.  

 Sözlü önergemiz  malum biliyorsunuz Üniversite sınavlarına giren öğrencilerimiz ve 

evlatlarımız için üniversiteyi kazanmış ve Gemlik'te ikamet eden öğrencilere otobüs biletleri bizden 

diye bir sosyal yardımlaşmada bir kampanya bir çalışma yapılabilir mi?  Bize üniversite kazandı yeri 

ve şeyini gösterdiği takdirde sadece önerge olarak çalışılmasını istiyorum. 
 --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Önergenizi  anladık.  Yazı işlerimiz kayıt 

ediyor.  Diğer önergelerle birlikte    

 --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: sözlü önerge olarak  

 --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Müdürlüklerimize  ve  komisyonlarımıza 

havale ederiz.   

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Evet sözlü önerge olarak kazandığı yeri gösteren 

Gemlik'te ikamet eden  kardeşlerimize 

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

 --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  arkadaşlarımıza   bizdende böyle bir şeyimiz 

olsun diyelim. Teşekkür ederim.  

 --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Tamam.Teşekkürle  Başka var mı arkadaşlar 
sözlü önergesi olan.  gündem dışı ayrıca önergeler alalım bizde kaç önerge var şu anda 6 tane 

arkadaşlar değerli arkadaşlarım.  

 --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: Sayın Başkan Değerli Meclis Üyeleri herkesi saygıyla 

selamlıyorum.  Bizimde bir önergemiz var. Fevziye Köyü Fevziye Mahallesi ile ilgili 10 Aralık 2018 

tarihinde  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Değerli arkadaşlar Alparslan arkadaşımızı 

dinlersek önergesini duyabileceğiz yoksa anlaşılmıyor 

 --Alpaslan EKER Meclis Üyesi: 10 Aralık 2018 tarihinde Fevziye Köyü ile alakalı Meclise  

bir  gündem maddesi gelmiş ve bu onaylanmış.  Bu şu biliyorsunuz  Fevziye Köyü hayvancılıkla 

uğraşan bir köyümüz. Burda süthane  ihtiyacı var ve bu taleple meclisten oybirliğiyle geçmiş 
2018'de şu anda da köylü bununla alakalı ciddi talepleri var.  Biz bu alınan meclis kararının proje 
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filanda hazırlanmış. Bu meclis kararının bir an önce gerçekleşmesini  ve oraya bir süthane 

yapılmasını talep ediyoruz. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: alınan meclis kararının uygulanması yönünde  
söz önerge vermiş oluyorsunuz Tamam anlaşıldı.  

 Kaç yazılı önergilemiz oldu. 6 yazılı 2 sözlü önergemiz var. Bu önergelerimizin 

gündemimize 

--Alpaslan EKER Meclis Üyesi:…. 
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  6 yazılı bir sözlü önergemiz var. Bu 

önergelerimizi gündemimiz alarak ilgili müdürlüklerimize ve ilgili komisyonlarımıza havalesini 

oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul eden arkadaşlarımız, etmeyen arkadaşlarımız, oybirliğiyle kabul 

edilmiştir.  

1. maddemiz teklifler maddesiyle Pardon gündem dışı konuşma söz almak isteyen Buyurun 

Osman Bey  

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: başkanım bizde ikinci oturumda  Başkan varken 
sorduğumuz  sorulara cevap versin diye biz de ikinci oturumda  konuşacağız.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Peki Buyurun Osman Bey  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Değerli Meclis Başkan Vekilimiz, Kıymetli Meclis Üyesi 

Arkadaşlarım, Değerli Hazirun, Hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına saygı ile 

selamlıyorum. 

 Evet 1. oturumda sözlü alma sebebimiz Sayın başkanım olmaması Dolayısıyla ikinci 

oturumu yapalım dediler ama ben daha ziyade Belediye Meclisi'ne yönelik bir konuyu gündeme 

getirmek istiyorum başkanımıza alakalı hususuda   ikinci oturumda tekrar icab ederse söz almak 

talep edeceğim. 

 Değerli arkadaşlar 2008 yılında Gemlik Belediye Başkanlığı Belediye Encümeni Gemliği 
çok yakından ilgilendiren yaklaşık 914.181 metrekarelik bir arazi ile alakalı yapılmış olan bir imar 

planı ve beraberinde 18 uygulamasına  ilişkin bir konuyla alakalı söz almak  ihtiyacını hissettim. 

 Kısaca hikayeyi bir  özetlemek istiyorum arkadaşlar.  Azot fabrikası olarak bilinen daha 

önceden kamuya ait olan 914181 metrekarelik içerisinde arazisi olan ve  o gün Gemlik Belediyesi 

tarafından yapılan şimdi öncelikle buranın vasfı neymiş arkadaşlar 2008 yılında 3000 metre 161000 

metre 429000 metrekare 145000 metrekare ve 626000 metrekare ve 443000 metrekare olan bir alanın 

tamamı 913000 metrekare, 913000 metrekarelik bir otlak  arazi burası. otlak tarla yani  arsa  değil.  

peki ne  olmuş 2008 yılında. Kamudan,  Yıldırım Holding tarafından alınan ve Gemlik 

Belediyesi'ne de plan değişikliği Pardon plan talebiyle başvurmuşlar yani ne demiş  vatandaş benim 

913000 metrekare Otlak arazim var, tarlam var. Bu 913000 metrekare bu tarlayı ben plan yapmak 

istiyorum demiş. Bununla alakalı plan yapılmış ve beraberinde Tabii ki bu 18 uygulaması   yapılmış. 
Bu 18 uygulaması yapılınca  genelde  ne yapılır bir yere  tarla filan  yapılırsa  beraberinde 18 

uygulaması nedir?     Düzenleme ortaklık payı oluşur orda.  Yani Kamu yararı için  bir  ortaklık 

payı oluşur. ve kar payı kalır. Ancak malesef görmekteyiz ki  burdan sıfır terk alınmış hiç terk 

alınmamış.  Peki niçin 18 uygulaması yapılmış.  Tabiatıyla ve zorunluklu olarak cins değişikliği 

için yapılmış. Yani otlak araziden tarladan arsaya dönüşmüş.  bunun için 18 uygulaması yapılmış. 

Bunun zaten sonuçlarıyla  birlikte görmekteyiz ve çok enteresan ki o gün kü alınan encümen 

kararında  her ne hikmetse Belediye Başkanı yok.  Belediyenin daimi encümen üyesi olan bir daire 

müdürü yok.  Belediyenin o günkü encümen üyesi olan  bir siyasi tecrübeli arkadaşımız yok. her ne 

hikmetse 5 kişilik encümenden 3 tanesi yok başkan dahil.  Bunlar tamamen manidar ve anlamlı 

arkadaşlar.  Bu konu kamuoyunu ciddi ilgilendirdi. Ciddi  rahatsız etti.  Bizde o tarihte  sonraki 
süreçte 2017 yılında o günün İlçe başkanı olan ve bugünün Belediye Başkanı olan Sayın Uğur 

SERTASLAN ilçe başkanı ve Ben Milliyetçi Hareket Partisi Ilçe Başkanı Ve Meclis Grubu ve 
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Meclis Grubu müştereken Idare Mahkemesi'nde 2008 yılında yapılan 

otlak  913000 metrekarelik bir alanın arsa yapılmış olmasına ve burada haksız bir kazanç bir kamu 

zararı oluştuğu gerekçesiyle itiraz etmiştik ve bu davayı duruşmalı talep etmiştik duruşmalı davada o 
gün belediyeyi temsilen Ahmet AVCI katılmıştı bu isme dikkat edin. Kafamızda kalsın oraya 

geleceğim. Peki neydi bizim talebimiz arkadaşlar şurası 913000 metrekarelik alanın bir göstergesi 

bahse konu alan şurası 112 dönümlük 112 dönümlük bir arsa yani 18 sonrası oluşmuş 913000 

metrekarede oluşmuş yani 112000 metrekarelik bir parsel oluşturmuşlar. Ama maalesef bu parsel 

oluşmuş ama bu yolsuz 1 parsel planlı alanlar mekansal yönetmeliğine göre yolsuz parsel 

oluşturulamaz. Peki ne için o gün yol yapmamışlar bu parsele.  o parsele yapılacak olan yolu terk 

etmemek için  o gün yol dahi yapmamışlar. Yani bir şey diyorum o gün yapılan uygulamada 112 

dönümlük parsele yol dahi yapmamışlar. Neden, çünkü parselde yol yapsa planda onu  terk etmesi  

lazım.  Onu terk  etmemek için dahi  bu bence şeytanlığı  düşünmüşler yani.  ama ne oldu yanlış 

hesap her yerden döner Bizim yaptığımız müştereken Cumhuriyet Halk Partisiyle  müşterek 

çalışmamızda gördük ki bu uygulamada Bu plan değişikliğinde Pardon bu planda Yolsuz bir parsel 
var.  Burdan hareketle biz İdare Mahkemesine bu planın ve Bu uygulamanın iptali için dava açmıştık 

ama ne olduysa İdare Mahkemesi dava açma belediye aleyhine dava açma ehliyeti belediye 

başkanına aittir.  Dolayısıyla bizi taraf sıfatından dolayı reddetti tamam.  Sene geldi 2018.  Biz 

2017 Dava açtık niçin şu yolsuz parselin plana aykırı ve kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle peki  

2018'e ne olmuş gene bir encümen kararı gene o günün Belediye Başkanı yok gene  günün  

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet AVCI’nın  imzası var. Ben kendisine sordum. O günkü 

duruşmada davayı Sen de katıldın Biz o gün yapılan haksız kazanç ve kamu zararına karşı açtığımız 

davada bu parselin yolsuz olduğunu ve kanuna aykırı olduğunu buna gerekçe olarak da bu planın Bu 

uygulamanın iptal edilmesi gerektiğini söyledik. Ama siz 18 uygulaması ile ne yapmışsınız bugün 

meclis gündeminde olan ama orada bir firmanın açtığı dava sonucunda gene yanlış hesap 
mahkemeden döndü ne yapmışlar arkadaşlar 2018 yılında şu yolsuz parseli şuraya yollu hale 

getirmişler bu encümen kararında kimin imzası var Ahmet AVCI’nın imzası var.  Haberim yok 

diyor.  ne için  belediye başkanın imzası yok orada da şeytanlık var. Ama ne oldu arkadaşlar bu 

2018 yılında yapılan Şurdaki plan değişikliği burayı  da kapsamış yani şu yolsuz parseli de  

kapsamış  ve şu yolsuz parseli buraya yollu hale getirmiş neden  o gün planın  iptal gerekçesi olan 

tam kanunsuzluk olan o parsel uygulamasının iptal gerecekçesini ortadan   kaldırmak  için 

yapmışlar.  Ama Allah'ın takdiri büyük ki ne oldu bugün o gün yapılan kavşak planı iptal oldu Biz 

bu konuya bir Münferit Şuradaki kavşak değişikliği plan değişikliği olarak bakamayız   Sayın 

Meclis Üyesi Arkadaşlar burada yapılan plan değişikliği şuranın tamamını kapsamıştır şu Yolsuz 

parseli de yollu hale getirmişlerdir.  Burda bir vatandaşın arsasını tarlasını arsa yaparken 100 

metrelik arsasının %45'ini yani 45 metresini alırken o günün Yıldırım Holdingin sahibi biz bu davayı 
açtık diye biz Ticaret yapıyoruz bizim araçlarımıza talimat verdi Dedi ki Gemport Liman da 

giremezler dedi.  Sonra ben Kendisini aradım rahmetli oldu rahmetle analım dedim ki  biz  siyasi 

partiyiz.  muhalefet partisiyiz  kamu yararını gözetmek durumundayız. Burda Gemlik Belediyesi bir 

vatandaşın tarlasına plan yaparken vatandaşın %40 yerini kamu yararına alırken Yıldırım Holding  

913.000 metrekarelik bir arazisinde  otlak  araziyi arsa yaparken yüzde 2.9 zayiat alması hak mıdır 

dedim ve biz bunu dava konusu yapmışız yanlış mı yapmışız dedim. doğru yapmışsınız. Doğru 

yaptık tabi. Ama dedi serbest bölge arazisini  biz terk ettik dedi.  Hayır serbest bölge arazisini azot 

devletteyken terk etti  siz terk  etmediniz. Bugün hepimizin Tarihi Sorumluluğu var arkadaşlar 

geçmişte Gemport hisseleri satıldı biz buna itiraz ettik bir meclis üyesi arkadaşımızın dahi  oyu Aksi 

halde kullanılsaydı bugün Gemliğin  değeri orada kalmış olacaktı bir oy deyip geçmeyin lütfen aynı 
şekilde yargıya taşıdık 5 Danıştay üyesinin ikisi bizi haklı buldu biri da haklı bu saydı Gemport satışı 

bugün iptal olmuş olacaktı   Ben yine Mehmet Yıldırıma o gün sordum CHP grubu ile beraber gittik 
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dedim ki Mehmet Bey siz belediye başkanı olsanız bu hisse Gemlik Belediyesinde olsa satar mısınız 

dedim vallahi satmam dedi.  satıldı oldu tamam. Eğer o gün satılan değer bugün Gemlik 

Belediyesi'nin tasarrufunda olmuş olsaydı bugün Biz 5 mahallenin dönüşümü gözü kapalı yapardık 
tereddütsüz yapardık bunları niye söylüyorum Gemlliğin kaynaklarını Lütfen doğru kullanalım bu 

arazide Gemliknin her bir vatandaşın hakkı vardır Bu arazide kamunun hakkı vardır onun için geri 

dönüyor arkadaşlar burada kullanacağımız oy çok önemli buna sadece spesifik olarak bakmamalıyız 

burda otlak arazisi ne plan yapılan ilgililer Gemlik Belediyesine gerekli olan zayiat bedelini 

ödemeliler Gemlik Belediyesi de burdan elde etmiş olduğu zaiyat bedeliyle kentin dönüşümüne 

hizmet etmeliler diye düşünüyorum teşekkür ederim.   

--Galip GÜR Meclis Üyesi:  Başkanım bir soru sorabilir miyim  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:   Galip bey bir dakika  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: ---------- Bildiğim kadarıyla 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Bitirsin 

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yani ben bu aşamada  
       --Galip GÜR Meclis Üyesi:  bitiriyor sorabilir miyim? 

  --Osman DURDU Meclis Üyesi: Estağfurulllah  

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

       --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Şimdi benim bildiğim kadarıyla tüm grupları Bu firma gezdi 

acaba orada Çünkü bize gelmedi bilmiyorum ne konuşulduğunu Bu konu ile ilgili   

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bizede sonradan geldi zaten 

      --Galip GÜR Meclis Üyesi:  Ama diğer gruplara geldi yani o konuda bilgi alabilir miyim ne 

anlatıyor bu konu ile ilgili 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yani bu tabi  ilçe başkanlığına geldi yani  ilçe başkanlığı 

bunu şey yaptı. Benim  şahsen hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur 
      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Sözünüz  bitti mi Osman Bey 

      --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Tamamlıcam  

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: teşekkürler pardon.  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: arkadaşlar denilen şu ki bunu diğer sayın başkan hakikaten 

konuyu yakalayamıyor ama konu çok nettir arkadaşlar Şu sarı ile çizgili olan o gün dava konusu olan 

112000 metrekare arsa budur ve yolsuz ve  cephesizdir 2018 yılında Ahmet AVCI’nin başkanlığında 

yapılan alınan kararda şurası cepheli hale getirilmiştir ve gene oradaki bir firmanın açmış olduğu 

dava sonucunda Bu plan iptal olmuştur kavşak planı.  Ama bu kavşak planı yapılırken bu cephesiz 

parsel cepheli hale  getirilmiştir kaldı ki bu plan değişikliği de şu parselin hiçbir alakası yok. 

Teşekkür ederim.  

      --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Osman Bey biz de size gündem dışı bilgilendirme 
yaptığınız için teşekkür ederiz size 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sağolun  

     --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Bu Konu meclis gündemine geldiğinde 

arkadaşlarımız bu konuda önce komisyonumuz sonra meclisimiz gereken çalışmaları yapacaktır 

ülkemiz  hukuk devleti hukuk devlentinde de hukuka uygun olmayan   Kamunun çıkarına uygun 

olmayan hiçbir kararı ne yargımız onaylar nede meclisimiz onaylar diye  düşünüyoruz.  Başka söz  

almak isteyen  gündem dışı gruplar önce söz vermek istiyorum   buyurun Sedat Bey 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sevgili başkan vekilimiz kıymetli meclis üyeleri değerli 

katılımcılar Ben de IYI Parti grubu adına Öncelikle hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum 

Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Osman DURDU ya ayrıntılı verdiği kıymetli bilgiler için 
teşekkür ediyorum burada tabii o dönemin Belediye Başkanı özellikle Belediye Başkan Yardımcısı 

Ahmet AVCI'nın adı sıkça geçti o dönem bu görevi yürüten AK Partili Arkadaşlar şu anda da 
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buradalar bu konu ile ilgili onlardan da özellikle bilgi rica edeceğim Toplantımız hayırlara vesile 

olsun 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Teşekkür ederiz  Cumhuriyet Halk Partisi grubu 
adına var mı söz almak isteyen   Adalet ve Kalkınma Partisi Ercan Bey  

--Ercan  BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkan vekilim çok değerli meclis üyesi 

arkadaşlar değerli Belediye çalışanları müdürlerimiz ve  memurlarımız bütün Emekçilerimiz değerli 

basın mensupları ve bütün Gemlik halkını şahsım ve Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına saygıyla 

selamlıyorum Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.     

Değerli arkadaşlar benim gündem dışı söz almakta ki  durumum tabi bu Konuşulanlar da 

muhataplar o günkü encümen üyeleri ve burda aramızda değil o yüzden ben onlar adına Ne o konu ile 

ilgili bilgi sahibiyim ne de o konuda  onlar adına bir konuşma ve cevap verme durumunda değilim 

benim konuşacağım konu şu  malum Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Yarın 

Bursa'ya bir açılışlar ve halka hitap  için geliyor bütün arkadaşlarımızı bütün meclis üyelerimizi 

değerli şahsınızda ve bütün Gemlik halkını Cumhurbaşkanımızın programına ve onu dinlemeye davet 
ediyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Teşekkür ederiz Sayın   Ercan bey  başka söz 

almak isteyen  Mahmut Bey buyurun mikrofon verir misiniz  

--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: Sayın Başkan Ben gelecek toplantıda 

maalesef bulunamayacağım onun için bir Festival ile ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Bu 

raporların içinde var festival ile alakalı düzenlenmiş bir rapor var. Fakat  buradan anladığım benim 

tekrar geç kalıyoruz biz hala yani bir program üzerinden konuşmamız gerekirken şeyin üzerinden 

konuşuruz kimin ne  para harcayacağını daha belirlemeye çalışıyoruz Bu rapor öyle  bu rapor öyle 

Bunun arkasında varmıydı birşey  bilgi var mı? bize ulaşmadı yani bununla alakalı  lütfen  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:Parti gruplarında  vardır sana 
--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: program yok gelen  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: program oluşmamış olabir hala  

--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi:  yalnız işte 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Temmuz Ağustos  2 ay var  

--Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi: oluşmayınca geç kalıyoruz geç kalınca da 

biz bugün buraya Keşke üzerimizde 7. Gemlik zeytin Festivali yazan birer elbise giyseydik onun 

afişleri olsaydı Bence bir şeye başlamış olurduk Gene geç kalıyoruz Maalesef öyle görüyorum 

İnşallah yanılıyorumdur teşekkür ediyorum.  

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

hatırlatmanızda iyi oldu salı günkü  Meclis toplantımızda bu konuyu tekrardan tartışırız  

Başka söz yoksa arkadaşlar teklifler  maddemiz var birinci  maddemiz 6 tane günden 
maddemiz var bunun birebir  

Bursa Kültür Turizm ve tanıtma Birlik meclisinin 2 asıl 1 yedek meclis üyesinin belirlenmesi 

bu konuda bugün bunu görüşebiliriz karara bağlayabiliriz oylayabiliriz  Detay başka bilgi var mı 

burda Eğer yok ise Parti  gruplar Efendim 

--Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Başkanım Birlikten gelen yazıda 2 asil  bir yedek 

üye  talep ediyor onun seçimini yapıyoruz. Açık oylamayla  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Meclis üyelerimiz arasından 2 asıl bir yedek üye 

seçmek istiyoruz  açık oylamayla olacak.  Var mı arkadaşlar adaylarımız buyurun Arzu hanım 

--Arzu KARATAŞ Meclis Üyesi:  Asıl olarak  Tekin RAMA, Emir BİRGÜN  yedek 

olarakta  Mahir DAĞ  Öneriyoruz  
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: başka var mı arkadaşlar yoksa oylarınıza sunmak  

istiyorum  
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--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım var   

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Buyrun  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Meclis gündemimizde olan bu madde de 
Büyükşehir Turizm  komisyonu için Birliği için, iki  Asıl   1 yedekten   asıl  olarak Ercan 

BARUTÇUOĞLU  ve  Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI’nı  yedek olarakta  Elif  ACAR 

YAŞAR’ı öneriyoruz   

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Peki  şimdi öncelikle asıl değil asıl bu çok 

önemli Çünkü yedeklerde asıl iki Grup önerimiz var birlikte  buyurun 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI’nı ve Ercan 

BARUTÇUOĞLU asıl üyeliklere yedek üyeliklere de Alif ACAR YAŞAR  hanım efendiyi  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: açık oylama yapacağız başka aday var mı 

arkadaşlar olmak isteyen ........isimleri liste halinde oylamak istiyorum kabul ediyor musunuz öyle 

oylamak  istiyorum. İki grup adayı var teker teker mi yapalım Yoksa liste  halinde mi?  

--Meclis Üyesi:  
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: liste halinde tamam. Okur musunuz birinci   

grup isimleri Arzu Hanımın önerdikleri.  

--Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Asıl üyeler   Tekin RAMA, Emir BİRGÜN  yedek 

olarakta  Mahir DAĞ 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: kabul edenler arkadaşlar  oy sayısı sadece  

sayar mısınız  

--Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü:17 başkanım.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Diğer isimleri okur musunuz? 

       --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü:  Asıl  Üyeler Ercan BARUTÇUOĞLU  ve  

Mahmut SOLAKSUBAŞI’nı  yedek üye Elif  ACAR YAŞAR 
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: bu arkadaşlarımızı kabul edenler   oylarınıza 

sunmak  istiyorum sayar mısınız  Teşekkür ederim  arkadaşlar Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma 

Birliğine seçilen arkadaşlarımıza başarılar dilerim. 

 Tekrar sayabilir misiniz arkadaşlar hatalı sayım var gibi geldi  Bir daha oylama  yapmak 

istiyoruz. isimleri 11 mi 11 

--Meclis Üyesi: 17 

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: 17 arkadaşlar bizim sizin yok ki liste halinde bir 

öyle mi yapıldı bu oylama sonucunda bir grup arkadaşımız,17  bir grup arkadaşımızda   17  oy 

aldı. Sonuçta hepimiz Gemlikliyiz.  

 Değerli arkadaşlar 1'in ikisi, birin üçü, birin dördü, birin beşi ve  birin altıncı maddelerini   

tamam oy çokluğuyla  arkadaşlarımız  Tekin RAMA, Emir BİRGÜN  asıl, Mahir DAĞ yedek  üye 
olaraktan birliğimize seçilmiş oldular. 

 Dairelerimizin tekliflerini okunmuş sayılmasını oylarınıza  sunmak istiyorum Kabul edenler 

etmeyenler oybirliğiyle kabul edilmiştir 

1/2. maddesi okurmusun  

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi:  Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Ek Bütçe hazırlanması ile 

ilgili yazısı. 

Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Plan ve Bütçe  Komisyonuna  başka bir 

komisyon için  önerisi var mı başkanımızın özel ricası salı günkü gündeme kadar meclisimizin  

oturumuna kadar yetiştirilebilirsen iyi olacağını Büyükşehir meclisinde de onaylanması gerekiyor 

çünkü kabul edenler  Plan ve Bütçe Komisyonunu etmeyenler  oybirliği ile Kabul edilmiştir. 1/3. 
maddesi   
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--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün,  Gemlik Eğitimcileri 

Kültür ve Dayanışma Derneği  ile yapılan protokolün süresinin uzatılması talebi ile ilgili yazısı. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Protokolün süresi dolmuş  Arkadaşlar bunu da 
hukuk  komisyonunda görüşülmesini istiyoruz farklı  bir öneri   var mı yoksa  oylarınıza  

sunuyoruz kabul edenler etmeyenler oybilriği ile  kabul edilmiştir 1/4 

--Sedat ÖZER  Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Osmaniye 

Mahallesi 2684 ada 1 parsel (eski 405 ada 1 parsel) ,2684 ada 3 parsel (eski 405 ada 17 parsel) 2684 

ada (eski 405 ada 42 parsel) 2684 ada 2 parsel ( 405 ada 43 parsel) sayılı mezarlık olarak kullanılan 

taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d)  bendine istinaden Bursa 

Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri ile ilgili yazısı 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: bu maddemizinde  Plan  ve Bütçe 

komisyonunda görüşülmesi istiyoruz kabul edenler etmeyenler oybirliği ile  kabul edilmiştir 1/5 

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize 

ait olan, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 1237 ada 11 parselde bulunan taşınmazın  2886 
sayılı  Kamu İhale Kanunu’na göre  satışının yapılması ile ilgili yazısı. 

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: bu maddemiz de Plan Bütçe Komisyonuna başka 

farklı bir komisyon önerisi yoksa  oylarınıza sunuyorum  kabul edenler etmeyenler oybirliği ile 

Kabul edilmiştir. 1/6  

--Sedat ÖZER  Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Umurbey Merkez Avcılık 

ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği’ne tahsis edilen alanda İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline atış 

eğitimi verilebilmesi için  Umurbey Merkez  Avcılık ve Atıcılık  İhtisas Kulübü Derneği ile 

Belediyemiz arasında yapılan   protokole ek madde ilave edilmesi ile ilgili yazısı. 

       --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Bu maddemizi de Hukuk Komisyonumuzla    

Milli Eğitim Kültür ve Spor Komisyonumuzla ortak görüşmesini öneriyoruz kabul edenler 
etmeyenler oybirliği ile  kabul edilmiştir 

 --Meclis Üyesi: ………….. 

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

--Meclis Üyesi: ………… 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Emniyet Müdürlüğü'nün talebi bunu da Salı 

günkü meclisimize yetiştirilirse komisyon üyesi arkadaşlarımız iyi olacağını söyleniyor  

Değerli arkadaşlar aldığımız görüştüğümüz konuların Gemliğimiz  için ve yaşamlarımız için 

hayırlı olmasını dilekleri ile ikinci  oturumunuzu 5 Temmuz Salı günü saat 15:00'de yine  bu 

salonda yapacağız.  Hepinize iyi günler diliyorum  

 

 
 

 

         Mahir DAĞ 

         Katip Üye 

 Sedat ÖZER         

   Katip Üye 

     Emir BİRGÜN 

Meclis 1. Başkan Vekili 
  

 


