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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 05 EKİM  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,  

Sedat AKKUŞ, Emrah KESKİNDEN, Songül ŞANLI, Mustafa KAYNATMA, Elif ACAR YAŞAR, 

Rıdvan ÇAKMAK, Durmuş USLU, Alpaslan EKER,  Bülent ÇİÇEK, Tekin RAMA,  Nihat ÇETİN, 

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

 

       TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı  

                                                          ÜYELER: Mehmet Şamil YİĞİT, Şükran BEKAR, Mahmut Kamil 

SOLAKSUBAŞI, Fatih AYDIN, Dursun YAVUZ, Ümit GÜLER.  

 
            --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yapıldı. 

 

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

Değerli Gemlikliler, Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım,  Belediyemizin Değerli Çalışanları, Değerli 

sporcu kardeşlerimiz, çocuklarımız  ve aileleri. 

 Gemlik Belediyesi 2022 yılı Ekim Ay’ı Meclis  I. oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi 

sevgiyle saygıyla Belediye Başkanımız adına selamlıyoruz..  Başarılı bir toplantı olmasını diliyoruz.  

Hayırlı kararların alınmasını temenni ediyoruz.   

Açılışımızı yaptık gruplar adına mazeretli olan arkadaşlarımızı söyleyebilir misiniz?  

--Aydın BAYRAKTAR Meclis Üyesi:  Ak Parti Grubu adına   Şamil YİĞİT, Dursun YAVUZ, 
Ümit GÜLER   

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Peki  

--Aydın BAYRAKTAR Meclis Üyesi:  şehir dışındalar.   

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

--Meclis Üyesi: … 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: İYİ  Parti  

--Meclis Üyesi: … 

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

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Mehmet Uğur SERTASLAN 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanımız, 

Fatih AYDIN,  
--Galip GÜR Meclis Üyesi: Fatih AYDIN evet 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Cenazesi  dolayısıyla katılamadı.  İsmi dile 

getirilen arkadaşlarımızın  mazeretli   sayılmasını oylarınıza sunmak istiyorum arkadaşlar.  Kabul 

edenler,  etmeyenler oybirliği ile kabul edilmiştir.  

 Gündemimize geçerken  öncelikle 7 Eylül 2022 ve 12 Eylül 2022 tarihli Olağan Meclis  

görüşme tutanaklarının okunmuş sayılmasını oylarınıza sunmak istiyorum.  Kabul edenler, etmeyenler 

oybirliği ile kabul edilmiştir.   

Görüşme tutanakları ile ilgili düzeltilmesini istediğiniz herhangi bir  madde cümle kelime var mı 

arkadaşlar?  Yoksa kabulünü  oylarınıza sunmak istiyorum.  Kabul edenler, etmeyenler oybirliği ile 

kabul edilmiştir.   
 Misafirlerimiz var bu gün meclisimizde  Bosna Hersek’te yapılan  Judo  Balkan 

Şampiyonasında  ülkemizi temsil eden sporcularımız buradalar.   iki tane kızımız Bera ÇAKAL, 

Yağmur KIRDAR ve  eğitmenleri antrenörleri  İsmail YILDIZ  bunlar adına belediyemizin küçük 

hediyeleri olacak hem kendilerini kutlamak istiyoruz hem de başarılarının devam etmesini istiyoruz.   

Hem de kendilerinden gurur duyduk.  Guru duymaya da devam edeceğimizi  sanıyoruz bundan sonrada.   
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Öncelikle Ben İsmail YILDIZ Hocamızı  eğitmenimizi antrenörümüzü davet etmek istiyorum. 

İsmail YILDIZ  Hocamızın belgesini   teşekkür belgelerini  hediyelerini vermek üzere  İYİ Parti Grup 

sözcüsü   Sedat AKKUŞ’u  

 --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Bende hem  sporcularımızı hem de hocamızı Gemliğimize 
böyle bir  başarıyı  kazandırdıkları için tebrik ediyorum. İnşallah  daha nice başarıları Gemiliğimize 

getirirsiniz Hocam 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: İsmail Hocam Dile getirmek istediğiniz sözleriniz 

varsa mikrofon  sizin. Çok önemli misyonuz var.  Gençlerimiz çocuklarımız çok önemli onların  

özellikle sporla buluşmaları,  sporu sevdirilmesi bu sayının artırılması,  başarı tabiki çok önemli. ama 

bununda ne kadar fazla Gencimiz çocuğumuz spor yaparsa  bizler o kadar mutlu olacağız.  Teşekkür 

ediyoruz tekrardan Sizlere.  

--İsmail  YILDIZ Antrenör:  Benim öncelikle amacım  sokakla mücadele ben bunu net 

söyleyeyim.  Sokakla mücadele ederken  her türlü kötü alışkanlıkla  mücadele ederken  performans 

sporcusu yetiştirme konusunda da  elimizden gelen en iyisi yapmaya çalışıyoruz.  Bu manada  ben sporu  

bir masaya benzetirim.  Dörtlü saç ayağına benzetirim. antrenör tek başına yetmez. sporcu tek başına 
yetmez.  Aile tek başına yetmez. Siyaset   yada okul tek başına yetmez. Bu dörtlü saç ayağını bir araya   

gelirse her türlü kötü bağımlılıkla mücadelede  ve performans sporcusu yetiştirme konusunda Gemlik 

için söylüyorum. Biz Gemlikliyiz.  Herkes kendi evinin önünü  süpürmeli çok güzel işler yaparız.  Ben 

destek olan  Belediye Başkanımız başta olmak üzere, Durmuş Başkan olmak üzere, tüm destek olanlara  

teşekkür ediyorum Sağolun.    

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Biz teşekkür ediyoruz. Sporcumuz Bera ÇAKAL 

kendisi  U12  Balkan Şampiyonasında Balkan 2. olarak gümüş  madalya kazanarak Ülkemizi ve 

Gemliğimizi  ve Gençlerimizi temsil etti. Çocuklarımızı kendisini buraya davet ediyorum.  Ailesini bir 

sonraki  davetle çağıracağız.  Buyurun.  Bera’ya ödülünü vermek üzere de   Milliyetçi Hareket Partisi 

Grup Sözcüsü Osman DURDU’yu davet  ediyoruz.  
Bera sen bir şeyler söylemek istiyor musun kızım. Teşekkür ederiz. Başarının devamını dileriz.  

Yağmur KIRDAR U12  Balkan Şampiyonasında Balkan 2. ve  gümüş madalya alan bir  kızımız.   

Yağmur KIRDAR’ın ödülünü vermek üzere Adalet ve Kalkınma Partisinden Aydın BAYRAKTAR’ 

arkadaşımız burda Buyurun Aydın arkadaşım. Yağmur heyecanlısın gibi  Başarıların devamını diliyoruz 

Yağmurcum.  

 Şimdi  tabi az önce hocamızda dile getirdiği gibi  sporcularımızın yanında da ailelerinde 

teşekkür etmek  istiyoruz.   Uygun görürlerse Bera  ÇAKAL ev Yağmur KIRDAR’ın ailelerini de  

beraberce  buraya almak istiyoruz.  Kendilerine de teşekkür belgesini vermek üzere  Cumhuriyet Halk 

Partisi Grup Sözcüsü  Mert DİMİLİ’yi  davet ediyoruz.   

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Çocukların başarısında en büyük pay sahibi  tabi aileler. Onların 

başarısı için  fedakarlıkta bulunuyorlar.   Bizde elimizden geldiğince destek sağlamaya çalışıyoruz.  
Bundan sonra da  destek sağlamaya devam  edeceğiz.  Hepinizi tebrik ediyorum.  Başarılarınızın 

devamını diliyorum. Gemlik Belediyesi de  ülkemizin ilk kurulan belediyelerinden biri 1878  tarihinde 

kurulmuş.  Dolayısıyla bu başarılarla  marka  değerini Gemliğin yükseltiyorsunuz. İnşallah  bundan 

sonra  altın madalyalarla dönmüş olursunuz. hepinize teşekkür ediyoruz  tekrar.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Biz teşekkür  ediyoruz. Zeynep Başkan  Yağmur 

KIRDAR’ın ailesi için seni bekliyoruz.  

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Kırda Ailesi. Biz teşekkür ederiz.  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK  Meclis Üyesi:  Bende ailelerimizi kutluyorum.  Böyle başarılı 

çocuklar  yetiştirdikleri için.  Gemlik Belediyemizi Belediye Başkanımıza destekleri için teşekkür  

ediyorum. Durmuş Başkanıma sizlere de emekleriniz çok  büyük. Ama hepimizi görüyoruz çocuklar, 
genç kızlarımız  böyle biraz çekinik  duruyorlar ama.   bir müsabakanızı izledim.  Hiç böyle çekingen 

görünmüyorsunuz. orda bayağı deme yırtıcı. tebrik ediyorum tekrardan    

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  İsmail Hocamız, Durmuş Başkan sizlerle hep 

beraber fotoğraf için alabilir miyim.  Buyurun bizlerde girelim.  Meclis Üyelerimizden katılmak isteyen 

buyursunlar fotoğraf için.  
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Değerli arkadaşlar gündemimize başlamadan önce,  Belediyemiz kadrolarında iki görevlendirme 

oldu.  Mali İşlerden Sorunlu Başkan Yardımcılığımıza  Emine Aksel TÜMER  arkadaşımız atandı.  

Kendisi burdaysa,  merhaba demek istiyorsanız.  Sizi gerçeği herkes tanıyordur ama isterseniz kürsüyü 

kullanabilirsiniz.  Başarılar diliyoruz.  Faydalı olacağınıza inanıyoruz. Kutluyoruz kendisini.  
İsmail ÖZTÜRK  arkadaşımız  Mali İşler Müdürü oldu.  İsmail arkadaşımıza da başarılar 

diliyoruz. Faydalı olacağına inanıyoruz. 

Cengiz GÜNEŞ Başkanımız  Burda mısınız Cengiz Başkan  Teftiş Kurulu Müdürümüz olarak 

görevlendi.  Kendisine de başarılar diliyoruz. Bu işi gayet güzel yapacağından  eminiz.   

 Değerli arkadaşlar  gündemimize geçmeden  önce gündem dışı konuşma yapmak isteyen  

arkadaşımız bulunuyor mu?   Adalet  ve  Kalkınma Partisi Ercan   BARUTÇUOĞLU  buyurun. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Sayın Başkan, Değerli Divan, Sayın Meclis Üyeleri, 

Belediyemizin çok değerli çalışanları, emekçileri, Değerli Daire Müdürleri ve bizleri izleyen bütün  

Gemlik Halkını ve  Değerli Basın Mensupları, her ne kadar biz konuşurken  bizi çekmiyor galiba  ama  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Kim çekmiyor. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Kamere çekiyor mu bizi. Bazen konuşunlar  
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:   Ben takip edemiyorum herhalde  canlı yayın vardır 

şu anda öyle değil mi arkadaşlar.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:   Tamam çekiyorsa bazı izleyenlerin bana ifadesi var. 

yani konuşanların burda görülmesi daha münasip olur şeklinde  söyleyenler oldu. 

--Meclis Üyesi:…………………………. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: zum yapamıyorsunuz arkadaşlar   

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  yok aslında  bana göre şeyin burda olması daha 

mantıklı Kameranın  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Arkadan görüntü …….. o zaman.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: arkadaşlar bu taraftan konuştukları için   kimin 
konuştuğu da belli olmuyor.  her neyse o bir  teknik konu. onu arkadaşlar  bakarlar ve bütün Gemlik 

halkına  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Şu anda  görüyoruz biz sizi.  Ama tabiki hep 

beraber geniş acıda alıyor. zumla  yapabiliyorsa arkadaşlar  yapsınlar. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bu benim  değil bizi izleyenlerin bir takım ilettikleri 

konulardır. estağfurullah böyle bir şeyimiz yok. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Özür dilerim.  görüntü …….. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: evet evet işte o.  sorun o, 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:   ikinci bir kamera  daha olsun istiyorsunuz 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır kamera  

            --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: İkinci kameramız yok  Kemal  
--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Kameranın buraya alınması bence daha  mantıklı 

olur. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Emre arkadaşımız görevli arkadaşımız söz almak 

istiyorum: Buyurun  Emrecim.  

--Mustafa Emre ÖZGEN  Kemaracı: ……….………………… 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Kültür merkezimizin kendi kamerası yok mu?   

Sabit kamera yok yani.   

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: onun bir tanesini  buraya alsanız olmaz mı?  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:   Deniz Müdür buyurun. 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: teknik olarak soruyorum.  

--Deniz Engin ÇELİK Muhtarlıklar ve Halka İlişkiler Müdürü:……………..………. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:   Yok sabit kamera olmuş olsa  sonuçta burda 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: hareketli  kamera zaten o  buraya gelebilir o kamera. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:   Konserlerde veya diğer  başka etkinliklerde  de 

bunları sabit kameralarla çözebiliriz zaten. Onu bir çalışırsanız iyi olur.  öyle bir talep var.  Buyurun 

Ercan Başkan.  
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--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: evet tüm Gemlik Halkını bu vesileyle bizleri 

izleyenleri  selamların en güzeliyle   selamlıyorum. Allah’ın rahmeti ve bereketi   hepimizin üzerinde 

olsun. Allaha şükürler olsun böyle bir memlekette yaşıyoruz.  Böyle güzel bir memleketin insanıyız  ve 

etrafımız hemen kuzeyimizde savaş, güneyimizde terör faaliyetleri  bir yandan müttefik diyebildiğimiz  
ülkelerin bizleri açıtı edici bir takım hareketlerinin arasında istikrarını  koruyan ilerlemesine devam eden  

bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan iftihar  duyuyoruz. 

Evet arkadaşlar  bu ay biraz üzüntülü başladı.  Şöyle ki CHP çok Değerli İlçe Başkanı Şükrü 

AKSU Bey efendinin önce kaza haberiyle  üzüldük.  Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.  

Şahsım ve  Ak  Parti Grubu adına.  İnşallah bir şey yoktur, ciddi bir  sıkıntısı yoktur.  Geçmiş olsun 

diyoruz.  

 Yine önceki dönem Ak Parti İlçe  Başkanımızın Sayın Yaşar İSLAM’in abisi Abdulkadir 

İSLAM’ın vefat haberini aldık.   Bu günde defin ediliyor  İkindi namazına müteakiben.  Allah’tan 

rahmet diliyoruz.  

Yine  geçen dönem meclis üyemiz Emin KANTUR’un  muhterem yengesi yani abisi  Mehmet 

KANTUR’un eşi  değerli ablamızın vefatını da  üzüntüyle öğrendik. Cenabı Hak ve bütün 
ölmüşlerimize  rahmet eylesin. Bu kayıp ettiklerimize  ve bütün ölmüşlerimize de.  

Ve yine Kuzey Irak’ta gerek Suriye’de  Pençe Kilit operasyonlarında, Fırat Kalkan 

operasyonlarında şehit olan özel hareket polislerimize  ve astsubaylarımıza, uzman  Çavuşlarımıza   da   

ve tüm güvenlik personelimize de  Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. onlara bu suikastı yapanları da  

lanetliyorum.   Bunları destekleyen her kimse   onlarında hepsini lanetliyorum. Kim destekliyorsa, kim 

onlara alkış tutuyorsa, kim onları adam yerine koyuyorsa, böyle bir şey olmaz.  Bizim Memleketimizin 

verilecek bir tek  çakıl taşı yoktur.  Bir tanesinin tırnağı onların bin tanesinin  karşılığı gelmez.  O 

yüzden kayıp ettiğimiz şehitlerimize  Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz.    

Değerli arkadaşlar Gemlik TOKİ konutlarında bir   birkaç önemli konuyu arz edeceğim sonra  

Sizi bir davetle  davet edeceğim.  TOKİ konutların malum hastane altı TOKİ  konutlarının yol 
meselesini çözemedik. Burda orada oturan çok değerli  vatandaşlarımız sürekli bize    bunu gündeme 

getiriyorlar.  Bizde  burda onların tercümanı olarak  bir kez daha burda onu ben   burda gündeme 

getiriyorum arkadaşlar.  Bu yol  meselesini çözelim hep birlikte.   Nasıl çözülecek çözelim o şekilde.  

Çünkü hemen BUSKİ şantiyesinin o tarafından bir 200 metrelik yola bağlantısı   varken bu 

insanlar kat ve kat  bütün  binaların aralarından geçerek  hastanenin yoluna üst yola  bağlanmak ve o 

şekilde  ulaşımlarını sağlıyorlar ve hastane yolunda da  zaman zaman tehlikeli kazaya  ramak  kalmaktan  

kaza  haberleri geliyor bize. Tabi üzüntü duyuyoruz bundan.  Bu konuyu bir an evvel  bu ortak sorundur.  

Bunda bir siyaset gütmüyoruz. Bu vatandaşın sorunu olduğu için biz  bu vatandaşın sorunu gündeme 

getiriyoruz burda sadece. Ne yapılacak yapalım onu.  O konuyu çözelim arkadaşlar. Sizden birinci ricam 

bu. 

İkinci olarak şu anda TOKİ   Cihatlı konutları civarında Büyükşehir tarafından yol çalışmaları 
yapılıyor.  Daire Başkanlarımıza ve personele  teşekkür ediyoruz.  Orda çok ciddi bir emek ve gayret 

var. 

Birde evet 3. Etapla ilgili bir gelişme var mı?  bunla ilgili bir bilgi varsa onu rica ediyoruz. 

Çünkü Ordaki hak sahipleri de bize zaman zaman bunu soruyorlar ve bir konu daha geldi orayla ilgili  

daha evvel iskana açılmış ve şuanda  oturulan bölümlerde de  Lambalar, gece aydınlatma lambaları  

kesilmiş.  Bu niye kesildi bunu vatandaş bize illeti.  Bunu da burda gündeme getirmiş olayım.  Esas 

konumuz malum Ekim ayındayız.    Cumhuriyetimizin Kuruluşunu kutlayacağız.    99. yıl dönümü 

kutlayacağız.  Önümüzdeki yılda Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte kutlayacağız.  Cumhuriyet 

Bayramımızda Gemlik açısından ayrı bir önemi daha var arkadaşlar.  TOGG fabrikasının yerli milli 

TOGG fabrikamızın da açılışı da  o gün olacak inşallah.  Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle  Türkiyenin 
sanayide gözbebeği olan  yerli milli  otomobil fabrikasını inşallah  hep birlkte açacağız.  Bu coşkuya 

hepimizin iştirak edeceğini, Gemliğin iştirak edeceğini eminim ve şimdiden hayırlı olmasını Yüce 

Allah’tan temenni ediyorum.  

 Toplantımızın özellikle  Ben size bir selam getirmek istiyorum.  İlçe Başkanımız ve Dursun  

YAVUZ kardeşimiz  şu anda cenaze için Trabzon’da onların selamları var.  onuda iletmiş olayım.  

Hepinizi Saygıyla sevgiyle muhabbetle selamlıyorum toplantımızın hayırlara  vesile olsun.   
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--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:   Teşekkür   ederiz.  Sayın BARUTÇUOĞLU 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım özür dilerim.   

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:    tabi 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bir konu vardı onu unuttum. Şimdi zannedersem 
geldi abiler Kumladan gelen abiler.  Hoş geldiniz.  Arkadaşlar şimdi bir konuyu biz gündeme getirdik.  

İki Partinin ortak önergesiyle.  Kumlada önceki dönem yapımına başlanılan  Cami daha doğrusu mescit  

küçük bir yapı çünkü. 90 metrekare civarında herhalde   taban alanı var. Bunu belli bir noktaya kadar 

getirilmiş.  Projesini de zaten Belediyemizin çok değerli  Teknik ekibi tarafından çizilmiş.  Ruhsatlı ve 

ruhsat tarihi devam eden  bina şimdi buradaki   Çok değerli abilerimiz Kumladaki  orda ikamet eden 

büyüklerimiz emekli çoğu abilerimizin. Bu caminin bu mescidin tamamlanarak  ibadete geçmesini arzu 

ediyorlar.  Doğrusu bizde bu arzudayız. Bizde  dilekteyiz. Bizde  bu konu da elimizden gelen ne varsa  

onu yapmak için  burdayız. Ben  kendilerine hoş geldiniz diyorum.  Kendileri bir dernek kurma 

aşamasında demi abi . Evet evet dernekleri vasıtasıyla  bu yapıyı bitirmek ve bunu tamamlamak 

amacındalar.  Daha evvel  Değerli Başkan Yardımcımız Mert Beyle de  görüşmelerini yaptılar ve 

Dilekçelerini sundular deme Başkanım evet. Büyükşehir Belediyesine de verdiler dilekçelerini yani  hep 
birlikte bu yarım kalmış    yapıyı ve ibadet amacıyla  yapılmış mescit inşaatını hep birlikte  inşallah 

hizmete açalım diyorum.  temennimi ifade ederek  huzurlarınızdan ayrılıyorum.  hayırlı günler 

diliyorum.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Teşekkür ederim. Sayın BARUTÇUOĞLU  

Milliyetçi Hareket Partisi  Osman DURDU  

--Osman Durdu Meclis Üyesi:  Sayın Başkan Değerli Divan, Kıymetli Meclis Üyesi  

Arkadaşlarım hepinizi şahsım ve Milliyetçi Harekât Partisi adına en kalbi duygularımla  selamlıyorum. 

Oturumumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.  

Ben sözlerime başlamadan önce üzüntüyle duyduğumuz  Cumhuriyet  Halk Partisi İlçe 

Başkanımızın geçirmiş olduğu  trafik kazasından dolayı  çok şükür bir can kaybın olmadı buna en 
azından sevindik.  Ailesine ve tüm sevdiklerine geçmiş olsun  dileklerimi iletmek istiyorum.   

Geçiş dönem Adalet ve Kalkınma Partisi  İlçe Başkanımızın abisi Kadir İslamoğlu’nun vefatını 

üzüntüyle öğrendik.  Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz Tekraren   yakınan   aile dostumuz 

olan Emir KANTUR’un meclis üyesi  yengesinin geç  haberdar olduk. ona da üzüldük.  Onun içinde 

grubumuz adına başsağlığı diler sevdiklerine sabırlar diliyoruz.  geride kalanlara da sağlı afiyet 

diliyoruz.    

  Yeni  göreve atanan Belediye Başkan Yardımcılığına atanan Emine Aksel Hanım Efendiye  

başarılar diliyorum, tebrik ediyorum.  

            Mali İşler Müdürü olarak yeni  atanan İsmail ÖZTÜRK  Beyi tebrik ediyorum.  Hayırlı olsun 

diliyorum.  Görevlerinde başarılar temenni ediyorum.  

 Judo da yıllardır başarı elde eden Gemlik’imizi gerek yurt içinde,   gerek yurttaşında,  başarıyla 
temsil eden ciddi özveriyle  gayretle fedakarlıkla vefakarlıkla  çalışan başta  antrenörümüz İsmail Bey 

olmak üzere bütün sporcu kardeşlerimize ve ailelerine tebrik ediyorum.  

 Bu gün yine bu salonda  Diyanet İşleri Başkanlığımızın  düzenlediği  Mevlidi  Nebi vesilesiyle 

bu haftayı idrak ediyoruz.  inşallah efendimizin yeryüzüne teşriflerinin yıldönümü.  Bu solanda 24 hafız 

Kuranı  Kerimi hafz etmiş hafız olmuş çok kıymetli nur gibi kardeşlerimizin diploma törenlerini onurla 

şevk ile takip ettik. Cenabi Hak  bunların  sayılarını artırsın.  Ailelerin ve Hocaalrına burdan tekrar 

kalben  Milliyetçi Harekat Partisi olarak şükranlarımı iletiyorum. 

  Bunu söylerken de geçmiş de de gündeme getirdik. Hisartepe’de yapımı başlamış ama maalesef 

şu an devam etmeyen kız yatılı kuran kursu binamız  halen durmakta zaman içersinde yıpranmakta orası 

çok sağlıksız bir durum aldı.  Buranın tamamlanmasını diliyoruz burda gerekçe olarak orayı yapan 
müteahhittin mahkemelik olduğu ancak o müteahhittin gene o bölgede başka bir okulda da taahhüde 

olduğu ancak o okulla alakalı taahhütten feragatte  bulunmuş olmasıyla beraber çok şükür okul problemi 

çözüldü.  Aynı gerekçeylen burdaki yapımı yarım kalmış olan Kuran Kursu, Hafızlık  Kuran Kursu  

binasının da feragatini bulunacağını söylüyor lütfen bu feragat işlemini de  yaparsak Hisartepe’deki 

bugün şahit olduğumuz 24 kardeşimizin sayılarının artacağını umuyoruz.  Kuranı Kerim hepimizin 
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yaşam rehberi hayat kılavuzumuz. Ölüyede lazım diriyede lazım.  hepimize lazım. Lütfen bu konuda 

bence ihmalkârlık yapılıyor  

          Hisartepedeki Kuran Kursu binası  problemi hal olmayacak  bir   problem değil bir irade dahilinde 

hal olmadığını biliyoruz.  Bununda kamuoyunun   böyle  bilmesini istiyorum. 
 Amatör spor kulüpleri 2022 2023 sezonuna başladılar.  Kış geldi, yağmur var. Hava şartları 

soğuk ama spor yapan futbolcu kardeşlerimizin bir eşofmanları yok. Kışlık malzemeleri yok antrenman 

yaptıktan sonra yağmurda soğukta  bir korunakları  yok.  Bununla alakalı belediyemiz halen bir 

malzeme  yardımında bulunmadı. Kulüplerin aktarma ücretleri var.  Federasyona bu konuda gerekli  

katkı sağlanmadı. Gemlikmizin milli takımı olarak anılarak benimsediğimiz Gemlik spor üst üste çok 

ağır mağlubiyetler yaşamakta bundan dolayı üzüntü duyuyoruz bu konuda Gemlik Belediye 

Başkanlığının ne düşündüğünü çok  merak  ediyoruz. Bunun tek bir sebebi var arkadaşlar Gemlik 

sporun sahipsiz kalmasıdır.  Gemlik spora  gereken desteği  verilmiyorsundan    dolayı da bu  

mağlubiyetler  yaşanmaktadır.   

Spor faaliyetleri  bilhassa  amötör sporculuk tamamen özveriye dayalı fedakarlığa dayalı bir iştir.  

Bu arkadaşlarımız gönüllü olarak  bu hizmeti vermekle suç mu  işlemektedirler niçin yalnız 
bırakılıyorlar.  Bu konuda da gereken desteğin verilmesini diliyoruz. 

 Bugün konserlere ihtiyaçtan fazla çok ciddi masraflar yapılmakta bunların ağırlama 

giderlerinden tut temsil giderlerine kadar ama yavrularımıza bugün sokaktan alıkoyduğumuz 

yavrularımıza spor faaliyetlerinde çok cuzii katkılar dahi verilmiyor.  buna anlamakta da zorlanıyoruz 

Buna üstelik  Gemlik Belediyesi ve bütün Büyükşehir Belediyesi olsun İlçe Belediyeleri olsun amatör 

spor kulüplere hem maddi hem malzeme yardımı yaptılar bunu yaparken de hiçbir spor kulübüne getir 

defterlerini  inceleyelim  bize hesap ver demediler.  Tabiki herkesin bilgi edinme  hakkı vardır.  Gemlik 

Belediyesi bunu üsteleye bilir ama belediye başkanlığının özelikle  amatör  spor kulüplerine karşı   

kamuoyunda bir  güvensizlik terkin ediyor.  Kulüpler bu  konu da  müsterihleri kime  bağış almaya   

gitsek gerekli katkıyı alamıyoruz.  Çünkü   niçin  Gemlik Belediye Başkanı  başta Gemlik spor olmak 
üzere  bütün amatör spor kulüp başkanları  ve yöneticilerini itibarsızlaştırmıştır ya. Tamamen bir  

güvensizlik terkin  etmiştir bir fayda sağlamadığı gibi bu yönünde  zarar vermektedir.  

Kuvayi milliye anıtımızı yaptık tabiki bir şeyi yapmak yetmiyor onu muhafaza etmek lazım onun 

gerekli bakımını  takibini yapmak lazım.  Günlerdir karanlık  Kuvayi Milliye Anıtının  ışıkları sünmüş  

karanlık.  her gün ordan geçiyoruz.  Bunu sadece  de biz görmüyoruz. Bu konuda da gerekenin 

yapılmasını  talep ediyorum. Toplantımızın hayırlı olsun Teşekkür ediyorum 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Teşekkürler Osman Bey. İyi Partili Grubu adına 

Sedat  AKKUŞ 

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Sevgili Meclis Başkan Vekilim, çok Kıymetli Meclis Üyesi 

arkadaşlarım  Kıymetli Katılımcılar. Bende İYİ Parti  Grubu ve şahsım adına hepinizi saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum. 
 Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Şükrü AKSU’ya geçirmiş olduğu  kazadan dolayı bizde 

kendisine acil şifalar diliyoruz  İYİ Parti  Grubu olarak.  

 Başkan yardımcılığına atanan Aksel Hanım  ve diğer görevlere gelen arkadaşlar ı tebrik 

ediyoruz.   

 Kuzey Rrak ve Suriye’de gerçekleşen operasyonlar  şehit olan  kahraman askerlerimize 

Allah’tan rahmet kederli ailelerine de başsağlığı diliyoruz.  

 Bende bir kaç hususu gündeme getirmek isterim birincisi Ercan abide değindi cihatlıdaki 

konutlara orda tabi başka sıkıntılarda var cihatlıdaki konutlarda birincisi orda yolların yapılmasını 

bekliyor bütün halk ordaki yollar diğer  hastanenin ordaki  TOKİ konutları gibi değil tamamen yok 

vaziyet de.   yani alternatif yoldan ziyade 1.yolları bile yok bu konuda çok mustaripler   yanılmıyosam 
burayıda TOKİ’ye devretmiştik Gemlik Belediyesi olarak onlar yapacaktı. 

 Yine o tarafta  şöyle sıkça duyduğumuz bir şeyler var kuralar çekileli 2 seneden fazla oldu hala 

yapılmadı ne zaman yapılacak diye bize sıkça soruyor her gören  vatandaş.  Bunu da bir artık  

kamuoyuna açıklasanız ne zaman yapılacağına dair  bir bilgi verirseniz iyi olur.  

Geçtimiz günlerde yağan yağmurlarda birkaç tane kötü hadiseye şahit olduk onları da aktarmak 

isteriz 
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Birincisi yeni Gemlik mezarlığı her yağmurda aşırı derecede su alıyor,  mezarlığa girilmeyecek  

bir hal   alıyor. Büyükşehir Belediyesinin  o mezarlıkta belki bu konuyu çözmek için bir  set  bir duvar 

yapması gerekiyor. 

 Birde Umurbey yolu su kanalları bu yine çatladılar bu ve öncekinde yine öyle olmuştu. Önümüz  
kış yağmurlar artmadan oraya da  bir bakılması gerekiyor. 

 

 Bursa Gemlik otobüs hattı bu aktarma konusunu da çok sık soruyorlar hala  gerçekleşmedi  mi? 

gerçekleşmeyecek mi? Büyükşehir Belediyesinin tasarrufu nedir bizimde bir bilgimiz yok. varsa  sizden 

bunuda duymak isteriz. 

 Gençali muhtarımız burdaydı ama herhâlde kendisi  şu an  çıktı. Mürvet hanım yok orda yapılan 

TOGG için   yapılan kavşakta bir herhalde atlanmış bir hatta yapılmış  görülmemiş belki bilerek 

yapılmış tamda emin değilim ama Gençali köyünün  girişi  kapatılmış köye mezarlık içinden giriliyor.  

Pekte hoş bir durum değil ki   O girişte sağlıklı değil orda da çok riskli bununla ilgili hem Gençali 

köyünün  muhtarı  muhtemelen sizlere de ulaşmış birçok şikayeti vardır.  Ben gittim gördüm o bölgede 

o köye yakışmayan bir  giriş. Bunu da iletmiş olalım inşallah bu sorun çözülür.  
Toplantımızda alınacak kararlar hepimize hayırlı olsun  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Sedat Beye teşekkür ederiz.  Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubu adına  Galip  

--Galip GÜR Meclis Üyesi: Sayın Başkan değerli Meclis Üyeleri ……………….. ………… 

Şimdi konuşmacı arkadaşların temennilerine bizde katılıyoruz. Fakat Ercan BARUTCUOĞLU’nun bu 

hastanenin altındaki TOKİ ile alakalı büyükşehirde bu konuların kamulaştırmaların Plan  ve Bütçe 

Komisyonunda  olduğundan haberleri yok.  ilk o yolla alakalı biliyorsunuz TOKİ o bölgeyi tamamen 

yaptı ve o yolların  hepsinde kamulaştırdı.  o alttakini  büyükşehir kamulaştırdı. Alttaki bölümle 

alakalıda büyükşehirde plan ve  bütçe komisyonunda beklemekte  özelikle  ben komisyon üyesi 

olduğum için  
  --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: neden bekliyor              

--Galip GÜR Meclis Üyesi: efendim  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: neden bekliyor      

--Galip GÜR Meclis Üyesi: kamulaştırma, vatandaş kamulaştırın  parayı verin diyor büyükşehir 

belediyesine de başvurmuş  orda şu an bekliyor.  Yani ilçe belediyesi ödesin işte büyükşehir biz 

ödemeyelim gibi bir şey var orda. 

 Ordaki 18 i bilmiyorumda sonuçta orayı komple büyükşehir belediyesi  kendisi yaptı  Ercan 

yani ordaki planları da kendi yaptı. Yani Gemlik Belediyesi onla alakalı bir şey yok ama biz beraber 

büyükşehirde plan bütçe komisyonunda olan bu konuda alt yolu da kamulaştırırsak tamamen sorun 

çözülmüş olacak çünkü bütün her tarafı yapan her kamulaştırmasını yapan büyükşehir belediyesi orda.  

  --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  büyükşehir’in sorumluğunda olan bir yer deme 
--Galip GÜR Meclis Üyesi: yok büyükşehrinde değil aslında yani ilçe belediyesinin de var yani 

sonuç olarak  ordaki bölümü 

--Meclis Üyesi: …………. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi: büyükşehire havale etmiş büyükşehirde duruyor. Büyükşehir  diğer 

tahliye yolları  kamulaştırmış yani orda sorunu çözmüş ama alt yolu kamulaştırmamış öylede bir şey var 

yani . büyükşehirle   beraber hareket edin sizde baskı yapın çünkü bir ara görüşüldü bu  plan bütçe 

komisyonunda 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:    bir dahaki oturuma kadar Ercan başkanla beraber 

büyükşehirle görüşüp bize bilgilendirme yapabilir misiniz meclisimize tam doğru bilgiyi hangi 

aşamadayız nerdeyiz çünkü vatandaşlarda mağdur oldu 
--Galip GÜR Meclis Üyesi:  komisyonda kamulaştırma kararı bekliyor başkanım   onu şöyleyim   

şimdi TOKİ’yLe alakalı biliyorsunuz bizim kendi  Cihatlı da yapmış olduğumuz bölümde benim  

bildiğim kadarıyla benim bildirdiğim 3.kez iptal olmuştu buranın birde ordaki yollarla alakalı orda 

oturanlar çok mağdur ama bizimde bir protokolümüz var. TOKİ ile yapılan.  bu protokolde de ordaki  

bütün çevre düzenlemesinin o yer karşılığında TOKİ olarak yapılması bunun hızlandırılması aslında 

TOKİ’ye çok yakın Ak Partili arkadaşlar onu hızlandırırlarsa o sorunu otomatik olarakta çözmüş oluruz.  
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Bugün alacağımız kararların  Gemlik’e hayırlı olsun diyorum teşekkür ediyorum Başkanım. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Söz hakkı mı doğdu?  bir bilgi vereceksiniz 

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Sayın Başkanım gerçi konuşmamda size ifade ettim 

ama bir kere daha Aksel Hanıma ve atanan diğer  arkadaşlarıma belediyemize daha  güzel hizmet 
vereceklerini  ve  bundan sonraki  hizmetlerinin  bundan sonrakinden  bu güne  kadar olandan  daha iyi 

olacağına eminim ve bugüne kadar yaptıkları güzel çalışmaları içinde ayrıca kendilerine teşekkür 

ediyorum grubum  adına ve bundan sonra da daha üst düzey başarı ve performans göstereceklerine 

kuşkumuz yok hayırlı olsun diyorum tekrardan. 

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

            --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:   bu konuyla ilgili şimdi oranın elde edilmesi ve 

oranın konut alanı olarak ihdas edilmesi bir  18 uygulaması neticesinde  meydana gelmiş.  o 

bahsettiğimiz  alanla ilgili farklı şahısların orda alanları var maliye hazinesinin de yeri var. bunlar orada 

bir  18 uygulamasına  tabi tutulmuş ve 18 uygulaması sonucundao  bugün gördüğümüz orda 240 tane 

konut yanılmıyorsam 20 tane mi dükkan var orda Zeynep hanım,  20 civarında da dükkan var herhalde 

bunlar inşa edilmiş fakat yolu ile ilgili olarak 18  uygulaması olarak bu  Kuzey Planı  3. etabı ile ilgili  
onun bir bağlantısı var. iki sefer 18 uygulaması ile  elde edilen yol ordaki şahıslar tarafından 

mahkemeye müracaat edilip iptal edilmiş.  bu 18 uygulaması yani 2 sefer 18 de yapılan bir yol var ve 2 

seferde iptal var şimdi dolayısıyla orda sadece 1 şahsın şeyi yok orda orman tahsisli bir  kamu alanı da  

var   bir parselide var Milli Emlak’a  ait. Diğer vatandaşlarında orda alanları var sonuçta kısa bir yol bu 

aslında ve ordaki bağlantıyı sağladığı zaman çok güzel bir şekilde oranın bağlantısını  halledecek ve 

insanlara bir rahatlık getirecek bir yol.   Ben büyükşehir belediyesi nezdinde emlak istimlak daire 

Başkanımızla bu konuyu konuştuk.   Defalarca görüştüm Kendisi bana  bunu söyledi. Burada dedi  bir 

18 uygulaması ile biz burasının  yolunu yapmıştık yani yolu ihdas etmiştik planlamıştık ama plan ve 18 

uygulaması iptal edildi dedi doğru mudur? Zeynep  planda bana dediler. 

 --Meclis Üyesi:………………. 
  --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: yol planı işte münferit bir yol planı yapılmış oraya 

hatta  bu gönderilmiş tasarlanmış gönderilmiş şimdi bu 3. etapla  birlikte  bir şeyi var mı? bunun kuzey 

planlarında 3 etap,  kuzey 2 ile  mi ilgili ?  Kuzey 2 ile ilgili bir  bağlantısı oldu yani  aksta  yada aynı 

mıntıkanın plan bölgesinde olduğunu ifade ettiler.  Yani biz bunu görüşeceğiz   elbette benim bunu 

gündeme getirmemdeki  sebebi şu. Yani  burada kim ne katkı koyarsa yani bu  gerçekten iki sefer 

birazda  hukuki açmaza doğru gidiyor bu işi.  Bu işi  daha fazla hukuki olarak sürümce de  bırakmadan 

ben kısa yoldan nasıl hallederizi ben   düşünmek  istiyorum. Bunu sesli düşünüyorum.   Tabi burda 

hangi belediyenin  ne görev düşecekse bunların biz  kararını alalım.  Büyükşehir ise büyükşehir. Gemlik 

ise  Gemlik bu yolu  an evvel   açalım. ben bunun için getirdim   bunu gündeme   Başkanım.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: teşekküre deriz.  

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: Başkanım zaten büyükşehir’den talep etmiş.  Yani büyükşehirde bu 
vatandaş büyükşehire gitmiş de dilekçesini  vermiş.   Büyükşehir gündem  maddesi oluşturmuş. 

  --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bu  vatandaş talebiyle değil bu 18 ile  bir plan 

yapılması gereken  

--Galip GÜR Meclis Üyesi:   Plan değil ya   Kamulaştırma. Ordaki vatandaşlar yolu kapatmış  

benim bildiğim  kadarıyla tamamen sorun  zaten o.   O kamulaştırmayı da  o dönemde  alsın beraber. 

Gidelim Plan ve Bütçe Komisyonunda Cengiz Beyle’de  görüşelim yani sonuçta orda bir  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: ………. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi:    Tabi yani 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Şimdi  Ercan başkan siz deneyimli bir meclis 

üyesisiniz . şimdi sorunu dile getirdiniz vatandaşlarımız mağdur oluyorlar.  ama bu  sorunun  çözümü de  

Galip arkadaşımız  diyor ki plan bütçe komisyonunda bekliyor. İşte  sonuçta  bir toprak sahibi olan 
vatandaşımızda mağdur. Kamulaştırılması  gerekiyor.   Bu konuyu  çözebilmek için  beraber  bir çalışma 

yapalım sizde destek olun. Yani sonuçta  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: tabiki  destek olurum.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Büyükşehir meclis grubunda   çoğunluğunuz 

olduğu için bir çok kararı rahatlıkla  alabilirsiniz.  
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 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: şimdi şöyle ben  ordaki talebin kimden geldiğini 

bilmiyorum.  Ben Komisyon  üyesi değilim kimden geliyor 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:   kimden geldiği önemli değil.  Şonuçta  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: yani vatandaştan gelen  talepse  büyükşehir  bunu 
tabiki  planlara ve    

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:… Komisyonda görüşülerek çözüleceğini 

düşünüyorum.  Zeynep başkan söz almak istiyor bu konuda buyurun    

 --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK: Şimdi bu yolda kuzey etabı içersinde bir yol normalde şöyle 

oluyor toplu konut olarak yapıldı  ve güney kesiminde yol problemi  olduğu için  bizim büyükşehir 

belediyesinde bekleyen kuzey etabımız  onaylanmak yerine bu problemi çözmek için plandan kopartıp 

bir yol planı yaptık bizim meclisimizin döneminde.  sadece yol planı yaptık yol planını bizim meclisimiz 

onayladı Büyükşehire yolladık. Büyükşehir Belediyesi bunu geri yolladı 18  yapıldı ve saire dolayısı ile 

yol güzergahında kalan vatandaşlarda beni niye yolda bırakıyorsunuz? Niye yol olarak kalıyorum  

benim plan bütünün de olsa 18 uygulaması ile belki konut sahibi olacaktım.  Minvalinde dava açıyorlar 
hem 18  uygulaması sadece yoldan yapılan 18  iptal ediyorlar.   

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: haklı gerekçeleri  olabilir vatandaşın. 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK: Elbirliği ile yapacağımız tek şey  bir zahmet kuzey 

planlarımızın büyükşehirden onaylanıp  Gemlik Belediyesine gelmesi  askıya çıkmamız.  hem  planımız 

onaylanır hem yol geçmiş olur    

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: yani dediğiniz.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Gemlik için   yıllardır  süren  bir sorununu da 

çözmüş olursunuz 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  burda bir plansal şey var sıkıntı var yani   problem 

var . Bununda hal edilmesi gerekiyor. Çünkü sadece tamam ben burayı kamulaştırayım demekle iş bitse 

sorun  yok. O  bir şekilde halledilir   yani.         
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Peki  anlaşıldı ama eğer siz   beraberce bir çalışma 

yapabilirseniz Galip Beyle  beraber komisyonunda Ercan bu işin çözüleceğini düşünüyorum ben. 

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:   biz orda gerekli ben  Galip beyde  gelsin diğer 

arkadaşlarımda buyursunlar. Biz bu konuyla ilgili girişimlerimizi yapalım benim burdaki amacım  yani 

bu vatandaşların bu sorunlarını burda dile getirmek, onların insiyatlarına tercüman olmak  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:   Yolu aydınlatmak  kapatılmış bir kasıt mı var 

yoksa eksiklikleri  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK: Kasıt yok.  Onunla ilgili bilgi vereyim.  Şimdi 2. Etabın bahçe 

aydınlatmaları deyim aslında yol aydınlatması  gibi görünüyor ama 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:   Site içerisinde  aydınlatma mı?  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK: site içi aydınlatmaları Gemlik Belediyesi tarafından montajı 
yapılmış Galvaniz direkler  enerjisi UEDAŞ’ın   yol aydınlatmasından çekilmiş aydınlatmalar  Siz 

anlatın daha iyi  siz şimdi elektirik mühendisi olduğunuz için biliyorsunuz. aynı şekilde Kuvayi Milliye 

anıtını aydınlatmaları da sokak aydınlatmasından  enerjisi  aldığımız yerler.  Birde kumsal sokakta 

problem yaşıyoruz  ondan  bahsedilmedi ama. Kumsal sokakta da elektrikler kesik maalesef UEDAŞ 

Gemlik işletmesi tarafından haberimiz olmadan elektrikleri  kesmiş projesi olmadığı veya UEDAŞ’a 

devri olmadığı veya bunların sokak aydınlatması olamayacağı görüşüyle ufak bir problem yaşadık 

kurumla.  Burdanda meclisimize bilgi vermiş olayım ama çözüyoruz prosedürü her neyse Fen İşleri 

Müdürlüğümüzdeki elektrik mühendisi arkadaşlar hemde Fen İşleri Müdürümüz  gereğini yapmaya 

çalışıyor hızlıca keşke bu kesintiyle karşılaşmış olmasaydık. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:   Bu konuda benimde haberim olsaydı biraz   

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK: evet  yani  kesildikten sonra artık    

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:   farklı bir destek olabilirdi.    

           --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK: iş başa düştü   projelendirme  yoğun  bir mesai.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: projelendirme ……. eğer UEDAŞ’ın  istediği tip 

direklerden değilse ondan dolayı bir    problem yaratmış olabilirler 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK: başkanım ikinci 
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            --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Kuvayi Milliye  anıtının tüketimi çok düşük.  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK: evet 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: olacağın için gerekirse oraya aylık bir bedel 

ödenebilir ki bunu bir çok   işte tanıtım reklamlarında yapabiliyor UEDAŞ. öyle bir kiralama yapabilir 
UEDAŞ    

--Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Keza orda bu güne kadar UEDAŞ’ vermiş olduğumuz  trafolara 

bir bedel saptarız. ……. takas mahsup talibinde bulunuruz.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: O noktaya  gelemden çözülebilir  bu iş  diye 

düşünüyorum evet.  

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK: Başkanım 3.  etapla ilgili  de bilgi vereyim uygun  görüşeniz 

Ercan bey  söylemişti. 3. Etap ikmal  ihalesine bir kez  çıktık.  fakat   katılan olmadı. Şimdi tekrar 

yeniden değerlemesini yapıyoruz hem bir  elimizde yeni bir değerleme  proje bittiğinde neye sahip 

olacağımızın bir  değerlemesi olacak bir. 2. yaklaşık maliyeti yeniden düzenlediğimiz  bir ihale dosyası 

hazırlıyoruz  hazırlığımız devam ediyor . 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Şimdi ne yazık ki çok yüksek enflasyon değeri 
olduğu için 

--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK: evet 

            --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  yapılan tüm ihaleler yani burda bir siyasetten değil 

de yaklaşık maliyetleri tutturamadığı  için , yaklaşık maliyetler çok üstünde olduğu için  ihalelere katılan 

müteahhitler olmuyor onun dışında çünkü müteahhitler  çok ciddi zarar edebiliyor.  O her aşamada 

geçerli.  bence 2023 yılın başında ancak olabilir bu ihale  yani 2023 yılın fiyatlarında yaklaşık maliyet 

tespit edilirse belki giren olur yoksa bugünlerde müteahhitlerin ihaleye gireceklerini  çok fazla 

düşünemiyorum  Eğer çok  özel  fiyat yoksa ki yoktur. 

           --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK: Başkanım 2 konuda da bilgi vereyim isterseniz not aldım 

           --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Buyurun  
--Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK:  1. kumladaki mescit mescidin evet bir ruhsatı var fakat daha 

sonra hatta ruhsat verildiği dönemde de ve şimdi revizyon planında da yol ve park alanında kalıyor 

Adalet Ve Kalkınma Partisinin sanıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ile  birlikte verdiği ortak önergesi 

var.  önerge imar komisyonunda plan değişikliği ile ilgili tam net hatırlayamadım Adalet Kalkınma 

Partisi olduğundan eminim ama ortak önergeniz olabilir önerge imar komisyonunda Komisyon 

arkadaşlarımızla İmar Müdürlüğümüz çalışıyor. 

 Bir değeri de  Sedat Beyin söylediği Toplu Konut İdaresine   devrolan  parselimize ne zaman  

başlayacak şekilde Toplu Konut İdaresi de 3 kez ihaleye çıktı üçüne  de katılan olmadığı için iptal oldu.  

Dün bir işlem yaptım. Yeni bir dosya hazırlama sürecindeler onlarda. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Sedat arkadaşımız   buyurun.  

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi:  Ercan abim bu arada herkese merhabalar 3 etabın ihaleye 
çıkılmadığını söylüyorsunuz ama TOKİ’de hala yıllar oldu çıkamadı  .  bizde aynı şekilde bekliyoruz  

TOKİ’ninde  bir an  önce ihaleye çıkartıp inşaata başlamasını bekliyoruz cihatlıki 3. etabdaki durum 

aynı böyle bunun sebebine bakmamız gerekiyor. Nedir Ülkenin içinde bulunduğumuz  ekonomik 

şartlardan dolayı güven vermeyen bir sürecin olması durumu bu noktaya getirmektedir buna çözüm 

bulmamız gerekiyor. 

  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  tamam. bu 3 üncü etapta  ihale oldu mu? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  şimdi senin verdiğin cevap ordan…. aştı.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  …..  Bir saniye celallenmeyin      

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:   İşte o 
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Ercan Bey bir saniye.  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: ülkenin  ekonomik vaziyetiyle ilgili özür dilerim 

Başkanım şimdi bak o cevabı ben burda gündeme getirmek için söyledim. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: O cevap değil. Cevap vermedi, sadece dile getirdi.   

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Türkiye çapında, Türkiye genelinde  orda kendi 

safını söyledi yani böyle bir şey olmaz biz burda yerel bir  yönetimiz.  urdaki konuları biz  burda 
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konuşuruz.  neden olmadığını, niçin olmadığını  zaten bizde bu piyasanın içinde insanlarız biliyoruz 

temennimiz olmasıdır. 

           --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: İnşallah o yüzde 2023 yılındaki 

           --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:   Bundan giderek bir takım şeyler  Türkiye’nin 
ekonomik durumu. Türkiye’nin   ekonomik durumunda  ne varmış ya Türkiye’nin ekonomik durumu 

evet şuanda bir yüksek enflasyon dönemi yaşadığımız doğrudur      

          --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Biz her şeyi biliyoruz gerçekleri. gerek yok uzatmaya  

           --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: ama  Türkiye’mizin, Türkiye’mizin  bir istikrar adası 

olduğunu ve gelişmekte olan bir ülke olduğunu ve emin adımlarla ilerlediğimiz  bunun herkesin  

bilmesinde  faydası var.   

          --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: değerli arkadaşlar sessiz olursak. Ercan arkadaşımız 

daha iyi dile getirmiş olacak.   

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: dünyadaki ekonomik derecelendirme kuruluşları da 

zaten bunu ifade ediyorlar Türkiye’ye verdikleri notları artırarak temennimiz bu sıkıntıların bir an evvel  

bizde istiyoruz ki son bulması 
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: teşekkür ederiz.  

  --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: yoksa orda hem fikiriz  

  --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Başka gruplar karşısında söz almak isteyen  başka 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi:  ekonomik sıkıntılarda mı hem fikiriz Ercan abi ülkenin için 

bulunduğu  sürecin sıkıntılı  süreç olduğunu  ülkenin yönetilemediğinden mi? hem fikiriz onu 

anlayamadım  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Şimdi ülkenin yönetilemediği konusunu 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:   Ercan Bey kapatabilir misiniz? 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  son cümle şunu söyleyecem Türkiye öyle bir ülke ki 

bırakın şimdi Türkiye kendi ülkesini Türkiye şuanda bölgesini  hatta daha da ileri gidiyorum. Türkiye 
şuan dünya siyasetinde bilinen bir ülkedir  

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

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  dünya siyasetinde olan bir ülke yönetilemiyor 

demek bu  hatibin bu konudaki bilgi düzensizliğini  gösterir  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: peki  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi saygılar sunuyorum  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Şimdi Sedat AKKUŞ arkadaşımızın da birkaç 

önerisi oldu.  bunlardan bir tanesi de Umurbey yolu su kanalları yine görev yapmıyor şeklinde her hangi 

bir gelişme oldu mu? Çalışmalar yapılıyordu  sonuçlandı mı ?  Birincisi o.  

2. bu yeni mezarlık çok su alıyor dedi arkadaşımız yeni mezarlıkla ilgilide bir görüşme yapalım 

büyükşehir belediyesi ile de 

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  …… 
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  yok yok  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben bilgi vereyim.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Bilgi verirsinizde  bu konuda bir şeyler yapılması 

gerekiyorsa da yapılacak bir şey varsa beraberce yapalım anlamında istiyorum                       

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın başkanım bu konuyla ilgili hemen  virgül 

koyayım  dediğinize.     

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Galip Bey söz almıştı  ama  

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: yeni, özür dilerim. Yeni mezarlıkla ilgili daha evvel 

yukardan gelen su ve  yağmur sularını  direne  eden  bir sistem yapılmıştı  yani yanılmıyorsam   2 bin 
çaplı düzlerle böyle aşağı doğru giden bir dereye bağlayan bir güç sistemiyle ordaki suyu aşağı aktaran 

bir sistem vardı. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: dereye akıtan.  

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: dereye akıtan bir sistem vardı evet.  Fakat bu son 

yağmurlardan sonra ve  üst kodlardaki maalesef orda yapımına  başlanan inşaatlar,  ordaki ağaç 

kesimleri ve doğal dokuyu  ve ordaki  değişikliklerden   dolayı tabi yağmur çok fazla rüsubat   getiriyor 



Sayfa 12 / 14 
 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  tamam sorunu biliyorsunuz  çözümü konusunda 

gerekeni yapıyor musunuz                         

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  bununla ilgili BUSKİ, bununla BUSKİ projesini 

yapmıştır. 
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: tamam.  

 --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: ihalesini de yapmıştır yakında orayla  ilgili 

çalışmaya başlayacaktır. 

    --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:   tamam teşekkür ederiz.  Benzer bir şekilde 

Gençali köy girişi kapatılmış köy mezarlığından giriliyor. Herhalde bu geçici bir süre içindir.  

--Meclis Üyesi: …. 

           --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:    kalıcı mı? bu buda     

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:   şu anki yolun planında yok ekstradan orda bir daha yolu bozup 

bir daha  bir  uygulama  yapılacaksa yapılabilir.  Bunu defatta  gördük.  Sonradan planların  tadilatı ama 

böyle bir şeyde yok gibi  

 --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Ercan bir bilgi alabilirsen                                                                                                                             
bir dahaki meclise kadar.  Çünkü orda bir çok kişilerin  mezarları vardır.  bunlar  için üzülüyorlar evet. 

Peki belediye sporla ilgili komisyonumuz  amatör spor kulüpleri ile ilgili komisyonumuz bir 

çalışma yaptı bir sonraki  or-turumda bu komisyonumuzun hem  raporunu hem de üzerinde bir konuşma 

yapacağız.  Evet  bu konuda eksik bilgilerimiz olabilir farklı bilgilerde olabilir farklı değerlendirmelerde 

olur ama komisyon raporunu herhalde herkes katıldı.  benimde sosyal medyada gördüğüm kadarıyla 

rapor üzerinde yorumlarda yapabilirsin ama rapor bugün değil bir sonraki oturumumuzda beraberce 

tartışalım istiyoruz. 

 arkadaşlar ara istiyor arkadaşlar ama istiyorsanız bugün tekliflerimiz var teklifleri  de 

görüşürsek çok hızlı çok süreceğini  düşünmüyorum bugünkü oturumumuzu sonlandırabiliriz.  

--Galip GÜR   Meclis Üyesi:  Başkanım.  
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Gruplara söz verdim Galip arkadaşımız söz alamadı 

herhalde. 

--Galip GÜR   Meclis Üyesi:  Ben alamadım 2 tane madde var ......... bunu hatırlatayım bu 

umurbeyle alakalı Sedat’ın sorduğu geçen meclisimizde büyükşehirde bunu gündeme getirdik bu 

kanalların ordaki bir şekilde bağlantıdaki sorun her seferinde yağmurda orası çöküyor orda Gazali beyle 

bu konuyu gündeme getirdik.  Hatta konuştuk en yakın zamanda çözeceklerini söylediler.  Bu bilgiyi 

vereyim dedim 

          --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: bu konu yalnız 3 5 senedir en yakın zamanda 

çözülüyor.     

--Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  hayır  hayır Başkanım  yaptılar çatladı yine yaptılar yine 

çatladı. 
--Galip GÜR   Meclis Üyesi:   Başkanım her yıl büyükşehir belediye meclisine  önerge 

veriyoruz.  Bu konu da   Her yılda yapılıyor yani biliyorsunuz 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: sonuç olması önemli yoksa önergeler çözmüyor da                                                             

--Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Karayolları viyadüğünün biliyorsunuz altı çöktü 

orda yağmurdan sonra  sonradan  tekrardan  oraya bir viyadük kadar beton enjekte edildi. O bölge kayan 

bir bölge.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  Sorunumuz şu son yıllarda çok ciddi bir felaketler 

yaşanıyor hiç aklımıza gelmeyecek kadar can kayıplarımızda oluyor mal kayıplarımız var. Benzer bir 

şey eğer  Umurbeyde  o yolda yaşanırsa işte biz yıllardır önerge veriyoruz. Yıllardır biz bu işi takip 

ediyoruz.  Yıllardır olmuyordu hiç bir zaman cevap olmayacak.  bu yüzden biran önce buna müdahale 
edilirse iyi olur. 

 Teklifler maddemize geçmek istiyoruz.  9 tane teklifimiz var.  Bu 9 teklife ilave Belediye 

Başkanımızın da talebiyle 2 tane konuyu da gündemimize almak istiyoruz gelecek oturumda görüşmek 

üzere . 

1. 1 Eylül 2021 meclisin toplantısı 11 nolu gündem maddesine gündemimize almak istiyoruz 
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   2.de spor komisyonumuzun aldığı raporu bir sonraki oturumumuzda gündeme almak istiyoruz. 

bu konuda başka önergeler var mı?  Bize ulaşan önerge var mı bize ulaşmış önerge yok bu 2 konuyu 

gündeme almak istiyorum . kabul edenler etmeyenler oy birliği ile alınmıştır. 

 1 önergemiz varmış bu arada Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK’ten  gelen bu önergeyi gündemimize 
alıp ilgili Komisyon veya ilgili Müdürlük  tarafından   değerlendirilmiş olacaktır. Oylarınıza sunuyorum  

kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir . 

Arkadaşlar 1. maddemiz 9 maddenin okunmuş  sayılmasını  oylarınıza sunmak istiyorum 

tekliflerin. Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir  Okuyalım kısaca zaten  birer cümle. 

 --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediyesi 2023 Mali 

Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili yazısı. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Plan ve Bütçe komisyonu olarak düşünüyoruz farklı  

bir öneri var mı? düşünce var mı?   kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 1/2 

 --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediyemizin 2023 Mali Yılı 

Performans Programı ile ilgili yazısı. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Plan ve Bütçe komisyonumuzda değerlendirilmesini 
istiyoruz.  Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 1/3 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediyemizin 2023 Mali yılı 

Gelir ve Gider Bütçesi ile ilgili yazısı. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Plan bütçe komisyonun da  görüşülmesini talep  

ediyoruz kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.1/4 

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik Cumhuriyet 

Başsavcılığı’nın çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair kararların yerine getirilmesi 

işlemlerinde  kullanılmak üzere yer tahsis edilmesi  ile ilgili yazısı.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Plan Bütçe Komisyonunda  görüşülesini öneriyoruz. 

Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir 1/5 
--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer 

Mah. 2563 ada 7 parselde  bulunan, İmar planında park ve fay hattında kalan  taşınmazın kamulaştırması 

ile ilgili yazısı 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Plan bütçe komisyonunda görüşülmesini öneriyoruz 

kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 1/6 

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Umurbey Mahallesi 1842 ada 

13-14-15-16-17 nolu parsellere ilişkin  1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Planı  Değişikliği ile ilgili 

yazısı. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: İmar Komisyonumuzda değerlendirilmesini 

istiyoruz.  Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 1/7 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz  Demirsubaşı 
Mahallesi  208 ada 10 Nolu parsele  ilişkin 1/1000 ölçekli  Uygulama  İmar Planı değişikliği ile ilgili 

yazısı. 

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  İmar Komisyonunda değerlendirilmesini  talep  

ediyoruz.  Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 1/8  

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Hisar Mahallesi, 492 

ada 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  ile ilgili yazısı.  

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  1/8’inde   İmar Komisyonunda değerlendirilmesini 

istiyoruz.  Kabul edenler, etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir 1/9 

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

Mahallesi, 6219  nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili yazısı. 
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  1/9.  maddesininde    İmar Komisyonunda 

değerlendirilmesini istiyoruz.  Kabul edenler,  etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir 

Değerli arkadaşlar saat 17’de yaptığımız toplantının 15’e  alınması gibi bir değişiklik uygun 

mudur? 

--Meclis Üyesi: ……….. 
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 --Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:  17 mi kalsın özellikle kadın arkadaşlar 15 olması 

konusunda önergeleri 

--Meclis Üyesi: 
--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili:   Peki o zaman bir sonraki toplantımız Pazartesi 

ayın kaçı oluyor 10 Ekimde saat 17 de  yine bu salonda  olacak. 

--Galip GÜR Meclis Üyesi:  Başkanım bütçe görüşmelerinden dolayı 3. toplantıyı da 

belirlememiz lazım.      

--Emir BİRGÜN Meclis 1. Başkan Vekili: Bu ay ayrıca 3. bir toplantımızda bütçemizde  2023 

yılı Bütçemiz ile ilgili komisyonumuzu  görevlendirdik. Onların Çalışmalarını  değerlendireceğimiz  

toplantı.  sürece batkımızda  24 Ekim Pazartesi günü uygun gibi gözüküyor eğer sizlerce de her hangi  

bir sıkıntı yoksa 3. oturumumuzu da 24 Ekimde bütçemizi görüşmek üzere toplanacağız. Şimdiden 

duyurusunu yapıyoruz. Teşekkür ederiz, hayırlı olmasını diliyoruz aldığımız kararların.soru 

 

 

 
 

  

 

          Mahir DAĞ 

             Katip Üye 

 Sedat ÖZER         

   Katip Üye 

               Emir BİRGÜN  

        Meclis 1. Başkan Vekili 

 
 


