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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 02 KASIM 2022 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTI GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 

 

        TOPLANTIDA BULUNANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı  

                                               ÜYELER: Emir BİRGÜN, Mert DİMİLİ, Oğuz  HANÇER, 

Ercan BARUTÇUOĞLU, Galip GÜR, Osman DURDU, Arzu KARATAŞ, Zeynep AKIŞ 

SERİNTÜRK,  Sedat AKKUŞ, Emrah KESKİNDEN, Songül ŞANLI,  Mahmut Kamil 

SOLAKSUBAŞI, Mustafa KAYNATMA, Fatih AYDIN, Rıdvan ÇAKMAK, Durmuş USLU, 

Bülent ÇİÇEK, Tekin RAMA, Nihat ÇETİN, Mehmet ÖKSÜZ, Mahir DAĞ, Ümit GÜLER,  

Sedat ÖZER, Bekir DÖĞER, Mehtap ÜNLÜ. 

 

         TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Aydın BAYRAKTAR, Mehmet Şamil 

YİĞİT,  Şükran BEKAR,  Elif ACAR YAŞAR,  Alparslan EKER, Dursun YAVUZ.  

 

       --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yaptı.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Gruplar adına mazeret belirtmek 

isteyen var mı arkadaşlar? Cumhuriyet Halk Partisi tamam, İyi Parti tamam, Milliyetçi 

Harekat Partisi, Alparslan ve Mehmet? 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Gelmezse de şey yaparız, 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Tamam.  Adalet ve Kalkınma Partisi?                                                                                                                        

     --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Başkanım Ercan Bey geliyor,  Mehmet Şamil YİĞİT,   

Şükran Hanım,   Aydın BAYRAKTAR,   Şükran BEKAR,  Dursun YAVUZ,  Elif ACAR 

katılamayacaklar mazeretliler, 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım Alpaslan EKER mazeretli, Mehmet KÜÇÜK 

geliyor,   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Belediye Meclis Üyelerimiz Alparslan 

EKER, Mehmet Şamil YİĞİT,  Şükran BEKAR,  Dursun YAVUZ, Elif ACAR ve Aydın 

BAYRAKTAR ‘ın,    başka eksik söylemedim değil mi?  1, 2, 3, 4, 5. Evet mazeretli olarak 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, Oybirliği ile kabul edilmiştir.                                                                                       

       Arkadaşlar 05.10.2022 - 10.10.2022 ve 24.10.2022 tarihli olağan meclis görüşmesi, 

görüşme tutanaklarının okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oybirliği ile kabul edilmiştir.  Düzeltmeye muhtaç bir konu var mı?  Yok, o halde 

okunduğu haliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliği ile 

kabul edilmiştir.  Gruplar adına konuşma yapma fırsatı verelim. Buyurun diyerek, 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ercan Bey gelmedi galiba,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ercan Bey geliyor galiba, o en son 

gelince söz veririz. Buyurun sevgili DURDU. 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yani bu sefer bir temennide bulunalım, toplantımız 

hayırlı olsun bu kadar, sağ ol. 

     --Meclis Üyesi: Ercan Bey geldi,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Sevgili AKKUŞ, 

     --Meclis Üyesi: Ercan Bey geldi, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Öyle mi? Sevgili BARUTÇUOĞLU,    

buyurun sevgili Sedat AKKUŞ, 

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

katılımcılar, İyi Parti Grubu ve şahsım adına hepinizi selamlıyorum.  29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramını idrak ettik.  Cumhuriyetimizi 99. yılını kutladık,  nice Cumhuriyet Bayramları 

kutlamaya diyorum tekraren, 
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      Gine aynı tarihte  ilçemizde Türkiye adına çok önemli bir yatırımın açılışı gerçekleşti 

TOGG fabrikasının, bu fabrikanın açılışına tabi Cumhuriyet Halk Partili ve  İyi Partili hem 

ilçe başkanları hem de meclis üyeleri davet edilmezken, aynı konum ve statüde olduğumuz 

Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanları ve meclis üyeleri 

davet edildi. Burada tabi bizim buraya katılıp katılmamamız  fabrikanın gidişatını etkilemiyor 

tabi ki ama biz bu işi kıymetli bulduğumuzu da defalarca buradan kürsüden, meclisten 

söylemiştik. Burada çağrılmamış olmamız teşkilatlarımız bizde üzüntü akdettirdi, burada da 

arkadaşların bu konularda defalarca hem size hem bize işte desteklemiyorsunuz,  gerçekçi 

bulmuyorsunuz söylemlerinin ne kadar samimiyetsiz olduğunu gördük, bunu da söylemek 

istedim Ak Partili arkadaşlara. Toplantımızda alacamız da alacağımız kararlar hayırlara vesile 

olsun.   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederiz sevgili Sedat 

AKKUŞ,  buyurun sevgili BARUTÇUOĞLU.   

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Herkes yerinden konuşuyor, bende aynı şeye 

uyayım. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, belediyemizin çok değerli 

emekçileri, çalışanları, müdürleri, değerli basın mensupları ve bizi izleyen bütün Gemlikli 

hemşerilerimizi selamların en güzeliyle selamlıyorum, Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi 

cümlemizin üzerine olsun, toplantımız hayırlara vesile olsun. 

      Evet geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş yıl dönemi olan ve     

99. yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını hep birlikte milletçe kutladık ve 

büyük sevinç duyduk, geçekten ülkemiz bölgesinin en ağırlığa sahip hatta bırakın bölgesini 

şuanda dünya politikası üzerinde dünya dış siyasetinde en önemli ağırlığı olan ülkelerden biri 

haline geldi ve iftihar ediyoruz ülkemizin kaydettiği başarıları hep birlikte görüyoruz. Yani 

gerek savunma sanayi alanında, milli otomobil fabrikası ve bunun  açılışı ile ilgili olarak 

hepimizin göğsünü kabartan bir olaydır ve bu arada tabi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 

coşkusu ve kutlamasını taçlandıran bir açılış da oldu Gemlik’imizde, TOGG yerli milli 

otomobil fabrikamızın açılışı gerçekleşmiş oldu.  

      Tabi burada katılım konusunda ben gönlümüz isterdi ki bütün arkadaşlar olarak orada 

katılalım ve ordaki açılışa hep beraber olalım, gönlüm benim bunu istiyordu açıkçası. Şunu da 

söyleyim arkadaşıma cevap olarak söylemiyorum ben bilgi olarak veriyorum sadece, zaten bu 

olayı yani şey yapmanın hani politize etmenin de bir şeyi de yok,  anlamı da yok, gereği de 

yok, bize herhangi bir davetiye gelmedi  arkadaşlar, şimdi bunu düzeltiyim yani, bana 

şahsıma bir davetiye gelmedi, diğer arkadaşlarıma da gelmedi. Hatta sayın Başkanıma da ben 

paylaştım, açılışın yapılacağı gün gün bize bir bilgi geldi sadece, dendi ki burada yani 

isimleriniz yani meclis üyesi olduğunuzu söyleyerek girebilirsiniz böyle bir şey duyduk biz, 

tabi bunun üzerine heyecanlandık ben hatta onun üzerine bir kaç telefon görüşmesi de yaptım 

yani bunlar,  bunlar bende kalsın. Akabinde,  akabinde tabi bakın bir kez daha söylüyorum 

burda ki açılıştaki bir kere açılışı yapan kurum Bakanlık, onun protokolü geçerli ardından 

Cumhurbaşkanı ve diğer üst düzey sebatın katıldığı bir büyük bir organizasyon olduğu için 

güvenlik hat safhada ve emin olun normal şartlar  altında tabi ki biz bütün arkadaşlarımız orda 

hep birlikte bu coşkuya ben eminim ki yüreklerinden bunu hissetmişlerdir arkadaşlarımız ve 

hiç bir şey bunu değiştiremez. Gemlik’imizin bir kazanımıdır, Türkiye‘mizin bir kazanımıdır, 

hepimiz bundan iftihar ediyoruz ama eğer ki buna şahsımda dahil bizden kaynaklı olan bir 

yani şey varsa bir yani elimde olmayan bir sebep değil ama  ben yine de özür dilerim, hani 

arkadaşlarımın oraya gelmesini ben en az sizler kadar arzu ettim ve istedim, hepimizde istedik 

ama şunu açık ve samimiyetle söyleyeyim ki hiç kimseye ayrıcalıklı bir  davetiye gitmiş değil, 

biz normalde bir gün öncesinde Ankara’da Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2023 seçim 

beyannamesini açıklarken bile biz oraya gitmeyeceğimizi biliyorduk ve orada ki katılımın 

kısıtlı olduğunu ve kısıtlı sayıda bir katılım olduğunu da biz bunu biliyorduk ve bunu 

kabullenmiştik artık. 
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       Dedik bunu böyle ön görülmüş yüksek güvenlik seviyesi var, şey var, bir sürü tabi 

etkenler var başka, Bakanlıklar devreye giriyor, TOGG devreye giriyor, hatta bizim kendi 

partimizin içindeki arkadaşlardan da eleştiri aldık yani bu konuda, emin olun buradaki 

arkadaşların serzenişinden çok daha fazlasını biz kendi içimizde aldık, onlarda kendilerine 

göre tabi arzu  ettiler ama mesela tabi o da güzel bir şey, Gemlik Ticaret Sanayi Odasının 

Başkan ve tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ordaydı ama mesela siyasi partilerde bu mümkün 

olmadı. Mesela; bizim partili arkadaşlarımızın çoğu giremediler, girmediler. Yani burdan 

şunu getirmeye çalışıyorum; burda ki bir protokol kurallarını tabi ki hepiniz biliyorsunuz yani 

bazen güvenlik sebebiyle istenmeyen yani arzu edilmeyen seviyede bir sıkılaşma oluyor 

ondan dolayı da hiç kimseye bir şey söyleyemiyorsunuz, emin olun bizim durumumuzda 

böyle bir durum, yani bunu ama bu kesinlikle bir kez daha ifade  ediyorum. Bu bizim hiç bir 

arkadaşımın TOGG açılışı ile ilgili ne sevincini ne heyecanını ne de bunun Gemlik’e ve bütün 

Türkiye’mize sağlayacağı katkıyı asla yadsımaz diye düşünüyorum, gölgelemez diye 

düşünüyorum, bir kez daha eğer bizim de, benimde hatam varsa ben özür diliyorum. Yani bu 

katılamama durumunda hatam varsa özür diliyorum. Ülkemize, milletimize, ilçemize bütün 

dünyaya hayırlı olsun diyorum ve Türkiye bir 61 yıllık rüyayı orda mesela; devrim 

otomobilinden itibaren Türkiye’nin yaşamış olduğu bu otomotiv macerasında aslında çok ileri 

bir noktaya gelindi. Mesela; şuanda biz Avrupa’nın 1 numaralı ticari araç üreticisiyiz ama 

devrim otomobilini de bu inkıtaa uğrayan milli ve yerli otomobil ülküsünü ve bu mefkûresini 

hiç bir zaman kaybetmedik, her eminim ki her hükümet her dönemde böyle bir şeyi arzu 

etmiştir  diye düşünüyorum. Yani milli ve yerli bir otomobil markası oluşturmak ama bize 

nasip oldu ona da ondan dolayı ALLAH ‘a şükrediyoruz, tekrardan ülkemize, milletimize 

hayırlı olmasını yüce ALLAH ’tan temenni ediyoruz. Toplantımız hayırlara vesile olsun, 

aldığımız alacağımız kararlardan bütün halkımız istifade etsin,  hepinize saygılar sunuyorum 

ve arkadaşlarımızın bugün Ankara ‘da gruptalar şuanda, bütün arkadaşlarımız, ilçe 

başkanımız dahil bütün arkadaşlarımızın tek tek selamları var onları da iletmiş olayım. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim sevgili 

BARUTÇUOĞLU. Sevgili BİRGÜN buyurun,                                                                                                                                            

      --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Değerli Başkanım, değerli Gemlikliler, değerli meclis 

üyesi arkadaşlarım, belediyemizin değerli çalışanları, bende Cumhuriyet Halk Partisi meclis 

grubu adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

       Tabi geçtiğimiz hafta özellikle Cumhuriyetimizin 99. yılını hep beraber kutladık. Başta 

ATATÜRK ’ümüz olmak üzere fikir ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla, rahmetle  

biz de anıyoruz. Dileriz nice yıllar çağdaş laik Cumhuriyetimizi birlikte yaşatacağız. 

       Bir teşekkür etmek istiyorum sayın Başkanım size, milli bayramlara gösterdiniz ilgi ve 

yaptığınız güzel çalışmalardan Gemlik’ e bayramımızı gene coşkuyla kutlatmamıza vesile 

olduğunuz için size ve belediye çalışanlarımıza burdan teşekkür etmek istiyoruz. 

Yürüyüşümüz güzeldi, arkada ki konser güzeldi, hep beraber Cumhuriyetimizin 99. yılını 

kutladık.   

      TOGG Fabrikasının tabi ki kentimizde olmasından hepimiz mutluyuz, memnunuz. 

Başkanımızın sosyal medyada belirtiği gibide bizde Gemlik’imize ve ülkemize hayırlı 

olmasını diliyoruz. Tabi açılıştaki dilerim unutulmuştur veya atlanarak böyle bir eksiklik 

oluşmuştur. Gemlik Belediyesi sınırları içerisindeki böylesi ülkemiz için önemli bir sanayi 

kuruluşu açılışında ki burda 2, 3 yıldan yana sürekli arkadaşlarımız dile getiriyorlar. 

Özelliklerini,  teknolojik gelişmelerini, dünyadaki ilklerden biri olduğunu dile getiriyorlar. 

Dilerdim ben Ercan arkadaşımdan veya parti yöneticilerinden bizlerinde davet edilmesine bir 

şekilde olanak sağlasalardı.  
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        Ercan arkadaş anlattı, tabi ki kabul ediyoruz Ercan’ın sözlerini ama o bir kaç yaptığı 

telefon görüşmesine bizim belediye meclis grubumuzda da paylaşmış olsaydı, kendinin 

davetli olmadığını ama dileğinin gelebileceğini orda kendilerinin izleyebileceklerini 

belirtebilirdi belki de,  hayırlı olsun. 

         Geçtiğimiz hafta yine bir Gemlik’te yine bir kitap Fuarını gerçekleştirdiniz sayın Başkan 

ve burda ülkemizin çok önemli yazarlarıyla beraber oldu Gemlikliler, onlarla sohbet etme 

onların fikirlerine edinebilme imkanımız oldu. Kitap Fuarı gibi etkinliklerimizin devam 

etmesini sizlerden rica ediyoruz, kutluyoruz bu konuda da. 

          Gelecek hafta da 10 Kasım’ı hep beraber büyük önderimizin vefatının yıl döneminde 

beraber olacağız, ben Cumhuriyet yürüyüşüne katılamayan diğer meclis üyesi arkadaşlarıma     

10 Kasım Anma Töreninde olmalarını diliyorum kendilerine. Alacağımız kararın hayırlı 

olmasını dilerim, teşekkür ederim. 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben teşekkür ederim sevgili BİRGÜN. 

Arkadaşlar başka söz almak isteyen? Buyurun, 

        --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Sayım Başkan, değerli Hazirun,  kıymetli Gemlik 

halkı hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.  

          Başkanım bu kürsüye çıkmamdaki sebep sizsiniz, size oturduğum yerden teşekkürden     

ar ettiğim için kürsüdeyim. TOGG ‘un davetinde göstermiş oldunuz siyaset üslubu 

duruşunuzdan  dolayı, milli ve yerli olan bu duruşunuzdan dolayı, sahiplenen duruşunuzdan 

dolayı, tüm Gemlik halkının önünde sizlere teşekkür ediyorum, duruş budur ve lütfen bu 

teşekkürü şimdi bir kutuya koyalım, kurdeleyim, baş köşeye kaldıralım. Bundan sonrası 

söyleyeceğim hiç bir cümle bu teşekkürden çalmayacaktır, gayet samimiyim bir teşekkürden.  

          Kıymetli Gemlik Halkı arkadaşlar davet hususundaki serzenişlerini dile getirdiler. 

Kendilerince haklıydılar ama kendi şahsımın yaşamış olduğunu sizlere izah etme gereği 

duydum, yorum katmıyorum aynen anlatıyorum ve bu davet olayını sizlerin takdirine 

bırakıyorum, sizlerin vicdanının adalet terazisi şaşmaz.  

        Arkadaşlar Ak Parti ve Cumhur İttifakı meclis üyesi olarak Cumartesi günü, saat 11:44 

de buraya davetli olduğum haberini aldım. Hatta Cumartesi günü; gün planımda 14:00 de iş 

toplantım vardı,  17:00 de oğluma söz verdim 29 Ekim de doğum günü, Cumhuriyet çocuğu 

onun doğum gününü kutlucam, akşam da 5 tane misafirim vardı, ben böyle bir güne uyandım. 

Saat 11:44 de bize meclis üyeleri olarak davetli olduğumuz haberi geldi, o güne kadar Ercan 

Abimizin de dile getirdiği gibi bizlerin bu yönde  bilgisi yoktu ve arkadaşlarlan buluştuk 

grubumuz olarak, saat iki buçuk civarı TOGG ’un yapılacağı yere gittik. Lütfen burda dikkat 

buyurunuz; gittiğimizde bankolar var gidiyorsunuz kendinizi taktim ediyorsunuz 

kimliklerinizden size giriş kartını veriyorlar ve unutmayın Cumhurbaşkanının katılmış olduğu 

bir programda bütün devlet erkânı da orda olacağından dolayı lütfen abes karşılamayın  üst 

düzey bir protokol söz konusudur, bankoya lütfen buraya dikkat ediniz, “bankoya bizzat ben 

gittim teker teker arkadaşlarlan gidiyoruz giriş kartımızı almak için, Türkiye Cumhuriyeti 

kimlik kartımı uzattım orda ki görevli bayan arkadaşım baktı Rıdvan ÇAKMAK olarak dedi 

davetli listesinde yoksunuz, şok oldum davet edildiğimiz haberi gelmişti. Neyse orda aklıma 

geldi belediye kimlik, belediye meclis üyesi kimlik kartımı uzattım arkadaşlar görmemiş olan 

arkadaşlarımız bilgilensin diye diyorum,  benim uzatmış olduğum belediye meclisi kimlik 

kartında Ak Parti yazmaz,  Cumhur İttifakı yazmaz,  banko daki arkadaş benim Ak Partili 

olduğumu bilmez,  Rıdvan ÇAKMAK kimdir bilmez,  belediye meclis üyesi kartımı 

uzattığımda ifade ediyorum  sadece Gemlik yazar orda, belediye meclis üyesi yazar hiç bir 

parti yoktur, bana tak diye giriş kartımı verdiler, daha sonra turnikeden geçtik.  
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        Tabi ki orda da bir fabrika yapılmamış yani orda bildiğiniz silikon vadisi var, orayı ben 

görünce aklım başımdan çıktı ve bunun kendimle alakalı, 

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

     --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi:  Arzu Hanım daha sonra şey  yaparsınız lütfen,  

bunun kendimle alakalı Rıdvan ÇAKMAK ‘tan kaynaklı bir aksaklık  olduğunu düşündüm,  

ta ki beş dakika sonra arkadan Dursun YAVUZ Abimiz aradı bizleri, arkadaşlar siz nasıl 

girdiniz ben giremiyorum Dursun YAVUZ listede yok dediler, bizde kendisine belediye 

kimlik kartını göstermesini söyledik, gösterdi içeriye girdi.” Bakın bildiğimden 

konuşmuyorum manzaradan çıkarmış olduğum kanaatim şudur ki, oraya sizlerde 

davetliydiniz, elinizde belediye kimlik kartınızlan gitmiş olsaydınız benim kanaatimdir bu 

sizlerde bizlen beraber içeriye girecektiniz. Lütfen, 

    --Meclis Üyesi: …………… 

    --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi:   TOGG başlığı altındaki bütün davetlerde,                    

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Müdahale etmeyelim arkadaşlar, 

    --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: TOGG başlığı altındaki bütün davetlerde rica 

ediyorum Başkan Bey’in göstermiş olduğu bu duruşun altında hepimiz birleşelim, lütfen 

teşbihinde kusura bakmayın, öküz altında artık buzağı aramayalım rica ediyorum sizlerden, 

hatta gelin size bunun ters mantığında siyasi bir format söyleyeyim. Haddimi aşacağım size 

siyasi bir öneride bulunacam. Elinize öyle bir siyasi fırsat gelmişti ki siz topyekûn Başkanın 

önderliğinde onyedi meclis üyesi oraya gitseydiniz içeriye gireceğinize emindim, keza 

alınmadınız  kapıda bir fotoğraf paylaşsaydınız ve deseydiniz ki TOGG Hoş geldin, bizde 

geldik ama protokolden dolayı içeriye alınamadık deseydiniz var ya Türkiye’de % 95 

sahiplenen bu kitle bu projeyi sahiplenen bu kitle topyekûn ayakta takdir edecekti sizi ve 

bizlerde burada size yapmış olduğumuz yanlışın tabiri caizse vicdan azabıylan kıvranacaktık. 

Arkadaşlar yerine gitmediniz, girmeye yeltenmediniz bizim oraya girmemizdeki sebep bizim 

buraya girme talebimizden dolayıdır. Biz burada olmalıyız diye kıvrandık resmen ve 

söylüyorum size lütfen rica ediyorum, Başkanım söylemiş olduğum hiçbir cümleye de lütfen 

teşekkürünüzü alınmayınız. Ama burada bir yanlış anlaşılma olduğu kanaatindeyim, gitmiş 

olsaydınız içerdeydiniz. Fotoğrafı dışarda da paylaşsaydınız yine takdir sizindi. İçerde de 

paylaşmış olsanız Başkan Bey’e burada yapmış olduğum teşekkürü teker teker sizlere de 

yapardım. Ama yine hamdolsun ki 29, 

    --Meclis Üyesi: ………. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Müdahaleye,  müdahaleye gerek yok,   

    --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: 29 Ekim tarihi Türkiye’de miladi takvim gündeme 

geldikten sonra en büyük 2. hediyeyi kazandı arkadaşlar, ilki Cumhuriyettir. Soruyorum 

sizlere bakın Türkiye Cumhuriyetinin tarihine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına böyle bir 

hediye verildi mi bu ülkede,  orda güneş doğuyor. Lütfen güneşe çamur atmayalım, güneş 

balçıkla sıvanmaz. Hepinize sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum, sağ olun.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz sevgili ÇAKMAK. 

Ama bence vicdan azabıyla ilgili, 

    --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: Davetli olduğunuz……… 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Vicdan azabıyla ilgili, 

    --Meclis Üyesi: ………  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok rahat etmeyin bence vicdan azabı 

çekmelisiniz. Özür dilerim ben, yeteri kadar konuştuk, ben konuştuğumda eksik bir şey 

kalırsa, lütfen sevgili AKKUŞ ben bitireyim, 

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi:  Siz bitirseniz de cevap vercez yani,   
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    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Verin, devam edin sorun yok. Şimdi 

bakın konu çok net bariz, TOGG Türkiye’nin ilk yerli otomobili bizim ifademizle, kendi 

ifadeleriyle bir teknoloji ürünü, sadece otomobil değil otomobilden fazlası bir teknoloji, yeni 

bir teknoloji yarattı beş babayiğit. Biri yolda indi arabadan yerine Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği girdi. Bütün sermayesi bu beş kurum tarafından % 5 ‘i Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği geri kalan % 95 ‘i de 4 tane kurum, BMC Grubu, Türkcell,  Anadolu Grubu ve Zorlu 

Holding tarafından karşılanan bir sermayeyle Cumhurbaşkanlığının teşviki, Sanayi Teknoloji 

Bakanlığının da takibiyle bir yatırım yaptı. Büyük bir memnuniyetle bizde övünçle 

bahsediyoruz. Bir kere şundan emin olun. Bu daha da ayıp elbette, Gemlik Belediye 

Meclisinin hiçbir üyesi davet edilmedi oraya, davetiye gelmedi davet edilmedi değil. Hiçbir 

üyesi, bak hiçbir üyesi diyorum.  

     --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: ……… 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dinler misin sevgili ÇAKMAK, dinler 

misin sevgili ÇAKMAK. Saat 11:44 haber gelmeseydi gitmeyecektin kendin konuşman 

esnasında söyledin. Davet edildik diye bilgi gelince kalktın ve gittin. Çocuğunun doğum 

gününe rağmen,  

     --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: ……… 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dinlersen, konu bu aslında. Meclis 

üyesi arkadaşlarımız büyük bir, sizde de olduğu gibi büyük bir istekle biz niye davetli değiliz 

diye kendi partisine döndü sordu, girişimde bulundu. Sonuç verdi girişim, Sanayi Teknoloji 

Bakanlığından mor davetiye isme yazılı mor davetiye gelmedi ama kapıya isimleri verildi.  

    --Meclis Üyesi: ……… 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Verildiğine dair bilgi geldi, ya bilgi 

gelmedi mi size. Arkadaşlar buyurun alınacaksın denmedi mi?  

    --Meclis Üyesi: ……… 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İsme davetiye geldi demedim.  

    --Meclis Üyesi: ……… 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Demedim bir dinler misin ya, dinle.  

Sen kimseye müdahale ettirmiyorsun maşallah kendin konuşurken, Arzu Hanım yapı 

veriyorsun ama konuşuyorsun.   

    --Meclis Üyesi: ……… 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır ne münasebetle, kime söz 

vermedim bugüne kadar, arkadaşlar Türkiye’nin her yerinden bak Türkiye’nin her yerinden 

sadece illerden değil ilçeler de dahil Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Başkanları ve 

yönetimleriyle birlikte geldi. Hepsi davetliydi, ellerinde davetiyeleri de vardı. 

     --Tekin RAMA Meclis Üyesi: Gemlik Ticaret Odası komple ordaydı.     

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Arkadaşlar 5000 ‘in üzerinde insan 

vardı o gün orda, 5000 ‘in üzerinde. Bu kadar üst düzey Cumhurbaşkanı mı, bütün Bakanların 

katıldığı bir yere herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına davetiye olmaksızın gitmesini 

bekliyoruz demek neresinden bakarsanız insafsızlıktır. Niye gitsin adam, provokasyona mı 

gitsin biz girmek istiyoruz almıyorlar bizimi desin. Davetli olmadığın yere niye geldin 

derdiniz o zaman da çıkıp oraya, hiçbir meclis üyesi davet edilmedi Adalet ve Kalkınma 

Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi de dahil arkadaşlar, belediye meclisine bakış bu Sanayi 

Teknoloji Bakanlığından. Başkanını davet ettik, yeter durumu vardı. Arkadaşlar itiraz edip 

kendi grupları üzerinden girişimde buluncaz, sonuç verdi. Bende girişimde bulunmuş olmama 

rağmen sizin adınıza bir sonuç alamadım doğrusu, Milletvekilimizi aradım bir gün önce. 

Arkadaşlar eğer Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi orda olacaksa bu 

tartışma konusu ortaya çıkartır. Yazık, yapıverin ne yaptıysanız bu gruplar için de çabama 

karşılık bulamadım.  
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         Fabrikayı da aradım, Fabrikanın Müdürüyle de görüştüm, TOGG Müdürüyle. TOGG 

Müdüründe aldığım cevap şu; efendim organizasyonun bütün yönetimi Sanayi Teknoloji 

Bakanlığında. Dolayısıyla aslında, sevgili KESKİNDEN önünüzdeki mikrofon açık, sevgili 

DURDU ’nun konuşması mikrofonu hoparlörden de çıkıyor, onu kapatsanıza.   

        Dolayısıyla aslında bizim arkadaşlarımızdan beklediğimiz sevgili         

BARUTÇUOĞLU ’nun kıvranarak söylediği arkadaşlar bizde doğru bulmuyoruz, bizde çok 

zor gittik,  özür dileriz deyip geçiştirmeleri. Yoksa yani çocuk güler yani, davetli olmadığın 

yere hele böyle üst düzey bir açılışa kim gider ya. Davetsiz yere klarnetçi gider. Benim 

arkadaşlarım klarnetçi değil. Ne münasebetle. Tek ayıpta Sanayi Teknoloji Bakanlığındır bir 

daha söylüyorum, o bakanlık Cumhuriyet Halk Partili olsa da benim için aynı şey bu tutum 

sebebiyle, Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi olsa da aynı şey. Burdan tartışma konusu 

yapmayalım TOGG ama bu tutumun hele hele, hele hele Cumhuriyet Bayramında yaşatılmış 

olması bir gruba üzüntü verici arkadaşlar, bunu da kabul etmek lazım. Söylüyorum her zaman 

bir daha söylücem ya Cumhuriyet 17.kez ayağa kalktığımız gün 17.kez, ya 16 kere yıktılar 

bizi ve hepsinde de bölündüğümüz için yıkıldık. Sağ - Sol diye böl, Kürt - Türk diye böl,  İllet 

diye Zillet diye böl, ya bu memlekete faydası yok. Bunu yapanı herkesten önce yapan grubun 

üyesinin eleştirmesi lazım savunmak niye,  ne olurdu 16.000 tane adamın içerisinde 16 tane 

de muhalefet üyesi olsaydı. Hiç,   

      --Meclis Üyesi: ……… 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olmaz öyle bir şey, olmaz bak.  

      --Meclis Üyesi: ……… 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır öyle yapmadınız. Size 

partinizden bilgi geldi. Ben İl Başkanınızla da konuştum, size partinizden bilgi geldi, dendi ki 

arkadaşlar gelin kapıya alınacaksınız yoksa yani kimse ya ben gideyim,  

      --Meclis Üyesi: ……… 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl? 

      --Meclis Üyesi: ……… 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Estağfurullah, olur mu öyle şey. Herkes 

çok net anladı. Sen telefonla konuşuyordun anlayamadın bir daha tekrar edeyim;   

      --Meclis Üyesi: ………  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dedim ki dedim ki bir tane ayıp yapmış 

yer var, Sanayi Teknoloji Bakanlığı gerisi değil. Siz kendi partinizden talep ettiğiniz müspet 

bir geri dönüş aldınız, bizim talep edecek bir yerimizde yok yani. Gemlik Ticaret Sanayi 

Odası Başkanı bilmiyorum belki rivayet bütün meclis üyelerim gelmezse bende gelmem 

demiş öyle gelmiş meclis üyeleri, kime söyledi bunu Sanayi Teknoloji Bakanına söyleyecek 

hali yok. Rifat HİSARCIKLIOĞLU ‘na söylemiştir ortaklardan biri olması sebebiyle o da 

ayarlamış o işi büyük bir memnuniyetle gördüm ki Ticaret Odası da Borsası da bütün 

üyeleriyle ordaydı. Yav işte hepsi bu, yani davet edilmedik diyen Gemlik’te zaten davet 

edilmesini bekleyip de davet edilmedik diyen topu topu İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partili 

üyeler. Bizde çok üzgünüz. Böyle olmadı deyip bırakmanızı beklerdim. Gelseydiniz de 

girseydiniz falanda filanda asıl işi siyasallaştırma işi.   

   --Meclis Üyesi: ……… 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama büyük memnuniyetle söylüyorum; 

kendini bir otomobil markası olarak tarif etmiyor TOGG, öyle tarif etmiyor. Biz öyle diyoruz. 

Onlar bir akıllı cihaz ürettikleri iddiasındalar, sürekli güncellemeleri yapabileceği, sürekli 

ileriye doğru gidebilecek, umarız bir endişemiz var fiyat konusunda, umarız o da makul bir 

seviyede olur ve bütün yurttaşlarımız bu arabayı kullanır.  
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       Daha büyük bir memnuniyetle şunu da gördüm ki dört ana renkten üretimde kullanılacak 

dört ana renkten bir tanesinin adı Gemlik, TOGG ‘un su aracını suyunu alacağınız zaman renk 

seçeneklerini söylediklerinde bir tanesi deniz mavisi Gemlik denizinin Körfezinin mavisi 

Gemlik adıyla adlandırılmış Türkiye’nin neresinde mavi renkli bir TOGG görürseniz adı 

Gemlik  olacak. Bunu da memnuniyetle söylüyoruz ama  hem İYİ Parti hem Cumhuriyet Halk 

Partili meclis üyesi arkadaşlarım haklılar. Törende ben Mehmet Emin Başkan’a sorduğumda 

biz davetliyiz gideceğiz oraya dediğimde, meclis üyelerinin katılacağı belli değildi henüz onu 

da biliyorum. Ama yani kimsede biz niye davet edilmedik bu yüzden üzgünüz diye olmasına  

arkadaşlarımızın kabahatlisiniz de onun için demesin lütfen. Gelseydiniz girerdiniz yav 

Cumhurbaşkanının bulunduğu bir yere gelseydin girerdim. O daha da kötü bir şey sevgili 

ÇAKMAK o çok yani en üst düzeyde korunması gereken birinin böyle kapıya gelen herkesin 

girebildiği bir ortama sokulması eğer doğruysa daha da büyük bela, 

     --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: ……… 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olsun.  

     --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: ………girebilirlerdi diye,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yav bizim meclis üyeliği kartımızı her 

alan gelip girebiliyordu diyorsun.  

     --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: ……… 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Olmaz ki herkes girebilirdi o zaman 

demek o,  

     --Rıdvan ÇAKMAK Meclis Üyesi: ……… 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır.  

     --Meclis Üyesi: ……… 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır, hayır, hayır. Bak bu daha da 

büyük, büyük büyük bir şey tartışılması gereken,    

     --Meclis Üyesi: ………  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili BARUTÇUOĞLU söyledi; 

Dedim ya kıvranarak söyledi hani benimde kabahatim varsa özür dilerim dedi ama, ama hasıl 

oldu o da bütün arkadaşlarımızda Osman DURDU sen üzülmedin mi bu arkadaşlarım yok 

orda diye? Herkes üzüldü. Bunu bu kadarla bırakmak lazım üzerinden sen niye gelmedin, 

gelseydin girerdin doğru iş değil. Yeğenimizin de gözlerinden öp, yanaklarından bizim için 

doğum gününü kutla lütfen diye ben bitirdim. Sevgili AKKUŞ buyurun. 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ben lütfen şahsım adıma………….. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tabi tabi vereceğim Sedat’tan sonra,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam,  

      --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Sevgili Başkanım, kıymetli meclis üyeleri, bende Rıdvan 

ÇAKMAK ‘ın sözlerinin bir bölümüne cevaben çıktım, zaten bir bölümünü kendi kendine 

çürüttü. Bu  davet konusu meclisimize üç defa geldi,  üçünün yanılmıyorsam ya da dördün 

üçünde belediye başkanımız bile oraya davet edilmedi. O günlerden bugünler belliydi. Onbir 

kırkdörtte davetli olduğum haberi geldi diyerek zaten konuşmanızın büyük bir bölümünü 

kendiniz çürüttünüz. Cumhurbaşkanı üst düzey Protokol’e var dediniz, doğru. Cumhurbaşkanı 

üst düzey protokolü olan yere öyle gelişi güzel gidilmez, bu da doğru. Ben şu kısmına cevap 

vermek istiyorum. Tarihinin en büyük iki hediyesi var dediniz biri Cumhuriyet Bayramı 

dediniz,  diğeri de bu TOGG ‘tur dediniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının kutlamaları       

28 Ekim ‘de ATATÜRK Anıtında yapıldı.  
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        Peki, en büyük birinci hediyesine neden katılmadınız. Sizin teşkilatınızdan kimse neden 

katılmadı 29 Ekim kutlamalarına, ATATÜRK ‘e Çelenk sunulur, o gün kutlanırken neden 

teşkilatınızdan kimse katılmadı madem o kadar millisiniz ya, bu milli bayrama niye 

katılmadınız. Buna da cevap verin?    

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım şimdi bakın Türkiye çapında 

hepimizin hani göğsünü kabartan bir olayı bence çok fazla böyle siyasete kurban vermeyelim. 

Şimdi arkadaşlar ben burda sorsam TOGG ‘un açılışından memnun olmayan var mı? Bir 

kimse çıkmaz. Vatandaşlarımızın içinden TOGG ‘un açılışından haset duyan veya keşke 

açılmasaydı diyen var mı? Bir Allah'ın kulu çıkmaz eğer hain değilse. 

      Yani şimdi burda zaman bir olma zamanı, zaman zaman birlik beraberlik zamanı. Bakın 

batımızda Yunanistan ‘ın adalarını silahlandıran birileri var. Güneyimizde PKK bilmem PYD 

ne bela varsa hepsini silahlandıran bir takım unsurlar var. Kuzeyimizde desen iki ülke savaş 

halinde, yani bence zaman artık bir ve beraber olma zamanı diyorum ben. Bunu inanın bu bizi 

üzüyor, bu tartışma artık şahsen beni üzüyor.  

       Şunu ifade edeyim; o gün 28 Ekim günü biz Ankara’daydık. Ben bütün hepinizin 

malumudur, sizlerin de malumudur. Milli Bayramlar da kutlamalara tamamına katılan bir 

arkadaşınızım, ilçe başkanım da öyle, teşkilatımızda öyle. Ama biz o gün 28 Ekim gününde 

2023 vizyonu açılışı veya sunumu olduğu için Cumhurbaşkanımızın biz Ankara ‘da 

olduğumuzdan dolayı katılamadık, katılmadık değil bakın fark var arada katılamadık, evet 

katılamadık ama katılmadık değil. Bunu ifade ediyorum ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız 

gibi Türkiye’nin en büyük milli bayramını milletçe kutladık. Buna helal getirmeyelim, o 

bayram gününe tevafuk eden bu güzel fabrikanın açılışı da hepimizi gururlandırdı. Bundan 

dolayı da hepimiz sevinelim. Ve şu temennimde bulunuyorum inşallah bunu değerli vekilimiz 

sayın Bakanımıza da mutlaka bunu iletecektir. Uygun bir zamanda Gemlik Belediye Meclisi 

Üyelerinin tümünü sizin riyasetinizde fabrikayı tepeden tırnağa inceleyip bir gezmeye ve 

orada bir fabrikayı kendi orda ki bütün her şeyiyle tanımaya ben talep edeceğimi ifade 

ediyorum. Ve Cumhuriyet Bayramlarının böyle güzel ve Türkiye çapında büyük açılışlarla 

kutlanması ve taçlanmasından dolayı duyduğum milli gururu anlatmam mümkün değil.  

       Bir tane daha açılmıştı Rıdvan kardeşimin şeyine de ilaveten söyleyeyim; yine               

29 Ekim ‘de hatırlayın İstanbul Hava Alanı, Hava Limanı özür dilerim. İstanbul Hava Limanı 

da 29 Ekim de, arkadaşlar bu tesadüfi değildir, tevafuktur. Yani özellikle isteye, dileye          

29 Ekim’de açılmıştır bu büyük dev eserler, inşallah bundan sonrada devam edecektir. 

Hepinize saygı sunuyorum.  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama yine de partim adına yaşanan bu 

üzüntü verici durumdan dolayı özür diliyorum demedin ya, bir dede olsun bitsin yani sevgili 

Ercan Abi.   

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım ben şahsım adına eğer bir kusurum 

ve bir şeyim varsa özür dilediğimi ifade ediyorum,   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok şahsın adına ne kusurun olsun sen 

davet edebileceğin durumda,  

   --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayır şöyle,   

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Değildin ki,    

   --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bakın şöyle,  yani biz bunu keşke daha önceden 

ben kendi şahsıma söylüyorum, kendi adıma söylüyorum; ve şundan eminim ne 

milletvekillerimiz ne şuandaki sanayi bakanımız ne il başkanımız ne hiçbir partililerimiz yani 

böyle bir üzüntülü durumun ortaya çıkmasını emin olun istemezlerdi, emin olun istemezlerdi.   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim.  

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ben bu kanaatteyim.  
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    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili DURDU buyurun. Bak sevgili 

ÇAKMAK herkes oturduğu yerden konuşuyordu, örnek oldun kürsüye çıkartıyorsun insanları.    

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis, kıymetli Hazirun hepinizi 

şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi adına selamlıyorum.  

      29 Ekim Cumhuriyet Bayramına ilişkin geçen toplantıda duygularımızı ifade ettiğimiz 

için tekrar konuşmayayım istedim ama özellikle Cumhuriyet Bayramı öncesi Gazi Mustafa 

Kemal ATATÜRK’ümüzün Cumhuriyete ilişkin bir takım sözlerinde konuşmalarını okudum, 

inceledim. Dumlupınar’da yapmış olduğu özelliklen konuşmayı okudum. Şu ifade bende 

kaldı; Cumhuriyeti biz kurduk son söz olarak gençlere hitabesinde “Cumhuriyeti biz kurduk, 

onu koruyup kollayıp yaşatacak olan sizlersiniz” Yani şunu söylüyor; Cumhuriyeti biz 

kurduk, 10 yılda büyük icraatlar yapıldı. Ama bunun yaşatılmasına, korunmasına ve 

yüceltilmesine bir gerek olduğunu gençliğe böyle bir emanet mükellefiyeti yükledi. 

Cumhuriyet lafla kollanmaz, Cumhuriyet lafla korunmaz, Cumhuriyet polemikle lafla 

yüceltilmez. Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle çok ciddi milletimizin kalkınmasına 

gelişmesine vesile olacak yatırımlar yapıldı. Uğur Başkanımın da ifade ettiği gibi evet burda 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Özel Kaleminin bir hatası bu, bence hoş görülmeyecek bir 

hata, ikaz edilmesine rağmen yapılan bir hata ama bu çok münferide ki Özel Kalem’in yaptığı 

bir hata. Üst ölçekte bunun büyük teşvikini sayın Cumhurbaşkanımız yaptı, bu süreci Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı takip etti. Yatırımcılığını ise 5 babayiğit üstlendi. Şunu çok sevindirici 

buldum ben, Cumhurbaşkanlığımızın ve Türkiye’deki bütün dinamikleri oraya davet ettiğini 

şahit olduk ve Türkiye’deki bütün dinamiklerinde orada olduğunu müşahede ettik, bundan da 

çok mutlu olduk. Yani ancak bütün Türkiye ‘nin dinamiklerinin bir arada olduğu bence nadir 

o organizasyonlardan bir tanesidir bu.  Ama üzülerek ifade etmek istiyorum ki Cumhuriyet 

Halk Partisi, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ün kurucu Genel Başkanlığını yaptığı 

Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı’nın Cumhuriyet Halken kuruluşu yapılan ve 

Türkiye’nin ilk ve tek milli ve yerli olan devrim niteliğindeki devrim otomobilinin açılış 

törenine katılmamış olmasını ben üzüldüm. Davet edilmiş olmasına vallahi sevindim, mutlu 

oldum ama katılmamış olmasını da talihsizlik buldu. Çünkü niye konuya başından beri hep 

negatif bakıldı. Yapamazsınız, edemezsiniz, otomobil mi var, fabrikamı var, al arazi var onu 

yapamazsın. Arkadaşlar yapıldı, tamamlandı. Dünyanın en model bir tesisi ortaya kondu, 

çevreci bir tesis ortaya kondu ve onun imalatı üretimi yapıldı, ete kemiğe büründü. Ve diğer 

millet ittifakının diğer paydaşı görev başkan düzeyinde tenezzül etmedi katılmaya, bunlarda 

sorunlu bir siyaset anlayışı değil. Evet kabul ediyoruz, belediye meclisinin davet edilmemesi 

kesinliklen bir ciddi bir kabahattir. Ama benim gözlemlediğim Özel Kalemin yapmış olduğu 

bir eksiklik olduğunu gördük. Teşekkür ederim.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. İkinci Birleşime kadar 

fırsat verelim sevgili DURDU Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının yerli otomobile 

otomobille alakalı yapamazsınız edemezsiniz gibi bir tane tek bir konuşmasını rica ediyorum 

sizden. Teşekkür ederim.  

    --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Başkanım bizde kendi, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu arada, 

     --Sedat AKKUŞ Meclis Üyesi: Genel Başkanımız adına söylenene cevap vermiş olalım. 

Bizde oraya en üst düzey yani genel başkan yardımcısı ve il başkanımıza katılım sağladık, 

münferit olarak vekillerimizden de iyi partili vekillerden de katılanlar oldu. Genel Başkanımız 

zaten onu açıkladı o güne önceden planlanmış programından dolayı en üst düzey katılımı 

sağlıcaz diye bunu da gerçekleştirdi.  
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    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Bide bilgi notu geldi. 

Mesela; Esnaf Kefaret Kooperatif Başkanımız Sedat GÜRLE kapıdan döndürülmüş, Esnaf 

Odası Başkanımız İsmail BEKİ kapıdan döndürülmüş, Abdullah İNCE Kooperatif 

Başkanımız kapıdan döndürülmüş. Dolayısıyla bu değil abes olan davetli olmayan bir yere 

Cumhurbaşkanının katıldığı bir organizasyonda davetli listesinde adı olmayan birini almazlar 

arkadaşlar, alınması daha da büyük zaten şey sıkıntı diyelim. Ve, 

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Ara, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Saat 16:00. Gündem maddelerini 

görüşmek üzere 15 dakika sonra tekrar buluşmak üzere bir ara verelim.   

 

 

II. OTURUM 

 

 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Toplantıya devam edicez. Evet dışarda 

meclis üyemiz kaldıysa çağıralım arkadaşlar. Teklifler başlığımızın Birinci Maddesiyle 

devam edebiliriz.  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün,  İlçemiz Orhaniye 

Mahallesi, 2433 ada 7 parsel  101,59 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz imar planında konut 

alanında kaldığından parselin satın alınması ile ilgili yazısı. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddesinin okunmuş olarak 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Söz 

almak isteyen yoksa Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. İkinci Madde lütfen,  

   --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün,  Belediye meclisinin 

05.07.2022 tarih ve 2022/99 sayılı kararına istinaden; Hamidiye Mahallesi 756 ada 426 

parselinde 22.823m² olarak kayıtlı ve mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın 150 m² lik 

bölümüne Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneğine tahsisi ile ilgili yazısı. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddesinin okunmuş olarak 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Söz 

almak isteyen yoksa eğer Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına ortak olarak, müşterek 

olarak havalesini oylarınıza sunacağım. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir. Üçüncü Madde lütfen, 

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün,  2019 yılında kurulan 

Gemlik'in tarihini ve kültürünü araştırma ve yaşatma derneği olarak kültürel faaliyetleri ve 

çalışmaları yapacak yer tahsisi talebi ile ilgili yazısı. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddesinin okunmuş olarak 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Söz 

almak isteyen yoksa Milli Eğitim,  Kültür Spor, Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına 

müştereken havalesini oylarınıza sunucam. Kabul edenler, söz mü istiyoruz? Buyurun sevgili 

DURDU. 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Bu tahsisle alakalı değil mi Başkanım derneğe,   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Doğrudur. Bir protokol yapılacak.  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam. Yani tahsis sonrası tabi tahsisi biz destekliyoruz, 

yani her türlü destekliyoruz. Oraya bir yapı yapılması, bunu bilgi olarak soruyoruz, yani  evet  

diyoruz oyluyoruz bunu, oybirliğiyle geçti zaten. Sade bilgi rica edicem. Oraya bir yapı 

yapılması imalat açısından mümkün mü?  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hangisinden bahsediyoruz, Erzurumlular 

Derneğiyle ilgili olanı mı? 
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    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet, 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Elbette. 

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Giresunlular Derneğinden hiçbir farkı 

yok arkadaşlar. Teşekkür ederim. Üçüncü Maddeyi Milli Eğitim,  Kültür Spor, Hukuk ve Plan 

ve Bütçe Komisyonlarına havalesi şeklinde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü Madde, 

    --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün,   Gemlik Belediye 

Encümeni’nin 28.04.2022 tarihli, 257 sayılı kararına istinaden,  Bursa İli, Gemlik İlçesi, 

Umurbey Mahallesi H22-A-09-C-1-C nolu pafta, 1849 ada 72 parsel sayılı 

taşınmazın bulunduğu alana ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

değişikliği  teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddesinin okunmuş olarak 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Söz 

almak isteyen yoksa arkadaşlar İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, buyurun sevgili DURDU. 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım ben sizin cevabınızı aldım, bu Erzurumlular 

Derneğimizin yapmayı düşündüğü yerle alakalı benim şimdi şeyim şu, yani teknik olarak 

mümkünse bundan seviniriz ama bir problem yaşanırsa ki yaşanmamasını temenni ederiz.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bildiğiniz bir şey mi var?  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Yok,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam,  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Soru sadece bu,   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Belediye, belediye hizmet alanı olarak 

zaten imalat yapılacak arkadaşlar, 

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam, tamam, 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ve yer içinde bulunduğumuz 

yerleşkenin içerisinde bir bölüm olduğu için de inşaata açılmasında bir mahsur yok.  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim, sağol. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ben teşekkür ederim. Dördüncü 

Maddeyle ilgili söz almak isteyen yoksa konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi 

şeklinde oylarınıza sunucam. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde lütfen, 

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

Encümeni’nin 06.10.2020 tarih 672 sayılı kararına istinaden,  Bursa İli, Gemlik İlçesi, 

Kurşunlu Mahallesi H22-A-12-D-2-A paftada yer alan 142, 143, 144, 2140, 2141 ve 2142 

nolu imar adalarının bulunduğu alana ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

değişikliği  teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddesinin okunmuş olarak 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Eğer bir şey söylemek isteyen yoksa Beşinci Maddeyi de İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

havale şeklinde oylarınıza sunucam. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Bir sonraki Madde lütfen, 

    --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün,  Gemlik Belediye 

Encümeni’nin 20.10.2020 tarih 668 sayılı kararı ile, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün 

13.10.2022 tarih 121947 sayılı yazısına istinaden,  Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu 

Mahallesi 2157 ada 1 parsel ve 2151 ada 6 parsellerin bulunduğu alana ilişkin hazırlatılan 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 

 



Sayfa 13 
 

 

 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddesinin okunmuş olarak 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Gündem maddesine ilişkin söz almak isteyen yoksa İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale 

şeklinde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Yedinci Madde lütfen, 

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün,  12.10.2022-10.11.2022 

tarihleri arasında askıda bulunan, Gemlik Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarih ve 61 sayılı 

kararı ile kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.09.2022 tarih ve 1209 

sayılı kararı ile onaylanan, Gemlik (Bursa), Kurtul ve Engürücük Mahalleleri Depolama 

Alanları Muhtelif Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği plan 

notlarının yeniden  değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem maddesinin okunmuş olarak 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Gündem maddesine ilişkin görüş ifade etmek isteyen yoksa İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

havale şeklinde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir.  

     Arkadaşlar vakit erken, raporları da görüşelim. Evet Raporlar başlığında birinci maddeyi 

okuyabiliriz arkadaşlar.  

   --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi Altıntaş 

Mevkii 1269 ada 9 parsel içindeki taşınmazın  plan değişikliğinin  değerlendirilmesi talebi ile 

ilgili 27.10.2022 tarihli raporu. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Raporun okunmuş olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bilgi alalım 

lütfen. 

    --Galip GÜR Meclis Üyesi: Sayın Başkan, öncelikle meclisimiz Gemlik’imize hayırlı 

olmasını diliyorum. Bide bu 29 Ekim ve Kitap Fuarında çalışan Kültür Müdürümüz ve 

çalışanları çok emek sarf ettiler, gördük bunları yürüyüş de de gördük. Bunlara grubumuz 

adına teşekkür ediyorum. 

      Konuya gelince de, “Yapılan incelemede; İlçemiz,  Hamidiye Mahallesi Altıntaş 

Mevkiinde bulunan parselin arkasında 7 metrelik yol olması sebebiyle, olması sebebiyle   

yapılacak işlem bulunmadığına Başkanım. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Raporla ilgili görüş 

ifade etmek, yok. Olmadığına göre komisyon raporunun okunduğu şekliyle oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. İkinci Madde lütfen.  

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, tapunun 

5OIV pafta, 817 ada, 221 parsel Belediye Hizmet Alanında kaldığından,  Konut alanına 

alınması ile  ilgili 11.10.2022 tarihli raporu. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Raporun okunmuş olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bilgi alalım 

lütfen. 

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: İlgili parselle alakalı Plan değişikliği yapılması konusunda 

yapılacak işlem bulunmadığına ve parselin kamulaştırma işlemlerinin yapılması hususunda 

konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Oybirliğiyle karar verilmiştir Başkanım. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Rapor hakkında söz almak isteyen, yok. 

Olmadığına göre komisyon raporunun okunduğu şekliyle oylarınıza sunucam ama Yazı İşleri 

Müdürlüğümüz raporda bir kadük bir durum yok deme, Plan ve Bütçe Komisyonunun 

değerlendirilmesi diyor, tamam. Rapor okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü Madde lütfen.  
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     --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Hamidiye Mahallesi, 443 ada  

1 nolu  parsel  ile 784 ada, 4 nolu parsele ilişkin plan değişikliğinin değerlendirilmesi  talebi 

ile ilgili 27.10.2022 tarihli raporu. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Raporun okunmuş olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bilgi alalım 

lütfen. 

     --Galip GÜR Meclis Üyesi: İlgili parsel malikleri kendi aralarında anlaşma sağlamış 

Başkanım, yapılacak işlem olmadığına. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Raporla ilgili görüş belirtmek isteyen, 

yok. Olmadığına göre raporun okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki Madde lütfen.   

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun; İlçemiz  

çevre yolunun doğusunda  Zeytinciler Caddesine ve  karşısındaki Şehit  Muammer Bıçakçı 

Sokak üzerine  pazar günleri, açık pazar  açılması  için gerekli çalışmaların yapılması talebi 

ile ilgili 27.10.2022 tarihli raporu. 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Raporun okunmuş olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bilgi alalım 

lütfen. 

     --Fatih AYDIN Meclis Üyesi: İlçemiz doğu yakasında kurulması istenen  pazar yeri için 

Pazarcılar  Odası ve Esnaf Odası ile yapılan  görüşmeler  sonucunda;  Pazarcı  Esnafı kapalı 

pazar   yerinde kurulan Cumartesi  pazarının bile tam  dolmayarak işlevli  çalışmadığını,  yeni 

bir pazara pazarcı esnafının gelmeyeceğine istinaden,  büyük marketler fazlasıyla tercih 

edildikleri için yeni  bir Pazar yeri o bölgede  rekabet görmeyeceğini bildirmeleri sonucu  

konunun  güncellenmeden,  gündemimizden  düşürülmesini  komisyon toplantısına katılan 

üyelerimizin oybirliği ile karar verilmiştir.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Raporla ilgili görüş 

belirtmek isteyen, yok. Olmadığına göre bir kelime var orda rekabet yazılmış, rağbet olması 

gerekiyor. O şekilde değiştirilerek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Sonraki Madde  lütfen.   

     --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Gemlik İlçesi Osmaniye 

Mahallesi 1135 ada 17 parsel   380,09 m² yüzölçümlü Gemlik Belediyesine 

ait  hisseli taşınmazın,  2886 sayılı  Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılması 

ile ilgili 28.10.2022 tarihli raporu. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Raporun okunmuş olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bilgi alalım 

lütfen. 

     --Songül ŞANLI Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, değerli meclis; Osmaniye Mahallesinde 

bulunan bu  taşınmazın % 40, vatandaşın hissesinin % 40’ın altında olması nedeniyle, 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu’nun hükümlerine uygun olarak Belediye Encümenince satışının 

yapılması, ayrıca ihtiyaç duyulması halinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi 

uyarınca takas yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi, komisyona katılan 

üyelerin Oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Konuyla ilgili görüş 

belirtmek isteyen, buyurun sevgili KESKİNDEN. 

   --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Sayın Başkanım, prensip kararı olarak satışlara 

karşıyız. Burda şöyle bir önerimiz var; Çoğunluk hisse bize ait, azınlık hisse çoğunluk hisseyi 

satıyoruz. Burda ki önerimiz; azınlık hisseyi bizim almamız yönünde, teşekkür ederim.  
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   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim. Konuyu satın alma 

denmesi, aksi takdirde satılması şeklinde oylarsak kabul edecek miyiz?  

   --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Azınlık hisseyi biz mi alacağız Başkanım, 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Evet.  

   --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Tabi tabi, almaya her türlü katılıyoruz satın almaya,  

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Satın alma,  

   --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Evet, 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Rıza gösterilmemesi halinde bizim 

satışımıza onay verecek misiniz? 

   --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Vermicez hayır, her şartta vermicez, her şart değil 

Başkanım,  çoğunluk hisse bizde bir şekilde gerekirse kanuna sokmak şartlarla azınlık 

hissesini kamulaştırma, satın alma her şekilde alabiliriz yani.  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım,  

     --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Yok, kamulaştırma olmaz satın alma 

olur, olmazsa İzale-i Şuyu davası açmak gerekir,  

    --Emrah KESKİNDEN Meclis Üyesi: Yani satın almanın çeşitleri o,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Buyurun,  

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: …. üzerinde bir yapı var, yapının sahibi var. 

Uygulamayla birlikte Gemlik Belediyesi de,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Hissedar olmuş,  

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: ….. zeminde, bir hissedar daha var 

Başkanım. İhsan bu kadar, soyadı yok, ana adı yok, baba adı yok,  T.C. kimliği yok. Biz 

yaklaşık bir yıldır Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz aracılığıyla bu İhsan’ın kim olduğunu 

arıyoruz. Çünkü vatandaş bu parseli bir şekilde ya satmak ya bizden almak ister. Şimdi bizde 

vatandaşla da görüşüp şöyle bir kanaate vardık. Belediye olarak İzale-i Şuyu davası açıp hem 

bu vatandaştan meclis kararı yapıp o hisseyi satın alalım, bide İhsan’ın kim olduğunu 

arayalım. Çok uzun ve meşakkatli bir yol, vatandaş da bu meşakkatli yolu ben gereğini 

yaparım dediği için böyle bir taleple gelmişti. Yani ortada bir hissedar daha var, kim olduğu 

belli olmayan.    

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ondan daha önemlisi parsel üzerinde bir 

ev,  yapı bulunuyor olması, bu yurttaşa satın almak isteyen yurttaşa ait bir yapı.  

    --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Evet, 

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Dolayısıyla da uygulama sonucu 

hissedar olmuş belediye, aslında o gün hata yapılmış muhtemelen, dolayısıyla da başka söz 

almak isteyen yoksa, buyurun sevgili BARUTÇUOĞLU,  

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım şimdi aynı raporda birbirine zıt iki 

işlem üzerinde karar vermemiz mümkün değil. Şimdi biri satış biri alış ya, istenseniz önce 

alım şeklinde bir karar alalım, o olmadı mı? 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Yok alalın evi varsa da neyini alalım 

şeklinde karar alalım. Herhalde ev olduğunu bilseydi sevgili KESKİNDEN aynı şeyi 

söylemezdi, evet üzerinde bir ev varmış sevgili BARUTÇUOĞLU.  

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Ha.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Dolayısıyla da bizim satın almamız 

zaten makul olmaz.  

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: O zaman tabi eksik bilgi var, 
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    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bu bilgiyi şimdi bende yeni Zeynep’ten 

duydum. Teşekkür ederiz sevgili Zeynep.   

      Dolayısıyla da komisyon raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza sunacağım. Kabul 

edenler, etmeyenler. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinin red, İyi Parti 

ve Cumhuriyet Halk Partisinin ee, kabul oylarıyla Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.  

      Arkadaşlar toplam 8 adet önergemiz var yazılı. Önergelerin gündem maddesi haline 

getirilmesini ve ilgili müdürlükler ya da ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  

       Çok teşekkür ediyorum. Aldığımız kararların hayırlar getirmesini diliyorum. 

Hatırlatıyorum,    

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Az önceki …………….….. bizce de makul.  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Düzeltiyoruz o zaman arkadaşlar, 

Adalet ve Kalkınma Partisi içinde aynı şey geçerli. Satışa ilişkin son madde Oybirliğiyle 

şeklinde düzeltilmiştir. 

   --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Başkanım bilgi şimdi geldiği için, biz eksik 

bilgiyle,   

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Haklısınız.  

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Yani bilgi şimdi gelince vatandaş mağdur 

olmasın o yüzden kabulümüz.   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eyvallah. Buyurun, 

    --Meclis Üyesi: ……… 

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır, bir fiyat takdir komisyonu bir 

fiyat belirliyor, pazarlık usulüyle karşı tarafa satılıyor hissedar olduğu için,  

    --Meclis Üyesi: Vatandaşın evi var,   

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir daha hatırlatma arkadaşlar, Özel 

Kalem Müdürlüğümüz gerekli organizasyonu yaptı herhalde, gruplar biliyor mu nerde 

olduğunu bu Plan ve Bütçe, ertelediğimiz Plan ve Bütçe yemeğimizi birlikte yiyelim. Beş mi 

dedik, direk buradan oraya gidebiliriz o zaman. 

      Arkadaşlar bugünkü gündem maddelerini bitirdik,  ancak komisyonumuzun özellikle 

bugünkü kendilerine havale edilen yedi madde ve sekiz önerge üzerinden çalışabilmesine 

olanak sağlamak adına ben Pazartesi günkü toplantımızı saat üçte mi yapalım beşte mi 

yapalımı sorayım?    

    --Meclis Üyesi: Beşte,  

    --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Beş uygun mudur? Pazartesi günü ikinci 

toplantımız, ikinci birleşimimizi yine burada saat 17:00 de yapmak üzere toplantıyı 

kapatıyorum. Aldığımız kararların bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Sağlıcakla 

kalın.   
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