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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 06 NİSAN 2022 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTI GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 

TOPLANTIDA BULUNANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı 

 

                                        ÜYELER: Emir BİRGÜN,  Mert DİMİLİ, Oğuz HANÇER, Galip GÜR, 

Osman DURDU, Arzu KARATAŞ,  Aydın BAYRAKTAR,  Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK,  

Mehmet Şamil YİĞİT, Sedat AKKUŞ, Emrah KESKİNDEN, Şükran BEKAR,  Songül ŞANLI, 

Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI, Mustafa KAYNATMA, Elif ACAR YAŞAR, Rıdvan 

ÇAKMAK, Durmuş USLU, Alpaslan EKER,  Bülent ÇİÇEK, Dursun YAVUZ, Nihat ÇETİN, 

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

 

             TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Ercan BARUTÇUOĞLU, Fatih AYDIN,  Tekin 

RAMA,   

 

            --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yapıldı. 

          --Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Yeterli çoğunluğumuz var herhalde 

gruplar adına mazeretli olan arkadaşları alalım buyurun  

 --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Adalet Ve Kalkınma Partisinden Ercan 

BARUTÇUOĞLU dendi herhalde Milliyetçi Hareket Partisi  

--Meclis Üyesi: 
--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : gelecek Tamam İyi Parti tam Fatih 

AYDIN Tekin RAMA ve Ercan BARUTÇUOĞLU’nun mazeretli olarak kabulünü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.  

Sevgili arkadaşlar kendi grubumuzda da yaptığımız toplantı ile hem ramazan ayı içerisin 

de olmamız itibari ile hem de ikinci toplantıda faaliyet raporunun görüşülecek olması münasebeti 

ile gündem dışı konuşmaları ikinci toplantının öncesinde yapacağız. Sadece bu toplantıya 

başlarken ayın personeli şeklin de artık alışıla gelmiş halde yaptığımız başarı belgesi sunduğumuz 

arkadaşlarımız oluyorlar iznininiz ile onları taktim edeceğim sonra da seçim gündemli ağırlıklı 

seçim gündemli olan teklifler başlığına geçeceğiz 

 Biliyorsunuz malum Ocak ayından beri Gemlik te beş nokta da yurttaşımızın temel gıda 

ürünlerine hem kaliteli ama aynı zamanda da ucuza erişimini sağlayabilmek adına sizlerin de 

desteği ile kurduğumuz Gemlik  Tarım Aş üzerinden faaliyet geliştirdik halk büfeler kurduk orada 

başta ekmek olmak üzere yumurta süt ve süt ürünleri satışı  yaptık. inşallah yurttaşın yüksek 

fiyatlar sebebi ile ulaşmaya çalıştığı başka gıda maddeleri ile çalışmalar  yürütüyor  arkadaşlarımız  

başta Ayçiçek yağı ve şeker olmak üzere inşallah onlara da makul rakamlarla  ile yer vereceğiz 

orada en azında  sorunun yaşandığı dönemlerde tanzim satışı mantığı ile elbette bunu yapmak için 

siyasi irade gerekiyor efendime söyleyeyim bütçe gerekiyor, yönetim gerekiyor ama aynı zaman 

da bir de orada çalışan personelimizin bu işe gönül vermesi bu işi adeta Belediye Başkanı 

oradaymışçasına coşku ile bütün samimiyeti ile ve iyi niyeti ile yapıyor olması bizim için çok 

kıymetli hepsi çok değerli işler yapıyorlar beş noktadaki arkadaşlarımız da ama ilk günden itibaren 

verdiğimiz görevi en iyi şekilde  yerine getiren sevgili Muhammed BAYRAK aramızda bugün 

iznininiz olur ise onu buraya davet edeceğim başarı belgesini sunmak üzere ve ona belgesini 

sunmak üzere de sevgili Emir BİRGÜN’ü davet edeceğim. 

 Olabilir çocuklar siz alın orda çok teşekkür ederim Emir Abi sana da Muhammed sana da 

başarılarının devamını diliyorum. Aferin abiciğim göğsümüzü  kabartıyorsun  bulunduğun yerde.  

Teşekkür ederiz. 

İkinci arkadaşımızda  aslında çok yakın bir zaman diliminde aramıza katıldı. Ailemize  

katıldı.  Bir şehir Plancısı kardeşimiz. Biliyorsunuz İmar Müdürlüğünün muhatapları genelde işte  

oda mensupları, mimarlar,  mühendisler,  efendime söyleyeyim bunun yanında müteahhitler, 

yurttaşın talepleri de oluyor.  Cevap vermek konusunda, cevap verme sürelerini azaltmak  
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noktasında İmar ve Şehircilik  Müdürlüğümüzde  pek çok yeniliğe  imza attık  dönemiz içerisinde 

artık dijital ortamda da  pek çok sorusuna cevap bulabiliyor yurttaşımız ama bunun dışında İmar 

Müdürlüğümüze gitmek zorunda kaldığında en iyi şekilde güler yüzle  sorduğu soruya cevap  

alabilmek istiyor. Bunu  yapabilmek içinde orda çalışan arkadaşlarımızın bütün planlama 

bölgelerine hakim olması  ve çok kısa sürede cevap verebilmesine daha da destek sağlıyor.  Bir  

daha söylüyorum  Çok yakın bir zamanda  aramıza katılmasına rağmen  bu konuda gösterdiği  

performans  amirleri tarafından takdirle karşılanmıştır.  Bizde bize iletilen bütün  bu memnuniyeti 

sizlerin huzurunda  bir başarı belgesi  ile  ödüllendirmek  istedik.  Sevgili Hande  ASLAN’ı      

buraya  huzurlarınıza davet ediyorum.  Başarı belgesini de  eğer izniniz olursa  Sevgili Zeynep 

AKIŞ SERİNTÜRK onun kurum amiri olarak  ve Belediye Başkan Yardımcısı olarak  takdim 

etsin.  

          Çok teşekkür ederiz. Hem Sevgili Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK’e hem Hande ASLAN’a 

başarılarının devamını dileriz.   

 Arkadaşlar  02.03.2022 ve 07.03.2022 tarihli Olağan Meclis Görüşme Tutanaklarını  

okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, yok yani tamam.   

Sevgili Şamil YİĞİT değerlendirdik aramızda.  Zaten Faaliyet raporu  gündem dışı konuşmalara 

da  son derece olanaklı  bir şeydir bir durum yaratır. İki kez gündem dışı konuşma  gibi bir durum 

ortaya çıkacak.  Benim için sorun yok hem bu gün   hem o günde yapabiliriz ama  hem ramazan 

mübarek  vakitlice bitirelim gidelim.  İkinci Toplantıda faaliyet  raporları ile birlikte 

memnuniyetle dinleyeceğiz söylediğiniz bütün şeyleri.  Meclis görüşme tutanaklarına ilişkin bir 

şey yok herhalde  okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler  

oybirliği ile  kabul edilmiştir.  Düzeltmeye muhtaç bir durum  bir ikaz yok okunduğu şekliyle 

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

 Teklifler  başlığının 1.maddesine geçeceğim ama öncelikle  arkadaşlar geçen sefer  

atlamışız  tasnif heyetinin seçimini. Tasnif heyeti olmayınca da  zorlanmış arkadaşlar   yazı işleri 

kalemi  Dolayısıyla  isterseniz her siyasi partiden  bir temsilciyle 5 arkadaşımızı,  isterseniz  yok o 

kadar  gerek   derseniz üç arkadaşımızı  

--Meclis Üyesi: ……. 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : iki de mi yeter? Peki  derseniz 

kalabalık olsun beş kişi  arkadaşımızda görev yapabilir.  

--Meclis Üyesi: ……. 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Peki isim  önerisi bekliyorum.  Biri 

Mehtap ÜNLÜ  şey arkadaşlar tasnif heyeti muhalefetten biri olsun.  sayım dökümde bir sorun 

olmaması  adına. Mehtap ÜNLÜ ve Ümit GÜLER’in  tasnif heyetine seçilmesi noktasındaki 

öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler  oybirliği ile  kabul edilmiştir. 

Arkadaşlarımızı alabiliriz buraya.  Birinci maddeyi okuyabiliriz.   

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi:  Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye 

Kanunu’nun 33.maddesine göre gizli oyla 3 adet  Belediye Encümen  üyesi seçimi  ile ilgili yazısı. 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Evet Gemlik Belediye Encümenine  üç 

arkadaşımızın seçimi yapılacak ve  gizli oyla yapılacak. öneriler var mı arkadaşlar Buyurun 

Sevgili Emir  BİRGÜN   

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Başka aday var mı arkadaşlar. 

arkadaşlar mikrofon verelim  gruplara.  

--Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi:  Ak Parti  adına adayımız yok. 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket  

Partisi 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Encümen üyeliklerine alakalı isim mi istiyorsun 

Başkanım.  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Evet aday var mıyı soruyoruz. 
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--Osman DURDU Meclis Üyesi: tamam.  Yani o ilk başta almış olduğunuz  prensip kararı 

takdir edilen karar  şeffaf olalım efendim  muhalefetten de  bir arkadaşımız olsun  kararından vaz 

mı geçiyorsun?  devam mı ediyorsunuz onu öğrenmek istiyorum.     

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : yo bir yerden vaz geçmiş değiliz. üç 

üye seçilecek. iki tanesi Cumhuriyet Halk Partisinden,   Bir tanesi İYİ Partili  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Cumhur ittifakı diyorsunuz.  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı :ittifak üyesi olması 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim.  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : ittifak  üyesi olması nasıl geçen yıl bir 

sonuç  değiştirmedi ve  itiraz görmediyse aynı şekilde devam edecek. …. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  İYİ Parti ile alakalı  bir itirazımız tabi ki yok.  hani 

dönüşüm  sıra diğer muhalefet  partisine geliyor mu?  diye düşündüm o yüzden.  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Sevgili DURDU bunu daha önce  grup 

başkanlarımızın  yada şöyle diyeyim parti Başkanlarımızın kendi   arasında istişare etmesi lazım.    

Bir talep oldu mu? 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bu dönem yine İYİ partiden bir arkadaşımız değil miydi 

encümende  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Evet  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Gene İYİ Partili   arkadaşımız devam edecek mi 

diyorsunuz? 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : evet  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Soru şu  niçin Ak Partiden veya  Milliyetçi Hareket 

Partisinden o prensibi devam ettirmiyorsunuz   vaz mı geçtiniz? 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Prensip devam ediyor. İttifak bu gün 

var. Yarın iki genel başkan  biz ittifak değiliz dese    iki ayrı partiyiz biz.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Asıl dediğim o değil.   İYİ parti iki defa üst üste mi üye 

veriyor  veya  vermiyor mu?   asıl  soru bu  yani 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Evet, evet öyle oluyor yani.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: yani  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : okunan isim çok net 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bu dönem o prensip kararınız vardı ya hani  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : evet 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: her partiden  Bu dönem Adalet ve Kalkınma Partisinden  

veya Milliyetçi Hareket Partisinden bir encümen üyesi almıyorsunuz  doğru anlıyorum.   

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Doğrudur 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim.  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Biz teşekkür  ederiz. Söylemeye 

çalıştığımız yer almak istediğinize dair ise grubumuz bunu müzakere  eder kendi arasında  yer 

verebiliriz. Yani bir talebiniz olmadı.   

-- Meclis Üyesi: ………. 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : peki 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:………… 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : alalım. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bizim Ak Parti Grubu adına geçen dönemlerde 

konuşmuş olduğumuz  ilk nezaketten  söyledikleri bizde bu gruba  dahil olduğumuz encümen 

alakalı  biz teşekkür ederiz.  Bundan sonra Sizi  eleştiren tarafta kalacağımızı  ve denetleyici bir 

kısımda olacağımızı söyledik.  Biz kendi gurubumuz ve  şeyimizle alakalı  biz zaten 

almayacağımızı dile getirmiştik.  Encümende zaten bizim Ak Parti Grubu  adına kimse 

bulunmayacak.  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Teşekkür ederiz.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkanım daha önceki  encümen seçimleri ile 

alakalı sizler nezaket  buyuruyordunuz ilçe başkanlıklarımızdan  isim talep ediyor idiniz.  Doğru 
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hatırlıyorsam. Şimdi talebe dayalı olacak ise  Biz Alpaslan EKER  arkadaşımızı teklif ediyoruz. 

teşekkür ederim.   

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Biz teşekkür ederiz.  Milliyetçi Hareket 

Partisi Alpaslan EKER  arkadaşımızı  encümene aday olarak gösterdi.  oylamada meclis 

üyelerimizin takdirine bırakacağız işi.  Şöylede yapabiliriz.  önümüzdeki yıl Milliyetçi hareket 

Partisine de yer verebiliriz.  Hiç sorun yok.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:……. 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : prensibi bozmuş olmuyoruz.  Sevgili 

DURDU  Milliyetçi Hareket Partisinden birini alırsak ikinci kez  görev vermiş olacağız. İYİ 

Partiden de birini  aldığımızda da ikinci kez  görev vermiş olduk.   

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan sırayla gidiyoruz ya 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Sıra Adalet ve Kalkınma Partisinde  

size mi bıraktılar.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bize bırakmadılar. Öyle lüzum  hissetmediler. Biz 

lüzum hissediyoruz Sevgili  Başkanım Sağolun.   

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı :Biz  Şamil Başkan desin ki biz yer 

almak istiyoruz ama  madem Milliyetçi hareket Partisi 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  O söyleyeceğini söyledi, söyledi.  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı :  o öyle demedi   biz yer almak 

istemiyoruz dedi.   

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  o diyeceğini  dedi  yani   senin istediğin gibi  konuşacak 

başkanım.  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı :Hee 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Sayın başkanım Biz Mehmet Emin Başkanım bu 

konuyu  bu meseleyi konuştuk.  Sizin grupta yer almayacağını biz grupta yer alırız  diye biz bu 

konuda feragat verdik onun için  bu konuda Milliyetçi Hareket Partisindeki arkadaşlarımız  

bulunmuş biz onlara zaten desteğimiz  birlikteliğimiz tamdır.  Onu söyleyeyim.  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Güzel güzel Sevgili başkanım siyasete 

insanların söylediği  kendini bağlar demiştik  Sevgili DURDU  iki mikrofon açık olunca böyle 

oluyor herhalde.  Geçtiğimiz  yıl siz  açıkladınız zaten. Biz  bir kere nezaketen bu işin  içinde yer 

aldık.  Bundan sonra hiçbir  Encümen içerisinde  görev almayacağız demiştiniz.  Ben net 

hatırlıyorum.  Peki isimleri söyledik.  Sedat ÖZER, Nihat ÇETİN, Oğuz HANÇER ve Alpaslan 

EKER isimleri Encümene aday gösterilmişlerdir. Zarflar  dağıtıldı mı arkadaşlar.    

--Meclis Üyesi: …………… 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır canım ya yasa çok net şekilde  

kapalı diyor.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:   Sayın Başkan oylama devam ederken birkaç şey 

söyleyebilir miyiz ilave edebilir miyiz yoksa hani.    

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı: oylama bitti.  Toplandı herhâlde tasnif 

yapılacak öyle mi?  

--Meclis Üyesi:…….  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı: öyle öyle yapacam.  topladık mı 

evrakları.  

 --Meclis Üyesi: ………………. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  Şöyle   söyleyeceklerimden bir tanesi  Ercan 

Abimizin babası Covid.  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı: öyle mi?  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:   Bilgilendirme yapayım.  Söyleyemiyorum çünkü  

gündem dışı konuşmaları da bıraktık. Aydın Abinin Amcası  vefat ettiği içinde  buradan Allahtan 

rahmet dilecektik hani bu  gündem dışı. 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı: Gündem dışı konuşmaya gerek yok 

bunları söylemek için  
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--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:  yani gündem dışı konuşma ihtiyaç yok ama  

konuşacağız da   şeyde kalıyoruz konuşalım konuşmayalım mı?  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Şamil YİĞİT eline beş sefer  

mikrofon geçti.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: şöyle şöyle    

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı: başsağlığını ilet.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: söylüyorum başkanım öncelikle Aydın Abimizin 

Amcası,  rahmeti rahmana  kavuştuğu için Allahtan rahmet diliyoruz. Bizim Ercan Abimizin de 

babası Covid  sürecinde tedavisi devam etiği için yanında olduğu için  katılamadı meclise.      

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : genel sağlık durumu nasıl.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Genel Sağlık durumu  daha iyiye gidiyor hava 

alıyor. Kortizonlu tedavi yapılıyor.  Tabi ki yaşı birazcık daha  ilerlediği için  tedavisi devam 

ediliyor. Sağlık durumu şuan stabil.  Covid bölümünde yatmakta.  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı :Allah şifa versin.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ercan Abi onun yanında refakatçi olduğu için 

katılamadı. Selamlarını ilettiler.  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Çok teşekkür ederim.  bende hem 

şahsen hem grubumuz adına  Sevgili Mehmet BAYRAKTAR’a  çok sevdiğimiz bir amcamızdı o. 

Özelikle düğün salonun yanında  bulunduğu dönemde sık bir araya  geldiğimiz biriydi. Dün Aydın 

haber gönderdim. selam  kelam ettim ama elbette yanınızda olmamız  kadar makbule geçmezdi.  

Bu gün Hüseyin’ide  arayacağım  inşallah buradan sonra. Allah yattığı yerde dinlendirsin.   Bütün 

yakınlarına sizlere de  sabırlar versin diyoruz. hem kendim hem grubum adına iletebilirim diye 

düşünüyorum. .  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Eskide bir meclis üyesiydi aynı zamanda.  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Evet evet 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Mehmet Amca. 
--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı :Doğruyol Partisinde uzun zaman  

siyaset yaptı ve Belediye Meclis Üyeliği de yaptı orda.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım bir hususu  daha  dile getirmek 

istiyorum burda  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Buyurun 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: getirmezsem kendimde  şey  yapacağım dün 

Avukatlar  günüydü.  Yine geçmiş dönem  Meclis üyeliği yapmış Özgür Abimizi buradan 

rahmetle anmak istiyorum. 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı :Çok teşekkür ederiz. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Çünkü  bizim Gülay annemiz  bizde  özel dünde 

bir telefon  görüşmesini yaptık. Kardeşini ararken bizleri de alt üstü denk geldiği için  biraz 

hüzünlendirdi Birazda sevindirdi. Çünkü  bu mecliste  kendisinin meclis üyeliği olmuş ama  bütün 

kesimlerde sevilen  bir Avukat Abimizi  hem anma fırsatı oldu.  Hem de Gülay annemizin 

sağlığını sıhhatini konuşma fırsatını buldum..  Buradan tekrardan ahirete intikal etmiş geçmiş 

dönem meclis üyelerini yapmış değerli abilerimize değerli büyüklerimize   ve Avukatlar günü 

dolayısıyla bütün avukatların gününü  kutlamak istiyorum.  Buradan tekrardan Özgür  Abimizin 

mekânı cennet olsun. Makamı ali  olsun.  Tefik Abimizin de senesi olduğu için tekrardan onu da 

hatırlatmak isterim. En son bu mecliste almış olduğumuz  hep birlikte oy birliği ile geçen isminin 

yaşatılması onure edilmesi Tefik Abimize şık ve yakışan bir  çalışma olmuş  tekrardan teşekkür 

ediyorum.    

         --Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Biz teşekkür ederiz. evet sayım döküm 

devam ederken biz ikinci maddeye geçebiliriz. Buyurun.  

         --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun  

24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Plan ve Bütçe  Komisyonu üyelerinin  

seçimi  ile ilgili yazısı. 
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          --Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Yasa gereği üçten az beşten fazla olmaz  

diyor.  Gruplara yeni komisyonlarımızın  beş kişiden  oluşmasında dair fikirlerini soracağım ve 

bunu oylayacağım öncelikle ve  beş kişi bütün gruplar için uygun mudur arkadaşlar.   Tamam beş 

kişiden oluşmasını  bütün komisyonlarımızın  beşer kişiden  oluşmasını oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler etmeyenler  oybirliği ile kabul edilmiştir. Plan ve Bütçe  Komisyonuna önerileri 

bekliyorum. Her siyasi parti ya da grup kendi nispetinde yer aldığı  yer alacağı ….… görevi  

Adalet ve Kalkınma Partisi  

  --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: her halde yine üç  bir bir  yapmayı düşündüğümüz 

için söyleyeceğim. Bizim Ak Parti  Gurubu adına Plan ve Bütçe Komisyonuna  Aydın 

BAYRAKTAR abimizi öneriyoruz.      

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı :Aydın BAYRAKTAR Milliyetçi 

Hareket Partisi  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Plan ve Bütçe Komisyonuna  Emrah KESKİNDEN   

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Emrah KESKİNDEN  Cumhuriyet 

Halk  Partisi  

-- Meclis Üyesi: ………….. 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı :Songül ŞANLI, Mehtap ÜNLÜ ve 

Sedat AKKUŞ arkadaşlarda Cumhuriyet Halk   Partisi tarafından önerildi.  Açık oyla oylarınıza 

sunacağım.  Başka aday var mı?  yok  olmadığına göre  Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine  

Songül ŞANLI, Mehtap ÜNLÜ, Sedat AKKUŞ Aydın BAYRAKTAR ve  Emrah 

KESKİNDEN’in seçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler  oybirliği 

ile kabul edilmiştir. Bir sonraki madde lütfen. O arada sayım dökümü bittiğinde haber verirsiniz 

ilan ederim.   

 --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye 

Kanunu’nun  24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla  İmar Komisyonu  üyelerinin 

seçimi ile ilgili yazısı 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : oyla  İmar Komisyonumuz yine beş 

kişi seçeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisinin önerisini alalım.    

-- Meclis Üyesi: ………….. 

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı :Arzu KARATAŞ, Galip GÜR ve Oğuz 

HANÇER  isimleri önerildi. Adalet ve Kalkınma Partisi    

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: İmar Komisyonuna Ak Parti  adayımız olarak 

Dursun  YAVUZ   

            --Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Dursun  YAVUZ’u önerdi. Milliyetçi 

Hareket Partisi  

            --Osman DURDU Meclis Üyesi: Alpaslan EKER İmar  Komisyonu      

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Alpaslan EKER önerildi. Başka aday 

olmak isteyen var mı arkadaşlar?  Yok olmadığına göre  Arzu KARATAŞ, Galip GÜR, Oğuz 

HANÇER Dursun  YAVUZ ve Alpaslan EKER’in İmar  Komisyonu üyeliğine seçilmesi hususunu 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler  oybirliği ile kabul edilmiştir. Bir sonraki madde 

lütfen. 

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye 

Kanunu’nun  24. maddesine göre meclis üyeleri  arasında açık oyla Milli Eğitim, Kültür ve Spor  

Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili 

           --Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Yine beş üyelik için üç isim rica 

edeceğim Cumhuriyet Halk Partisinden  

 --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Sedat ÖZER, Nihat ÇETİN  ve Durmuş USLU  

               --Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Sedat ÖZER, Nihat ÇETİN  ve 

Durmuş USLU önerildi.  Adalet ve Kalkınma Partisi  

 --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ak Parti Grubu adına Milli Eğitim, Kültür ve 

Spor  Komisyonuna  Elif ACAR YAŞAR kardeşimiz   



Sayfa - 7 - / 23 
 

 --Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Elif ACAR YAŞAR,  Milliyetçi 

Hareket Partisi 

 --Osman DURDU Meclis Üyesi: Milli Eğitim, Kültür ve Spor  Komisyonuna Osman 

DURDU   

 --Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Osman DURDU arkadaşımız 

önerildi.  Başka aday olmak isteyen  var mı? Yok olmadığına göre  Milli Eğitim, Kültür ve Spor  

Komisyonu üyeliklerine  Sedat ÖZER, Nihat ÇETİN, Durmuş USLU, Elif ACAR YAŞAR ve 

Osman DURDU’nun kabulünü seçimlerini  oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler etmeyenler  

oybirliği ile kabul edilmiştir.  Beşinci madde lütfen  

 --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Yazı İşleri Müdürlüğünün,  5393 Sayılı Belediye 

Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Hukuk Komisyonu üyelerinin 

seçimi ile ilgili yazısı.  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı :Yine beş üyelik komisyonumuza 

teşekkür ederim.  Cumhuriyet Halk Partisinin önerisini alalım. üç isim  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Mert DİMİLİ, Bülent ÇİÇEK,  Mahir DAĞ  

--Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : teşekkür ederim. Adalet ve Kalkınma 

Partisi  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ak Parti Grubu adına Mehmet Şamil YİĞİT  

          --Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Mehmet Şamil YİĞİT  

          --Osman DURDU Meclis Üyesi: Osman DURDU  

          --Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Milliyetçi Hareket Partisi Osman 

DURDU dedi. Hukuk Komisyonu üyeliklerine başka aday olmak isteyen var mı yine soralım.  

Olmadığına göre  Hukuk Komisyonun Mert DİMİLİ, Bülent ÇİÇEK,  Mahir DAĞ, Mehmet Şamil 

YİĞİT ve Osman DURDU’dan oluşması hususunu  oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler 

etmeyenler  oybirliği ile kabul edilmiştir.   

Encümen üyesi seçiminin sonuçları geldi arkadaşlar.  Sedat ÖZER 17 oy, Nihat ÇETİN  17 

oy, Alpaslan EKER 12 oy, Oğuz HANÇER  18 oyla  sonuçlanmış seçim.  Dolayısıyla 18 oy alan 

Oğuz HANÇER   ve 17’şer oy alan Sedat ÖZER ve Nihat ÇETİN  encümen üyeliklerine 

seçilmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun.  Bir daha ki yıl mutlaka  Grup Başkanlarımız Parti 

Başkanlarımız  konuşsunlar.   Bir daha söylüyoruz tavrımızda hiçbir değişiklik yok.  Muhalefetten 

Başka bir partinin üyesinin girmesi de  doğrusu bizi mutlu eder diye de teşekkür   edelim ve 

duyuralım  

          --Osman DURDU Meclis Üyesi:   Başkanım söz istiyorum.  

          --Mehmet Uğur  SERTASLAN Meclis Başkanı : Buyurun.  

         --Osman DURDU Meclis Üyesi: Öncelikle seçilmiş olan Encümen Üyesi arkadaşlarımıza 

Gemlik Belediyesi ve Gemliğe  üst derece hizmet etmeleri bekleniyor Hayırlı olsun diyorum. 

Oylamadan ve kayıtlardan da  tescil oldu ki  Sayın Uğur SERTASLAN  Gemlik Belediye  

Başkanının  Adalet ve Kalkınma Partisinden  ve  Milliyetçi Hareket Partisinden de ve  dolayısıyla  

muhalefetten bir meclis üyesinin Encümen üyeliğine devam ediyor olmasını  kabul etmediği çıktı 

ortaya.  Oylamayla çıktı.  Burda benim meclis üyesi Cumhuriyet Halk Partisi  ve İYİ Partili 

Meclis Üyesi  arkadaşlarım hiçbir yorumum  yok. Ancak ilkesel olarak sizin o ilkeden    

vazgeçtiğiniz kanaati bizde  hakim oldu. Kamuoyuna duyurulur. Sağol.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sizin yorumunuz. Sizi bağlar. Ben öyle 

düşünmediğimi bende ifade ediyorum. Bir daha söylüyorum.  Geçen yıl niye aynı konuşmayı 

yapmadık biz burda.    

   --Osman DURDU Meclis Üyesi:   geçen yıl  o ilkeye uygun gittiniz.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl yani.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Yani sırayla gittiniz.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ittifak üyesi İYİ Parti 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Sırayla gittiniz.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Muhalefettir diye bilirdiniz.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Hayır sırayla gittiniz  zaten yani 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onu da demediniz.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: İYİ Parti ayrı bir Siyasi grubu vardır.  tabiki  doğru 

gittiniz yani.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yine bir sorun yok bak  diyorum İYİ 

Parti  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  İlk dönem hangi partiden aldılar.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İkinci kez encümende yer aldı. Doğru 

mu?  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  İlk Dönem Adalet Kalkınma Partisiden   

   --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili DURDU  İYİ parti ikinci kez yer 

aldı şu an şu seçimle doğru mu? 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Ben konuşabilir miyim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Doğru mu? Arkadaşlar siz söyleyin ona 

soruyorum ama  doğru değil mi? 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  doğru cevap veriyorum    

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir daha ki yıl  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:    Doğru ama, doğru ama doğru ama   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Milliyetçi Hareket Partisinin  gelmesi 

halinde Milliyetçi  hareket Partisi de ikinci kez  görev almış olacak mı?  olmayacak mı? Önce İYİ 

Partinin olması  niye rahatsız etti.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: İYİ Partinin olması rahatsız etmez Başkanım  ajitede  

olmam onu  bil.  Ama ilk dönem Adalet ve Kalkınma Partisi  muhalefet bir,  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: İkinci dönem  Milliyetçi Hareket Partisiydi üç, üçüncü  

dönem   İYİ Partili arkadaşımız üç. O sizin ilke  ve prensibinize göre     

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır hayır. Bak ben dün gibi 

hatırlıyorum 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi tekrar  Adalet ve Kalkınma Partisinden biri 

olmalı. Kabul etmedi arkadaşlarımız Milliyetçi Hareket Partisinden   olmalı. Buna bir minnetimiz 

yok Sevgili  Başkanım. o sizin hani beylik beylik  şeffaf  ilkeli  …. … 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: öyleyiz öyleyiz.    

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Öyle değilsiniz.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: öyleyiz.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: öyle değilsiniz.    

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili DURDU  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  böyle olsaydınız   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: öyleyiz.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:   isim önerin dediniz  ismi kabul ederdiniz.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz öyleyiz.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Biz isim önerdik   yani  size güvendik  ama yanıldık 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:    Biz öyleyiz Senin istediğin gibi 

olmayınca Fevrileşiyorsun  Sevgili DURDU  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  hayır  gayet  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: çok net herkes dinliyor bizi 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  evet tabi  diniyoruz evet 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  diyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  evet  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Adalet ve Kalkınma Partisi  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  evet  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: birer kez yaptı.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: evet   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bir kez de İYİ Parti 
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--Osman DURDU Meclis Üyesi: İYİ parti de yaptı.    

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: evet  

            --Osman DURDU Meclis Üyesi:  tamam evet 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şimdi ikinciye başlayacağız. Adalet ve 

Kalkınma Partisi  biz istemiyoruz dedi.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:   evet sıra bizde.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hiç istemiyor niye sıra sizde.   neye göre  

            --Osman DURDU Meclis Üyesi:  sıra bizde o sırayı siz  takdir ettiniz.  

            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: hayır biz etmedik. ilk seçimde  sorduk  

biz burda muhalefetinde yer almasını istiyoruz dedik.  

 --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Evet  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Onu siz kendi aranızda konuştunuz.  

Bize Aydın BAYRAKTAR’ın ismini verdiniz.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  İlçe Başkanları evet doğru.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak Bursa Büyükşehirde konuştuğun 

gibi  ya burda konuş.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Hangisi yav. Bursa Büyükşehir. …… 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: yada burda konuştuğun gibi orda konuş.  

            --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Hangisiymiş ben anlayamadım.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ben  burda ne konuşuyorsam orda da  

onu konuşuyorum.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:   Başkanım bırakalım onu  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  olur mu ya Başkan sen bırak. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Hayır hayır  

            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Durdu Sen Bırak onu.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:   Benim nasıl konuşacağı mı Siz karar veremezsiniz. Ne 

münasebet.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: olma olmaz 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:   olur olur. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: olmaz.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  olur olur  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: olmaz olmaz.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Olur canım.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ya sen  konuşursun  benim  gözümde 

itibari olmaz.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: olmayabilir.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: öyle yani 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: senin itibarin olsun diye konuşmuyorum ben   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Benim  itibarım değil senin söylediğin 

benim gözümde  itibari olmaz. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: olmasın.    

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: olmasın. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Hiçte önemli değil yani 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: olmazda kastım o.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Hiçte önemli değil yani.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: senin istediğin gibi olunca ala  

olmayınca mualla  olmuyor yani.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bizim istediğimiz yok siz talep edin    dediniz.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bak bir daha söylüyorum.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Söyle  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: söyle 

--Galip GÜR  Meclis Üyesi:  Başkanım  
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--Osman DURDU Meclis Üyesi: söyleyin  dediniz.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: söyle  olmaz.  Söyle olmaz hayırdır 

Sevgili  DURDU. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım bir daha söylüyorum diyorsun ya  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söyle  nedir söyle  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bir daha söylüyorum derken ikaz edici konuşmuyor 

olmuyor mu  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Söylemiyorum.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: teşekkür ederim Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ben teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu 

olsun arkadaşlar. Bir şey mi söyleyeceksin Galip Abi.  Buyurun. 

--Galip GÜR  Meclis Üyesi:  Ben  deminden beri matematik hesabı yaptım ….. sonuçta 3 

tane parti var. Muhalefet   olarak baktığımızda. Şimdi İkisini aldık bir tanesi dışarda kalıyor. Ak  

Parti bunu bıraktı.  öyle değil mi Ak Parti ben olmayacağımdan bundan sonra bir   haklarını 

aldılar. Şu anda iki hak kaldı. Şimdi Ak Parti bırakmamış olsaydı dışarda  İYİ Partiyi mi 

bırakacaktık bu   sıralamaya göre.  Yoksa kendi ittifakımızdan bir   kişi almamız gerekiyor.  Veya 

kura mı çekecektik. Yani bu yönetimin  tasarrufudur buna  inşallah kendi Belediyeleri de  ittifak 

Belediyelerinde  aynı şeyler yapsınlar bir görelim  Türkiye genelinde ona göre karar veririz.  

--Meclis Üyesi: ……. 

 -- Meclis Üyesi: Sayın Başkanım. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Buyurun Sevgili BİRGÜN buyurun 

 --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Sayın Başkan çok güzel bir örnek oldu. Türkiye’ye örnek 

oldu. Ben  başta   Türkiye’de işte  yaklaşık 400  tane Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye varsa. 

50 tane Milliyetçi Hareket Partisi Belediyesi  bir tanesinde bir örnek  göstersinler benzerini  ben o 

zaman  arkadaşlarıma  teşekkür ederim.  Ama öyle  bir örnek yok.  Burda bir örnek sergilendi. 

Örnek  bir uygulama yapıldı. 

           --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım 

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: bak neden  ikinci defa siz  olacaksınız da  İYİ parti 

olmayacak. Neden, Neden,  neden   sizden dersten başlasın bir kez daha. Neden  provoke  

ediyorsunuz ki.  böyle örnek bir uygulamayı neden  provoke ediyorsunuz.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım 

            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: eeh 

            --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun Buyurun  Sevgili Şamil 

YİĞİT 

             --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi Osman Başkanımızın burda ilk başta  

Gemliği beraber yöneteceğiz ve Gemliği  beraber olgularını  yapacağız.  Bunu sadece biz değil 

muhalefet  partilerinin de bulunması gerektiğini söylediniz. Şuan Millet İttifakı  devam ediyor. 

Millet ittifakı  devam ettiği için siz zaten aynı sıralarda   aynı yerlerde yer alıyorsunuz ve bunu ilk 

başta başlarken muhalefete bizim aldığımız kararlara  izlerde denetleyici olun dediğiniz için Bizim 

Ak Partideki  dönemimizdeki arkadaşlar  ilk bizden giden  Aydın Abimiz  ve Aydın Abi ile 

birlikte çalıştık. İkinci dönemde de  Muhalefet yine olsun var  dediğinizde  ilkesel  olarak 

diyorum.  devam edeceğiz  dediğinizde    Milliyet Hareket Partisinden yine kıymetli bir 

arkadaşımızla devam ettik.  dönem geldiğinde ilkesel  diyorum niye söylediğim söylüyorum.  

Aynı şekilde siz bunu  gruba döndük.   şeyde diyebilirsiniz.  Cumhuriyet Halk Partisi var burda  

dördüncü dönemde hiç  İYİ Parti seçmeye gerek yok. Üçünü de Cumhuriyet Halk Partisi yapalım 

diye bilirsiniz.   Onda şeyimiz yok.  Çünkü dört grup var burda  Dört grupta partinin hepsi  İYİ 

Partiye iktidara geldiğinizde   bu sefer muhalefet sizi  denetliyor değil . kendi ortağınız  Kendini 

birlikte  var olmuş   olduğunuz Millet İttifakın  oluşumu   olmuş oluyor. denetleyecek şeyleri 

noktasında  biz muhalefet olarak var olmak  gerekiyor ve ilkesel duruşunuzla  burdan önemli diyor 

ve ben bu konuda  imza atıyorum.  Yani Başkana katılıyorum.  
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 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Peki  Sevgili arkadaşlar herkes çok 

net şunu  bunu biliyor.  Bursa Büyükşehir Belediyesi de dahil  oraya bizzat gidip  Ben içinde 

bulunmuş biri olarak örnek gösteriyorum.  Ben bugün  Komisyonları 3 kişiden oluşacak deseydim  

Cumhuriyet Halk Partisi Grubuyla  İYİ Partiyle  birlikte el kaldırsaydık ne  olacaktı sunu  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  zaten sonuç öyle oldu canım.  

            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Nasıl yani Komisyonlardan bahis 

ediyorum  Sevgili DURDU 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Özür dilerim tamam.  

            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ne olacaktı söyleyin bana.  

--Meclis Üyesi:  

            --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır ne olacaktı. dediğimde  

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

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  ya bak  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: … 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Eğer bunu deseydik.  

--Meclis Üyesi: oylar giderde  Ona meclis karar verir. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Böyle oylasaydık.   

--Osman DURDU Meclis Üyesi: …Meclis oylar  meclis oylar buyurun.   

--Meclis Üyesi:  Meclis karar versin. …… anlayamadım.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: neye karar versin.  

--Meclis Üyesi:  Meclis karar verir  oylar:  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: verin bu lütuf mudur yani    

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: arkadaşalar isteseydik bunu  yapar 

mıydık.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: isteyin  yapın yani  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: yapardık.   neye yapalım.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  yap yani.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Neyi niye söylüyorum. Muhalefeti işten 

sıyırdınız. denetlemek konusunda artık  eskisi gibi düşünmüyorsunuz  savunuluyor orda.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  …… geldi.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ne münasebet.  olur mu öyle şey.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  encümenle  alakalı  öyle. 

--Meclis Üyesi:  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bizi eleştirmek için  bizim gibi 

davranmanız lazım önce.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Sizden daha iyi davranıyoruz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: hiç 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:   tabi tabi. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: görüyoruz. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Allah sizin gibi davranmaktan bizi zaten  korusun.    

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: görüyoruz. Büyükşehirde. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Korusun tabiki korusun bizi  evet evet  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: görüyoruz büyükşehirde 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: görüyoruz görüyoruz. her şeyin arkasındayız.  Her 

konuştuğumuzun arkasındayız.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Neyin arkasındasın ya Niye orda dokuz 

kişiden oluşmuyor da 7 kişiden oluşuyor.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Öyle takdir edilmiş.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ha orda öyle takdir edilmiş.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: tabi ki  yani.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Burda böyle takdir edilmiş. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet evet o zaman buyurun Başkanım. 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ya 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Üç kişi de. üç kişi de  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: buyurun Sevgili DİMİLİ 

--Av. Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: Evet şimdi tabi  demokrat olmak her dönemde demokrat 

olmayı gerektir. Geçen dönem meclis üyesiydiniz  Sayın DURDU Denetim Komisyonunu  Sayın 

Refik YILMAZ beş kişinden üç kişiye düşürdü. Muhalefeti denetim komisyonuna sokmadı. En 

önemli komisyon o zaman niye itiraz etmediniz diye sorarlar adama yani.   

--Meclis Üyesi: ….. 

 --Osman DURDU Meclis Üyesi: Ben bu konuyu kapatalım Başkanım.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tamam bu  dönemi de  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Kapatalım  bu konuyu kapalım.   

--Meclis Üyesi: ………………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bu dönemi konuşalım bu dönemi 

konuşalım.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkan biz oruçluyuz anladın mı  gerginiz  biraz    

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Bu dönemi de konuşalım. konuşalım 

Sevgili Şamil YİĞİT 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Konuyu geçiştirelim.  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  mikrofon yok kimse duymuyor seni.  

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

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  ama olmaz ki canın istediğin zaman 

konuşuyorsun kahve  sohbetine dönüyor. .  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi:…. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  söz almayı da bıraktık   yani bak 

arkadaşlar. Encümen Üyeliklerine seçimi yaptık.   Önümüzdeki yıl  Milliyetçi Hareket Partisi 

Adalet ve Kalkınma  Partisinin tavrında olmadığını ortaya koydu.  Buyurun diyelim önümüzdeki 

yıl sizden bir arkadaş olsun.  İYİ Partiden birini olup sizden biri olmayışı sizden  olmayışı  neden 

bu kadar problem oldu. Niye bu kadar  problem oldu.  Başak bir şey yok. Sevgili DURDU 

oruçlusun  

    --Osman DURDU Meclis Üyesi: Elhamdülillah  oruçluyuz.  gerçeği oruç …. sevap .. değil.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  yo yo sen dedin ya  demin  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  tabi ya bilmenizi istedim. Çünkü geriliyoruz. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Geriliyoruz  deyince ben  oruçlusunuz 

 --Osman DURDU Meclis Üyesi:  İYİ Partili ismi de müsamaha     Oğuz HANÇER  

efendime  söyleyeyim Bizim Sedat Arkadaşımızın encümen üyesi olması niye bizi rahatsız etsin 

deme başkanım.  

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Neyi  konuşuyorsun o zaman  

 --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sizin  ilkesizliğinizi  konuşuyoruz Sayın Başkan  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  İlkesiz sizsizin  Sevgili  DURDU.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: hayır değilim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Burada başka Büyükşehirde Başka 

konuşuyorsunuz.   

--Osman DURDU Meclis Üyesi:    öyle değil   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  İlkesiz sensin.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet burada başka konuşurum.  Orda Başka konuşurum 

doğru. Doğru Başkanım.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Doğru. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet  Burası  Gemlik Cumhuriyet Halk Partisi Belediye var 

Burda    

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Doğru. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:   orda Adalet ve Kalkın Partisi Cumhuriyet ittifakı 

Belediyesi var derken  
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Herkes duyuyor.    

--Osman DURDU Meclis Üyesi:   derken oraya güveniyoruz. Size güvenmiyoruz. 

güvenmiyoruz. …. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Güzel güzel,  bravo bravo  Biz sizin bunca 

güvensizliğinize karşın yine diyoruz ki  buyurun dışardan uğraşacağınıza içinden  görün işi.  Bir 

şey yok. Denetim  komisyonuna alıyoruz. Komisyonlara aldık.  Seneye yine alırız Encümene  ne 

yani. yani her yerde herkese  görev vermişlerde. muhalefete burda onların hakkı yenmiş edasıyla 

….. kapatsın kapatsın sevgili KESKİNDEN   tamam vermeyin arkadaşlar.   

--Osman DURDU Meclis Üyesi:……………..   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tamam. Sevgili DURDU   

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Şimdi  Sevgili Başkanım. 

 --Meclis Üyesi: …. 

 --Osman DURDU Meclis Üyesi:    yani şey değil.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kayıkçı kavgasına döndü.    

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Siz ajite ediyorsunuz  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ……. sen ediyorsunuz bizi.  

 --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Hayır Ben etmiyorum.  Ben çok  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İlkesiz dedin ya   

--Osman DURDU Meclis Üyesi: tabiki  Sevgili Başkanım.  Bunu neye göre söyledim.  

Doğru anlaşalım lütfen.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Neye göre  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Şuna göre Siz demeseydiniz ki her dönem farklı muhalefet 

partilerinden  Encümende birer kişi olacak  demeseydiniz  Bunu söylemek bizim hadsizliğimiz 

olurdu zaten ayıbımız olur 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: arkadaşlar bak  böyle demedim.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Başkanım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Dedim ki  arkadaşlar muhalefet Encümenin 

içinde yer almalı.  

       --Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Denetimde  yer almalı 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Evet  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Komisyonlarda yer almalı 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:   evet  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: öyle yaptık.  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: iyi de şimdi sırayı niye atlıyorsun Sayın Başkanım. Benim 

dediğim bu    

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Niye sırayı  atlamış  olayım anlayamadım.  

Bir daha sorayım. 

 --Osman DURDU Meclis Üyesi: tekrar edeyim.  

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İkinci kez İYİ partiye görev verdik. 

Seneye de size  veririz iki iki olmuş olur.  bir şey olmaz. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  hayırlısı olsun. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Teşekkür ederim. Evet 

 --Osman DURDU Meclis Üyesi:  Başkanım şu mikrofonu da rica ediyorum.  Büyükşehir 

Büyükşehir diyoruz ya burda da bir ayar yapmışınız ya  lütfen mikrofon olsun dileniyoruz  

mikrofon ya. ses düzenini kuramıyoruz buraya ya kur.  

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Burda  olmaz ya inşallah kendi meclis 

salonumuza  

  --Osman DURDU Meclis Üyesi: olur olur o kadara kabiliyetiniz olsun artık buraya bir ses 

düzeni kurun lütfen teşekkür ederim.   

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz teşekkür ederiz Sevgili DURDU  

--Meclis Üyesi: ……………… 
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun ya seçerek konuşun Allah aşkına  

bu kadar kabiliyetiniz olsun. Lütfen nedir ya.  

--Meclis Üyesi: ……………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ya bak  bir şeyi söylemenin kırk yolu var.  

--Meclis Üyesi: ……………. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kırk  yolu var kırk yolu var kırk.  

-- Meclis Üyesi:  …….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  unutuyoruz bak. kayda söylemiyorsun   

onun için  oluyor.   

-- Meclis Üyesi: ……………..  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Böyle yapıyorsun ama be Şamil YİĞİT. Bu 

meclis  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Hayır hayır. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  şöyle yapıp söz  istese  herkes  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: tekrardan ……elimi kaç kez kaldırıyorum.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sevgili Şamil YİĞİT 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Başkanım  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Konu mikrofon değil. 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Hayır  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: mikrofonu kullanmayı beceremiyoruz. 

herkesin elindeyken herkes  ayrı ayrı konuşuyor.   

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bizim bizim  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: evet 

--Meclis Üyesi: Ya başkanım.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi  biz  bir sefer sekiz sefer  her grubun önünde 

grup sözcülerin  önüne mikrofon olması gerekir. hatta geçen hafta  üç tane mikrofona düştük tamir 

edin  bir daha meclisimiz var gelecek.  Dört tane grubumuz  yok mu burda.  Dört tane grubun 

önünde mikrofon olsun dedik.  baktık olmadık arkaya geçtik  her sefer mikrofon  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: haklı yani.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Doğru.  Ben  kendi grubumdan değişik  ben kendi   

grubumdan ayrı bir yere geçecek ……  ….. zaten biz grupta oturuyoruz beraberiz.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ulaşmaz yani.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: biz 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çözeriz çözeriz.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: bütün sorumluluğu alıyoruz.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz hal ederiz.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: kendi grubumuzda  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Biz hal ederiz.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: alırız diyoruz ama sekiz sefer geçti bunu söyledim 

başkanım.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: kimisi zor anlıyor  Sevgili Şamil YİĞİT  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: demek ki bir daha söyleyelim. bir daha  

hatırlatıyoruz.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: teşekkür ederiz.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bir daha hatırlatırız. İnşallah unutulmaz.  

--Meclis Üyesi:  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ne işine dönmesin TOGG’un tabela işine 

dönmesin.  

--Meclis Üyesi:  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: TOGG 

--Meclis Üyesi: Soru  o değil soru o değil hayır sorun o değil .  
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: arkadaşlar  Allah aşkını  yapmayın bak 

bana  bakarken  ne kadar nefret dolu baktığını   ben burdan göre biliyorum. Sevgili  Şükran.   

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  sana öyle geliyor sana öyle geliyor.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bana öyle geliyor. Bana öyle geliyor. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Tabi tabi.  

--Şükran BEKAR Meclis Üyesi:  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: öyle baktığını görüyorum ben.. 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: hayır  sen öyle bakıyorsun. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: öyle baktığını görüyorum.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Kimsenin kimseye kötü baktığı yok.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Kimse kimsenin avukatlığını yapmasın 

konuşuyoruz. TOGG’un arabasını getirmemiz lazımdı bizim buraya TOGG’un iftarına gidip de  

Gemlik’ten kimseyi çağırmayan TOGG’un  arabasını da asmayacağım oraya.    

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Siz gittiniz mi Başkanım TOGG’a 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: anladın mı bakanı gelmiş.  TOGG’un 

başkanı gelmiş. Milletvekili orda, Kaymakam orda. Şehrin Belediye Başkanına  yine şey yok.  Ne 

ne resmi.  Ne posteri  

--Meclis Üyesi:  Kaymakam….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Beni sahiplenmeyeni ben sahiplenmem.  

Cumhuriyet Halk Partisini İYİ Partisini sahiplenmeyen  TOGG’u ben sahiplenmem. Şikayet 

ediyorum buradan vatandaşa  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Sayın Başkanım TOGG’a kaç kez gittiniz.  

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ne olacak size mi  satacak  arabayı sadece 

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: TOGG’a kaç kez  gittiniz. önünden  geçtiniz mi?  

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: geçtim  geçtim.  

      --Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: hayır  hayır 

  --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: geçtim  geçtim. Sevgili Şamil YİĞİT 

bırak.  Geçtim ne zaman Şükran BEKAR’la burda  şeye girdik.  Buyurun dediler o zaman gittik 

geçtik.   

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: tamam gittiniz.  gittiniz  3 bin kişiyi de yığıyordunuz.  

şey yapıyordunuz. Bizde merak ettik TOGG’tan geçtik ya bir reklamı  bir broşürü  bir şeyi …..    

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Araba araba  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: açamadık. asamadık Başkanım.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Araba araba  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Biz bunların eleştirisini yapacağız. zaten.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ne dedik Araba istiyoruz dedik.  Araba  O 

arabayı sergileyelim dedik.   Arabanın motorunu istemiyoruz. kaportasını istiyoruz dedik. 

Sağlayın bunu.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Ya şu an  fabrika üretim  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: resim yapacakmışız. TOGG’un resmini  

yapacakmışız.  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: başkanım devam edelim  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Evet  bir sonraki madde 

--Meclis Üyesi: 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ben beni sahiplenmeyeni ben sahiplenmem. 

Gemliğe geliyor da   Gemliği masaya kapının önünde oturtuyorsa  iftar yemeğini veriyorsa  Bu 

şehrin Belediye Başkanına davetiye çıkarmıyorsa  sahip filan olmam.  Ne diyorsun. 

       --Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi: Başkanım  burada zaten 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Siz Gemlikli olarak benden taraf 

olacaksınız. 

--Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi: Aslında hiç şunu söyleyelim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Siz benden taraf olacaksınız.  
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--Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi: aslında hiç sunu söyleyelim. TOGG’u hiç 

sahiplenmiyorum dediğiniz  de.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ticaret Odasının Başkanını, Ticaret 

Borsanın Başkanını iftara çağırıp   

--Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi: Baştan sonra 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Sizin Belediye Başkanını çağırmıyorlarsa 

onlara  karşı duracaksınız.   

--Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi: Baştan sonra siz  Baştan sonra ajitasyon 

yapıyorsunuz.    

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: bırakın bırakın,  

--Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi:  Siz TOGG  sahiplenmiyorum  diyerek zaten   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hadi  canım, sende   

--Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi: yerli ve milli projeleri  sahiplenmiyorum diye zaten 

burda söylüyorsunuz.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hadi canım sende.  

--Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi:  Sizde birlikte 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: AKP’li  projesi 

--Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi: Beraber  açılıştaydık.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: CHP’li Belediye Başkanım diye 

çağırmıyorlar beni oraya. 

--Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi: Hayır kabul etmiyorum bunu beraber girdik. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şikayet ediyorum sizi halka.  

 --Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi: beraber girdik oraya   beraber fotoğrafımız var.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Milli değil.  

--Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi: beraber fotoğrafımız var.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Milli değil. Sizin millîliğinizle 

 --Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi: Kesinlikle  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: sizin partinizden olanla ibaret.   

--Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi: Kesinlikle  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ….…. sizin gözünüzde.  

--Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi:  Hiç   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Konuşmayın.  

--Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi: Hiç   burda maliklule   edip kendinizi yerle ..   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Beş dakika mola veriyorum arkadaşlar.  

--Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi:  kabullenmediğinizi gördük. bir kez daha  gördük 

zaten.  

--Osman DURDU  Meclis Üyesi: TOGG Milli bir otomobildir. Milli  bir sermayedir. Bütün  

gayri milli  her şeyi  işgal ediyorsunuz. …….. Ama TOGG siz ağır geldi sahip çıkamadınız TOGG  

tabiki öyle…… 

--Meclis Üyesi: : Hiç umursamıyoruz hiç umursamıyoruz.  

--Osman DURDU  Meclis Üyesi:  öyle değil. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: ….…… 

--Osman DURDU  Meclis Üyesi:  Doğru ol arkanda dururuz.  Doğru ol arkanda dururuz  

Bizle paylaş.   

 

 

II. OTURUM 

 

      --Mahir DAĞ  Meclis Üyesi: Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 

24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.   
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       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Evet yine 5 kişilik bir komisyonumuz 

Cumhuriyet Halk Partisinden  3 isim rica edelim.   

       --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi:  Fatih Aydın,   Bülent ÇİÇEK, Sedat AKKUŞ 

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bülent ÇİÇEK,  Fatih Aydın ve Sedat 

AKKUŞ önerildi. Adalet ve Kalkınma Partisi 

       --Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi: Ak Parti Grubu adına Meclis Üyemiz Dursun 

YAVUZ 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Dursun YAVUZ önerildi. Milliyetçi 

Hareket Partisi  

 --Osman DURDU Meclis Üyesi: Alpaslan EKER 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Alpaslan EKER Milliyetçi Hareket Partisi 

önerdi. Başka aday olmak isteyen var mı? Yok olmadığına göre   Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonu üyeliklerine  Bülent ÇİÇEK, Fatih AYDIN, Sedat AKKUŞ, Dursun YAVUZ  

Alpaslan EKER’in kabulünü  oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oybirliğiyle 

kabul edilmiştir. 7. madde 

         --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 

24. maddesine göre meclis üyeleri  arasında açık oyla Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu 

üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı. 

       --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:   Beş üyeli bir komisyonumuz için 

Cumhuriyet Halk Partisinden üç üye için isim alalım. .  

        --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Mustafa KAYNATMA, Mehtap ÜNLÜ Mahir DAĞ,    

        --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mustafa KAYNATMA, Mehtap ÜNLÜ, 

Mahir DAĞ önerildi. Adalet ve Kalkınma Partisi  

--Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi: Ak Parti Grubu adına Tarım, Balıkçılık ve Turizm 

Komisyonuna görevli olan Meclis Üyesi arkadaşımız   Ercan BARUTÇUOĞLU 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Ercan BARUTÇUOĞLU Milliyetçi 

Hareket Partisi 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Mahmut Kamil  SOLAKSUBAŞI 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mahmut Kamil  SOLAKSUBAŞI önerildi. 

Başka aday olan var mı arkadaşlar olmadığına göre Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu 

üyeliklerine Mustafa KAYNATMA, Mehtap ÜNLÜ, Mahir DAĞ,   Ercan BARUTÇUOĞLU ve 

Mahmut Kamil  SOLAKSUBAŞI’nın seçilmesi hususunu  oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 8 madde lütfen. 

 --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 

24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm  

Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yine beş kişilik bir komisyon bu 

komisyonumuz biraz daha yoğun olacak bu yıl. öyle umuyoruz. ön uzlaşma  görüşmeleri de 

başlayacak.  Bir bölgede biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisinden 3 isim rica edelim.  

--Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Durmuş USLU, Bülent ÇİÇEK ve Fatih AYDIN 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Durmuş USLU, Bülent ÇİÇEK ve Fatih 

AYDIN isimleri  önerildi. Adalet ve Kalkınma Partisi 

--Mehmet Şamil YİĞİT  Meclis Üyesi: Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm  Komisyonuna    

Ümit GÜLER 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ümit GÜLER ismini önerdi.  Milliyetçi 

Hareket Partisi 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Mehmet ÖKSÜZ 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mehmet ÖKSÜZ adını önderdi. Başka 

aday var mı arkadaşlar ? Yok olmadığına göre Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonuna 

Durmuş USLU, Fatih AYDIN, Bülent ÇİÇEK, Ümit GÜLER ve Mehmet ÖKSÜZ isimlerinin 

seçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oybirliğiyle kabul 

edilmiştir.9. madde lütfen  
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--Sedat ÖZER Meclis Üyesi:  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 5018 sayılı Kamu  Mali 

Yönetimi ve Kontrol  Kanunu’nun  41.   Maddesi hükmünce hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet 

Raporu’nun 5393 sayılı Yasanın 56.     maddesine istinaden  görüşülmesi ile ilgili yazısı. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Faaliyet raporumuz henüz dağıtıldı. Basıldı 

bu gün dağıtıldı.  dolayısıyla grupların incelemesine olanak sağlamak adına konunun  faaliyet 

raporunun  görüşülmesinin ikinci birleşimde  yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler 

etmeyenler Oybirliğiyle kabul edilmiştir.10 madde lütfen 

   --Mahir DAĞ Meclis Üyesi:    İlçemiz Demirsubaşı  Mahallesi   706 ada  135-136-137 

parseller imar planında  park ve fay hattında kaldığından   taşınmazların  kamulaştırılması talebi 

ile ilgili yazısı. 

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

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Plan ve 

Bütçe Komisyonuna ilgili maddenin havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler 

Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 11 madde lütfen 

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

Mahallesi 227 ada 4 parseldeki Gemlik Belediyesine ait  hissenin  satışı  ile ilgili yazısı. 

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

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

maddesini Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler 

etmeyenler Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 12 madde lütfen 

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü’nün, İlçemiz  Balıkpazarı 

Mahallesi 530 ada 12 parsel  79,72 m
2
  yüzölçümlü yer imar planlarında park alanında kaldığından 

kamulaştırma yapılması ile ilgili yazısı. 

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

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler Oybirliğiyle kabul edilmiştir.  Plan ve 

Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler Oybirliğiyle 

kabul edilmiştir. 13 madde lütfen 

--Sedat ÖZER Meclis Üyesi:  Sosyal  Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediye 

Başkanlığı ile Gemlik Zeytin Dalı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında 08.02.2019 

tarihinde  imzalanan Protokol’e   “aşçı yardımcısının ücretinin karşılanması” ibaresinin eklenmesi 

ve yapılan  bu değişiklikle protokolün yeniden imzalanması ile ilgili yazısı. 

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

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

arkadaşlar ilgili dernekle daha sizin  verdiğiniz yetkiyle yaptığımız  bir protokol vardı. Onlara 

belediyemizin aşevinde  yapacakları hizmetleri  esnasında aşçılarının  bedelinin ödenmesi 

noktasında  desteğinizi almıştık. öyle bir protokol var aramızda. ancak şimdi orada sabahları çorba 

çıkartıyordu 356 gün boyunca bir yıl boyunca derneğimiz şimdi aramızda şöyle bir şey konuştuk 

Ramazan boyunca akşam iftariyelik  500 kişilik yemek çıkartıyoruz orda Gemlik belediyesi alıyor 

bütün erzakı ve dolayısı ile de yardımcı aşçı noktasında da  bir  desteğe ihtiyaçları var 365 günün 

geri kalan bölümünde de belediyemiz biliyorsunuz bizim en kıymetli geleneklerimizden biridir bir 

evde cenaze var ise o evde yemek pişmesi akla gelmez ama ihtiyaçtır da aynı zaman da cenaze 

sahiplerinin yemek yemesi komşuları getirirdi eskiden şimdi işte bir şekilde  bir sonuç doğdu bazı 

evlere komşuları götürmüyor biz en yakın komşuları olalım yurttaşımızın ilkesi ile bundan sonra 

evlerine yemek götüreceğiz onların.  Onların da yiyebilmesine olanak sağlamak adına. Dolayısı ile 

eğer siz de uygun görürseniz hiç komisyona göndermeden bir yardımcı aşçının da ücretinin 

belediyemizce ödenmesinin ilavesini yapacağız protokolle  sadece bu ilave edilecek direkt 

oylayacağım bu konuda söz almak isteyen var mı yok olmadığına göre dairesinden geldiği şekilde  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: … 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun buyurun  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Ramazanı şerif hoş geldi. Sefa geldi. Gemlik’in bütünü 

ramazanı şerifin geldiğini hissetse daha iyi olur diye düşünüyorum bunu şuraya bağlayacağım 

sizin ile görüşmemizden sonra çocukları da getirin dediniz ben özellik ile ona itibar ettim ve 
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çocukları da getirdim ramazan şenliklerine ve hatta orda  bir şey yaptım sahilde teklifte bulundum 

sağolsun Çırpınırdı Kara Denizi Çalar mısın diye oda müzik enstrüman olarak çaldı efendime 

söyleyeyim yemek ile alakalı 11 Eylülün orada yapılıyor ama meydan da merkezi yerde mesela 

merkez camiinin altı çok müsait geçen gün ülkü ocakları orda bir program yaptı iftar yaptık kendi 

aramız da ama oraya mülkiyet zannediyorum belediyede bir tabela pankart asılsa işte iftar yemeği 

verilir gibi kaç kişi gelir bilemem zaten burada tencere kaynıyor üç tane kap da oraya gitse iyi olur 

diye düşünüyorum yani  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bakalım olabilir şöyle 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  çünkü mutfakta var orda 

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: aklımızda şu var Allah nasip kısmet ederse 

hava meteoroloji buna fırsat verir ise aşevimiz dışında da onbir mahallemiz de hatta  şöyle 

diyeyim onbir ayrı noktada   birden fazla mahallenin de  on bir ayrı noktada da sokak iftarlarımız 

olacak  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Bunu  şunun için söyledim merkez meydan da çok garip  

gureba  var dışarıdan gelen misafir var tabir caiz ise yabancı var  Gemliği tanımaz.  Ama 

meydanda döneyim gezeyim derken gözüne takılır.  Bu size katkı olur. Teşekkür ederim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bakalım çok teşekkür ederim Kültür 

Müdürlüğümüz Sosyal İşler Müdürlüğümüz burada değil mi?   Bir  bakalım bu tarafına olabilir 

makul. Teşekkür ederim. gündem maddesini aşçı yardımcısının ücretinin de karşılanmasının 

ilavesinin yapılmak üzere direk olarak  oylarınıza sunuyorum. kabul edenler etmeyenler oy birliği 

ile kabul edilmiştir.  Bir sonraki madde lütfen. 14 üncü madde  

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Kadro İptal – 

İhdası ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün Kaldırılması ile ilgili yazısı.    

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

koylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir gündem 

maddesinin Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy 

birliği ile kabul edilmiştir 15 inci madde lütfen  

--Sedat ÖZER  Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 1988 Yılında Vatani 

görevini yaparken askeri tatbikat sırasında Şehit olan Mustafa ERASLAN'ın  ailesinin yaşadığı 

İlçemiz , Hamidiye Mahallesi Yavuz Sokağın isminin, Şehit Mustafa ERASLAN Sokak olarak 

değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı. 

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

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Arkadaşlar konuyu 

Çevre Komisyonuna atayacağım.  daha önce hani konu şehadet olunca şehit olunca akan sular 

durmalı elbette.  Ama  daha önce bir karar da almıştık demiştik ki var olan sokak isimlerini 

değiştirmek iletişim konusunda tebligatların yapılması benzeri durumlarda ciddi sorun yaratıyor. 

Komisyonumuz mutlaka bu tarafıyla da  muhtarıyla da konuşmak sureti ile bir şey yapsın 

değerlendirme yapsın kararını da öyle versin lütfen diyerek Çevre Komisyonuna havalesini 

oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir on altıncı madde 

lütfen  

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

İlçesi  Hamidiye  Mahallesi 149 ada 8 parsel imar planında yolda kaldığından bu parsele karşılık 

Osmaniye Mahallesi 706 ada 238 parselin takası talebi ile ilgili yazısı.  

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

oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir Plan Bütçe 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul 

edilmiştir on yedinci madde lütfen  

--Sedat ÖZER  Meclis Üyesi: Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün,  Belediyemiz sınırları 

içerisindeki yetiştirilen büyükbaş sayısı 10’u (on) geçmeyen büyükbaş hayvan  işletmelerine suni 

tohumlama desteği  verilmesi ile ilgili yazısı. 

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

kabulünü oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir      
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Arkadaşlar bunun le birlikte 600 civarı süt hayvanı var Gemlik te ondan aşağıya hayvan 

sayısına sahip alile işletmecileri açısından  baktığımız da Tarım Müdürlüğümüzde aldığımız 

sayılardır bunlar şehir merkezin de de olmayanlar hani olmaması gerekiyor çünkü hem tohum, 

suni tohumlama desteği ama aynı zamanda da başarabilirsek süt hayvanın kesilmesine engel 

olmak noktasında onlara yem desteği de sağlayabilmeye yönelik bir çalışma yapmak istiyoruz. 

Dolaysıyla evet bir tarafı maliyet ama öbür tarafı da Tarım Komisyonumuzun incelemesi gereken 

bir konu.  hem Plan Bütçe hem Tarım Komisyonuna havalesini oylarınıza sunacağım.  Kabul 

edenler etmeyenler buyurun sevgili Durdu  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Konu ile alakalı olduğu için Sayın Başkanım Gemtar 

marifeti ile sizin de tezgahladığınız marul satışı    kamu oyunda şöyle bir soru var bana gelen soru 

ben buna inanmak istemiyorum şu attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değiyor mu derler ya 

marul üretimi ile alakalı kullanılan ilaç gübre ve maliyet bilgisi ve  elde ettiğimiz üretim maliyet 

bilgilerini almamız mümkün olursa alalım sağolun.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Bunun cevabını ancak bütün 

seralarımızdaki kesimi yaptıktan sonra söyleyebiliriz dört tane sera kurduk birinde marul birinde 

karnabahar birinde brokoli ve birinde de işte taze soğan roka maydanoz benzeri şeyler var tamamı 

bittiğinde ki buna bir şey deniliyor bir ismi var çocuklar özür dilerim gelmedi aklıma  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Hasat  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hasat döneminde ne miktarda olduğunun 

bilgisini elbet veririz ama şunu bilin toplam fideye toplam 2500 Türk lirası para ödendi toplam 

hepsine  dört seraya  için  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Peki kaç gübre  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hiç gübre kullanmıyoruz sadece yaş ani 

hayvansal gübreyi sulandırıp şerbet haline getirip damlama üzerinden diplerine bırakıyoruz 

tamamen de organik bir iş o ilaçta atılmıyor arkadaşlar çokta şey değil hani büyümüyor mesela 

hani normalde biraz daha gayret etsek çok saha büyüyecek ürünler biraz daha küçük kalıyor bu 

anlam da  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Teşekkür ederim bir şey daha izin verirseniz  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Orada özür diliyorum orada asıl amacımız 

da zaten hani bir tarım girdilerinin ne kadar yüksek olduğuna emeğin ne kadar yoğun bulunduğuna 

efendime söyleyeyim tarımın hükümet politikaları ile planlanıp desteklenmesi gerektiği konusuna 

dikkat çekme gayreti bunu yaparken de dört serada yetişen ürünler en azından o sayı miktarın da 

yurttaşımızın ucuza erişimini sağlamış oluyoruz  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Şöylede yapabilirsiniz Tarım Bakanlığı   

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İnanmak istemiyoruz dedin ya bir şeye 

sevgili Durdu  

-Osman DURDU Meclis Üyesi: Evet evet  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ne duydun onu merak ettim  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Tamam Şunu yani marul ile alakalı başkanım yani yoğun 

ilaç kullanıldığı yoğun derken yani maliyetli olduğu ilaç maliyet olduğu zaten siz kullanmadık 

dediniz onu bitti zaten  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok Alihan burda mısın doğru muydu az 

önce verdiğim bilgi bir mikrofon verelim  

--Alihan KUZU Park ve Bahçeler  Müdürü: Başkanım verdiğiniz bilgilerin tamamı 

doğrudur. Gübre maliyetini söyleyecek olursak ta 1500 TL. gibi bir sadece gübre maliyetimiz oldu  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayvansal gübreyi sulandırıp  

--Alihan KUZU Park ve Bahçeler  Müdürü:  sulandırıp  evet  başkanım 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: damlamanın içerisinden veriyoruz değil mi 

? 

--Alihan KUZU Park ve Bahçeler  Müdürü: Doğrudur başkanım  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: İlaçlama yok değil mi başkanım ilaç kullanmıyoruz öylemi  

--Alihan KUZU Park ve Bahçeler  Müdürü: hayır başkanım yok kullanmıyoruz  



Sayfa - 21 - / 23 
 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim sağ olun başkanım diğer husus şu yine  

diğer konu ile bağlantılı izin verirseniz 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Buyurun  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Halk ekmek büfeleri var. Ben  bu gün Özel Kalem Müdürü 

Kemal Bey ile görüştürdüm.  Çıraklık ustalık kalfalık müdürümüz var. Sanayide  Küçük sanayide 

böyle bir üretim yapıyor arkadaşlar çok sayıda kardeşimiz var orada çeşitli dallarda çıraklık 

eğitimi gören kalfalık ustalık eğitimi görenler.  Güzel de bir şey yapmışlar aşağıya müze gibi 

iterim ziyaret etmenizi bugün fark ettiğim askıda ekmek kampanyasını içeren bir dijital görsel 

yapmışlar Milliyetçi Hareket Partisinin Sayın Genel Başkanımız da Bahçeli Beyin askıda ekmek 

talimatı ve kampanyası neticesin de bütün teşkilatlarımız bu gayreti gösterdiler belediyemizin de 

halk ekmek büfelerin de o dijitalin detayı var Kemal Bey ile görüştük Kemal Bey hafta içi 

Perşembe günü gideceğini söyledi çok uzatmayayım orayı bir gösterir isek vatandaşın ihtiyaç 

sahiplerinin kimse farkına varmadan gidip oradan ekmeğini alıp gitme imkanını oluşturur çok 

daha ekmek satışı hem de insanların hayrına vesile oluruz hem insanların hem ihtiyaç sahiplerinin 

sofrasına bedelsiz ekmeğine vesile olmuş oluruz bunu dikkate alırsa arkadaşlar çok memnun 

olurum  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederim Sevgili Kemal 

mutlaka en hızlı şekilde oğlum buna iki aydır uğraşıyoruz biz başaramadık  hayla Sevgili Durdu 

çok yerinde bir tespit çok istiyorum orada askıda ekmek askıda yumurta askıda süt oradaki, 

ürünlerin hepsini alabildiği yurttaşın da buna uygun bir bağış yapabildiği durum yaratayım 

istiyorum şöyle eğer büfede duran çocuğumuzun inisiyatifine bırakırsak getirilen parayı 

bağışlanan parayı ne benim içim rahat eder ne bağışı yapanın içi rahat eder nede yurttaşın ne kadar 

var burada ne kadar birikmiş sorusuna cevap olur onu sağlıyorsa bunu sağlayan bir sistem 

geliştirelim diye gayret ediyoruz direkt alırız yani 

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Bir şey söyleyeyim başkanım o anlam da şey de çok düşük 

ne kadar dedim hocam 800 TL. bir tanesi  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hiç hiç konuşacak bir şey yok  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Arkada numaratör var başkanım bastıkça şey atıyor bu 

şöyle olabilir tabi konuşuruz da. konu olduğu için söylüyorum bunu mesela çok güzel ifade ettiniz 

samimiyetinize katılıyorum. askıda ekmek süt yumurta peynir lor vesaire bunu için ayrı kabin 

olabilir vatandaş gitsin oraya yapsın bağışını Allah razı olsun onun makbuzu verilsin o makbuz ile 

ilgili vatandaş geldi askıda ekmek alacak oradan makbuzunu alıp öbür tarafa şeyini versin yani 

minimal şeyler geliştirilebilir yani ben sizin böyle bir gayret içerisin de olduğunuzu bilmiyordum 

ama bu çok mümkün arkadaşlar biran önce bunu yaparsalar çok daha hayırlı olur.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: İstediğimiz şu Osman DURDU geldi dedi 

ki ben bugün 100 yurttaşımıza birer ekmek dağıtılmasını istiyorum 100 ekmek vereceğim misal 

parayı içerideki görevlinin eline vermemeli bir makinenin içine atmalı  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Mattikler var mesela fiş veriyor  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Aynen öyle yukarıda da hatta  ona şey 

bulduk en son Ne var  

--Meclis Üyesi: Telefon uygulamaları var  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Hayır telefon uygulamasına entegre 

oluyoruz zaten bankalar ile bu konuda bir yönetmelik değişikliğimiz ile birlikte çalışmaya da 

başlayacağız ama asıl problem şu keş para verecek olan var geliyor büfeye askıya ben para 

bırakmak istiyorum  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: ayrı bir kabin Başkanım ayrı bir kabine ayrı bir görevli 

versin bence  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yani işte hani  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: O işi kolaylaştırmak adına diyorum  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Tamam ikinci bir görevli de çok ciddi bir iş 

gücü maliyeti ortaya çıkartıyor ya  
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--Osman DURDU Meclis Üyesi: Olsun belli yoğun noktalar da olsun başkanım her yerde 

olacak diye bir şey yok  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Şöyle bir şey bulduk mesela araştırırken 

bakış yönümüz aynı bu sahte para tanıma makinaları var çok düşük bedelli şeyler bunlar parayı 

buradan atıyorsun, hem sayıyor,  sayıyor parayı yani dolayısı ile o makinenin içinde biriken parayı 

görmüş oluyorsun sahte falansa da geri veriyor para orada birikiyor biliyorsun sen orada 1500 lira 

birikti onu  yukarıya  yansıtabilirsek o söylediğin çıraklık eğitimin  yaptığı yere otomatik %100 

çözümü olur bu işin  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: Orada şu var çıraklık eğitim de şu var yükleme yapıyor 

arkada buton var diyelim ki öğlen saat 2 ye kadar 330 tane ekmek bağışı gelmiş o dijitalde onu 

gösteriyor vatandaş da zaten geçerken de görüyor 330 tane bağışlı ekmek varmış  

 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Ama içeride personel butona basıyor değil 

mi  

--Osman DURDU Meclis Üyesi: yani 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: paralı işler para işleri akçeli işler 

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  bir an önce başlamak lazım bir yerden. Vesvese vesvese  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Mutlaka  

--Osman DURDU Meclis Üyesi:  Birazda güvenmek lazım. Sağolun.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen 

yok olmadığına göre 17 numaralı gündem maddesinin Plan Bütçe Ve Tarım Komisyonuna 

havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.  18 inci 

madde lütfen  

--Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Kentsel Dönüşüm 

Müdürlüğünün bütçesinin İmar Ve Şehircilik Müdürlüğüne devrile ilgili yazısı  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Konuyu Plan Bütçe komisyonuna havale 

edeceğiz. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün kapatılıp İmar Müdürlüğü Altın da Şeflik halin de 

yapılması planlanıyor dolayısı ile İmar Müdürlüğüne gönderilmesi lazım bütçenin sadece iptal 

değil aynı zaman da devri ile alakalı bir konu Plan Bütçe Komisyonumuz Hukuk Komisyonumuz 

İle irtibatta olsun onların vereceği karar doğrultusun da hazırlasın raporunu ikazı ile konunu Plan 

Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul 

edilmiştir  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Bir bilgilendirme yapmak istiyorum başkanım da  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok özür dilerim Buyurun Şamil bey  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Şimdi yapımı devam eden çevre yolundaki alt geçit 

çalışması ile alakalı Mart ayı itibaren 20 sinden sonra kardan sonra çalışmalar başladı ama şuan 

çalışmalar durdurul Sitten bir   anıtlar  kurulundan bir görüş beklendiği için ayın 20 sine kadar bir 

gecikme olacak buradan da söyleyeyim orayı özellikle  hususen takip ediyorum. Geçen mecliste 

Sedat kardeşimiz bize sormuştu. Ben demiştim bunun yine ayın 15 inden sonra başlayacağını hava 

şartlarına uygun koşulda başladı çalışmalar devam ederken anıtlar kurulu bir görüş yazdı o 

görüşün anıtlar kuruluna giriş ve çıkışı var ayın 20 sinde girişi 22 sinde de çıkış gerçekleşecek 

orada bir aksama olacak onu da buradan bir bilgilendirme olarak vereyim dedim.  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Çok teşekkür ederiz bilgilendirme için 

yurttaşın yoğun şekilde yanından geçtiği kullandığı bir bölge bu da kamu oyuna duyurulmuş olsun 

ilk müteahhit orayı bırakmıştı Sevgili yurttaşlarımız ikinci müteahhit işe başladı yer teslimi 

yapıldı. Anıtlar kurulundan gelecek yazının mütalaasından  sonrasındaki 22 Nisan da çıkacağı 

düşünülüyor en hızlı şekilde devam edecek kara yollarının yaptığı çalışma diye duyurusunu da 

yapalım.  

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: Temmuz ayı itibaren de bitirmeyi planlıyorlar  

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Temmuz Ay’ı 

--Mehmet Şamil YİĞİT Meclis Üyesi: belki 15 20 gün bu aksam olabilir ama temmuz ayı 

ile itibaren bitirmeyi planlıyorlar  
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--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: En hızlı şekilde yapmak lazım Sevgili 

Şamil YİĞİT  Kumla sezonu başladığında ciddi zorlayacak bizi orası  

Arkadaşlar 2 Mart 2022 tarihinde İmar Komisyonuna havale edilen 2 Mart tarihli 

toplantımızın 1 ve 4 maddesi İmar Komisyonumuz da onu resen gündeme alıyorum ikinci 

birleşime kadar görüşelim istiyorum ilgili firmanın orada acil yapması gereken bir iş var şu planı 

iptal olan Gemportun arka Gemsaz tarafından girişin de komisyon raporu hazırlamış zaten 

herhalde onu alalım 2 inci birleşim de görüşelim arkadaşlar  

       Bir de önergelerimiz var 7 adet önergemiz var Zeynep bunun dışında bir şey daha mı  var? 

      --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Yok Başkanım. 

      --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı: Yok peki 7 adet önergenin gündem maddesi 

olarak oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.  Gündem 

maddelerinin ilgili dairelere havalesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliği 

ile kabul edilmiştir. 

 Bir bilgilendirme ihtiyacı var mı Sedat bir ikaz da bulundu ama 

--Meclis Üyesi: ….. 

--Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Tamam peki çok teşekkür ediyorum. ikinci 

birleşimi yine bu salonda Pazartesi günü saat 14 mü diyelim arkadaşlar 

--Meclis Üyesi:…..  

 --Mehmet Uğur SERTASLAN Meclis Başkanı:  Yok o resen çekiyorum ya 14 uygun 

mudur? Peki ikinci birleşimin yine bu salon da saat 14’te yapılmasını oylarınıza sunuyorum kabul 

edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.  Aldığımız kararların hayırlar getirmesini diliyor 

toplantıyı kapatıyorum teşekkür ederim   

 

 

 

 

        Mahir DAĞ 

         Katip Üye 

 Sedat ÖZER         

   Katip Üye 

Mehmet Uğur SERTASLAN 

            Meclis Başkanı 

 


