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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 05 OCAK 2022 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTISININ GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 
      TOPLANTIDA BULUNANLAR: Galip GÜR Meclis Başkanı 

                                              ÜYELER: Emir  BİRGÜN,  Mert  DİMİLİ, Oğuz HANÇER, 

Ercan BARUTÇUOĞLU, 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, 

Tekin RAMA,  Dursun YAVUZ, Nihat  ÇETİN,  Mehmet ÖKSÜZ, Mahir DAĞ,  Ümit 

GÜLER,  Sedat ÖZER, Bekir DÖĞER, Mehtap ÜNLÜ. 

       TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye 

Başkanı, Fatih AYDIN.   

     --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü: Yoklama yaptı.  

     --Galip GÜR Meclis Başkanı: Belediye meclis üyelerim; 2022 yılı Ocak Ay’ı meclis 

toplantısını açıyorum. 2022 Ocak meclis toplantısında alacağımız kararlar Gemlik’imize 

hayırlı uğurlu olsun.  

     Şimdi arkadaşlar, Pandeminin çok hızlı olduğunu biliyoruz, bide hızdan bu toplantıyı 

bitirelim diye düşünüyorum. Gündem dışı konuşmalarını Pazartesi günü yapalım Uğur 

Başkan da gelecek büyük ihtimalle Pazartesi günü,  ne dersiniz bu konu da fikriniz nedir 

alalım, 

    --Meclis Üyesi: ………. 

    --Galip GÜR Meclis Başkanı: O zaman hızlı bir şekilde toplantıya başlayalım, tamam. 

Şimdi 2012,  

    --Meclis Üyesi: Önergeler..  

    --Galip GÜR Meclis Başkanı:  Önergeler mi var? Tamam. Şimdi mazeretli arkadaşlar 

varsa onları alalım sırasıyla.  Ercan, başka yok. Ercan Bey, e tamam o isimler zikredilsin, 

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: ………. 

     --Galip GÜR Meclis Başkanı: Tamam. Onları tekrar alırız geldikleri zaman şey yaparız, 

ismi zikredilen arkadaşların mazeretinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,  

      Şimdi arkadaşlar 03.12.2021 ve 08.12.2021 tarihli olağan meclis toplantı görüşme 

tutanaklarını okundu olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy 

birliği ile kabul edilmiştir. Görüşme tutanakları hakkında görüş bildirmek isteyen var mı? 

Yok,  olmadığına göre görüşme tutanaklarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,  

etmeyenler. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir,  oy birliği ile pardon. 

       Şimdi  arkadaşlar, şöyle bir gündemden Başkanlık yetkisine dayanarak bir madde çekmek 

istiyorum tekliflere başlamadan önce, Plan Bütçe Komisyonumuz ve Milli Eğitim Kültür ve 

Spor Komisyonumuz da müşterek raporu bu. Daha önce 01 Eylül 2021 tarihli olağan 

meclisinde komisyona atılmıştı.  Bu biliyorsunuz 2022 yılı Bursa Kültür başkenti oldu,  kültür 

bizim Alinur Başkan  bu konuda iki tane belediye kalmış Bursa da,  Bursa Kültür Turizm ve 

Tanıtma Birliğine üye olmayan, biri Gürsu biri Gemlik. Bu ricada bulunmuş bu yüzden de 

bunu biran evvel karara geçirelim diye gündem maddesi olarak çekiyoruz. Hatta  bu konu da 

Kemal Bey bir bilgi verirseniz seviniriz.   

     --Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: Sayın Başkan vekilim, değerli meclis üyeleri;  

ilçemizin uluslar arası alanlarda temsilin güçlü ve etkili bir şekilde sağlamak, turizm tesisi 

kurmak ve Bursa ‘da turizmin gelişmesi adına projeler üretmek amacıyla  kurulmuş olan 

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliğine üye olunması ile ilgili yazımız Plan ve Bütçe 

Komisyon ve Milli Eğitim Kültür ve Spor Komisyonunun müşterek toplantısında yapılan 

değerlendirme neticesinde oy çokluğu ile karar verilmiştir. 
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       --Meclis Üyesi: Oy birliği, 

       --Galip GÜR Meclis Başkanı: Oy birliği, 

       --Kemal ATAN Özel Kalem Müdürü: Efendim; Oy birliğiyle düzeltiyorum oy birliği 

ile karar verilmiştir. Bu birliğe Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığında, Yıldırım 

Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi, Mudanya Belediyesi, 

Orhangazi Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, İznik Belediyesi, Orhaneli Belediyesi, Keles 

Belediyesi, Harmancık Belediyesi, Büyükorhan Belediyesi, Gürsu Belediyesi, Kestel 

Belediyesi üye idi. Bu güne kadar Gemlik,  Gemlik ilçemizin böyle bir üyeliği yoktu, sizin de 

bahsettiğiniz üzere Bursa İlimiz bu yıl Dünya Türk Kültürü Başkenti olma özelliğini taşıdığı 

için Bursa’mızın ve özellikle de ilçemizin çeşitli kültürel faaliyetlerde hem Türkiye de hem de 

yurt dışında tanıtılması ve bu tanıtım faaliyetlerinde belediyemizin de görünürlüğünü 

sağlamak üzere belediyemizin üyeliği söz konusu oldu, her türlü dijital platform da her türlü 

fuar organizasyon ve bunun benzeri yurt içi ve yurt dışı etkinlikler de Gemlik Belediyesi ve 

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu tanıtım organizasyonlarına katılabilecek merak 

eden meclis üyelerimiz için yıllık aidat tutarı konusu hakkında bilgi vereyim; üye belediyeler 

belediye meclisine kabul edilmiş gelir kesin hesaplarının binde birini yıllık  aidat olarak 

tahakkuk ettirir. Şuan için bizim Gemlik Belediye Meclisinin kabul edilmiş bütçesi 2020 yılı  

yüzbeşmilyon,  doğru mudur? Yüzbeşmilyon olduğu için binde biri kısmında üyelik aidatı  

ödenip bu gibi etkinliklerden Gemlik Belediyesi de Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte  

faydalanmış olacaktır. Saygılarımı sunarım.  

      --Galip GÜR Meclis Başkanı: Şimdi bu konu hakkın da görüş belirtmek isteyen 

arkadaşlar var mı?  

       --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi: ………   

       --Galip GÜR Meclis Başkanı: Tamam biz bir araştıralım daha sonra alırız, gündem 

maddesi olarak alalım  bu konuyu. Buyurun Osman Bey,  tamam önergeleri söyleyeceğiz 

önergeler var mı? Gelen henüz önerge gelmedi, tamam. Bunları şey yapalım başka önerge 

yok. Sözlü önerge vermek isteyenler buyurun,   

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Konuyla alakalı,  

     --Galip GÜR Meclis Başkanı:  Tamam Mahmut Bey buyurun,   

    --Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI Meclis Üyesi:  Sayın Başkan,  değerli meclis üyeleri; 

bu MAB ‘da yani  Büyükşehir Belediyesi ile ilgili alakalı alınan karar ilgili olarak önemli bir 

meselemiz var bizim,  biz bu yıl 144 üncü belediyemizin kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız, 

bide düşman işgalinden kurtuluşumuzun 100 üncü yılı bununla alakalı bu yıl için de bizim 

çok önemli faaliyetler yapıyor olmamız gerek tabi ki çok iyi bir şey buraya girmek bunun ile 

beraber de Gemlik ile ilgili faaliyetleri bunları anlatacak bunları ön plana çıkartacak bir 

şekilde yapılmasını belediyemizden ayrıca diliyoruz istiyoruz Gemlik Halkı, 

       --Galip GÜR Meclis Başkanı:  Teşekkür ederim Mahmut Bey, sonuç olarak belki bu 

birliğe üye olursak burdan da faydalanabiliriz o manada çokta iyi olacak diye düşünüyorum. 

Osman Bey buyurun,  

      --Osman DURDU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli meclis; hepinizi şahsım ve parti 

grubumuz adına saygı ve sevgi  ile selamlıyorum. Belediyemizin Cumartesi pazar esnafıyla 

alakalı  bir düzenlemesi olacak ama bu anlamda geçmişte esnafla yapılmış olan bir ilişki var. 

Burda tabi belediyemiz cumartesi pazarını aktif hale getirmesi noktasın da taahhüdünü yerine 

getiremediği anlaşılmıştır dünden bu güne baktığımız zaman ama esnaf ta bir borç 

taahhüdünü altına girdiği anlaşılıyor,  bu konunun ilgili kurumlardan görüş almak kaydıyla 

esnafın mağduriyetinin giderilmesi ve mümkünse borcunun silinmesini bir önerge olarak 

sunmak istiyoruz, teşekkür ederiz.  
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      --Galip GÜR Meclis Başkanı:  Şimdi Osman Başkanım,  ben konuya biraz vakıfım bu 

konuda. Şimdi belediyelerde biliyorsunuz gelir tahakkuk edildiği zaman onu silmek 

kaldırmak çok kolay değil o yüzden hukuki tarafını araştırıyor arkadaşlar, çok uğraştırlar o 

geçmiş dönem de de bu şekilde borçla,  çünkü bir önceki dönemden gelen sorun bu durum 

aslında,  inşallah en az mağduriyetle çözüleceğini düşünüyorum,  teşekkür ederim verdiğiniz 

için önergeyi,  

     --Osman DURDU Meclis Üyesi: Mesela Pazar yeri blok blok, mesela C blok ta hiç pazar 

açılmamış ve hiç açılmayan bir pazarda esnaf nasıl bir alışveriş yapacakta gelir elde edecekte 

belediyeye para ödeyecek yani,  belediye taahhüdünü yerine getirememiş böyle bir durum da,    

      --Galip GÜR Meclis Başkanı: Yani hukuki olarak o konular araştırılarak onu en az 

mağduriyetle çözmeye çalışıyorlar Başkanım sağolun, teşekkür ederiz. Başka söz almak 

isteyen var mı? Buyurun Ercan Bey,   

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

     --Galip GÜR Meclis Başkanı: Tabi zaten ilgili müdürlük o konuda çalışıyor Osman Bey,  

yani çok iyi biliyorum çünkü birkaç toplantısında bende katıldım bu konuyla ilgili, hani 

hukuki bazda olayı çözmeye çalışıyorlar. Çünkü sonuçta yalnızca belediyenin kendi tasarrufu 

altında olan bir iş değil, ilgili müdürlüklerde harcama yetkilisi de gelir bazında sorun 

çıkmasın, başları ağırmasın diye mücadele ediyoruz. Yani o konu bizim gündemimiz de,    

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkan,  değerli arkadaşlar, bizi izleyen 

değerli Gemlikliler, hepinizi şahsım ve Ak Parti Grubu adına saygıyla selamlıyorum.         

2022 yılının ülkemize, milletimize, tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlı olmasını yüce 

Allahtan niyaz ediyorum öncelikle. Türk dünyası kültür başkenti olarak Bursa ‘nın seçilmesi 

çok büyük bir olay gerçekten pek çok rakip şehrin arasından Bursa seçildi ve Türkmenistan da 

oldu bu seçim. Tabi Bursa bunu  fazlasıyla hak eden bir şehir, tarihi binlerce yıl öncesine 

gidiyor. Beşbin,  altıbin yıl öncesinden günümüze gelen eserler var ama tabi ki Bursa zirveye 

Osmanlı döneminde payitaht olarak oturan bir şehir ve yıllarca Osmanlının başkentini yaptığı, 

yapmış pek çok padişahımızın da yanılmıyorsam 6 tane padişahımızın da kabrinin türbesinin 

olduğu bir şehir.  İlim, ticaret aynı zaman da bütün sanat dalların da çok ünlü isimler 

yetiştirmiş bir şehir, dolayısıyla bu 2022 yılı içerisinde kutlayacağımız Türk dünyası kültür 

başkenti Bursa’mızın bu seçimini yürekten tebrik ediyorum,  bu beyan da bizim de bu birliğe 

girmemiz fevkalade yerinde bir davranıştır.  Çünkü bir il içerilip şeydir, ee mütemmim bir 

cüzdür, yani  ilçesi olmayan il olmayacağına göre bir il dediğimiz zaman bütün ilçeleriyle 

anlaşılır. Dolayısıyla Gemlik ‘te Bursa ‘nın önemli bir parçası,  bir incisi  bu itibarla bu kararı 

tabi ki de doğru olduğu kanaatindeyim.  Sakıncalı bir yönünün olmadığı kanaatindeyim. 

Demin değerli Başkan Yardımcımız söyledi ama böyle bir şeyin kaldırıldığını hatırlıyorum 

ben, yani bu konularla ilgili tasarrufun ilgili bölümünün kaldırıldığını belediyelerle ilgili 

kısmın kaldırıldı diye hatırlıyorum. Saygı sunuyorum.  

     --Galip GÜR Meclis Başkanı: Teşekkür ederiz. Sonuçta bu kararı gene tekliflerin 

sonunda, raporları görüşmeyeceğiz zaten burada oylamaya sunarız. Tekliflerin birinci 

maddesinden başlıyorum. Buyurun, 

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: ……………. 

     --Galip GÜR Meclis Başkanı: Ha pardon buyurun,   

     --Emir BİRGÜN Meclis Üyesi: Sayın Başkan,  değerli meclis üyesi arkadaşlarımız, 

değerli Gemlikliler, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak  biz de 2022 yılının sağlık, 

mutluluk içerisinde yaşanmasını diliyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz, hep birlikte de bu zor 

dönemi sonuçlandırmak ve güzel günleri görmek dileğimiz var. Belediye Başkanımızın 

geçirdiği rahatsızlığından dolayı da buradan kendisine de tekrardan biz geçmiş olsun  

diliyoruz,  biran önce de sağlığına kavuşmasına ve belediyemizi meclisimizi yönetmesini 

diliyoruz,  teşekkür ederim.  
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    --Galip GÜR Meclis Başkanı: Teşekkür ederim.  Buyurun birinci maddeden başlayalım,  

    --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 2022 yılı için 

Geçici  İşçi vizeleri ile ilgili yazısı,   

     --Galip GÜR Meclis Başkanı: İlgili gündem maddesini okundu olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Konu hakkında ben  eee bilgide vereyim  arkadaşlar, bu her yıl rutin 

Ocak Ay’ında alınan karar,  tüm belediyeler bu kararı alıyor. Geçici işçi vizeleri ile ilgili ben 

size okuyayım;  2022 yılı için geçici işçi çalıştırmak için 70 adam çarpı 12 ay 840 adak geçici 

işçi vizesinin verilmesini rutin olarak tüm belediyeler almakta, o yüzden de bu kararı 

oyluyorum,  oylamak istiyorum. Söz almak isteyen varsa da dinleyim. Oyluyorum o zaman, 

geçici işçi vizeleri ile ilgili kararı kabul ediyor musunuz? Oy birliği ile kabul edilmiştir.   

İkinci madde,   

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Sözleşmeli 

Personel  ücretleri ile ilgili yazısı.   

    --Galip GÜR Meclis Başkanı: İkinci gündem maddesinin okundu olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Arkadaşlar bunu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edelim diye 

düşünüyoruz, bir görüş vermek isteyen arkadaşlarımız var mı bildirmek isteyen? Yok.       

Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul 

etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Üç.  

    --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün,  2022 yılı Denetim Komisyonu 

seçilmesi ile ilgili yazısı.      

     --Galip GÜR Meclis Başkanı: Üçüncü maddenin okundu olarak kabulünü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edildi. Şimdi denetim 

komisyonları en az 3, en çok 5 üyeden oluşur. Burada bir sayı tespit edelim, idarenin teklifi bu 

mana da 105 kişidir. Başka bir teklifi olan arkadaşımız var mı?  Yok, o zaman 5 kişinin, 

oyluyorum 5 kişi olmasını kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Songül ŞANLI,  Mehtap ÜNLÜ ve İYİ partiden bir arkadaşımız 

isim verirlerse Sedat AKKUŞ olarak, 

    --Meclis Üyesi: Aydın BAYRAKTAR, 

    --Galip GÜR Meclis Başkanı: Aydın BAYRAKTAR. Milliyetçi Hareket Partisi  EMRAH 

KESKİNDEN.  Evet bu gizli oyla yapılması gerekiyor. Siz o süreci tamamlarsınız biz gene 

gündem maddesine devam edelim sonuçta o çıkan sonuca göre sonun da bildiririz. Efendim, 

    --Meclis Üyesi: ……….. 

    --Galip GÜR Meclis Başkanı: Tasnif kurulu gerekiyor mu müdürüm, 

    --Faruk BİLGİLİ Yazı İşleri Müdürü:  …………. 

    --Galip GÜR Meclis Başkanı: O zaman katip üyeleri tasnif kurulu olarak seçsek ne 

dersiniz arkadaşlar? Kabul edenler,  etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Biz diğer 

maddeden devam edelim o süreçte devam etsin. Buyurun arkadaşlar dördüncü madde.   

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi:  Zabıta Müdürlüğü’nün,  Zabıta Personelinin fazla mesai 

ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.  

     --Galip GÜR Meclis Başkanı: Şimdi arkadaşlar  bu da rutin alınan bir karar, normalde 

ben size şöyle bir bilgi vereyim. Büyükşehir belediye sınırları içerisinde Ankara,  İstanbul ve 

İzmir Büyükşehir belediyeleri dışında diğer her büyükşehir belediye sınırları içerisindekiler 

için 667 Türk Lirasını geçmiyor aylık, bu bilgiyi verdikten sonra söz almak isteyen 

arkadaşlarımız var mı? Yok, o zaman oyluyorum; ilgili gündem maddesini kabul edenler, 

etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Beşinci madde,   

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

Belediyesi’ne ait,  Kurşunlu Mahallesi,  2291 ada 2  parsel numaralı  933,53 m² yüzölçümlü 

Arsa vasıflı   taşınmazın satışı ile  ilgili yazısı.  
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    --Galip GÜR Meclis Başkanı: İlgili gündem maddesini okundu olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Plan ve 

Bütçe Komisyonuna havalesini ve  gündem maddesi hakkında  görüş bildirmek isteyen var 

mı? Yok, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Altıncı madde,  

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

Belediyesi’ne  ait,  Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi,  2291 ada 8  parsel numaralı       

970,23 m² yüzölçümlü Arsa vasıflı   taşınmazın satışı ile ilgili yazısı.  

    --Galip GÜR Meclis Başkanı: İlgili gündem maddesinin okundu olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. İlgili 

gündem maddesiyle alakalı söz almak isteyen arkadaşlarımız varsa buyurun,  ilgili gündem 

maddesini Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Yedinci madde,   

   --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: Yazı İşleri Müdürlüğü’nün,  Bursa İli, Gemlik ilçesi, Eşref 

Dinçer Mahallesinde 3402 sayılı yasanın 22-a maddesi uyarınca yapılacak olan Kadastro 

güncelleme çalışmalarında Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 1 (bir)  

bilirkişinin seçimi ile ilgili yazısı.  

    --Galip GÜR Meclis Başkanı: İlgili gündem maddesinin okundu olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edildi. Bunu direk 

görüşelim deriz. Biz muhtarlarlan görüştük, muhtarın verdiği isim ŞERİF BİÇİCİ, bir önceki 

görevli vefat ettiğinden dolayı  bu açık olduğu için zaten muhtarlara başvuruyorduk  biz bu 

konu da,  bu Şerif BİÇİCİ’ den farklı bir adayınız var mı bilmiyorum yani muhtarlar herhalde 

muhtarın dediğini seçmekte fayda var gibi düşünüyorum ama buyurun, söz almak isteyen var 

mı başka bir aday olarak, o zaman Şerif BİÇİCİ ‘nin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Sekizinci madde,    

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi:  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize 

ait, Umurbey Mahallesi 1849 ada 72 parsel numaralı  451,69 m² yüzölçümlü arsa vasıflı 

taşınmazın satışı ile ilgili yazısı.  

     --Galip GÜR Meclis Başkanı: İlgili gündem maddesinin okundu olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündem 

maddesi hakkında görüş bildirmek isteyen var mı? Yoksa Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu madde,   

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

Umurbey Mahallesi 1969 ada 138 parsel 62997,72 m² yüzölçümlü Maliye Hazinesine ait  

55670/63200 hisseye tekabül eden 55491,82  m²  hissenin satın alınması ile ilgili yazısı.  

    --Galip GÜR Meclis Başkanı: İlgili gündem maddesini okundu olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündem 

maddesi hakkında görüş bildirmek isteyen arkadaşlarımız buyurun varsa,  Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile 

kabul edilmiştir.  Dokuzuncu madde, pardon Onuncu madde,   

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

Demirsubaşı Mahallesi,  228 ada 1  parsel numaralı 36,69 m² yüzölçümlü  taşınmazın satın 

alınması ile ilgili yazısı.  

     --Galip GÜR Meclis Başkanı: İlgili gündem maddesinin okundu olarak kabulünü arz 

ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edildi. İlgili gündem maddesi 

hakkında görüş bildirmek isteyen arkadaşlarımız varsa, buyurun. Yok,  Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile 

kabul edilmiştir. Onbirinci madde,  
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    --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemizdeki yapılarda 

ruhsat aşamasında ödenmesi gereken 2022 yılı yola katılım bedelleri ile ilgili yazısı. 

    --Galip GÜR Meclis Başkanı: İlgili gündem maddesinin okundu olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. İlgili 

gündem maddesi hakkında görüş bildirmek isteyen arkadaşlar varsa buyurun, yok. Plan ve 

Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği 

ile kabul edilmiştir. Onikinci madde  

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi:  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemizdeki yapılarda 

ruhsat aşamasında ödenmesi gereken 2022 yılı kroki tasdik ücreti ile ilgili yazısı.    

     --Galip GÜR Meclis Başkanı: İlgili gündem maddesinin okundu olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. İlgili 

gündem maddesi hakkında görüş bildirmek isteyenler var mı? Yok olmadığına göre Plan ve 

Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği 

ile kabul edilmiştir. Onüçüncü madde,  

     --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa İli, Gemlik İlçesi, 

Orhaniye Mahallesi, 904 ada 4 nolu parselin kuzeyindeki alanda yer alan trafo alanının 

düzenlenmesine ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 

değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı.  

     --Galip GÜR Meclis Başkanı: İlgili gündem maddesinin okundu olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edildi. Madde hakkında 

görüş bildirmek isteyen var mı? Yok, olmadığına göre İmar Komisyonuna havalesinin 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Ondört,   

      --Sedat ÖZER Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa İli, Gemlik İlçesi, 

Umurbey Mahallesi, 157 Ada, 1-2-8 parseller ve 158 Ada, 1-2 parsellere ilişkin 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazla ilgili yazısı.  

      --Galip GÜR Meclis Başkanı: İlgili gündem maddesini okundu olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edildi. Gündem 

maddesi hakkında görüş bildirmek isteyen?  Yok,  olmadığına göre konunun İmar 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile 

kabul edilmiştir. Onbeş,  

     --Mahir DAĞ Meclis Üyesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla 

Mahallesi, Küçükkumla Köyiçi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nın 

değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.   

     --Galip GÜR Meclis Başkanı: İlgili gündem maddesinin okundu olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edildi. Konu hakkında 

görüş bildirmek isteyen arkadaş var mı? Yok, olmadığına göre İmar Komisyonuna havalesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Onaltı,   

    --Sedat ÖZER Meclis Üyesi:  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün,  İş Deneyim Belgesi 

Harcı  ile ilgili  yazısı.  

    --Galip GÜR Meclis Başkanı: İlgili gündem maddesinin okundu olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edildi. Konu hakkında 

görüş bildirmek isteyen arkadaşımız var mı? Yok konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Onyedi,   

    --Mahir DAĞ Meclis Üyesi:  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Otopark Yönetmeliği    

(4. madde f bendi)  ile ilgili yazısı. 

     --Galip GÜR Meclis Başkanı: İlgili gündem maddesinin okundu olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir.  
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      Bu konu otopark ücretleri ile alakalı olduğu için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Onyedinci 

madde, pardon Onsekizinci madde.  Buyurun müdürüm,  

    --Pınar TAŞ ATEŞLİ İmar ve Şehircilik Müdürü:   

    --Galip GÜR Meclis Başkanı: He çift müşterek mi edelim diyorsunuz. Peki,  peki,  

    --Meclis Üyesi: Pınar Hanım mikrofona söyler misin kayıtlara geçsin diye,  

    --Pınar TAŞ ATEŞLİ İmar ve Şehircilik Müdürü:  Geçtiğimiz ay bölge otoparklarını 

belirlemiştik ama planlarımız da genel otoparklarımız var. Bunların da gerekli durumlarda 

bölge otoparkı olarak kullanılmasını da önerdik,   

    --Galip GÜR Meclis Başkanı: Tamam müşterek komisyona havale edelim diyorsunuz.  

Peki müdürümüzden gelen konu üzerine İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,  etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Onsekiz,  

   --Sedat ÖZER Meclis Üyesi:  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Otopark Yönetmeliği   

(8. madde  2.bendi ) ile ilgili yazısı. 

     --Galip GÜR Meclis Başkanı: İlgili gündem maddesinin okundu olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edildi. İlgili gündem 

maddesi hakkında görüş bildirmek isteyen var mı? Olmadığına göre ilgili gündem maddesini 

İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler.  Oybirliği ile 

kabul edilmiştir. Orda da,    

   --Pınar TAŞ ATEŞLİ İmar ve Şehircilik Müdürü: Orda da park var, bunda da küçük 

parsellerde 250 metrekarenin altında ve 9 metre cephesi olan parsellerde ilgili idaresince 

azaltabilir diye bir madde var. Buna istinaden Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini,  

   --Galip GÜR Meclis Başkanı:  İmar Komisyonu değil diyorsun,   

   --Pınar TAŞ ATEŞLİ İmar ve Şehircilik Müdürü: Evet,  

   --Galip GÜR Meclis Başkanı: Tamam o zaman, pardon tekrar oyluyorum. Onsekizinci 

maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Ondokuzuncu madde,  

   --Mahir DAĞ Meclis Üyesi:  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Engürücük ve 

Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 ölçekli Revizyon UİP kapsamındaki Belediye 

Encümeninin 25.09.2018 tarih ve 1185 sayılı kararı ile kabul edilen 18. Madde Uygulaması 

içerisinde yer alan planlama alanındaki TAKS'ın yeniden değerlendirilmesi konusu ve 

09.12.2019 tarih ve 2019/273 sayılı Meclis Kararına istinaden hazırlatılan İlçemiz Hisar 

Mahallesi, 1390 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 

teklifinin  değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı.  

   --Galip GÜR Meclis Başkanı: İlgili gündem maddesinin okundu olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Görüş 

bildirmek isteyen arkadaşlarımız var mı? Olmadığına göre ilgili gündem maddesinin İmar 

Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile 

kabul edilmiştir.  Yirminci madde, 

     --Sedat ÖZER Meclis Üyesi:  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa İli, Gemlik ilçesi, 

Engürücük Mahallesi, 13 pafta, 2544 ve 2543 parsellerde Karayolu Kamulaştırma sınırına 

göre imar hattı düzeltilmesi ve fonksiyon değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı Değişikliği ile ilgili yazısı.  

  --Galip GÜR Meclis Başkanı: İlgili gündem maddesini okundu olarak kabulünü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. İlgili gündem 

maddesinin İmar Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 

Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

      Şimdi tekliflerimiz bitti, raporları bir sonraki meclise görüşeceğiz. Şimdi şey sonuçlandı 

mı acaba denetim komisyonu, 
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   --Meclis Üyesi:  ………….. 

   --Galip GÜR Meclis Başkanı: Tamam sandık açıldı, o zaman bu komisyona çektiğimiz 

gündem maddesi ile alakalı Mert Bey ne karara vardık?  

    --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi:  ………….. 

    --Galip GÜR Meclis Başkanı: Yani uygun,  tamam. O zaman  bu karar sen istersen 

zabıtlara geçsin diye onu mikrofonda söyleyelim Başkanım,    

    --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi:  Evet. Tasarruf tedbirli genelgesi noktasında yaptığımız 

inceleme de hizmet kalitesinin artırılması vesaire sebeplerle diyor mevzuattan  kaynaklanan 

sorunluklar dışında meslek kuruluşu veya derneklere üye olunmayacak diyor. Uluslararası 

kuruluşlar bakımından bir kısıtlama var ama Türkiye’de yerleşik belediye birlikleri anlamında 

tahıl tüketim genelgesinde bu kısıtlama hüküm  yok. Ama bakmış olmak için ….  

    --Galip GÜR Meclis Başkanı: Tamam iyi oldu, 

    --Mert DİMİLİ Meclis Üyesi:  Teşekkür ederim.  

    --Galip GÜR Meclis Başkanı: Arkadaşlar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir,  teşekkür ederiz. Denetim Komisyonu sonuçlanana 

kadar bir ara verelim isterseniz, ondan sonra devam ederiz.  

    --Meclis Üyesi:   
    --Galip GÜR Meclis Başkanı: Tamam. Bir sözlü önerge, üç tane önergemiz var. 

Önergelerin gündem maddesi haline gelmesini oyluyorum. Kabul edenler, etmeyenler.        

Oy birliği ile kabul edilmiştir. Önergelerin ilgili komisyon ve müdürlüklere havalesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. O zaman 

bekleyelim. 

    --Meclis Üyesi: …………..  

    --Galip GÜR Meclis Başkanı: Bende aynı kanaatteyim,  beş dakika ara verelim 

arkadaşlar.   

 

II. OTURUM 

 

 

    --Galip GÜR Meclis Başkanı: Şimdi sonuçlar elimde okuyorum; Songül ŞANLI               

15 oy, Mehtap ÜNLÜ  16 oy, Sedat AKKUŞ 16 oy, Emrah KESKİNDEN 14 oy, Aydın 

BAYRAKTAR 14 oy, 

       Bu şekilde yeni 2022 yılı Denetim Komisyonu; Songül ŞANLI, Mehtap ÜNLÜ,  Sedat 

AKKUŞ ve  Emrah KESKİNDEN  ve Aydın BAYRAKTAR ‘dan oluşmakta,  herhalde 

oylamaya falan gerek yok bunu zaten seçim oldu.  

    --Meclis Üyesi:  Oylarsanız…….  

    --Galip GÜR Meclis Başkanı:  Seçilen bu isimlerin Denetim Komisyonu olarak kabulünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

      Arkadaşlar herhalde Elif ACAR ve Şükran Hanım geldi. Onun haricinde Uğur Başkanı da 

ekleyelim. Uğur Başkan da eklenmedi herhalde öyle şey, mazeretli olarak kabulünüzü 

oylarınıza, 

    --Meclis Üyesi:  Fatih AYDIN ‘da yok…. 

    --Galip GÜR Meclis Başkanı:  Söyledi Fatih AYDIN ‘ını,  ilgili isimlerin mazeretli olarak 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Toplantımız sona ermiştir. 

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: ………. 

    --Galip GÜR Meclis Başkanı:  Önergeyi oyladık şimdi ama şey,  

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: ………. 

    --Galip GÜR Meclis Başkanı:  Bir daha ki ay ver be, sözlü önerge mi?  

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Evet,  
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    --Galip GÜR Meclis Başkanı:  Yeni aklına geldi. Tamam, tamam buyurun,   

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; malum 

Gemliğimiz  büyüyor,  nüfus olarak da büyüyor. 

    --Galip GÜR Meclis Başkanı:  Tabi,  

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Her gün trafiğe araç çıkıyor,  kaç tane araç 

çıktığını bilmiyorum, emniyet verilerini almak lazım ve trafik sorunu Gemlik’ te her geçen 

gün hissedilir hale gelmeye başladı. Yani zaten hissediliyordu da daha da fazla dozu arttı yani, 

hani evvelden Salı günü diyordum ama şimdi artık her akşam belli saatler de ve her sabah 

belli saatler de trafikte bir yoğunluk yaşıyoruz. Özellikle belli arterlerde belli merkezler de 

araçların gidiş istikametlerine göre kesişim yerlerini yani yolların  ana arterden gelip daha 

sonra dağıldığı mahallelere dağılış yerlerinde bayağı bir yoğunluk var. Hatta o noktaya geldi 

ki artık ben şeyim evim Tedaş ‘ın karşısındaki blokta oturuyorum, inanın belli saatler de 

aracımı almıyorum yürüyerek daha hızlı gidiyorum çarşıya merkeze, çünkü aracımı alsam 

yani çok daha yavaş ilerlemek durumundayım, araç sayımız da çok arttı. 

       Şimdi bu nokta da tabi biz mahalli idareyiz. Bunu biz gündemimize alalım. Yani bir 

gündem yapalım bunla ilgili, bunla ilgili bir araştırma yapalım. Yani bu trafik yoğunluğunun 

sebebi nedir ve ne yapmak lazım,  bunla  ilgili Büyükşehir’in ilgili kurumlarıyla da  temasa 

geçilsin, onlardan teknik destek alalım, ne bileyim Drone ve ordaki geçen araç sayılarını 

vesairelerini sayalım veya ne yapılması gerekiyorsa belki tek yön uygulaması gerekebilir bazı 

yerlerde, bazı yerler de parklanmanın tek taraflı yapılması gerekebilir. Yani master plan gibi 

bir şey bu aslında yani trafik gerçekte Gemlik’te gün geçtikçe sıkıntı olmaya başladı. Bunu 

gündeme getirmek için bir önergemizdir, Kabulünü arz ederim.  

     --Galip GÜR Meclis Başkanı:  Şimdi Ercan biliyorsun Bursa ‘da da bu çok gündeme 

geliyor Büyükşehir meclis üyesi olman hasebiyle biliyorsun özel bir toplantı yapacağım dedi 

Alinur Başkan bu konuyla ilgili biz burda aslında bu gündemde. Çünkü Bursa ‘nın trafiği en 

büyük problemlerden biri hatta Alinur Başkan kendi taahhütlerinde yani il ön planı ulaşımı 

koymuştu biliyorsunuz. Zaten ulaşımı Gemlik’ te Büyükşehir olmadan çözme ihtimalimiz 

yok, çünkü bütün kararlar ordan geçiyor UKOME ‘sinden ki taşıma da,  bu açıdan bence 

Büyükşehir meclis üyelerimiz var burda. Bununla alakalı Alinur Başkanı da sıkıştıralım, 

çünkü özel gündemdi trafik konulu gündemdi bir meclis toplantısı demişti hatırlarsanız,  

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: O evet,   

    --Galip GÜR Meclis Başkanı: Yani orda bence  gündeme getirelim bir komisyon oluşması 

lazım. Yani burda biz meclis üyeleri olarak trafiği ne şekilde çözülecek nasıl olacak nasıl 

yapılacak biz bilemeyiz, yani trafik memurunun burada olması lazım. Yani ben bir komisyon 

olarak düşündüğüm zaman ama ben bunu genelde üst kademe de yapmamız gerekiyor diye 

düşünüyorum. Çünkü orda sorunlar şu;  Gemlik ‘in giriş problemleri sorun,  yani Gemlik’ te 

Orhangazi Caddesi olsun,  işte Diş Hastanesine giden cadde olsun,  sonuçta insanlar o girişten 

girerek ya Orhangazi Caddesini kullanıyorlar ya da Diş Hastanesini kullanıyorlar ve gene ana 

merkeze gitmek için yoğun bir trafik var. Yani bir şekilde iyi bir çalışma yapmak lazım.  

    --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: İşte ben o toplantıya hazırlıklı gitmek için yani 

o toplantıda bizim bir done sunmamız lazım, yani biz o toplantıya gittiğimiz zaman evet bizde 

de böyle sorunlar var demek başka bide biz bir ön çalışma yaptık, bunlar bunlar tespit ettik 

demek başka, 

    --Galip GÜR Meclis Başkanı: Ama bak o toplantıda her ilçedeki sorunu anlatacak çünkü 

sonuçta  bütün ilçelerin meclis üyeleri orda mevcut, o sorun içerisinde bir komisyon 

oluşturularak, çünkü yani emniyetten insan almamız lazım. Yani bu konuylan ihtisas yapmış 

kimler varsa bunlardan faydalanmamız lazım. Birde ayriyeten 2014 dicem bir Bursa da bir 

master plan yapıldı ulaşımla ilgili,  Doktor Bernard hatta bu dünya bankasından kredi almak 

için kent konseyi aracılığıyla yapıldı. Orda bir toplantıya ben katılmıştım. 



Sayfa 10 

 

       Orda da Gemlik ile ilgili bir şey var,  çalışma vardı ama şuandaki master planı 

oluştururken bence hep beraber çalışarak Gemliği de diğer ilçelerini de Bursa’nın  böyle 

çözmek daha faydalı ama gündem maddesi olarak alalım. Ha Zeynep Başkanım buyurun,  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Bir ön çalışma yapmak açısından dedim ben 

bunu,  

     --Galip GÜR Meclis Başkanı:  Yani, 

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Oradaki çalışma biz biz  en azından şunu deriz 

orda, o toplantı da biz Gemlik ‘te böyle bir çalışma yaptık. Bu,  şu şu şu sorunları tespit ettik 

bunların hallolması konusun da bunlara ihtiyaç var deriz. Dolayısıyla bizim Gemlik olarak bir 

hazırlıklı gitmemizin bir artı avantajını orda yaşamış oluruz.   

     --Galip GÜR Meclis Başkanı:   Kesinlikle.  Zeynep Başkanım buyurun, 

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi: Başkanım  uygun görürseniz Ercan Bey’in 

sözlü önergesini meclis komisyonuna havale edelim. Komisyon toplantısına 

müdürlüklerimizden, ilgili müdürlüklerden arkadaşlarımızda katılsın  Fen İşlerinden, Zabıta 

Müdürlüğünden biz bu toplantıya trafik şubeden ve jandarma trafik şubeden de ilgilileri 

yetkilileri davet edelim mümkünse kara yollarından da, karayolları genelde toplantılara 

katılmıyor ama yazılı olarak görüş sunuyorlar. Bir görüşte sunarız,  uygun görürseniz 

komisyon, 

     --Galip GÜR Meclis Başkanı:   Tamam,  

     --Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK Meclis Üyesi:  Ama geniş katılımlı bir komisyon kararı 

olursa etkili olabilir,   

     --Galip GÜR Meclis Başkanı:   O zaman, 

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi:  Şöyle olsun Başkanım,   

     --Galip GÜR Meclis Başkanı:   O zaman şöyle oylayayım,   

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Komisyon toplantısına isteyen meclis üyeleri 

de katkı vermek isteyenler de katılsın, sadece komisyon üyeleri de katılmasın. Diğer meclis 

üyelerimizden de isteyen katılsın.  

     --Galip GÜR Meclis Başkanı: Ercan ‘cım zaten öyle, komisyon üyeleri haricin de meclis 

üyeleri tüm toplantılara katılabilir biliyorsun. O konuda herkes davetli zaten orda bir 

sıkıntımız yok.   

       O zaman ben bunu gündem maddesi olarak bu 3 taneydi, bir tane sözlü  4 taneydi,  

bunlan birlikte  5 gündem maddesini olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,  

etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Yine ilgili komisyonlara ve müdürlüklere 

havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir.  

     --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Teşekkür ederim.   

     --Galip GÜR Meclis Başkanı: Meclis toplantımızı Pazartesi yapıyoruz ikinci birleşimi, 

Pazartesi saat 17:00 ‘te gene, bunu oylamaya gerek var mı bilmiyorum ama gene de  şey 

yapalım, oylayalım. Pazartesi, saat 17:00’ te olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz, toplantımız sona ermiştir. 

      --Ercan BARUTÇUOĞLU Meclis Üyesi: Hayırlı akşamlar, 

      --Galip GÜR Meclis Başkanı:  Sağol.  
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