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GEMLİK BELEDİYE MECLİSİNİN 06 EYLÜL 2021 TARİHLİ 

OLAĞAN TOPLANTISININ GÖRÜŞME TUTANAĞIDIR. 

 

 
      TOPLANTIDA BULUNANLAR: Galip GÜR Meclis Başkanı 

                                              ÜYELER: Emir BİRGÜN, Oğuz HANÇER, Ercan 

BARUTÇUOĞLU, Osman DURDU,  Arzu KARATAŞ,  Aydın BAYRAKTAR,  Mehmet 

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

Mahmut Kamil SOLAKSUBAŞI, Mustafa KAYNATMA, Elif ACAR, Fatih AYDIN, Bülent 

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

Ümit GÜLER,  Mehtap ÜNLÜ. 

      TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR: Mehmet Uğur SERTASLAN Belediye Başkanı, 

      Mert DİMİLİ,  Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK, Rıdvan ÇAKMAK, Durmuş USLU, 

Alpaslan EKER,  Sedat ÖZER,  Bekir DÖĞER.    

 

 

    --Meclis Başkanı Galip GÜR: Yoklama alalım.  

    --Yazı İşleri Müdürü Faruk BİLGİLİ: Yoklama yapıldı.  

    --Meclis Başkanı Galip GÜR: Mazeretli olan arkadaşları alabiliriz.  

    --Meclis Üyesi Osman DURDU: Alpaslan EKER,   

    --Meclis Başkanı Galip GÜR: Alpaslan EKER,   

    --Meclis Üyesi Mehmet Şamil YİĞİT: Rıdvan ÇAKMAK,   

    --Meclis Üyesi Emir BİRGÜN: Mert DİMİLİ,  Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK, Durmuş 

USLU, Sedat ÖZER,  Bekir DÖĞER.   

    --Meclis Başkanı Galip GÜR:  İsimleri söylenen arkadaşların mazeretlerinin kabulünü 

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

06 Eylül 2021 ikinci olağan toplantımıza hoş geldiniz. Gündem dışı konuşmak ister misiniz? 

O zaman gündem maddelerine geçiyoruz. Birinci maddeden başlayalım.  

    --Meclis Üyesi Mahir DAĞ: Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz 

sınırları içerisinde bulunan duyuru (anons) sistemleri ile ilgili 16.08.2021 tarihli raporu. 

    --Meclis Başkanı Galip GÜR:  Çevre Komisyonu Başkanımızdan alalım bilgi,  

    --Meclis Üyesi Fatih AYDIN: Komisyonumuzca    yapılan    inceleme   sonucu,  İlçemizde 

kullanılan  anons  sistemi  yerine  mesajlaşma  sisteminin  kullanılması  maliyet  koşulları göz 

önünde bulundurulduğunda yüksek maliyet getirdiğinden, Komisyonumuza katılan üyelerin 

Oy birliği / Oy çokluğuyla uygun görülmüştür.   

    --Meclis Başkanı Galip GÜR:  Raporun okunmuş olduğunun kabulünü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem maddesi 

hakkında görüş bildirmek isteyen var mı? Yok. Gündem maddesini oyluyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci madde.  

    --Meclis Üyesi Mahir DAĞ: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Güvenli Mahallesi, 

130 ada 12 parsel Belediyemiz mülkiyetinde olup mesire alanı olarak kullanılmaktadır. 

Parselin bitişiğindeki 130 ada 11 parselin de Mesire Alanı olarak değerlendirilmesi ile ilgili 

19.08.2021 tarihli raporu. 

    --Meclis Başkanı Galip GÜR:  Gündem maddesini okunmuş olarak kabul edelim, 

komisyon raporunu. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir bilgi 

alabilir miyiz?  

    --Meclis Üyesi Songül ŞANLI: Sayın Başkan, değerli meclis; Güvenli Mahallesi, l30 ada 

12 parsel belediyemize ait bir mülkiyet, onun yanında 11 parsel Belediyemizce mesire alanı 

olarak kullanılmakta, ancak konu Mahkemelik olduğu için konunun gündemden 

düşürülmesine, Komisyona katılan üyelerin Oy birliğiyle uygun görülmüştür.  
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    --Meclis Başkanı Galip GÜR:  Gündem maddesi hakkında görüş bildirmek isteyen 

arkadaş varsa buyurun, yok. Gündem maddesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördünce madde,  

    --Meclis Üyesi Mahir DAĞ: İmar Komisyonu,  

    --Meclis Başkanı Galip GÜR:  Pardon Üçüncü madde, 

    --Meclis Üyesi Mahir DAĞ: Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile  Çevre,  Sağlık 

ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Ek 3. maddesi  

gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Feyziye Mahallesi’ne   

“Kırsal Mahalle” statüsü kazandırılması ile ilgili 24.08.2021 tarihli müşterek  raporu. 

    --Meclis Başkanı Galip GÜR: Arkadaşlar bu üçüncü maddeden dokuzuncu maddeye 

kadar konu aynı, bunları birlikte görüşülmesini oylarınıza sunacağım, herhangi bir itirazı olan 

var mı? 

    --Meclis Üyesi: Onaylı mı? 

    --Meclis Başkanı Galip GÜR: Onaylı, dokuza kadar üçten dokuzuncu madde dahil,    

    --Meclis Üyesi Emir BİRGÜN: Oylamalarını ayrı ayrı yaparsak, oylamalarını,   

    --Meclis Başkanı Galip GÜR: Tamam oylamalarını ayrı ayrı yapalım ama birlikte 

görüşülmesini kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konuylan ilgili 

bütün gündem maddelerinin okunmuş sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü maddeyi ayrı ayrı, üçüncü maddeden 

başlamak üzere dokuzuncu maddeye kadar ayrı ayrı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, 

etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Herhangi bir sıkıntı yok demi Yazı İşleri 

Müdürüm,   

    --Yazı İşleri Müdürü Faruk BİLGİLİ: Yok,  

    --Meclis Başkanı Galip GÜR: Tamam. Onuncu madde.  

    --Meclis Üyesi Mahir DAĞ: İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile  

Çevre,  Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 

Ek 3. maddesi  gereğince 2012 yılında Köy statüsünden mahalle statüsüne  değişen Adliye, 

Büyükkumla, Cihatlı, Engürücük, Gencali, Güvenli, Haydariye, Karacaali, Kurtul, Narlı, 

Yeniköy, Küçükkumla, Kurşunlu ve Umurbey Mahalleleri Kırsal Mahalle” olarak tüzel kişilik  

kazandırılması ile  ilgili   değerlendirmeler devam ettiğinden ek süre talep edilmesi ile ilgili 

24.08.2021 tarihli müşterek  raporu. 

    --Meclis Başkanı Galip GÜR: Komisyon raporunun okundu sayılmasını oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bilgi alalım. İmar 

Komisyonu, ek süre verilmesi diyor arkadaşlar.  Konuylan ilgili olarak İmar Komisyonumuz 

bilgi vermedi.   

    --Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ: Sayın Başkanım, bir öncekinde bilgi verecektim ilk 

dokuzda. Bunda bilgi vermeye gerek yok zaten. Mahalle statüsünden Kırsal ’a geçmek isteyen 

21 tane mahallemiz vardı. Dokuz tanesini geçirdik diğer kalan mahalleleri de görüşmeye 

devam ediyoruz bilginize.  

    --Meclis Başkanı Galip GÜR: Tamam ek süre istiyorsunuz yani. Ek süreyi oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Onbirinci madde.  

    --Meclis Üyesi Mahir DAĞ: İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 185 ada, 36 

parsel  ve   Osmaniye Mahallesi 741 ada,  93 parselde bulunan taşınmazlar ile ilgili 

23.08.2021 tarihli raporu.  

    --Meclis Başkanı Galip GÜR: Rapor hakkında bir bilgi alalım gerçi geri çekeceğiz ama 

Komisyon Başkanımızdan gene bilgi alalım bu maddeyle ilgili,  

   --Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ: Başkanım geri çekmek istiyordunuz, çekilsin.  

   --Meclis Başkanı Galip GÜR: Komisyon raporunun geri çekilmesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Onikinci madde.  
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    --Meclis Üyesi Mahir DAĞ: İmar Komisyonu’nun, Umurbey Mahallesi Celal Bayar Evleri 

olarak tanımlanan alanda bulunan yapıların mimari tip projesine yönelik hazırlanan 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 23.08.2021 tarihli raporu. 

    --Meclis Başkanı Galip GÜR: Komisyon raporunun okundu sayılmasını oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyon raporu 

hakkında bilgi alabilir miyiz?  

    --Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ: Başkanım Bursa Kültür Koruma Bölge Müdürlüğünün 

10.12.2020 tarihli yazısına istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından plan 

notları geliştirildi. Bu plan notlarıyla birlikte artık vatandaşlar eğer Koruma Kurulunda 

onaylanırsa bu plan notları bize geri döndüğünde onaylı olarak artık Koruma Kuruluna 

gitmeden bu plan notlarına göre ek çeşitli eklentilerini ve tadilatlarını yapabilecekler,   

   --Meclis Başkanı Galip GÜR: Komisyon raporu hakkında görüş bildirmek isteyen var mı 

arkadaşlar, yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul 

edilmiştir. Madde onüç.  

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

Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar  planına  gelen askı 

itirazların değerlendirilmesi  talebi ile ilgili 25.08.2021 tarihli raporu. 

   --Meclis Başkanı Galip GÜR: Sanırım bu madde de geri çekilecek değil mi Komisyon 

Başkanım?  

   --Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ: Evet,  

   --Meclis Başkanı Galip GÜR: Komisyon raporunun komisyona geri çekilmesini kabul 

edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ondördüncü madde.  

   --Meclis Üyesi Mahir DAĞ: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bütçe İçi İşletme 

(GEMTAR’ın) Kurulması için alınan 02.06.2021 tarihli ve 2021/92 sayılı Meclis Kararında 

düzeltme yapılması ile ilgili  02.09.2021  tarihli raporu.   

   --Meclis Başkanı Galip GÜR: Komisyon raporunun okundu sayılmasını oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyon raporu 

hakkında bilgi alalım. 

   --Meclis Üyesi Songül ŞANLI:  Bütçe İçi İşletme kurulmasıyla ilgili alınan 02.06.2021 

tarihli ve 2021/92 sayılı meclis kararımızın iptal edilmesi, GEMTAŞ GEMLİK İNŞAAT 

TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ünvanı  ile tescilli bulunan,  tamamı  Belediyemiz 

sermayeli  şirketimiz  ortaklığında yeni bir Limited Şirket kurulması, komisyon toplantısına 

katılan üyelerin Oy birliğiyle uygun görülmüştür.   

  --Meclis Başkanı Galip GÜR: Gündem maddesi hakkında görüş bildirmek isteyen 

arkadaşlarımız varsa bekliyoruz. Ben bu konuda bir bilgi vereyim. Normalde bunlarla alakalı 

Divriği Belediyesi geçen mecliste de zaten Belediye Başkanımız bilgi vermişti. Onların 

sürdürmüş olduğu prosedürleri takip ederek bizde aynı şekilde ikinci bir şirket kurmayı 

gündeme getirdik. Onlar da Çevre Bakanlığı ve  Ticaret Bakanlığından izin alarak yapılmış 

bu, bizde bu statüyü devam ettirerek böyle bir yola başvuracağız Tarımla ilgili olarak, 

komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Onaltıncı 

madde,    

   --Meclis Üyesi Emir BİRGÜN: Onbeşinci,  

   --Meclis Başkanı Galip GÜR: Pardon,  Onbeşinci madde.  

   --Meclis Üyesi Mahir DAĞ: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  Mülkiyeti Belediyemize ait 

Hisar Mahallesi 207 ada 2 parsel numaralı 179,78 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın 

satışı  ile ilgili  02.09.2021 tarihli raporu. 

   --Meclis Başkanı Galip GÜR: Komisyon raporunun okunmuş sayılmasını oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyon raporu 

hakkında bilgi alabilir miyiz?   
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     --Meclis Üyesi Songül ŞANLI:  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun hükümlerine uygun 

olarak Belediye Encümenince yapılmasına, ayrıca ihtiyaç duyulması halinde 5393 sayılı 

belediye kanununun 18/e maddesi uyarınca takas yapılması için Belediye Encümenine yetki 

verilmesine, komisyon toplantısına katılan üyelerin  Oy birliğiyle uygun görülmüştür.  

     --Meclis Başkanı Galip GÜR: Komisyon raporu hakkında görüş bildirmek isteyen 

arkadaşlar varsa buyurun. Bildirmek isteyen olmadığına göre komisyon raporunu oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. İYİ Parti – CHP kabul, MHP ve AK Parti red 

oylarıyla Oy Çokluğuyla kabul edilmiştir. Onaltıncı madde.  

    --Meclis Üyesi Mahir DAĞ: Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun,  

Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesinde Üniversite Ek Hizmet Binasının 

yapılması işi için İlçemizde faaliyet gösteren odalar, borsalar, sivil toplum kuruluşları sanayi 

kuruluşları, esnaflarımız ve yardımsever vatandaşlarımızdan şartlı bağışların kabul edilmesi 

ve Uludağ Üniversitesi, Borusan Kocabıyık Vakfı ve Gemlik Belediyesi arasında protokol 

imzalanması ile ilgili 03.09.2021  tarihli müşterek raporu.  

    --Meclis Başkanı Galip GÜR: Komisyon raporunun okundu olarak sayılmasını oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bilgi alalım lütfen,   

    --Meclis Üyesi Mehtap ÜNLÜ: Sayın Başkan, değerli meclis, Bursa Uludağ Üniversitesi 

Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesinde Üniversite Ek Hizmet Binasının yapılması işi için 

İlçemizde faaliyet gösteren odalar,  borsalar, sivil toplum kuruluşları sanayi kuruluşlarımız, 

esnaflarımız ve yardımsever vatandaşlarımızdan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. 

Maddesinin (g) bendi uyarınca Gemlik  Belediye meclisi tarafından şartlı bağışların kabul 

edilmesi, 

       Bursa Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesinde Üniversite Ek Hizmet 

Binasının yapılması işi için Uludağ Üniversitesi, Borusan Kocabıyık Vakfı ile Gemlik 

Belediyesi arasında protokol imzalanması, Komisyon toplantısına katılan üyelerin Oy 

birliğiyle uygun görülmüştür.  

    --Meclis Başkanı Galip GÜR:  Komisyon raporu hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlar 

görüş bildirmek isteyenler. Komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul 

edilmiştir. Madde onyedi.  

    --Meclis Üyesi Mahir DAĞ: İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 16 ada, 

24-25-27-102-108-124-143-144 parseller, 342 ada 19-49 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliğine  gelen askı itirazı ile ilgili  raporu. 

   --Meclis Başkanı Galip GÜR:  Komisyon raporunun okundu olarak kabulünü oylarınıza 

sunuyorum. Komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Buda geri çekilecek arkadaşlar, Arzu Hanım geri çekicez değil mi bunu komisyona.  

   --Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ: Evet öyle istenmişti.   

   --Meclis Başkanı Galip GÜR:  Komisyona geri çekilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Onsekizinci madde.  

   --Meclis Üyesi Mahir DAĞ: İmar Komisyonu’nun,  İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 16 ada 

108, 124 ve 146 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile ilgili 

raporu. 

   --Meclis Başkanı Galip GÜR:  Raporun okundu olarak kabul edilmesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüş 

alabilir miyiz?   

    --Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ: Başkanım ilgili parsel Kumla Armutlu Karayolu 

üzerinde burda bir karayollarıyla alakalı durumlar olduğundan, giriş çıkış izni açısından 

sıkıntılı bir durum yaşandığından, vatandaşlarımızın da bu sorunu aşması amacıyla on 

metrelik yolu aşağıya doğru deniz tarafına doğru indirerek bir kurdu sav oluşturduk ve parsel 

giriş çıkışını rahatlattık.  Vatandaşlarımıza da hayırlı olsun diliyoruz. Çünkü burda bir sürü 

vatandaş binaları yıkıldı, binaları yıkıldığı için kentsel dönüşüme gittiler. Ve yeni evlerinin 

yapılması içinde bu plan tadilatına, değişikliğine ihtiyaçları vardı. Vatandaşlarımıza bu planın 

hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 
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   --Meclis Başkanı Galip GÜR:  Teşekkür ederiz. Komisyon raporu hakkında bilgi, buyurun 

Şamil Bey,    

   --Meclis Üyesi Mehmet Şamil YİĞİT: Şimdi, iyi günler öncelikle. Bu Mehmet Reis 

Sitesinin olmuş olduğu yerde kentsel dönüşüm projesine başlandı, kentsel dönüşüm projesine 

başlandıktan sonra Karayollarında bir görüş içti kal etti ve burdaki vatandaşlarımızın büyük 

bir çoğunluğu sıkıntı çektiğini ve sıkıntılarla birlikte planlama, düzenleme sınırlarıyla tekrar 

düzenlenmesi gerektiği ve düzenlenince de güzel bir oluşumla tekrardan ayarlanması 

gerekiyordu. Karayolları Bölge Müdürümüzü de getirdik, yerinde incelemeler yapmış 

olduğumuzda görüş olarak bakmış olduğumuzda plan değişikliği şartı gerekiyordu. Sağ 

olsunlar İmar Komisyonu Başkanımızda plan değişikliği taleplerini uygun bir şekilde cep 

yaparaktan sorunu çözmüş oldular, bir nebzede en azından Mehmet Reis Sitesinde yaşayan 

vatandaşlarımızın sorunlarını gidermiş oldular. Hayırlı olsun diyoruz bizde. Bu konuda 

söyleyeceklerimiz vardı. Ercan Abi de katıldı şimdi.        

    --Meclis Başkanı Galip GÜR:  Başka söz almak isteyen var mı? Söz almak isteyen 

olmadığına göre gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler.         

Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz.  

    --Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU: Başkanım ben bir konuyu arz etmek istiyorum. 

Şimdi bu Hastane yolu malum gidiş geliş olarak ikiye bölünmüş yol haline geldi. Fakat girişi 

tamam, fakat çıkışında Hastaneye yakın yerdeki o köprü çok kifayetsiz çok yetersiz 

dönüşlerde oldukça araçları zorluyor yani. Küçük arabalar bile zorlanıyor. Kaldı ki gerek 

otobüs gerek ulaşım araçları gerekse daha büyük araçlar için dönüş daha sıkıntılı ve külfetli,  

o yüzden oradaki en son ki köprünün bence biran evvel bizim Fen İşlerimiz tarafından veya 

işte nasıl, nasıl  yapacaksak onun genişletilmesi ve yukardaki yola Hastane yoluna bağlanacak 

şekilde tatlı bir şekilde oraya bir eğim verilmesi, 

    --Meclis Başkanı: Son köprüden mi?  

    --Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU:  Evet son köprüden bahsediyorum. Çünkü 

bugünlerde Annem rahatsız olduğu için her gün Hastaneye gidip geliyoruz.  

    --Meclis Başkanı Galip GÜR: Geçmiş olsun,   

    --Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU: Sağ ol. O nedenle bunu da yakinen kendimde 

müşahede ettim. Gerçekten dönüş orda çok sıkıntılı, yani yola doksan derece bir açıyla 

dönüyorsunuz, orda halbuki o köprü genişletilmiş olsa çok rahat bir şekilde o yola bağlantı 

yapılabilir. Ve daha rahat bir Hastane ulaşıma olur diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum.   

    --Meclis Başkanı Galip GÜR: Ercan Başkanım şimdi derelerdeki biliyorsunuz bütün yetki 

Büyükşehir de. Biz bunu hem  Fen İşlerimizle notlarını alsınlar, 

    --Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU: O köprüyü biz yapmıştık Başkanım 

biliyorsunuz. O köprüyü bakslarla yapmıştık. Yani o köprüye bir beton ilavesini, çok fazla bir 

şey tutmaz yani o bir mühendislik şeyleri, 

     --Meclis Başkanı Galip GÜR: Yok, hâlükârda biz çünkü şunları çok yaşıyoruz yani. 

Mezarlık temizliyoruz, Büyükşehir arıyor. Büyükşehirle paslaşalım, gereken notları alalım. 

     --Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU: Hay hay ben hemen onu Ulaşım Daireyle,   

     --Meclis Başkanı Galip GÜR: Onlar yapmak isterse yaparlar, 

     --Meclis Üyesi Ercan BARUTÇUOĞLU: Ulaşım Daireyle hemen bir koordinasyon içine 

girelim yani,  gerekli şeyleri yapalım.  

     --Meclis Başkanı Galip GÜR: Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun.  
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