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I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSiN açıı,ışı
MEHMET CtrnrllN ÖZerl BAŞKAN V.: Değerli arkadaşlar Seferihisar Belediyesi 2019 Mart Ayı
Toplantısı Birinci Bileşimini açlyorum. Beş sene çok çabuk geçti. Önümüzdeki yerel seçimler İlçemiz ve
ülkemiz için hayırlı olsun. Seferihisar'a yararlar getirmesini diliyorum. Yoklama yapacağım. Çoğunluğumuz
burada.

II-GEÇEN MECLİS TUTANAĞINDAMADDİ HarAyepLIPYAPILMADIĞININ cÖnÜşÜı,runsİ.
MEHMET GÜRHAN ÖZ1.r1* BAŞKAN V.: Gündem gereği geçen meclis futanağında maddi hata yapılıp
yapılmadığı ile ilgili görüşme açacağım.
A.GÜNEY: Yok Başkanım.
K.BAŞLI: Yok Başkanım.
MEHMET GÜRHAN ÖZlrl. BAŞKAN V.: Tutanağın olduğu gibi kabulünü oylarrnıza sunuyorum. Kabul
edenler etmeyenler OY BİRLİĞİ ile kabul edilmiştir. Teşekktir ederim.

t II. MEC LiS üynı.ınİxcE VERi LECEK ÖNERGELERİN cÖnÜŞÜ ı,ıvınsİ
MEHMET GÜRHAN ÖZlrlBAŞKAN V.: Meclis üyelerimizden önerge sunmak isteyen var mı? Yok.
Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi maddesine geçiyorum.

IV-BAŞKANLIKTAN GELEN Öxıncıı,nRiN GÖRÜŞÜı,ıunsİ
MEHMET GÜRHAN ÖZlrlBAŞKAN V.: Son meclisimiz olduğundan yenigündem maddesi getirmedik.
Komisyondan gelen raporların görüşülmesi maddesine geçiyorum.

V.KOMİSYONDAN GELENLER
I.Hukuk Komisyonu Raporu:
T.İLHAN ; 0410212109 tarihli Meclis toplantısında Komisyonumuza havale edilen;2019 yılı içinde
düzenlenecek olan etkinlik ve faaliyetlerin aynen gerçekleştirilmesi, iptal edilecek etkinlikler için Belediye
Başkanlığfna yetki verilmesi ve gerektiğinde bahse konu etkinliklerde kullanılmak üzere Şartlı Bağış kabul
edilmesi hususu 5393 sayılı Belediye Kanununun l8. maddesi (g) bendi göre Komisyonumuzca
değerlendirilerek uygun görülmüştür. Konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayın heyetinin
bilgilerine arz olunur.

MEHMET GÜRHAN ÖZlrl. BAŞKAN V.: Komisyon raponı üzerine söz vereceğim.

A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

K.BAŞLI: Uygundur Başkanım.
MEHMET GÜRHAN ÖZ1^rl BAŞKAN V.: Komisyon raporunun olduğu gibi kabulünü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler; OY BİRLİĞİ ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. İkinci rapora
geçelim.

I.İmur ve Bayındırlık Komisyonu Raporu:
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T.İLHAN I O4l02l2\l9 tarihli Meclis Toplantısında komisyonumuza havale edilen;İlçemiz Turabiye

Müallesi, 172 ada 29 no.lu parsel numaralı taşınmazrn; 1990 yılında onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planında bitişik nizam 4 katlı olarak planlı iken, 2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce

onaylanan Merkez l. Etap Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı bitişik nizam 4 kat, bir kısmının ise bitişik
nizam 2 kat olarak planlanmış olup, parsel maliği tarafindan eski imar durumunun tekrar geçerli olması talep

edilmektedir. Bahse konu alanda l72 ve 185 adanın tamamına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği yapılarak, Belediye Meclisi'nin 20.11.1990 gün ve 20ll sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına

uygun olarak imar koşullarının eski haline getirilmesi hususu, Komisyonumuzca uygun görülerek kabul

edilmiştir.Konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayırı Heyetinin bilgilerine arz olunur.

MEHMET GÜRHAN ÖZXrLBAŞKAN V.: Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.

A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

K.BAŞLI: Uygundur Başkanım.
MEHMET GÜRHAN ÖZ1.r1^ BAŞKAN V.: Komisyon raponrnun olduğu gibi kabultinü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler; OY BİRLİĞİ ile kabul edilrniştir. Teşekkür ediyorum.

2.İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu:
T.İLHAN:O4l02l20l9 tarihli Meclis Toplantısında komisyonumuza havale edilen;

Tepecik Mahallesi 916 ada 1 no.lu parselde bulunan evlerin ihtiyacını karşılamakta olan trafonun vatandaşın

evinin önünde kalması nedeniyle can ve mal güvenliğini tehdit etmesi ve kullanım alnını kısıtlaması

gerekçeleri ile ilgili parselin güneyinde bulunan ve Doğu Akarca Uygulama İmar Planı'nda "Park" olarak

planlanmış alana trafonun taşınması talep edilmiştir. Bahse konu İlçemiz Tepecik Mahallesi 916 Ada l no.lu

parselde Trafo Amaçlı 1/1000 Ölçekli Doğu Akarca Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği

yapılması hususu, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)'den kurum görüşü alındıktan sonra

değerlendirilmek üzere komisyonumuzca reddedilmiştir. Konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi

Meclis Saym Heyetinin bilgilerine arz olunur.

MEHMET GÜRHAN ÖZlrlBAŞKAN V.: Komisyon raporu iizerine söz vereceğim.

A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

K.BAŞLI: Uygundur Başkanım.
MEHMET GÜRHAN Özırı BAşKAN V.: Komisyon raporunun olduğu gibi kabuliınü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler; OY BİRLİĞİ ile kabul edilmiştir. Teşekkiir ediyorum.

3.İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu:
T.İLHAN : 04l02l20l9 tarihli Meclis Toplantısında komisyonumuza havale edilen; Ilçemiz Camikebir

Mahallesi 3156 ada 9 no.lu parsel ile 3|5'7 ada 13 no.lu parsel arasında kalan yol, ilgili imar planına göre

ortada yeşil alan olmak üzere iki kenarda 7.00 m'lik yol olacak şekilde planlanmıştır. Mevcut durumda

parsellere bitişik olan bölüm yeşil alan, planda yeşil alan olarak belirlenen bölüm ise yol olarak

kullanıldığından; bölge sakinlerinin kullanımına kolaylık sağlaması amacıyla mevcut halinİn İmar planına

işlenmesi için l/l000 Ölçekli Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi l. Etap Uygulama İmar Planı

Değişikliği'nin yapılması hususu komisyonumuzca uygun görülerek kabul edilmiştir Konunun karara

bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur.

MEHMET GÜRHAN ÖzırıBAşKAN V.: Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.

A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

K.BAŞLI: Uygundur Başkanrm.
MEHMET GÜRHAN Özııı BAŞKAN V.: Komisyon raponınun olduğu gibi kabulünü oylarrnıza

sunuyonım. Kabul edenler etmeyenler; OY BİRLİĞİ ile kabul edilmiştir. Teşekki.ir ediyorum.
§
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4.İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu:
T.İLHAN : 0410212019 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; İlçemiz Doğanbey
Mahallesinde 202.47 m2 yüzölçüm|ii 5426 no.lu parselde Belediyemiz adına kayıtlı 42,24 m''lik Belediye
hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) fikrasına göre diğer hisse süibine satışının
yapılması hususu komisyonumuzca uygun görülerek kabul edilmiştir.Konunun karara bağlanmak üzere
görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur.

MEHMET GÜRHAN ÖZITA BAŞKAN V.: Komisyon raporu iizerine söz vereceğim.

A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

K.BAŞLI: Uygundur Başkanrm.
HALİL BALTA BAŞKAN V. : Komisyon raponınun olduğu gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler etmeyenler; OY BİRLİĞİ ile kabul edilmiştir. Teşekkiir ediyorum.

S.İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu:
T.İLHAN : 04l02l20l9 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen; İlçemiz Ürkmez
Mahallesinde l50,53 m2 yüzölçümlü 3079 no.lu parselde Belediyemiz adına kayıth 29,89 m2'lik Belediye

hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (e) fıkrası gereği diğer hisse sahibine satlşı hususu

komisyonumuzca uygun görülerek kabul edilmiştir.

MEHMET GÜRHAN Özırı. BAŞKAN V.:Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.

A.G ÜNEY : Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

K.BAŞLI: Uygundur Başkanım.
MEHMET GÜRHAN Özırı BAŞKAN V.:Komisyon raponınun olduğu gibi kabulünü oylarınıza
sunuyonım. Kabul edenler etmeyenler; OY BİRLİĞİ ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.

6.İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu:
T.İLHAN z 04/02120|9 tarihli Meclis Toplantısuıda Komisyonumuza havale edilen; ilçemiz Camikebir

Müallesi 305l ada l parsel, 3052 ada l parsel, 3053 ada l parsel ve 3054 ada 1 parselde bulunan

taşrnmazların; Seferihisar Belediye Meclisi'nin ||.02.2O1l gün 20 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir

Büyfüşehir Belediye Meclisi'nin 12.08.20ll giln 05/739 saylı kararı ile onaylanan;Seferihisar İmar Planı
Değişikliği"nde verilmiş olan imar haklarrnın, t5.01.2016 tarihinde onaylanmış olan Seferihisar Merkez
Planlama Bölgesi 2. Etap Uygulama İmar Planı'nda korunmaması sebebiyle oluşan mağduriyetin giderilmesi ve

l05 ada 89 no.lu parseldeki yapı adasındwı Yo40 DOP oluşturulması için terk edilen alanın "Park" olarak

belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği komisyonumuzca uygun

görülerek kabul edilmiştir. Konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine
arz olunur.

MEHMET GÜRHAN ÖZıre BAŞKAN V.:Komisyon raporu üzerine söz vereceğim

A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

I(BAŞLI : Uygundur Başkanım.
MEHMET GÜRHAN Özlu BAŞKAN V.:Komisyon raponınun olduğu gibi kabuliinü oy|arınıza
sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler; OY BİRLİĞİ ile kabul edilrniştir. Teşekkiir ediyorum.

7.İmar ve Boyındırlık Komisyonu Raporu:
T.İLHAN : 04/0212019 tarihli Meclis Toplantısında komisyonumuza havale edilen; Ilçemiz Tepecik Mahallesi
Doğu Akarca Bölgesi Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı'nda kısmen günübirlik tesis alanında, kısmen de

yeşil alanda kalan parseller için,362l saylı Kıyı Kanunu çerçevesinde söz konusu imar planı kapsamında tlim
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kıyı bölgesinin yeniden diizenlenmesine yönelik 1/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin yapılması

hususu Komisyonumuzca uygun görülerek kabul edilmiştir.Konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi

Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur.

MEHMET GÜRHAN ÖZlrlBAŞKAN V.:Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.

A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

K.BAŞLI: Uygundur Başkanım.
MEHMET GÜRHAN ÖzıTıBAŞKAN V.:Komisyon raporunun olduğu gibi kabulünü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler; OY BİRLİĞİ ile kabu| edilıniştir. Teşekkiir ediyorum.

8.İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu:
T.İLHAN : 0410212019 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen ,Ilçemiz Urkmez

mahallesinde 220,60 m' yüzölçümlü 3083 no.lu parselde Belediyemiz adına kayıtlı 7,30 m''lik Belediye

hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun l8. Maddesi (e) fıkrası gereği diğer hisse sahibine satışı hususu

komisyonumuzca uygun görülerek kabul edilmiştir.Konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis

Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur.

MEHMET GÜRHAN ÖZırıBAŞKAN V.: Komisyon raponr üzerine söz vereceğim.

A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

K.BAŞLI: Uygundur Başkanım.
MEHMET GÜRHAN ÖzırıBAŞKAN V.:Komisyon raponınun olduğu gibi kabulünü oy|arınıza
sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler; OY BİRLİĞİ ile kabul edilmiştir. Teşekktlr ediyorum.

9.İmur ve Bayındırlık Komisyonu Raporu:
T.İLHAN : 04102120|9 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen ; Ilçemiz Turabiye

Mahallesinde 653,'7l m2 yüzölçümlü l79 ada 90 no.lu parselde bulunan 1.53 m2'lik Belediye hissesini diğer

hisse sahibi satın almak istemektedir. l79 ada90 no.lu parseldeki Belediyemiz adına kayıtlı 1.53 m2' lik Belediye

hissesinin 5393 sayıh Belediye Kanunun l8. Maddesi (e) fıkrası gereği diğer hisse süibine satışl hususu

komisyonumuzca uygun görülerek kabul edilmiştir. Konunun karara bağlanmak üzere göri,iŞülmesi Meclis Sayın

Heyetinin bilgilerine arz olunur.

MEHMET GÜRHAN ÖzırıBAşKAN V.: Komisyon raponı üzerine söz vereceğim.

A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

K. BAŞLI : Uygundur Başkanım.
MEHMET GÜRHAN Özarn BAşKAN V.:Komisyon raponınun olduğu gibi kabulünü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler; OY BİRLİĞİ ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.

1L.İmor ve Bayındırlık Komisyonu Raporu:
T.iLHAN : oqıozızoıs tarihlİ Meclis Toplantısında komisyonumuza havale edilen; İlçemiz, Turabiye Mahallesi

Kocatepe Caddesinde l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planında, zemin katlarda ticaret kullanlmmrn yer alabilmesi

için, 1/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması hususu; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin

Madde 19 f bendinde maddesinde konut alanı tanımı yapılmış ve "Konut Alanı: Yerleşme ve gelişme alanlarında

konut kullanımına yönelik olarak planlanan alanlardır. Ancak, yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiŞ konut

alanlarında bulunan parsellerin zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan

mekanlarında, gürültti ve kirlilik oluşfurmayan ve imalathane niteliğinde olmayan, gayrısıhhi özellik taŞımayan,

halkın günliik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkan, kuafor, terzİ, muayenehane, aİle sağlığı merkezİ, lokanta,

pastane, anaokulu, kreş gibi konut dışı hizmetler verilebilir. Binanm l. Katında veya bodrum katlarında zemin

katta yer alan mekanla içten bağlantıh olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen konut dıŞı PiYesler
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yapılabilir. İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut kullanımına
ayrılan parsellerde müstakil olarak yurt, anaokulu, aile sağlığı merkezi, özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi ve kreş,

ticari katlı otopark binaları yapılabilir. Konut adalarında kalsa dahi parsellerin konut binası yapılıncaya kadar açık
depolama veya ruhsata tabi bina yapılmakszın bahçe düzenlemesi ve peyzajı yapılarak kullandırılmasına ilgili
idarece yetkilidir. Yol boyu ticaret olarak belirlenenler de dahil konut alanlarında kalan parsellerin araç giriş

çıkışından kaynaklanan trafik yükünü aza|tmak amacıyla ve ilgili idareden geçit hakkı almak koşuluyla otopark
olarak kullanılan bodrum katlarından plan kararı ile kamuya ait yer altı otoparkına araç giriş çıkışı verilebilir.
Konut alanlarında özel eğitim tesisi, özel sağlık tesisi ve kath otopark yapılabilmesi için uygulama imar plannda
bu amaçla değişiklik yapılarak konut kullanımından çıkarılması gerekir. " denilmektedir. Buna göre; İlçemiz,
Turabiye Mahallesi Kocatepe Caddesinde zemin katlarda ticaret kullanımurın yer alması hususu komisyonumuzca
uygun görülmeyerek reddedilmiştir.

MEHMET GÜRHAN ÖZXrLBAŞKAN V.: Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.

A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

K.BAŞLI: Uygundur Başkanım.
MEHMET GÜRHAN ÖZırıBAŞKAN V.:Komisyon raporunun olduğu gibi kabulünü oy|arınıza
sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler; OY BİRLİĞİ ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Dilek ve
temennilerin sunulması maddesine geçiyorum.

vI. DİLEK TEMENNİLERİN GöRüşüı,ıvınsi

MEHMET GÜRHAN ÖZ1^r1^ BAŞKAN V.:Dilek ve temennide bulunmak isteyen var mı? Buyrun Ahmet
Bey.
A.GÜNEY: Kıymetli Meclis Üyesi arkadaşlarım; siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Bizim dostluklanmızın
makamlarla alakası yoktur. Ölünceye kadar devam edecektir. Hep birlikte beş yıl çalıştık. Zaman zamaı
tansiyonlar yükselse de bunun siyasetten dolayı olduğunu kabul edip, Seferihisarımız için el birliği ile birlikte
çalıştık. Beş yıllık görev si.iremiz boyunca Ak Parti Grubuyla Yo95 ortak kararlar aldık. Gi,izel giirıler de oldu,
zor günlerde. Meclisimiz iyi işler başardı. İnşallah bizden sonra göreve gelecek arkadaşlanmız da bunu devam
ettirir. Bizlere bu onurlu ve şerefli görevi veren partilerimize ve Seferihisar Halkına teşekkür ederiz. Tüm
meclis üyelerinden ve belediye çalışanlarından helallik istiyorum. Benim de sizlerde bir hakkım varsa helal
olsun.

MEHMET GÜRHAN ÖzxrıBAŞKAN V.: Teşekkür ediyorum. Buyurun Kadir Bey.
K.BAŞLI: Beş yıhn sonuna geldik. Ben de partimin ve Seferihisar Halkının bize verdiği görevi layıkıyla
bitirmenin huzurunu yaşıyorum. Beş yıl içerisinde siyaseten bazen tansiyonlar yükseldi. Dışan çıktığımzda
hepimiz birbirimizle kucaklaştık, bu demokrasimiz için çok güzel bir şeydi. Seferihisarımız için ortak kararlar
aldık. Bundan sonra yine beraber olacağız. Siyaset bizi hiç ayıramadı, bundan sonra da ayıramayacak. Bu süre
içinde birlikte çalıştığımız belediye personeline teşekkür etmek istiyorum. Bilmeden kırdıysak siyaseten
olmuştur. CHP Meclis Üyeleri ve Belediye Başkanımıza bize gize| bir çalışma ortamı sağladıkları için
teşekktiır ediyorum. Yeni seçilecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Yeni seçimin milletimize ve
Seferihisarım ıza hayırl.ar getirmesini diliyorum.Teşekkür ediyorum.
MEHMET GÜRHAN ÖZlrlBAŞKAN V.:Teşekkiirler Kadir Bey. Buyurun Güler Hanım.
G.BOLER: Ben de ek olarak size ve ekibinize teşekkiir etmek istiyorum. Yapmış olduğunuz yardımlardan
dolayı. Bitirdiğiniz park için ayrıca teşekkiir ederim. Eksiklerimiz var yalnız Başkanım.
MEHMET GÜRHAN Özırı BAŞKAN V.:Bir iki tane Var takibini yaplyorum. Beğendiniz mi Güler
Hanım?
G.BOLER: Çok beğendik herkes çok memnun.
K.BAŞLI:Görev süresinin sonunda gönül isterdi ki Belediye Başkanımız ve meclis üyelerimizle bir araya
gelelim ve ilk gün verdiğimiz gibi bir fotoğraf verelim. Birer plaketle meclis üyelerimize yapmış oldukları
görevi unutmamaları için birer hatıra bırakabilirdik.Böyle olsa düa da güzel olurdu diye düşünüyorum.

MEHMET GÜRHAN ÖZİrİ ERBAY İN»lĞ
KATİP ÜYEMECLİS
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T.C.
SEFERiHİSAR BELEDİYESİ MECLİSİ

MECLiS TUTANAKLARI
MEHMET GÜRHAN ÖZi^r/. BAŞKAN V.: Ben Başkanımızla görüştiim. Çok yoğun bir programı var.
Düa zamanımız vaı. Zaten düşünülüyordu böyle bir program. Sözleriniz bittiyse bende birkaç şey söylemek
istiyorum.Tabi ki sizlerin güzel dileklerine bende katılıyorum. Birbirimizi hiç kırmadan çok güzel bir beş yıl
geçirdik. Bu vesileyle ben müdiir arkadaşlarımıza teşekkiir etmek istiyorum, her mecliste konusu olan
arkadaşlarımız bizl,erle birlikte oldular. Siz meclis üyesi arkadaşlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum.
Farklı partilerden de olsak bir günden bir güne birbirimize körü bir söz söylemedik. Hepimiz Seferihisarlıyız,
bundan sonra da y.jızyrjızebakacağız.Ginel işler yaptığımızı düşünüyorum,bundan sonraki arkadaşlarımızın da
güzel işler yaparak bayrağı buradan alıp düa da yukarı taşıyacağından eminim.Kazasız belasız,kimsenin
cannın sıkılmadığı bir seçim yaşarv inşallah. Meclisten sonra sizleri Başkanlık Makamında ağırlamak isterim.
VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLiS ÜyBı,BnİNiN rvrıznnnTLERiNİN cÖnÜşÜı,ıınsi

MEHMET GÜRHAN ÖZ1.r1. BAŞKAN V.: Toplantıya katılmayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin
kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler OY BİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.

VIII.TOPLANTI GÜNÜNÜN sı,erİNiN rnspİri ve KAPANIŞ

MEHMET GÜRHAN ÖZ1.r1. BAŞKAN V.: Bir sonraki Meclis toplantısının ne zaman yapılacağı hususunu
görüşemeyeceğiz.Bir sonraki meclisimiz beş gün içinde gündemsiz olarak toplanacak. Meclisin kapatılmasını
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler OY BİRrİĞİ ile kabul edilmiştir.

MEHMET ERBAY İNneĞ
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