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          Belediye Meclisinin  06 OCAK 2020 PAZARTESİ  günü saat 16.00’da  olağan  olarak yapılan 

toplantısında Meclis Başkanı (Belediye Başkanı ) Fatih Mehmet KOCAİSPİR, Haluk SIĞINÇ, Orhan 

TOSUN, Mustafa ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan 

TOPÇU, Murat Ayhan BENLİCE, Emine YILDIRIM, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin 

UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal ŞAHBAZOĞLU, Suna ÖĞÜTCAN, Mehmet Murat KILINÇ, 

Aslıhan YAVUZ ,Ali PAMUK, Hacı YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, Rüçhan İLVAN, İsmet 

YÜKSEL,  Cafer BOYRAZ, Zeki KURŞUN, Uğur SAYILKAN, Aydın BAŞ, Fevzi ALA, Muharrem 

BARAN, Elifnaz TOZKOPARAN, Turgut ÜSTÜN, Mehmet Bülent VATANSEVER, Suzan YİĞİT, 

Yılmaz BALLIOĞLU, Şükrü BAYAV, Recai MERCİMEK, Duran Hakan ŞAŞMAZ ve Zeynep 

ÇELİK’in  katılımları ile oturum başkan tarafından açıldı.  

 

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 06.12.2019 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

 Gündeme  geçilmeden önce Başkan Bey;  Saygı değer Meclis Üyeleri ,kıymetli 

misafirler 06.01.2020 Yüreğir Belediye Meclisi olağan Meclis Toplantısını görüşmeye açıyorum. 

 

Bir seneyi bitirdik yeni bir seneye girdik 2020 yılı inşallah Ülkemize ,Şehrimize 

,Yüreğir’imize barış,huzur,esenlik getirsin.2020 yüreğir Belediyesi olarak Yüreğir Meclisi olarak 

insanların hayırlara faydasına güzel işler yaparız.Hepinize sağlıklı sıhhatli güzel bir ömür 

diliyorum.Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin.İnşallah 2020 devamındaki yıllar yüreğirimize 

yeni güzel hizmetlerin yapıldığı ,insanlarımızın hayat standartlarının arttığı bir dönem olmasını 

temenni ediyorum. 

 5 Ocak Adana’mızın kurtuluşu yıl dönümüydü. Allahım bize bir daha kötü günler 

göstermesin bir millet,bir toplum bir onur haysiyet ,şeref mücadelesi şehri kurtarmış bu kapsamda 

başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm Şehitlerimizi rahmetle ,minnetle ,saygıyla anıyoruz.Ayrıca 

yeni dönemde inşallah 2020 yılında biliyorsunuz 8 aylık belediyeyiz umarım bugüne kadar özellikle 

eserler noktasında yaptığımız hazırlıkların hayata geçirildiği yeni bir takım güzel işlerin yapıldığı bir 

sene olacak. 

Bir kaç gün öncede malumunuz Adana’mız 1963 ten beri en ağır sel felaketini yaşadı. Sanırım 

1980 li yıllarda olmuş olayı bilenler anlatıyorlar, ama çok şükür can kaybı yok.Fakat m2 ye yüreğir’de 

özellikle belli yerlerde 250-280 hatta ovada belli bölgelerde 300 kg yağış düştü bunu meteorolojik 

olarak açıklamak çok ürkütücü çok yoğun bir yağış aldı belki 1 ayda düşmesi gereken yağış 36 saatte 

düştü.Bizler yüreğir Belediyesi olarak Adana Büyükşehir ASKİ ile DSİ İle diğer Kurum ve 

Kuruluşlarla ciddi bir çalışma sergiledik bu maalesef bir çok evimizde su baskınları 

oldu.Kaymakamlığımızın tespitlerine göre 4000 civarında evimiz ,eşyalarımız hasar gördü.Temel 

sorumluluklarımızı biliyorsunuz belli mahallelerde yağmur suyu kanalı ile kanalizasyon kanalının ayrı 

olmaması nedeni ile evlerimizi su bastı çok üzüntü vericiydi.Sahalardaydık hepimiz vatandaşlarımıza 

Valiliğimizin ,Kaymakamlığımızın öncülüğünde bir nakit yardımı yapıldı birde devamı 

geliyor.İnşallah daha da yükselecek.Bunun dışında AFAD ,Valilik,Kaymakamlık,Kızılay,Büyük Şehir 

,Yüreğir Belediyeler diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlar Battaniye ,Sünger ,Çekyat dağıtımı yaptık. 

Hayırsever Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Halkımızın yanındaydık ama bundan ders 

çıkarmamız gerekiyor malumunuz devletimiz bu süreçte olaya müdahil oldu ve katkı sağladı.  
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Çevre Şehircilik Bakanımızı ağırladık. Adana’da Kentsel dönüşüm Genel Müdürümüzü 

,Adanalı Sayın Bakanımızı ,Millet Vekillerimizi ağırladık onlarda olaya sahiplendiler.Büyük Şehir 

Belediyesi 20 milyon TL Afetin en çok yaşandığı Yüreğir Belediyesi 5 Milyon TL Sarıçam, 

Ceyhan,Seyhan,Çukurova Belediyelerinden hibe yardımları aldık,hesaplarımıza yattı paralar 2unu 

dışında Büyükşehir Belediyesine 15 Milyon TL ek kredi ayrıca 2020 yılında yağmur suyu kanalları 

yapılması ile ilgili başlangıç olarak 70 Milyon TL Kredi Bakanlığımızca çıkartıldı.Umarım ders 

çıkartıp kötülükleri ,sıkıntıları yaşamayız. 

 Bu rasyonel bir durum değil artık Adana’da sel baskını, su baskını konuşmamamız 

gerekiyor. Çevre Şehircilik Bakanımız Yüreğir için 2000 Konut sözü verdi bu 2000 Konut ile ilgili 

Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü ile yerlerimizi gezdik.2000 Konutun bir kısmı PTT Evleri 

Mahallesine diğer önemli bir kısmı ise Şehit Erkut Akbay ve 19 Mayıs mahallesine düşünüyoruz 

Bakanlık resen bir çalışma yapacak  6. Maddesine göre vatandaşların taleplerinden ziyade belirlenen 

alanlarda gereksel kamulaştırma yapacak.Bakanlık ciddi bir Kentsel Dönüşüm gerçekleştirecek 

özellikle Yüreğir Emniyet Müdürlüğünün olduğu bölge riskli alan olarak bizden önce ilan edilmiş o 

riskli alanda 750 civarında konut düşünülüyor.Biz onu 1000 olsun dedik inşallah onun 

takipçisiyim.1000 konut yapılması gündemde 19 Mayıs mahallesin de 1000 konutun yapılması demek 

o mahallemizin makul tarihini yenmesi demek artı Şehit Erkut Akbay mahallesi özellikle öksüzler 

Camii’ni olduğu orada çukur alan var orasıda dere yatağı 5 sokağımız orda büyük hasar gördü .5 

sokakta dere yatağının özellikle orda ifade ettiğimiz şekilde resen dönüştürülmesi ile ilgili çalışma 

var.500 konut düşünülüyormarız başarırız.19 Mayıs mahallesinde okul yapımı ile ilgili bir 

kamulaştırma işlemi yapacağız. 

 Büyük şehirle mutabık kalabilirsek 19 Mayıs mahallesi özellikle havuzun olduğu parkı 

birlikte yapmayı düşünüyoruz E5 ‘in altında bir cazibe merkezi oluşturmak istiyoruz.Böylece 

çocuklarımızı hem uyuşturucu batağından kurtarmak istiyoruz orda uyuşturucu çok acı ve feci durum 

arz ediyor. O sebeple 19Mayıs ve çevresinde yapacağımız bu Devlet Millet kaynaşmasını sağlayacak 

atılımın çok önemli olduğunu düşünüyorum. 

Büyük şehirle sağlıklı doğru bir iletişimimiz var umarım hizmet noktasında devam ederiz. Ani 

biz bunun siyasetini yapmıyoruz biz bunu Belediye Başkanı ile görüştük şunu söyledim Yüreğir’e 

yapacağınız hiçbir hizmette siyasi beklentim yok Meclis üyeleri sizde bunun takipçisi olun hep 

beraber bizde Cumhur ittifakı MHP grubu bur da bizde bur dayız. Omuz omuza verelim Yüreğir de taş 

üstüne taşı beraber koyalım hizmet seferberliği yapalım. 

Büyük Şehir ne katkı sağlıyorsa biz bir adım gerisi gitmeye hazırız. Malum yeni dönem 2020 

arz ettiğim şekilde güzel hizmet seferberliği başlangıcı olur diye düşünüyorum. Dedi.  

  

      CHP Meclis Üyesi İsmet YÜKSEL; Sayın Başkan çok değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım 

değerli misafirler 2020 yılının ilk meclisini yapıyoruz inşallah 2020 yılı hemi ilçemi, ülkemiz için 

hemi adananın için barış ve kardeşliği ön planda tutan davranışlar birbirine yaklaşımlar insanları 

birbirine kaynaştırma yılı olmasını diyiyor, Daha önce hep klasiktir ama herkese bol Kazançlar 

diliyorum. 

 Değerli arkadaşlar dünde başkanımızın dediği gibi işte adananın 98. Yıl önceki emperyalist 

güçler tarafından Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi, Adana ’dada o güçler Fransızlar olarak 

Adana’yı işgal etti. Osmanlı döneminde hep beraber yaşayan  Müslüman , gayri Müslüman insanlar  

Osmanlının yıkılmaya başlaması ile birlikte işkal kuvvetleri ile beraber Anadolu’nun her tarafında 

yıllarca beraber yaşadığı o kardeşlerini komşularını taciz etmeye başladılar Adana’da  Fransız 

askerlerinin giysilerini ile İstanbul’da İngiliz askerlerinin giysileri ile komşularını o bölgede yaşayan 

ihanetlere ihbar ettiler.  

Dün Adana’nın Kurtuluşunu bu şekilde kutladık. Valimiz, Adana Büyükşehir belediye 

başkanımız hep beraber Üniversiteler ile bir daha bu ülkenin bu durumda kalmamasın için barışı ve 

kardeşliği ön planda tutmamız gerekiyor. Yine ben her 5 Ocak’ta söylerim Adana’daki kapkaç 

olayında  Toroslarda  her çamın dibinde Kuvayi millîye örgütlenmiştir.  Pozantı’dan geçiş verilseydi  o 

Kuvayi milliye örgütü o geçişi verseydi şu anda ana dolunun yapısı daha farklı olacaktı, Bizim neye 

ihtiyacımız var hem bölgede hem de Adana’ mızda kardeşliğe ve barışa ihtiyacımız var. 
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Başkanımız açıkladı bir afet yaşadık doğrusu özellikle bu yağışlardan Yüreğir etkilendi.  m2 

150-300 kg yağış düşmesi ile Yüreğir’in konumu belli altyapı sorunundan dolayı büyük sıkıntılar 

yaşanmıştır. Bu sıkıntılar tatbiki yerel yöneticiler tarafından Çevre ve şehircilik bakanımızın bölgemizi 

yapmış olduğu ziyaretlerle 4-5 mahallemizi pilot bölge seçilmesi iyi 200 Adet konut yapılması 

Yüreğir için çok güzel olacaktır. Tabiki bunun takipçisi olacağız bu Yüreğir’de yapılmalı mı evet 

yapılmalı  

Yüreğir’de mağdur olan vatandaşlara Büyük şehir belediyesi tarafından 2791 gıda paketi 

yardımı yapılmıştır. Biz Büyükşehir meclisinde asık suratlı bir meclis istemiyoruz.  Saygılar 

sunuyorum. Dedi.  

   CHP Meclis Üyesi Aydın BAŞ; Yüreğir ile ilgili TEDAŞ’ın orada çok büyük bir alan var onu 

nasıl değerlendirebiliriz. Orayı alıp bir TOKİ yapma şansımız olabilir mi?  

     Başkan Bey;  Orası hep gündemimizde. Bizim sıcak gündemlerimizden birisi de orasıdır. 

Mülkiyeti TEDAŞ’a ait orda yalnız tren hattı Adana , Gaziantep hızlı tren hattından dolayı çift hat 

oluyor alan daralıyor.Geri kalan taşınmazın değerlemesi amacıyla müracaat edildi.  TEDAŞ 

Kamulaştırıp satın almamızı istiyor. Oraya bir şeyler  düşünüyoruz. Ama orası TOKİ olmaz çünkü 

İmara da uygun değil belki Park ya da Spor Tesisi olarak düşünüyoruz. Dedi. 

               CHP Meclis Üyesi Fevzi ALA;  Sayın başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi 

saygı ile selamlıyorum. 24 Aralık Adana’mızda yaşanan afet hepimizin malumudur. Fakat burada en 

fazla hasar gören Şehit Erkut Akbay mahallesi benim ikamet ettiğim bir mahalle Onun için buranın 

kentsel dönüşüm kapsamına alınması bizi sevindirdi öyle olur başkanım 150 tane ev ağır hasar görmüş 

200-300 ev normal hasar tespit edilmiş; bu mahallenin bana göre tek kurtuluşu kentsel dönüşüm 

olacak  yada,  Mustafa Kemal Paşa bulvarı (Selahattin Çolak bulvarı denilen) bu Şehit Erkut sarıçam 

deresini geçince ikiye bölüyordu. Çamlıbel mahallesinden incirliğin arkasından E-5’e gidiyordu Bir 

şeyde Otobana  eğer bulvar oradan gitseydi o zaman 1994’te bu olaylar olmazdı  neden olmazdı bulvar 

gittiği zaman bir alt yapı olacaktı . Gelen sular tarlalara tren hattına geliyor mahalleden geçit yok, 

mahallenin içine giriyor. Başkanım o bulvarın yapılması gerçekten o mahallenin kurtuluşudur,  

hepinizi saygı ile selamlıyorum. Dedi.  

 MHP Meclis Üyesi Rüçhan İLVAN; Sayın başkanım  değerli meclis üyeleri hepinizi 

saygıyla muhabbetle selamlıyorum. 2019 Aralık ayında yaşanan malum durumu hepimiz biliyoruz. 

Allah bu durumu  bize bir daha yaşatmasın ; Büyükşehir belediyeleri Makro sistemle yönetilir  ilçe 

belediyeleri mikro sistemle yönetilir. Makro sistem ne demek fizibilite yaparsınız büyük fizibilite 

yaparsın çünkü büyükşehirde 1/5000 vardır . 1/50000-1/100000 çevre şehircilik bakanlığına aittir. 

Sabahtan beri kısmi şehit Erkut mahallesinden bahsettik, yada diğer 3-5 mahalleden yaşanan 

sıkıntılardan bahsettik. Şimdi bunun en büyük sıkıntısı şimdi büyük bir fizibilite yaptırabilir. 

Yaklaşık 1980 den bu yana büyükşehir belediye arşivleri incelensin hiç birinde altyapı 

çalışması yapılmamış, yani siz 1/5000 nazım imar planını açtığınızda kuzeyi, güneyi, doğusu ve batısı 

her yönü ile fizibilite çalışması yaptırılmış olsaydı .bugün alt yapı için büyükşehir başkanımız 500-600 

bin gider dedi ama ben Ankara’daydım geçen hafta özellikle çevre ve şehircilik bakanlığında idim 

800-900 bin liradan bahsediliyor üst yapı içinde aynı şeyden bahsediliyor.şimdi biz gider yukarılara 

günü kurtarmak adına büyükşehir belediyesinin yapacağı makro fizibiliteyi mikro fizibilite yaparsak 

mesela kentsel dönüşüm ben bunun ismini rantsal dönüşüm kuruyorum. Siz sadece bir bölgeye kentsel 

dönüşüm yapamazsınız. , Stratejik planlama bir büyükşehir için çok çok önemlidir. Planlamanızı kısa-

orta-uzun planlama diye yaparsınız. Ben başkanımızın stratejik planlama müdürlüğü kurduğu için 

stratejik planlamasına baktım 2020 stratejik planlaması da geçmiş olanların yapılacak olması beni 

mutlu etti. 

Ben Cumhur ittifakının meclis üyesiyim dolayısı ile milliyetçi hareket partisi meclis üyesi  

bize samimiyet lazım bize iyi niyet lazım tüm iyi niyeti ile yüreğir belediye başkanı ve meclis üyeleri 

bir bütün halinde her şeye mantıklı olan her şeye toplum çıkarlarını ön planda tutan her şeye evet 

diyorsa  Büyükşehir belediyesinde de büyükşehir belediye meclis üyeleri hangi siyasi parti hangi 

görüşe sahip olurlarsa olsunlar eğer toplum yararı söz konusuysa  aynı yerde aynı şekilde  hareket 

etmek mecburiyeti taşırlar. Yüreğir’in sıkıntıları yok mu çok büyük sıkıntıları var.  Sarıçam deresi çok 

büyük sıkıntısı gelelim arıtmalara genelde arıtma nereye yapılır mücavir alan dışına yapılır.  
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Ama siz 1/5000 nazım imar planında mücavir alan dışına yapılması gerekirken mücavir alan 

içerisine yapıldı.Sıkıntımız sistem bir sistem varsa sistemin parçaları değişse dahi sistem işler 9 aylık 

süre zarfında büyükşehir olarak siz bir fizibilite yaptırdınız mı karatıştaki eksiklik ne Yüreğir in 

sıkıntısı ney Günü kurtarmak adına genel bölgeleri yapmak bu sorunları çözmez herkese eşit mesafede 

olmamız lazım siz eşit davrandığınız müddetçe başarılı olmamanız imkansız. Yatırımda ikinci 

bölgeyiz kırsal kalkınma alanında kırsal müdürümüz bizi bilgilendirirse memnun oluruz.  

Atık su arıtma dedik altyapımız yok 1980 ve sonrasında aspes borularla günü kurtarma çalışması 

yaptınız.  Kuvayi  millîye birliği ruhu ile hareket etmediğimiz müddetçe bizim başarılı olma 

imkanımız yok denetim komisyonu seçimi yapılacak kontrol güvene mani değil hataları eksikleri 

mutlaka bildirilsin yüreğirde koparatifleşme çok önemli bize de katma değer sağlarsanız memnun 

oluruz. Dinleme nezaketinde bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim diyerek sözünü tamamladı. 

Başkan Bey;  Ben hem kişisel olarak hem de yönetim anlayışı olarak hiçbir ayrım  

yapmadığımızı bunu söylemeye bile gerek duymuyorum. Yüreğir’in hiçbir mahallesini diğerinden 

ayırmıyoruz bir program çerçevesinde hizmetlerimiz gidiyor Rüçhan beyin özellikle ifade ettiği 

mahallelerimizi de çok önemsiyoruz , oralarda hem hizmet noktasında Ulu batlıya ne yapıyorsak 

Seyhan’da yapacağız, Havutlu ya ne yapıyorsak Solaklı da da aynısı olacak. Hiçbir yerde ayrım 

yapmayacağız. Yüreğir Belediyesi hiçbir vatandaşına herhangi bir sebeple hiçbir ayrım yapmayacak. 

Biz herkesin Belediye Başkanıyız. Dedi.  

 

 

CHP Meclis Üyesi Cafer BOYRAZ; Sevgili Başkanım değerli meclis üyesi 

arkadaşlarım,misafirlerimiz hoş geldiniz.Yüreğir ile ilgili hep şunu söylerler Yüreğir’de işler nasıl? 

 

 Bizde başkanımız çok uyumlu hepimiz bunu söylüyoruz.Bütün gruplar Başkanımızı özelde 

çok sevdiğimizi vebizimle  diyaloğunun çok iyi olduğunu söylüyoruz hatta başkanımızın çalıştığını 

herkeste çok iyi biliyor. 

Adananın en büyük sorunlarından biri master planı yok yani  bir şehrin bir fotoğrafı var en ince 

detaylarına kadar bu şehirde nerde köprü yapılabilir vs bu olmayınca olmuyor.Bizim şehrimizin biran 

önce bunu yapması gerekiyor.Adananın altyapı problemi hepimizin sorunu bunu gündemde tutmalıyız. 

  

İYİ PARTİ Meclis Üyesi Recai MERCİMEK;  Sayın Başkan,Sayın Divan ve çok 

değerli Meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum.Yeni yıla girdik yeni yıla girerken 

de hepimiz beyaz sayfa açmak durumundayız hizmet istiyorsak birlik beraberlik istiyorsak eğer 

birbirimizi kırmayacak isek ki kırmamamız gerekiyor yapacağımız ve yaptıklarımız gelecek nesillere 

kalacak iyi veya kötü anmak suretiyle. 
 2020 yılı Tüm Adana’ya,Ülkemize,Milletimize İslam alemine ve çok değerli meclis üyesi 

arkadaşlarımıza aileleri ile beraber mutlu huzurlu bir yıl olmasını diliyorum.Dün 5 ocak gecesini 

kutladık.Zeydan Başkan Adana ile ilgili güzel bi konuşma yaptı.İnşallah 2020 yılı Yüreğir için iyi bir 

yıl olacağına inanıyorum 2 yeri cazibe merkezi haline getirilmesi gerekiyor 1 Hilton önü diğeri 

Sheraton önü biride sanayi önü iyi bir tadilat planı uygulanırsa Yüreğir’in çevresinin değişeceğine 

inanıyorum. Ben başkanın başarılı olacağına inanıyorum Buraya hizmet vereceğinden en ufak kuşkum 

yok. Devamlı arkasındayız. Hepinize teşekkür  ediyorum. 

 

AK Parti Meclis Üyesi Metin UĞURLU;  Sayın Başkanım Değerli Meclis Üyeleri 

öncelikle Ocak Ayı Meclis Toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2020 yılının 

tüm Müslüman alemine, ülkemize, Adana’mıza ve Yüreğir’imize sağlık,mutluluk huzur 

getirmesini yüce rabbimden diliyorum. 5 Ocak Adana’mızda Kurtuluşun 98.yılı kutlu olsun. 

Değerli arkadaşlar mağlubunuz geçenlerde ilimizde yoğun yağıştan dolayı bir afet yaşadık. 

Sayın Valimizin başkanlığında Belediye Başkanlarının ortak çalışması sonucu mağdur olan 

vatandaşlarımıza en kısa zamanda ulaşıldı. Bu arada Belediye Başkanımız Mehmet Fatih 

KOCAİSPİR ve çalışma arkadaşlarımızın bu afette gösterdiği. Takdire şayandır. Başkanımıza 

ve      çalışma     arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.  Dedi.   Hükümetimizde vatandaşlarımızın  

4/5 



 
 

 

mağduriyetini gidermek için gerekli çalışmalara en kısa zamanda yapmış ve yapmaya 

devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat KURUM zarar gören yerlerde 

incelemelerde bulunmuş ve gerekli talimatı vermiştir. İlçemizde 2000 konut yüce rabbimden 

bir daha böyle afetler yaşatmamasını diler, saygılar sunarım. Dedi.  
 

  Gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU;  Gündeme 3.madde 

olarak Protokol İçin Yetki Verilmesi ile ilgili Spor İşleri Md. 4.madde olarak T.T.K. Hükümleri ile 

ilgili Mali Hizmetler Md. Dosyalarının alınmasını teklif etti. Teklifler oybirliği ile kabul edildi.   

 

 

G Ü N D E M;    

      

        Gündemin 1.maddesini oluşturan; Denetim Komisyonu Seçimi ile ilgili Başkanlığın 

06.01.2020 gün ve 02 sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.12.2019 gün ve 285 

sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede; 2019 mali yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara 

ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin incelenmesi için Denetim Komisyonuna gizli oy açık tasnifle 

yapılan seçimi neticesinde;  32 geçerli oy, 2 boş kullanılmıştır.    

        Hacı YÜKSEKYAYLA, Mehmet Murat KILINÇ, Selahittin  KILIÇ, Muharrem BARAN ve 

Yılmaz BALLIOĞLU 32(Otuziki) şer’oyla     seçilmişlerdir.  

 

 Gündemin 2.maddesini oluşturan; Eğitim Semineri ile ilgili Başkanlığın 06.01.2020 gün ve 03 

sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede Başkanlık teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile 

karar verildi. 

 

 Gündemin 3.maddesini oluşturulan; Protokol İçin Yetki Verilmesi ile ilgili Başkanlığın 

06.01.2020 gün ve 05 sayılı yazısı ekinde gelen Spor İşleri Müdürlüğünün 06.01.2020 gün ve 1 sayılı 

yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

 Gündemin 4.maddesini oluşturan; T.T.K. Hükümleri ile ilgili Başkanlığın 06.01.2020 gün ve 06 

sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.01.2020 gün ve 3 sayılı yazısı okundu, 

görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

 Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 07.01.2020 günü, Saat; 16.00’da    

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

OTURUM SONU:  17.40’da    

           
 

 

 

Fatih Mehmet KOCAİSPİR             Mehmet Murat KILINÇ           Bihter EŞELİOĞLU 

        Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                          Meclis Katibi  

       Belediye Başkanı                               
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T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

 

      TOPLANTI TARİHİ                      :07.01.2020 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          :SALI  16.00'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                : 37  

      KATILMAYANLAR                       :  - 

      MAZERETLİ                : -  

 

          Belediye Meclisinin  07 OCAK 2020 SALI  günü saat 16.00’da  olağan  olarak yapılan 

toplantısında Meclis Başkanı (Meclis 1.Başkanvekili ) Aslıhan YAVUZ, Haluk SIĞINÇ, Orhan 

TOSUN, Mustafa ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan 

TOPÇU, Murat Ayhan BENLİCE, Emine YILDIRIM, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin 

UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal ŞAHBAZOĞLU, Suna ÖĞÜTCAN, Mehmet Murat KILINÇ, 

Ali PAMUK, Hacı YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, Rüçhan İLVAN, İsmet YÜKSEL,  Cafer 

BOYRAZ, Zeki KURŞUN, Uğur SAYILKAN, Aydın BAŞ, Fevzi ALA, Muharrem BARAN, Elifnaz 

TOZKOPARAN, Turgut ÜSTÜN, Mehmet Bülent VATANSEVER, Suzan YİĞİT, Yılmaz 

BALLIOĞLU, Şükrü BAYAV, Recai MERCİMEK, Duran Hakan ŞAŞMAZ ve Zeynep ÇELİK’in  

katılımları ile oturum başkan tarafından açıldı.  

 

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 06.01.2020  günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

G Ü N D E M;    

 

 Gündemin 1.maddesini oluşturan; Meclis ve Komisyon Huzur Hakkı ile ilgili Başkanlığın 

06.01.2020 gün ve 07 sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.12.2019 gün ve 286 

sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar 

verildi.  

 

          Gündemin 2.maddesini oluşturan; 2020 Mali Yılı Vergi Resim Harç ve Gruplarının Yeniden 

Oluşturulması   ile ilgili Başkanlığın 06.01.2020 gün ve 08 sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler 

Müdürlüğünün 13.12.2019 gün ve 513 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin 

aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

            Gündemin 3.maddesini oluşturan; 2020  Yılı Çevre  Temizlik Vergisi ile ilgili Başkanlığın 

06.01.2020 gün ve 09 sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.12.2019 gün ve 515 

sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar 

verildi.  

 

   Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 08.01.2020 günü, Saat; 16.00’da    

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

OTURUM SONU:  16.20’de    

           
 

 

    Aslıhan YAVUZ                     Mehmet Murat KILINÇ                Bihter EŞELİOĞLU 

     Meclis Başkanı                          Meclis Katibi                                   Meclis Katibi  

  Meclis 1.Başkanvekili                   

 

 



 
 

 

 
T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

 

      TOPLANTI TARİHİ                      :08.01.2020 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          :ÇARŞAMBA  16.00'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                : 37  

      KATILMAYANLAR                       :  - 

      MAZERETLİ                : -  

 

          Belediye Meclisinin  08 OCAK 2020 ÇARŞAMBA  günü saat 16.00’da  olağan  olarak yapılan 

toplantısında Meclis Başkanı (Meclis 1.Başkanvekili ) Aslıhan YAVUZ, Haluk SIĞINÇ, Orhan 

TOSUN, Mustafa ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan 

TOPÇU, Murat Ayhan BENLİCE, Emine YILDIRIM, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin 

UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal ŞAHBAZOĞLU, Suna ÖĞÜTCAN, Mehmet Murat KILINÇ, 

Ali PAMUK, Hacı YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, Rüçhan İLVAN, İsmet YÜKSEL,  Cafer 

BOYRAZ, Zeki KURŞUN, Uğur SAYILKAN, Aydın BAŞ, Fevzi ALA, Muharrem BARAN, Elifnaz 

TOZKOPARAN, Turgut ÜSTÜN, Mehmet Bülent VATANSEVER, Suzan YİĞİT, Yılmaz 

BALLIOĞLU, Şükrü BAYAV, Recai MERCİMEK, Duran Hakan ŞAŞMAZ ve Zeynep ÇELİK’in  

katılımları ile oturum başkan tarafından açıldı.  

 

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.01.2020  günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

G Ü N D E M;    

 

 Gündemin 1.maddesini oluşturan; Sözleşmeli Personel Ücreti ile ilgili Başkanlığın 

08.01.2020 gün ve 10 sayılı yazısı ekinde gelen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 

16.12.2019 gün ve 2608  sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne 

oybirliği ile karar verildi.  

 

          Gündemin 2.maddesini oluşturan; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhtiyaçları  ile ilgili 

Başkanlığın 08.01.2020 gün ve 11 sayılı yazısı ekinde gelen Tesisler Müdürlüğünün 30.12.2019 gün 

ve 112 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere  Plan Bütçe-Tarife-

Kanunlar-Eğitim Kültür Spor- Çevre ve Sağlık- İnsan Hakları ile Halkla İlişkiler  
komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.       

 

 

   Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 09.01.2020 günü, Saat; 17.00’de    

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

OTURUM SONU:  16.20’de    

           
 

 

    Aslıhan YAVUZ                     Mehmet Murat KILINÇ                Bihter EŞELİOĞLU 

     Meclis Başkanı                          Meclis Katibi                                   Meclis Katibi  

  Meclis 1.Başkanvekili                   

 

 

 

 



 
 

  
T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

 

      TOPLANTI TARİHİ                      :09.01.2020 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          :PERŞEMBE 16.00'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                : 37  

      KATILMAYANLAR                       :  - 

      MAZERETLİ                : -  

 

          Belediye Meclisinin  09 OCAK 2020  PERŞEMBE   günü saat 16.00’da  olağan  olarak yapılan 

toplantısında Meclis Başkanı (Meclis 1.Başkanvekili ) Aslıhan YAVUZ, Haluk SIĞINÇ, Orhan 

TOSUN, Mustafa ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan 

TOPÇU, Murat Ayhan BENLİCE, Emine YILDIRIM, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin 

UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal ŞAHBAZOĞLU, Suna ÖĞÜTCAN, Mehmet Murat KILINÇ, 

Ali PAMUK, Hacı YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, Rüçhan İLVAN, İsmet YÜKSEL,  Cafer 

BOYRAZ, Zeki KURŞUN, Uğur SAYILKAN, Aydın BAŞ, Fevzi ALA, Muharrem BARAN, Elifnaz 

TOZKOPARAN, Turgut ÜSTÜN, Mehmet Bülent VATANSEVER, Suzan YİĞİT, Yılmaz 

BALLIOĞLU, Şükrü BAYAV, Recai MERCİMEK, Duran Hakan ŞAŞMAZ ve Zeynep ÇELİK’in  

katılımları ile oturum başkan tarafından açıldı.  

 

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 08.01.2020  günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

G Ü N D E M;    

 

  Gündem maddesini oluşturan; -Şehit İsmi Verilmesi ile ilgili  Başkanlığın 09.01.2020 gün 

ve 13 sayılı yazısı ekinde gelen   Bayındırlık İmar- Deprem ve Doğal Afetler-Kentsel Dönüşüm-

Altyapı Hizmetleri -Mesken ve Gecekondu-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler ile Kadın Erkek Fırsat 

Eşitliği - Plan Bütçe-Tarife-Kanunlar-Eğitim Kültür Spor- Çevre ve Sağlık- İnsan Hakları ile 

Halkla İlişkiler  Komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun 

aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

   Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 10.01.2020 günü, Saat; 11.00’de    

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

OTURUM SONU:  16.20’de    

           
 

 

    Aslıhan YAVUZ                     Mehmet Murat KILINÇ                Bihter EŞELİOĞLU 

     Meclis Başkanı                          Meclis Katibi                                   Meclis Katibi  

  Meclis 1.Başkanvekili                   

 

 

 

 

  
 

 

 

 



 
 

 
T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

 

      TOPLANTI TARİHİ                      :10.01.2020 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          :CUMA 11.00'de                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                : 37  

      KATILMAYANLAR                       :  - 

      MAZERETLİ                : -  

 

          Belediye Meclisinin  10 OCAK 2020  CUMA  günü saat 11.00’de  olağan  olarak yapılan 

toplantısında Meclis Başkanı (Meclis 1.Başkanvekili ) Aslıhan YAVUZ, Haluk SIĞINÇ, Orhan 

TOSUN, Mustafa ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan 

TOPÇU, Murat Ayhan BENLİCE, Emine YILDIRIM, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin 

UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal ŞAHBAZOĞLU, Suna ÖĞÜTCAN, Mehmet Murat KILINÇ, 

Ali PAMUK, Hacı YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, Rüçhan İLVAN, İsmet YÜKSEL,  Cafer 

BOYRAZ, Zeki KURŞUN, Uğur SAYILKAN, Aydın BAŞ, Fevzi ALA, Muharrem BARAN, Elifnaz 

TOZKOPARAN, Turgut ÜSTÜN, Mehmet Bülent VATANSEVER, Suzan YİĞİT, Yılmaz 

BALLIOĞLU, Şükrü BAYAV, Recai MERCİMEK, Duran Hakan ŞAŞMAZ ve Zeynep ÇELİK’in  

katılımları ile oturum başkan tarafından açıldı.  

 

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 09.01.2020  günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

 Gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU; Gündeme 2.madde 

olarak Kadastro Ekibinde görevli olmak için Bilirkişi Seçimi(Geçitli Cumhuriyet Mahallesi ), 3.madde 

olarak Kadastro Ekibinde görevli olmak için Bilirkişi Seçimi(Havraniye Mahallesi),4.madde olarak 

Yüreğir Oyuncak Bankası ile ilgili Dış ilişkiler Md., 5.madde olarak Gayrimenkul Satışı ile ilgili Emlak 

ve İstimlak Md. Dosyalarının alınmasını teklif etti. Teklifler oybirliği ile kabul edildi.  

 

 

G Ü N D E M;    

 

   Gündemin 1.maddesini oluşturan; İptal İhdas ile ilgili Başkanlığın 10.01.2020 gün ve gün 

ve 15 sayılı yazısı ekinde gelen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.12.2019 gün ve 2658 

sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar 

verildi.  

 

   Gündemin 2.maddesini oluşturan; Bilirkişi Seçimi(Geçitli Cumhuriyet Mah.) ile ilgili 

Başkanlığın 10.01.2020 gün ve gün ve 16 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 

27.12.2019 gün ve 139 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne 

oybirliği ile karar verildi.  

 

Gündemin 3.maddesini oluşturan; Bilirkişi Seçimi(Havraniye Mah.) ile ilgili Başkanlığın 

10.01.2020 gün ve gün ve 17 sayılı yazısı  ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2019 

gün ve 140 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile 

karar verildi.  

 

Gündemin 4.maddesini oluşturan; Yüreğir Oyuncak Bankası Projesi  ile ilgili Başkanlığın 

10.01.2020 gün ve gün ve 18 sayılı yazısı  ekinde gelen Dış İlikler Müdürlüğünün 10.01.2020  gün ve 

01  sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar 

verildi.  
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Gündemin 5.maddesini oluşturan; Gayrimenkul Satışı   ile ilgili Başkanlığın 10.01.2020 

gün ve 19 sayılı yazısı ekinde gelen Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünün 10.01.2020 gün ve 321 sayılı 

yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere    Bayındırlık İmar -Deprem ve 

Doğal Afetler-Kentsel Dönüşüm-Altyapı Hizmetleri -Mesken ve Gecekondu-Ulaşım-AB ve Dış 

İlişkiler ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği   komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.       

 

   Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 03.02.2020 günü, Saat; 16.00’da    

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

OTURUM SONU:  11.30’da    

           
 

 

    Aslıhan YAVUZ                     Mehmet Murat KILINÇ                Bihter EŞELİOĞLU 

     Meclis Başkanı                          Meclis Katibi                                   Meclis Katibi  

  Meclis 1.Başkanvekili                   
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