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          Belediye Meclisinin  01 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA günü saat 16.00’da  olağan  olarak 

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

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, Orhan TOSUN’un mazeretli olmasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan 

tarafından açıldı.  

 

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 15.06.2020 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

  

 CHP Grup Sözcüsü İsmet YÜKSEL; Sayın Başkanım değerli Meclis Üyeleri ,saygı değer 

misafirlerimiz hoş geldiniz diyorum. Temmuz ayı olağan meclis toplantısına başlamış bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlar tabiki bir süreç yaşadık Pandemi süreci hala devam ediyor.Bunun zaman içerisinde 

artacağı düşünülüyor tabiki genel anlamdada Belediyemiz bu konuda tedbirler almasını istiyoruz. 

 Değerli arkadaşlar hem gündem ,hem gündem dışı bazı konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 Büyükşehir Belediyesi şuanda ,meclis üyelerinin bilmesini istiyorum ASKİ’nin Karataş içme 

suyunu orada temizledi,arıtmasada yapılıyor.Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak. 

 Yine yenigöller barajında İmamoğlu ,Ceyhan,yumurtalık ve kozan bölgelerinde su olayı orda 

da  aspel borular 160 tane köyü kapsayan proje, 

 Şuan diğer bölgelerde yol çalışması ile ilgili bilgi aldım.Yüreğir Ali Hocalı Çimento yolu 

İsmailliye köyü ile bir  olan ,Karaisalı Kuyuculu mahallesi , ,Kozan göller bölgesi ,Çukurova Esentepe 

mahallesi Yüreğir Kamışlı bölgesi ,Seyhan baraj mahallesi TOKİ önü ,Yumurtalık göl ovası bölgesi 

asfalt çalışması yapılıyor. 

 Sarıçam deresi ıslah projesi kapsamında çalışma yapılıyor.Karataş ilçe ,merkezi  tümü orada 

ASKİ çalışması olduğu için altyapı hizmetlerinden dolayı tüm Karataş’ın yollarında asfalt çalışması 

devam ediyor. 

 Bu arada meclisten sonra geçen hafta Karataş’a gittim Büyük Şehir Belediyesi  o bölgenin 

ıslahı için   35-40 tane kendi personellerini Karataş’a gönderiyor. Yol,park-bahçe buna benzer 

çalışmalarına katılıyor hatta bir meclis üyemiz oradaki insanın yemek masrafını karşılıyor. Bunu 

neden söyledim o gün bizzat şahit olduğum için. 

 Sayın Başkan bizim Yüreğirle ilgili Adalet Parkının olduğu yerde Kent Meydanı daha doğrusu 

Hilton Sa’ nın olduğu yerin karşısında çalışma yapıldı. 

 Küçük çarşının olduğu yerde o parkta Kent Meydanı olabilecek pozisyonda yer var mı? Yok 

mu? Bilmiyorum. Onu ben özellikle aydınlatılmasını istiyorum. Bu arada 7-8 sokağın elektrik, 

kaldırım buna benzer yani görsel yapıda düzenlenmesi anlamında bir çalışma önümüzdeki günlerde 

meclis gündemine gelecek. 

 Kışla caddesi daha önce Aydın Baş arkadaşımızda bunu gündeme getirdi. Kışla caddesini 

açtığımız anda Yüreğir eski Yüreğir haline dönecek. Yüreğir işte Yüreğir olur. Burayı biz 

önemsiyoruz. 

 



 

 

 

 

ABD Konsolosluğunun orda apartmanlar var. ABD Konsolosluğunun güvenliği açısından 

boşaltılacağı yada kamulaştırılacağı konuşuluyor, bu konuda bizde bilgi istiyoruz. 

 Ceyhan depremi ile ilgili 22 sene geçmiş aradan yüzlerce insanımız hayatını kaybetti. Bizim 

bölgemizde çok ciddi olarak depremden etkilendi. 

Dört tane çevre şehircilik bakanlığı kentsel dönüşümü dört mahallede beş yüz konut 

olacak şekilde daha öncede gündeme gelmiştir. Burada yapılması planlanan konutların 

depreme dayanıklı olması gerekli. 

 Su kanallarında on altı yaşında bir genç boğuldu. Cep havuzu şeklinde, yada şehir 

içinden geçen kanalların kapalı hale dönüşmesi çalışması yapılmalı. 

 Sarıçam deresi o bölgenin insanına hizmet alanında bir iç göl şekline çevrilebilir. 

Hatta insanlar orda balık bile tutabilir. Böyle bir proje düşünülebilir. 

 Devlet hastanesi Adana’nın tümüne hizmet eden bir hastaneydi. Buranın birkaç kez 

gündeme de geldi. 

 Karataş, Yumurtalık, Solaklı, Yunusoğlu o bölgelerde yüzün üzerinde köy var. Bu 

köylerin faydalanması açısından Vali Bey uğraşıyor sanırım. Yüz yataklı bir hastane 

kurulacağı söylenmişti. Orası atıl vaziyette duruyor. Önerim şu Yüreğir Belediyesi bu yeri 

değerlendirebilir mi? Bununla ilgili bir çalışma yapılması taraftarıyım. 

 Sağlık Bakanlığının bir projesi yoksa Yüreğir Belediyesi için çok ciddi bir kazanç 

kapısı olabilir. 

 Güney Kuşak yolu doksan dört yılında Selahattin ÇOLAK Belediye Başkanıydı. O 

zaman bende Yüreğir Belediye Başkanı Adayıydım. O zaman projeyi anlatmıştık. 

Sasa’nınoradan giriyorsun Adana Çimento Fabrikasının oradan çıkıyorsun. En azından 

verimli toprakları kurtarmış oluruz. Güney tarafında kalan bölgeyi oranın hangi konumda 

olduğunun bilgisini alalım. 

 Seyhan Nehrinin Yeşil Kuşak projesi vardı geçen dönem. Seyhan’la karşılıklı Yüreğir 

Havutlu’ya kadar olan bir alan irili ufaklı kesimhaneler falan var. Orada yaşayan insanlar 

rahatsız oluyor. O bölgeyle ilgilide oranın gözden geçirilmesi gerekiyor. 

 Üç bin metre olayı bunlarla ilgili araştırma yaptık. Bazı yerlerde beş bin bazı yerlerde 

iki bin konutların olduğu yerlerde kentsel dönüşüm yapmak sıkıntılı görünüyor. Burada bölge, 

bölge bunları ayırıp çok ciddi araştırmalar yapılmalı. Yüreğir’in önünün açılması gerekiyor. 

Yüreğir’e gelen müteahhitlere Belediyenin mazotunu kendileri karşılasın kepçesini biz 

verelim, mühendisini biz verelim. Bu bölgenin kalkındırmanın yöntemlerini bulalım. 

 Yüreğir çok ciddi anlamda katma değeri olan bir bölge bunu bizler Yüreğir’in önünü 

açacak. Bizde bu konuda CHP grubu olarak yada Millet ittifakı olarak Yüreğir’e yapılan her 

şeyin arkasındayız. Hepimiz Yüreğir’de geçmişi olan insanlarız. Atakent konutları siz 

geldiğinde galiba yirmi beş konut vardı. O konutların satış durumu nedir? 

Kreşler M.E.B olduğumuz bir yer vardı. Şuan hangi aşamada? 

Kır düğünü konusunda bizim Millet Parkında orada en az bir veya iki tane yazlık kır 

düğünü yapılacak alanlar orada mevcut. Hem orayı hareketlendirir. Biz bunu istiyoruz. 

Maalesef Yüreğir’de biraz imkanı olanlar karşı tarafta oturuyor. Başkent hastanesinin 

başhekimi yada doktoru neden Yüreğir’de oturmuyor deme hakkımız yok. Yada bir 

kaymakamın. Siyasetçiler Yüreğir’i maalesef bu hale getirmişler. Yüreğir’de garibanların 

yaşadığı bir yer. 

Burada kimseyi incittiğimi sanmıyorum. Burada Yüreğir’e nasıl hizmet ederiz o 

konuda birkaç şey söylemek istedim. 
 

  MHP Grup Sözcüsü Rüçhan İLVAN;  Sayın Başkan, sayın divan ve değerli meclis üyesi 

arkadaşlarım solanda yerel yönetimin mihenk taşı muhtarlarımızda var, hepinizi saygıyla, sevgiyle 

muhabbetle selamlıyorum, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı meclis üyesi olarak söz almış 

bulunmaktayım. 

 



 

 

 

Yüreğir İlçesinin tarihini çoğumuz yakından bilir Yüreğir adına m.s. 1250-1352 yılları 

arasında bu bölgede yaşayan Türk Oğuz boyundan üç oklara mensup Yüreğir aşiretinin yerleşmiş 

olduğu  Yüreğir ovasından almıştır. Resmi olarakta 05.06.1986 tarih ve 3306 sayılı kanunla 

kurulmuştur. 1989 tarihinde kurucu Belediye Başkanı seçilen yokluklara rağmen Yüreğir de görev 

yapan merhum başkan Sabahattin EŞBERK’i sevgiyle. Saygıyla. Minnetle anıyoruz. İmkansızlıklara 

rağmen mücadele etmiş halkına hizmet vermek adına mevcudiyetini ve iradesini ortaya koymuş bir 

başkanı Yüreğir’in bir köşesinde yaşatmak bizim vefa borcumuzdur diye düşünüyor, Sayın 

Başkanımızın ve değerli meclisten Sabahattin EŞBERK adının ve anısının yaşatılması adına isminin 

bir yerlere verilmesi hususunda desteklerinizi bekliyorum.  

 

YÜREĞİR’İN KÖKLÜ SORUNLARI BÜYÜKTÜR. 

 

 Yüreğir bulunduğu yerleşim konumu gereği en sorunlu zemin olan alüvyon kökenli zemine 

sahiptir. Yüreğir eski seyhan nehrinin sürekli yatak değiştirdiği sorunlu yerleşim alanıdır. Yeraltı su 

seviyesi oldukça yüksektir. Bu nedenle en çok içme suyu sorunu yaşayan ilçedir.1998 adana Ceyhan 

depremini yaşayan ilçemiz ikinci derece deprem kuşağında bulunmaktadır bölgemiz Karataş, 

Yumurtalık fay zonu ile misis-andırın fay zonları bulunan aktif tektonik kuşak içerisinde 

bulunmaktadır. ilçemiz gelir dağılımı baz alındığında tuik verilerine dört metropol ilçe arasında gelir 

dağılımı açısından gelir düzeyi en düşük ilçemiz. 

 

   Sağlık yönünden ele aldığımızda 124 yıl önce 1896 yılında GUREBA adıyla açılan Karataş 

caddesindeki adana devlet hastanesi yüreğirin güney mahalleleri başta olmak üzere Karataş ilçesi dahil 

hizmet vermekteydi, bilindiği üzere 2012 yılında yıkılan hastane bugüne kadar sadece proje 

aşamasında kalmıştır başta muhtarlar olmak üzere güney mahallelerde yaşayan tüm halk bu kötü 

durumdan muzdariptir. Sayın başkan yüreğir halkı başta olmak üzere adananın siz değerli başkandan 

beklentisi büyüktür bu konuda net bir şekilde yapıcı katkılarınızı beklemektedir. Söz verildiği üzere 

yeni ve modern bir hastane inşaatına ne zaman başlanacaktır, bu konunun takipçisi olacağınıza ve 

sonuçlandıracağınıza güvenimiz tamdır. 

  

  Yüreğiri yatırım merkezi haline getirmek elimizde yatırımcıya mütahitlere kanun ve yasal 

çerçevede yardımcı olalım şu anda konut sektörünün en iyi dönemi ama yatırımcıların birçoğu yüreğir 

belediyesi yapı kontrol müdürlüğünden muzdarip ve başkanımız, ilgili başkan yardımcıları ve 

müdürleriyle birlikte biz müteşebbisleri Müteahhitleri yapı denetimcileri mimar ve mühendisleri 

çağırıp toplantı yapsınlar derdimizi dinlesin hastalığımıza ilaç olsunlar hep birlikte yüreğiri inşa 

edelim diyorlar ben elçiyim başkanım bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. 

 

  Maalesef Yüreğir ilçesinin bahsettiğim sorunların dışında da büyük sorunları bu kadar 

yetersizliklerin ve imkansızlıkların içinde belediyeler ancak ve ancak öncelikli işlere zaman ve para 

ayırıyor bu yüzden belediye başkalarını eleştirirken çokta acımasız olmamak gerek Bununla beraber 

olanakları uygun koşullarda kullanmak gerek YÜREĞİR ilçemizin Seyhan ilçesi Sarı hamzalı ve 

Şakirpaşadaki orta ölçekli sanayi sitesi gibi sitelere ihtiyacı var ve bunun içinde proje üretmek ve 

yüreğiri üretkenliğin merkezi haline getirip sanayi alanı açmak gerekir bunun içinde geniş kapsamlı 

fizibiletinin yapılıp bir an önce faaliyete geçmesi en büyük temennim. 

 

 Bugüne kadar Sosyal ve kültürel anlamda nasibini alamamış bir ilçe olan yüreğir belediye 

başkanımızın gelmesiyle birlikte ilk kez arabada sinema etkinliği yapmıştır bu gelecek için miladdır 

temennim ilçemizin her türlü konuda etkinliğin merkezi olmasından yanadır. 

Yüreğir’de  yüreğir belediyesinin yaptığı hizmetler ortada yapılacak çok iş gidilecek çok yol 

var insanın yaşadığı her yere insanoğlu insanlığını ve samimiyetini götürmelidir Karataş ilçemizin 

ivedi olarak bir cenaze arabasına ihtiyaçları vardır ve taleplerini belediyemize dilekçeyle 

bildirmişlerdir takdir başta belediye başkanı olmak üzere meclisindir.  

Sayın Başkanımla seçim öncesi beraber dolaşırken yapacağımıza söz verdiğimiz bazı 

hizmetler var bunları hatırlatmadan geçemeyecem Ali hocalının tapu sorunu mutlaka çözülmeli, 

ismaliye mahallesinin temizlik sorunu çözüldü asfalt sorunu çözülmeli, 

 



 

 

 

 Geleceğimizi şekillendirmemiz açısından yüreğir için önem arz eden özel bir durumu arz 

etmek istiyorum. Kalite yönetim sistemi baş denetçisi ve yıllarca bilirkişi yapmış biri olarak 

yüreğir’deki gelecek Z kuşağı tarafından şekillenecek Z kuşağı 17 ve 24 yaşları arasındaki bu kuşak 

yüreğir’deki mevcut nüfusun % 30 unu oluşturmaktadır. Yüreğir belediyesi olarak Bu kuşağa 

dünyadaki teknolojik gelişmeleri  takip etmesine ve dij i tal  dil  kullanmasına olanak 

sağlamalıyız.  Bu kuşak insan ve hayvan hakları çevre problemleri kent estetiği konulara duyarlı 

gelişim ve inovasyon odaklı projeler sunmalıyız  

 

AKSİ TAKTİRDE SONUÇ HER KULVARDA HÜSRAN 

 

Bu Yüce mecliste milliyetçi hareket partisinin bir neferi olarak her daim yanlışı 

alkışlamayacak bir FİKRİMİZ eğriyi doğrudan ayıracak bir AKLIMIZ yalana sahip çıkmayacak bir 

AHLAKIMIZ vardır bu böyle biline 

 

Konuşmalarıma son olarak hiçbir siyasi ve mezhep ayrımı yapmadan yüreğir halkının 

hizmetkârı olan belediye başkanım Fatih KOCAİSPİR ve ekibini tebrik ediyor başarıların devamını 

diliyorum dedi.  

 

İYİ Parti Grup Sözcüsü Recai MERCİMEK; Sayın Başkan, Sayın Divan, değerli meclis 

üyeleri arkadaşlarım, çok değerli muhtarlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rüçhan beyi 

dinlerken Yüreğir’in ne kadar hizmete doyumsuz kaldığını anlamış olmak lazım. Kendisine özellikle 

teşekkür ediyorum, Sosyal, Ekonomik, Kültürel bütün detaylarıyla Yüreğir’i anlattı. Karataş’la ilgili 

İsmet abi ne konuştu bilmiyorum, ama, Karataş bizim gözde bir İlçemiz nüfusu 23 bin olmasına 

rağmen, yazın 200 bin nüfus olacak, bu kadar deniz turizminin ilerde olduğu illerde olması gerektiği 

bir ilçemiz. Büyükşehir Belediyesi altyapısını, üst yapısıyla, asfaltıyla, kanalisazyonuyla, çatalan 

suyuyla yıllardan beri gelmeyen çatalan suyu dahil, arıtma dahil şu anda tüm ekibiyle Karataş’ta 

çalışıyor. Karataş bizim gözde bir İlçemiz, bizim nefes alacağımız bir İlçe, sadece Karataş değil, 

Yumurtalığıda  eklemek lazım, burada siyasi parti veya görüş beni ilgilendirmiyor. Partinin oradaki 

Belediye Başkanının siyasi görüşüde ilgilendirmiyor. Biz Adana’lıyız, Adana’yı konuşmamız lazım, 

Adana’nın yayla turizminin de  çok ileride olması gerekir, Adana hakikaten tabiat olarak doyumsuz bir 

memleket 100 metre gidiyorsunuz yayla, 50 metre gidiyorsunuz deniz, bu hiçbir ile nasip bir durum 

değil, şimdi yen belki İsmet Abi’de ve Rüçhan bey’de konuşmuştur. İkiside hizmet yönünden bir 

şeyler söylemiştir. Ama Yüreğir Rüçhan beyinde dediği gibi hakikaten ele alınması gereken bir ilçe 

neden şimdi Sayın Fatih KOCAİSPİR başkanımıza şu iş böyle olması lazım falan filan, Fatih Beyin’de 

tek başına yapacak iş de değil, bunlar eğer Büyükşehir Belediyesi Fatih bey’e destek çıkmazsa, 

Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Ekonomik Fatih beyin yanında olmaz ise bu ilçede hiçbir şey 

yapamayız. Kendi Kendimizi kandırmayalım. Yani ilçenin gücü belli, gücü belli ekonomik durumu 

belli, bütçesi belli, şimdi biz burada mutlak Büyükşehirle ittifak olmamız lazım, ne yönden imar 

yönünden, alt yapı, asfalt, yani her türlü hizmet yönünden ve koordineli Büyükşehir’le çalışmamız 

lazım, Şimdi ben her zaman söylüyorum, Rüçhan beyin söylediği aşağı, yukarı yüreğir’in fotoğrafını 

çizdi.  Dediğim gibi hem ekonomik, hem sosyal, hem kültürel yani gençlerin ihtiyaçlarını yönünden 

Yüreğir’i ayıran imar meselesini, Kentsel dönüşüm meselesini   bir an önce bitirilmesi lazım, eğer bin 

an önce halledilmezse hayalet bir şehir görüntüsünden kurtaramayız. Bir Sinanpaşa,  Kozan çarşısına 

bakıyorsun bunların bir an önce kaldırılması lazım, Fatih Bey’in tek başına yapacağı iş değil, 

ekonomik altyapısı yetersiz. Büyükşehir’den destek alınması lazım, Büyükşehir’in bir ilçesi olduğu 

desteklemesi gerekli, birlikte yürütülmesi gerekli, biz her türlü yanınızdayız. Biz olaya siyasi 

bakmıyoruz, birlik, beraberlik  sergilenmesi gerekiyor. Ben gerçekten Yüreğir’in değişeceğine 

inanıyorum, Yüreğir’e hizmet aşkıyla yandığımızı biliyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum dedi.  

 

AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU; Sayın başkanım, değerli arkadaşlar öncelikle 

temmuz ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar bilindiği 

üzere bir pandemi süreci yaşadık. Bundan dolayı hizmetlerde de azda olsa aksama olmuştur. Bununla 

ilgili birkaç şeye cevap vermek istiyorum. Bu sokak düzenlemesi ilgili bu hafta meclise gelecek 

gündem. Bunu komisyona havale edeceğiz. Orda onu detaylı bir şekilde tartışmasını yapacağız. Birde 

Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bize belirtiği 2 bin konut, onunla ilgilide başkanımız sıkı bir şekilde 



 

 

 

takip ediyor. İnşallah en kısa zamanda Akbay’da, 19 Mayıs’ta, PTT Evlerinde onunda inşaatına 

başlanılacak. Atakent’teki kreşimiz şuan aktif faal durumda öğrenci alıyor. Birde Atakent’te 3 adet 

konutumuz, Kışla Mahallesinde de 5 adet konutumuz var. Bununla ilgili fiyat düzenlemesi yapılıyor. 

Fiyat düzenlemesinden sonra yine açık ihaleyle, ihale yapılacak. Arkadaşlar daha önce devlet 

hastanesi ile ilgili 100 yataklı bir projemiz vardı. Bilindiği gibi yine bu pandemiden dolayı öncelikle 

Sayhan’da başladı. İnşaatı yapılıyor. Bundan sonrada en kısa zamanda. İnşallah ora bittikten sonrada 

Yüreğir’deki devlet hastanesinde yapılacak. Buna inanıyoruz. Biz yine şunu belirtmek istiyorum. 

İlçemizin menfaati için Yüreğir Belediyesi olarak her zaman için Büyükşehir’le çalışmaya hazırız. 

Bunu da başkanımız daha önce de gösterdi. Büyükşehir Belediye başkanımızla, CHP meclis 

üyelerimizle beraber hareket etti. İlçemiz menfaati söz konusuysa başkanımıza, bizde Büyükşehir 

Belediyesi’yle her zaman için çalışmaya hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyor, 

teşekkür ediyorum dedi.  

 

 CHP Meclis Üyesi Cafer BOYRAZ; Başkanım sevgiler, Sevgili arkadaşlar bende aynın 

Metin beyin temennileriyle başlamak istiyorum. Şimdi bir gerçek, tabi şu saate kadar arkadaşlarımız 

bir takım şeyler söyledi. Yüreğirle ilgili problemler var, evet ama, şuda bir gerçek bulunduğumuz 

Çoğrafya itibariyle, havamız, suyumuz, toprağımız her şeyi düşündüğümüzde gerçekten çok şanslıyız, 

bir defa bizim bulunduğumuz Çoğrafya Dünya’nın en önemli su havzalarının, bir havza yani bunda 

birazcık da bir takım şeylerle yüzleşmek lazım. Bugüne kadar Adana’yla ilgili yapılan şeyler 

yapılmadı. Tembellik yapıldı.  Şimdi Adana’da bir ağacımız 2 senede devasa bir ağaç oluyor. 

Adana’da işte kanalisazyon kazacaksan işte günde 3 km ise atıyorum, Konya,  Kayseri’de şurda, 

burada 100 metredir, falan Dağ, taş yok bilmem ne yok. Bunların hepsi var, Allah vermiş, ama sonuçta 

planlama yok, Adana’yla ilgili bir şey yok, Yüreğir özellikle de seçimden bu yana hepimiz tüm 

arkadaşla, dostlarımız  şunu söylemeye çalışıyor, Yüreğir’de ciddi katkılar var, Sheraton’dan her 

seferinde Recai Bey Hilton’dan bahsediyor. Bütün mesele bunların devamını getirmek, bunla ilgili 

planlamalar yapılıyor, biliyoruz, ancak tabi şu var yapacağımız şeyler başkanımıza yazılıyor, ama bize 

de  üzerimize düşen şeyler var, bizde bizde seçilmiş insanlar olarak, çaba içerisindeyiz. Fakat bir an 

önce bu işlerin bitmesi gerekiyor. Ama işte tabi çok önemli şansızlıklarda yaşıyoruz. Nedir bunlar işle 

selin olması, pandemin olması ekonomik şeylerin üstüne gelmesi gibi, bu konudaki  yerimizi hiç şey 

yapmış değiliz. Yalnız ben bugün dostça şunu sizinle paylaşmak istiyorum. Sonuçta burası önemli bir 

çatı bizim için çok önemli şunu net söylemek istiyorum ve benim gibi buradaki arkadaşlarımın ve 

başkanım dahil olmak üzere bu konuda, ne düşündüğüne bütün samimiyetimle inanıyorum.  Şimdi 

bakınız geçen ay da encümen seçimi yapıldı, encümen seçiminde şunu yapabilirdik, Millet İttifakından 

en azından bir kişi olabilirdi, oysa dönüp baktığımızda Çukurova’da Halil ADIBELLİ MHP Kurulu 

bir arkadaşımız orda da bir ittifak var, AK Parti’den Selma hanım burada encümene girmiş oluyor, bu 

çok önemli bir şey değil, ancak birliğimizin, beraberliğimizin, samimiyetimizin olması anlamında 

önemli bir adımdı. Bu olmadı, buna üzüldük biz, Ama buradan da şu an söylemek istiyorum tabi, ya 

biraz da bizim işimize dışarıdan çok karışıyorlar, arkadaşlar biz bizeyiz, başkanımız,  meclisimiz ,  her 

şeyimiz var. Birazcıkda biz az müdahale etsinler diye düşünüyoruz ben. Yüreğir ve Büyükşehir’in 

beraber çalışması önemli, bunla ilgili ciddi adımlar atılmıştır. Mustafa Kemal Paşa Bulvarında orda da 

birlik ve beraberliğimizi her kez üzerine düşeni niyetini korusun. Bunda her hangi bir şüphem yoktur. 

Bur da tamamen planlamanın çalışkanlığın olması gerekiyor. Bunun altını çizmek gerekiyor, ben bu 

anlamda teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için dedi.  

 

 Başkan Bey; Adliye önündeki Kent Meydanı ile ilgili tabi taktir edersizinki hepimiz 

Adananın çocuğuyuz .Adananın Kent Meydanı sorunu var ve biz Adana’da ilk defa gerçek 

anlamda kent meydanı Yüreğir’de yapılmasın ile ilgili bir fırsat elimize geçti .Milli 

Emlak’aait 9600 metre bir yer daha önce Büyük Şehir Belediyesine tahsis edilmiş bir yer 

,Büyük Şehir Belediyesi bu konuda hakkını teslim edelim, muvaffak etti,diğer taraf portakal 

çiçeği parkını Büyük Şehir belediyesi yaptı .İnşaat belli bir noktaya geldi gördüğüm kadarıyla 

burayıda Milli Emlak bize tahsis etti .Bizde Başsavcılıkla yapılan görüşmeler neticesinde 

altına mutlaka otopark yapılması talebi onlardan geldi. Doğrusu bende Avukat olduğum için 

otopark meselesininin çok önemli olduğunun farkındayız.Hepimiz kısmet olursa sizinde , 

bizimde takip edeceğimiz ,üzere oraya Adana’yayaraşır güzel bir Kent Meydanı 



 

 

 

yapacağız.Hep beraber bunun projesi ve çalışmaları devam ediyor.Proje çıktığında hemen 

bir komisyon kurduk hatırlarsanız takip komisyonu orda izlersiniz beraber katkı 

sağlarız.İnşallah hep beraber birinci sınıf muazzam ,şerefiyesiyle yüksek prestij bir Kent 

Meydanı hepimizin katkılarıyla ortaya çıkmış olur. 

 Hiltonsanın önünde bir proje yapılması ile ilgili buna Karşıyaka Sanayi sitesidedahil 

edelim bir görüşme trafiği başlamış sonra maalesef pandemi süreci başladı.Cenabı Allahtan 

hayırlısıyla bizi kurtarsın .Pandemi süreci bizi gerçekten yordu.Olağanüstü bir süreç tekrar bu 

görüşme sürecini başlatalım. 

 Yüreğir’de Dönüşümün son derece modern ve sağlıklı olması için Kentsel Tasarım 

Projeleri ortaya koymak istiyoruz.Bunlardan birisi Hiltonsa Otelinin karşısı ,birisiSinanpaşa 

,biri Köprüköyü birisi Kışla Mahallesi Adliyenin yanındaki Kazım Karabekir Mahallesi Kent 

Meydanına bakacak bölge vs böyle belli Lokasyonlarda insanların hemen gelip bir inşaat yada 

apartman yapması değilde bir Kentsel Tasarım Kurulu olması nesilden nesile aktarılan bunu 

konuda Adana’dan tanınan bilinen bu işi en iyi uzmanlarıyla çalışmak istiyoruz.Bir 

öngörüşme yaptık,onların yapacağı Kentsel Tasarım projelerini İmar Planı notuna ekleyip ve 

buralarda  inşaat yapmak isteyen müteahhitlerimizin bu Kentsel Tasarım Projelerine 

uymalarını isteyeceğiz. 

 Açık konuşayım Çukurova , Seyhan’da daha önce bu Kentleşme sürecinde yapılan 

hataları Yüreğir’de yapılmasını istemiyoruz.Zaman çok hızlı geçer günler akıp geçer ama 

günün sonunda pırıl ,pırıl sosyal donanımıyla .rüzgar güneş simülasyonuyla ,şekliyle 

,asansörü ile vs son derece modern güzel yapıların olduğu bir ilçe olmasını istiyoruz, 

Yüreğir’in Bununda inşallah öncülüğünü hep beraber yapacağız. 

 Sokak sağlamlaştırmasıyla ilgili 8 tane sokak sağlıklaştırması var belki gündemde var. 

Çiftlik yolunda başlıyoruz, komisyonda konuşursunuz. Ama ilki Çiftlik yolu ikincisi 19 mayıs 

1062 sokak 

 Enerji hatlarının yapılması yeraltına alınması  ile ilgili Belediyemiz bütçesinden çıkan 

herhangi bir para yok, bunu bilmenizi isterim. 

 Yüreğir’in 107 mahallesinin tamamı Yüreğir Belediyesinin imkanlarını son noktaya 

kadar kullanırım  ,her şeyin en iyesine layık 

 

Dün on köyü gezdim. Yukarı Çiçekli’den başlayıp Aşağı Çelemli’den çıktım. Allah 

nasip ederse onarlı gruplar halinde önümüzdeki hafta devamlı gezeceğiz. Orada notlarımızı 

alıyoruz. 

Hemen bir anda başlayalım her taraf şantiye dönüşür. Değil Yüreğir’in herhangi bir 

belediyenin bile Türkiye’nin  en zengin belediyesinin bile imkanları uygun değil. Ama 

elimizden geldiğince takvim çerçevesinde sırasıyla bunları yapacağız. Bunun bilinmesini 

isteriz. 

Amerikan Konsolosluğu ile ilgili konuyu bilmiyorum. Mülkiyet hakkı yasaldır. Mülk 

sahibi gönüllü satıyorsa satabilir, ona bir şey  diyemeyiz. Hiç kimse yasal dayanağı olmadan 

kamulaştıracağız diyemeyiz. Bende öyle bir bilgi yok buna rağmen konsolosluk yapılacaksa, 

konsoloslukta gelip oradaki vatandaşların mülklerini hakkettiği parayla satın alırsa onada bir 

şey diyemiyiz. 

Kentsel dönüşüm süreci önemli, pandemi süreci dört aydır devam ediyor. Yeni 

normalleşme sürecine girdik o sebeple gecikme oldu. Şehit Erkut Akbay mahallesiyle 

başlayıp Öksüzler Cami beş sokak öncelliğimiz. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vb bunlarla ilgili kaynak oluşturmak istiyoruz satış sürecimiz son derece şeffaf 

ilerliyor.Kamu malını yüksek fiyata satarak kaynakta sizin göreceğiniz üzere şeffaf şekilde 

ihale süreçleri neticesinde Yüreğire hizmet olarak dönecek inşallah.dedi. 
 

    AK Parti Grup sözcüsü Metin UĞURLU;  Bugünkü gündeme 2.madde olarak Asfalt Talebi 

ile ilgili Fen İşleri Md., 3.madde olarak Şartlı Bağış ile ilgili Tesisler Md., 02.07.2020 tarihli gündeme 

2.madde olarak Tahsis(Yunusoğlu Mah. 421 parsel) 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; Yardım Talebi Kazıcı Yükleyici ile ilgili Başkanlığı 

01.07.2020 gün ve 131 sayılı yazısı ekinde gelen Makine İkmal Bakım ve Önarım Müdürlüğünün 

19.06.2020 gün ve  629 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne 

oybirliği ile karar verildi.  

 

Gündemin 2.maddesini oluşturan; Asfalt Talebi ile ilgili Başkanlığın 01.07.2020 gün ve 134 

sayılı yazısı ekinde gelen Fen İşleri Müdürlüğünün 01.07.2020 gün ve 115 sayılı yazısı okundu, 

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

 

Gündemin 3.maddesini oluşturan; Şartlı Bağış  ile ilgili Başkanlığın 01.07.2020 gün ve 135 

sayılı yazısı ekinde gelen Tesisler Müdürlüğünün 26.06.2020 gün ve 62 sayılı yazısı okundu, 

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

 

 Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 02.07.2020 günü, Saat; 16.00’da    

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

OTURUM SONU:  18.00’da    

           

 

 

 

Fatih Mehmet KOCAİSPİR             Mehmet Murat KILINÇ           Bihter EŞELİOĞLU 

        Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                          Meclis Katibi  

       Belediye Başkanı                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

 

      TOPLANTI TARİHİ                      :02.07.2020 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          :PERŞEMBE 16.00'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                : 37  

      KATILMAYANLAR                       :  - 

      MAZERETLİ                :  -  

 

          Belediye Meclisinin  02 TEMMUZ 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  başkan tarafından açıldı.  

 

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 01.07.2020 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

 Gündeme geçilmeden önce CHP Meclis Üyesi Cafer BOYRAZ;  Başkanım , sevgili 

arkadaşlar herkese selam insanlık tarihinin leke olan Sivas katliamının üzerinden 27 yıl geçti. Katliamın 

ateşi hala 27 yıldır insanlığın vicdanını karartmaya devam ediyor. Sivas katliamı Türkiye’nin 

kardeşliğine, demokrasisine, çağdaşlığına , yaşam kültürüne yapılan bir saldırıdır. Düşünce ifadesi 

özgürlüğü engellenen linç kültürüne yaşama hakkının fiilen sona erdiren kara bir gün olarak tarihe 

geçmiştir, Sivas katliamı. 

 

 Yaşanan vahşeti herhangi bir etniksel veya mezhepsel bir olaya bağlandığını 

sanmıyorum. Madımak ateşi, ateşe verdi madımağı. Aynı zamanda bir gün sonra 3 Temmuz 

1993 gününde Erzincan Baş bağlarda  29 canımızın köy meydanında kurşuna dizmişlerdir. 

Ülkemizde bulunan emperyalist tuzakları tüm açıklığı ile görüyoruz tuzağa düşmemek için bu 

zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz dedi. 

 

Meclis Başkanvekili Aslıhan YAVUZ ; Bizde derin üzüntüsünü halen yaşadığımız 

Sivas katliamında hayatını kaybeden kardeşlerimize tekrardan Allahtan rahmet diliyoruz. 

Tekrar olmamasını kardeşlik içerisinde yaşamayı temenni ediyoruz dedi.  
  

 CHP Grup Sözcüsü İsmet YÜKSEL grubu adına sözlü olarak  İncirlik (Cumhuriyet ) 

Mahallesi isminin değiştirilmesi teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.       
 

 AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU; CHP Grup Sözcüsü  İsmet YÜKSEL’in  grubu 

adına sözlü olarak  İncirlik (Cumhuriyet ) Mahallesi isminin değiştirilmesi teklifi, bugünkü gündeme 

3.madde olarak teklif etti. Teklif oybirliği kabul edildi.  

 

G Ü N D E M;    

 

Gündemin 1.maddesini oluşturan; Yardım Talebi Çöp Toplama Aracı ile ilgili Başkanlığın 

02.07.2020 gün ve 136 sayılı yazısı ekinde gelen Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün 

19.06.2020 gün ve 630 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne 

oybirliği ile karar verildi.  

 



 

 

 

Gündemin 2.maddesini oluşturan; Tahsis (Yunusoğlu Mah. 421 Parsel) ile ilgili 

Başkanlığın 02.07.2020 gün ve 137 sayılı yazısı ekinde gelen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 

29.06.2020 gün ve 542 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.  

 

Gündemin 3.maddesini oluşturan; CHP Grup Sözcüsü İsmet YÜKSEL’in grubu adına sözlü 

olarak İncirlik (Cumhuriyet)Mahallesi İsminin  değiştirilmesi ile ilgili teklifi incelenmek üzere 

Bayındırlık İmar -Deprem ve Doğal Afetler-Kentsel Dönüşüm-Altyapı Hizmetleri -Mesken ve 

Gecekondu-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği- 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 03.07.2020 günü, Saat; 11.30’da    

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

OTURUM SONU:  16.30’da    

           

 

 

 

    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                      :03.07.2020 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          :CUMA 11.30'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                : 37  

      KATILMAYANLAR                       :  - 

      MAZERETLİ                :  -  

 

          Belediye Meclisinin  03 TEMMUZ 2020 CUMA günü saat 11.30’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  başkan tarafından açıldı.  

 

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 02.07.2020 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

   

G Ü N D E M;    

 

Gündem maddesini oluşturan; Cephe Rehabilitasyon ve Kentsel Tasarım Projelerinin 

Uygulanması ile ilgili Başkanlığın 03.07.2020 gün ve 138 sayılı yazısı ekinde gelen Tesisler 

Müdürlüğünün 26.06.2020 gün ve 61 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, 

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 06.07.2020 günü, Saat; 17.00’de    

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

OTURUM SONU:  11.45’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                      :06.07.2020 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          :PAZARTESİ 17.00'de                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                : 37  

      KATILMAYANLAR                       :  - 

      MAZERETLİ                :  -  

 

          Belediye Meclisinin  06 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ günü saat 17.00’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  başkan tarafından açıldı.  

 

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 03.07.2020 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

   

G Ü N D E M;    

 

Gündem maddesini oluşturan;  Yardım Talebi ile ilgili Başkanlığın  06.07.2020 gün ve 139 

sayılı yazısı ekinde gelen  Fen İşleri Müdürlüğünün 26.06.2020 gün ve 110 sayılı yazısı okundu, 

görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar –Plan Bütçe-Kanunlar ile 

Mesken ve Gecekondu  komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.   

. 

 Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 07.07.2020 günü, Saat; 17.00’de    

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

OTURUM SONU:  17.15’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                      :07.07.2020 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          :SALI 17.00'de                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                : 37  

      KATILMAYANLAR                       :  - 

      MAZERETLİ                :  -  

 

          Belediye Meclisinin  07 TEMMUZ 2020 SALI günü saat 17.00’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  başkan tarafından açıldı.  

 

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 06.07.2020 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

 Gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU; Bugünkü gündeme 

2.madde olarak Cephe Rehabilitasyon ve Kentsel Tasarım Projelerinin Uygulanması ile ilgili komisyon 

raporunu, 3.madde olarak Yardım Talebi ile ilgili Komisyon Raporunu, 4.madde olarak Tahsis 

(Yunusoğlu Mah. 421 parsel) ile ilgili Komisyon raporunun alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile 

kabul edildi.   

   

G Ü N D E M;    

 

                                                                    

               Gündemin 1.maddesini oluşturan;  İptal İhdas ile ilgili Başkanlığın 07.07.2020 gün ve 140 

sayılı yazısı ekinde gelen Plan Bütçe- Tarife-Kanunlar-Eğitim Kültür Spor-Çevre ve Sağlık-İnsan 

Hakları-Halkla İlişkiler-Bayındırlık İmar-Deprem ve Doğal Afetler-Kentsel Dönüşüm-Altyapı 

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

komisyonları raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne 

oybirliği ile karar verildi.  

 

             Gündemin 2.maddesini oluşturan; Cephe Rehabilitasyon ve Kentsel Tasarım 

Projelerinin Uygulanması  ile ilgili Başkanlığın 07.07.2020 gün ve 141 sayılı yazısı ekinde 

gelen Bayındırlık İmar -Deprem ve Doğal Afetler-Kentsel Dönüşüm-Altyapı Hizmetleri -

Mesken ve Gecekondu-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler-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.  

 

           Gündemin 3.maddesini oluşturan; Yardım Talebi ile ilgili Başkanlığın 07.07.2020 

gün ve 142 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar –Plan Bütçe-Kanunlar ile Mesken 

ve Gecekondu  komisyonları raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon 

raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.    
 

 



 

 

 

 Gündemin 4.maddesini oluşturan; Tahsis(Yunusoğlu Mah.421 parsel)  ile ilgili 

Başkanlığın 07.07.2020 gün ve 145 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  komisyonları raporu okundu, görüşülmesi 

yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.  
 

 Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 04.08.2020 günü, Saat; 16.00’de    

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

OTURUM SONU:  17.15’de    

           

 

 

 

    Aslıhan YAVUZ                     Mehmet Murat KILINÇ                Bihter EŞELİOĞLU 

     Meclis Başkanı                          Meclis Katibi                                   Meclis Katibi  

  Meclis 1.Başkanvekili                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


