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Belediye Meclisinin 01 KASIM SALI günü saat 16.00’da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis BaĢkanı
(Belediye BaĢkanı ) Mahmut ÇELĠKCAN,Ahmet ÇÖZER, Aslıhan YAVUZ, Bihter EġELĠOĞLU,Celal TURAN,
Ertuğrul BOZKURT, Fatma EVCĠMĠK, Hüseyin ALAGÖZ, Necim TANTĠK, Ozan GÜLAÇTI,Ömer AYGÜN,
Ömer ġAYĠR, Recep KABAKLI, Salih ACAR, Sayim FERSAK, ġaip KARDEġLER, YaĢar TURAN, Ayhan
BULAN, Battal ALKAN, Cemal ALTUNDAĞ, Gürhan KÜTÜK, Murat CEVHERĠBUCAK, Müslüm SUSAR,
Salih GÖKÇE, Uğur Ġsa CEYLAN, Yıldırım TAġKAYA, Ahmet YÜZKECCĠER, Ertan SÜMER, Fikret ÖZGÖK,
Ġsmet YÜKSEL, Macit MERTDUR ve Mümtaz UÇAK'ın katılımları, Abdulkadir KARANALBANT, Ahmet Ali
BOZKURT', Hüseyin ÖZAYDIN, Mustafa KILIÇ ve Yusuf CAN'ın katılmamaları, Remzi KAR'ın mazeretli
olmasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum baĢkan tarafından açıldı
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 28.10.2016 günlü meclis tutanak özetinin yapılan
oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
CHP Meclis Üyesi Ġsmet YÜKSEL; Geçen hafta 3.yıl bütçesi meclisten geçti. Yüreğirimize hayırlı
olmasını diliyorum. 3 yıllık meclis üyeliğimiz devam ediyor. Bu 3 yıl içerisinde yapılanlar mutlaka olmuĢtur. Ama
Yüreğir hala bir Anadolu Kasabasından daha kötü bir görüntü durumunda. Seyhan ve Sarıçam arasına sıkıĢmıĢ bir
gecekondu bölgesidir. Yüreğir çıkıĢı güney mahallelerinde bulmak zorundadır. Kentsel dönüĢümün Yüreğir'e
acilen uygulanması gerekmektedir. Gördüğümüz kadarıyla Sepici'de yapılan kentsel dönüĢüm maalesef hedefine
ulaĢmamıĢtır. Güzel bir görüntü olmasına rağmen taĢınan vatandaĢların sorunları bize birer birer gelmektedir.
Çevre düzenlemesi için insanlardan çok ciddi paralar talep edilmektedir.
Yüreğir gibi kentleĢmiĢ gecekondu bölgelerinde TOKĠ'nin baĢarılı olması mümkün değildir. bunu defalarca
söyledik. TOKĠ Devlet kuruluĢudur ama neticede ticari bir kuruluĢtur. aldığı iĢi Müteahhitlere, müteahhitlerde
taĢerona vermekte taĢeronda değiĢik iĢler için sıva boya gibi iĢler için 5-6 imalat firmasına vermesi gerekmektedir.
Kısaca 5 değiĢik kar marjı ortaya çıkmakta. Bizim Yüreğir'de toplumlaĢma, yani Kentsel DönüĢüm olayını
kentleĢmiĢ bir ilçede yapmamız mümkün değildir. Hatta Ģuanda insanlar Sepici ve KıĢlada imza toplamakta. Bu
Ģekilde yapılacak Kentsel DönüĢüme karĢı çıkmaktadırlar.
3 Yıl önce meclise geldiğimizde çok heyecanlıydık. Ġyi ve kalıcı birĢeyler yapabileceğimize inanıyordum.
fakat bu 3 yılda gördüğüm kadarıyla kayda değer fazla bir Ģey yapılmadı.
Meclisin Haftalık programına baktığımızda ülkemizin ne derece sıkıntılar yaĢadığını hem 15 Temmuz
Darbe GiriĢimi ile hem de hergün gelen asker ve polis Ģehitlerimizle ülkemizin çok ciddi bir sınavla karĢı karĢıya
olduğunu görmekteyiz. Bir taraftan doğu bölgemizdeki Irak ve Suriye gibi savaĢ hali bugün gene tanklar o bölgeye
doğru sevkedilmekte, bir taraftan baĢkanlık sistemi, bir taraftan iç savaĢ, bir taraftan dıĢ savaĢ ve 90 yıllık
Cumhuriyet Gazetesine saldırı ülkemizde çok ciddi yaralar açmaktadır.
Bu Ülkenin kuruluĢu ile beraber basında yer alan bir gazetenin kurucularıda dahil hepsi Kuvayi Milliye'yi
içinde yaĢamıĢ, Cumhuriyet ile yaĢıt bir gazeteye FETO'cu diye PKK diye baskın yapmaları doğru değildir. Bunu
siyasi olarak ayrı bir yere koymamız gerekiyor. Ama barıĢa, dostluğa ve huzura çok ciddi anlamda ihtiyacımız var.
Meclis Gündemine bakınca içim burkuldu. Bu savaĢın bitmesi gerekiyor. temennimiz bu olayların
bitmesidir.
Yüreğir ile ilgili konuĢmak istiyorum, SinanpaĢa, Yavuzlar, Sanayi ÇarĢısı öylece kaldı. herhangi bir
geliĢme yok. Buraların bir an önce düzenlenerek imardan geçmesi gerekiyor.
Sayın baĢkan BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına adaylığınızı düĢünüyorsunuz.Allah Hayırlı etsin,
Yüreğir'e ne yaptın arkadaĢ, Bir meclis üyesi olarak soruyorum. Yüreğir'e ne yaptık ki, BüyükĢehir Belediyesine
zıplayıp gideceğiz. dedi.
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BaĢkan Bey; Burayı düzeltelim. Ne demek Yüreğir'e ne yaptık, BüyükĢehir'e zıplayacaksınız. Bu sizin
haddiniz değil. O takdir kiĢilerin değil halkındır. EleĢtiriyi yapalım ama hakaret etmeyelim. dedi.
CHP Meclis Üyesi Ġsmet YÜKSEL; Biz CHP grubu olarak baĢından beri Yüreğir'e çakılacak o paslı
çivinin arkasındayız dedik.
Bizim amacımız sizi eleĢtirmek değil, Yüreğir'e bir Ģeyler vermeye çalıĢalım diyorum. Yüreğir YaĢlıların,
emeklilerin oturduğu bir ilçe haline gelmiĢ, akĢam saat 6'dan sonra sokakta bir tane genç kız göremezsiniz.
Yüreğir'in mastır programına ihtiyacı var. Yüreğir'in çok ciddi sorunları var. Bakın kanallar sinek üretiyor.
BüyükĢehir Belediyesinin sorumluluğunda olabilir. Ana Caddeler BüyükĢehir Belediyesine ait olabilir ama
Yüreğir'deki 68 köyün nerdeyse 60 tanesinin yol sorunu var.
Söylemek istediğim Yüreğir'i yaĢanacak bir ilçe konumuna getirmek için bize ne sunarsanız kabul eder,
elimizden ne gelirse yaparız. Yüreğir'de imar yoğunluğu ciddi derecede düĢünülmelidir. çünkü Yüreğir'in alanı
kalmamıĢ. Yüreğir Ģehrin merkezi veĢu bölgeye hapsolmuĢ. bu sıkıntı neden anlamıyorum. Yüreğir Adana'nın
merkezidir.dedi.
Ak Parti Meclis Üyesi Ahmet ÇÖZER; Ġsmet Beyin Belediye BaĢkanı ve Yüreğirle ilgili eleĢtirilerine
sayın baĢkanımız cevaplarını vereceklerdir. ama Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili saldırı tarzındaki beyanı kabul
etmiyorum. Cumhuriyet Gazetesi 90 yıl önce Kuvayi Milliye Ruhu ile kurulabilir. 90 yıl önceki kurucuları
gerçekten ülkesini seven insanlar olabilir.O dönemdeki gazeteciler gerçekten Kuvayi Milliye ruhu ile hareket etmiĢ
olabilirler, ama bu günkü manĢetlerine bakınız, Fransa'da bir bomba patladığı zaman Fransa çocuklarına ağlıyor
diye manĢet atıyorlar. Türkiye'de bir bomba patladığı zaman Türkiye bir katliam ülkesi oldu. Bu mu gazetecilik, bu
mu Türkiye Cumhuriyeti'ne değer vermek. Biz Cumhuriyet Gazetesine saldırmıyoruz yada yargı unsurları
Cumhuriyet Gazetesine saldırmıyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi bizzat Türkiye Cumhuriyetine saldırıyor.
Türkiye Cumhuriyetinin değerlerine saldırıyor. Lütfen bunu böyle bilelim. Ġsmet Bey Kendisi ve Partisi adına
konuĢmuĢ olabilir. Bende partim adına Ģahsi duygu ve düĢüncelerimi ifade ediyorum. Tabiki ben Ģahsi düĢüncemi
ifade ediyorum. kendimi yargı yerine koymuyorum. . Bir hukukçu olarak ne konuĢtuğumu nerede konuĢacağımı iyi
bilirim. Ben sadece bu güne kadar Cumhuriyet Gazetesin yapmıĢ olduğu manĢetlerden yola çıkarak bunları
söylüyorum. Bakın MĠT tırları durduruluyor. Ülkenin Milli Ġstihbarat TeĢkilatı tırlarını durduranlar FETO'cular ,
kimin yaptığı belli değil, ya yurt dıĢına kaçtılar yada içerdeler. MĠT suç iĢledi diye Cumhuriyet Gazetesi manĢet
atıyor. PKK'ya gidip roportaj yapıyor, PKK'da doğaya saygı esasmıĢ, yere sigara izmariti bile atılmıyormuĢ.
Bumudur Kuvayi Milliyecilik. Ülke ve Vatanseverlik bumudur.PKK'ya temsilcilik yapıyor. Tabiki Yargı kendi
yargılamasını yapacak suçlu ise suçlular hakkında iĢlem yapacaktır. ben bu konuya katılmadığımı söylemek için
çıktım. Sayın BaĢkanımız Yüreğir ve Kentsel DönüĢüm ile ilgili gerekli cevabı verecektir.
MHP Meclis Üyesi Uğur Ġsa CEYLAN; Öncelikle 2017 yılı Bütçesinin Yüreğir'e ve Adana'ya hayırlı
olmasını temenni ediyorum. Ġki Meclis Üyesi arkadaĢımızın konuĢmasını da tenzih ediyorum. Cumhuriyet
kimsenin tek elinde değildir. Ne Ak Partinin ne de Cumhuriyet Halk Partisinin değildir. Cumhuriyet 79 milyonun
Cumhuriyetidir.Bu milli ruh bu cumhuriyeti kurmuĢ ve bu güne kadar getirmiĢtir. Cumhuriyetin Kurucusu
Mustafa Kemal ATATÜRK'e, silah arkadaĢlarına ve bu ülkedeki tüm Ģehitlerimize Ģükran borçluyuz. Ülkemizi bu
günlere getiren 79 milyon halkımıza da Ģükran borçluyuz. Halkın olmadığı yerde hiçbir Ģey olmaz. Cumhuriyeti
tartıĢırken biraz dikkatli olalım. Cumhuriyet yerindedir ve ilelebet yaĢayacaktır. Bunu yıkmaya kimsenin gücü
yetmez.
Ġmarla ilgili konuĢmak istiyorum; Meclis Üyesi ArkadaĢımın da bahsettiği gibi Yüreğir çarpık
kentleĢmeden dolayı varoĢ tabir ettiğimiz mahallelerin yoğunlukta olduğu çok açık olan bir ilçedir. neredeyse varoĢ
olmayan bir mahallemiz yok. yaklaĢık 8 yıldır buradayız. Biz burada müteahhitlere yol açmazsak, TOKĠ'nin
kapısına gitmesek gerçekten bu iĢi çözeriz. Yüreğir'i adalar Ģeklinde bölmek durumundayız. Sizin teknik bilginiz
var. benden daha bilgilisinizdir. Ben 5 sene önce konuĢmamda Biz Yüreğir'in mastır programını yapalım
BüyükĢehir Belediyesinin önüne koyalım. BüyükĢehir ile bunu tartıĢalım. O zaman masraflı olduğu söylenmiĢti.
olsun biz bu parayı verelim. 5000'liği kendimiz yapalım. BüyükĢehir'e onaylatalım.Halkımızın isteği doğrultusunda
1000'liği yapalım. Bu iĢi bitirelim gündemden çıkartalım. Bu iĢe gerekirse 1 yılımızı 2 yılımızı verelim. ama
Yüreğir'i kurtaralım. Yüreğir'de tarım arazilerine çok ciddi saldırı var. Ġsterseniz beraber gidip bakalım.
Belediyeciliğin, Ģehirciliğin tek geleceği yol imardır. ġehircilik imardan geçer. Yüreğir'i kurtarmak
istiyorsanız, hayır kazanmak istiyorsanız Yüreğir'in imarını düzeltin gerekirse Belediye Bütçesinin yarısını
harcayın, gerekirse yol da kaldırımda yapmayın. Parayı imara harcayın Yüreğir'i kurtarın. TeĢekkür ediyorum.dedi.
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CHP Meclis Üyesi Fikret ÖZGÖK; Ben Cumhuriyet Gazetesinin avukatı değilim ama haksızlığa
uğramıĢ herkimse hangi kurumsa bunların sorunlarına sahip çıkmak onların yanında yer almak mecburiyetindeyim.
Biraz geriye gidersek Bu ülkede PKK'lı teröristlerin ayağına gidip mahkemeler kuruldu. Bunu herhalde
Cumhuriyet Gazetesi yapmadı. FETÖ'cülük ile ilgili söylemek gerekirse herkesin dilinde olan bir Ģey ver "ne
istedin de vermedik" sayın CumhurbaĢkanının sözleri.GeçmiĢte bunlar her ne istemiĢse verilmiĢ. Canciğer kuzu
sarması iken bu hale gelmiĢiz. Bizde bir değim var birine 40 gün deli dersen herkes deli sanırmıĢ. Bu arkadaĢlarda
40 gün biz FETÖ'den uzağız deyince sanki hiç yan yana gelmediklerini düĢünmeye baĢladılar galiba. Bu cemaatle
yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyordu. Biz o zamanda Fetullah Gülenle ilgili ne düĢünüyorsak halende öğleyiz.
Basına sahip çıkmak demokrasinin gereğidir. Günlerce demokrasi nöbeti tuttunuz. En azından bunun için
basına sahip çıkmak gerekiyor.TeĢekkür ederim.dedi.
BaĢkan Bey; Biz burada siyaset için değil Yüreğir'e ne yapmalıyız neler yapabiliriz diye toplanıyoruz.
Tabi ki güncel konuları değerlendirebilir. Ama birbirimizi itham altında bırakırsak kazancımız olmaz kaybımız
olur.
MHP Meclis Üyesi Salih GÖKÇE; Biz burada siyaset yapabiliriz. Ancak bir ve beraber olmak
mecburiyetindeyiz. Birbirimize diĢ bileyerek bir yere varamayız. Ülkemizin ve kendimizin bu kadar yerel
meselemiz varken kıyısından köĢesinden tutarak lafı çoğaltmayın. ArkadaĢlara tekrar söylüyorum. Bir ve Beraber
olmak zorundayız.dedi.
AK Parti Meclis Üyesi Celal TURAN; Salih Abimin dediklerine katılıyorum. Bunun üstüne bir söz
söylemiyorum. dedi.
BaĢkan Bey; Değerli arkadaĢlar tabi ki eleĢtirileriniz alacaktır. Fakat Ġsmet Beyin dediği gibi zıplamak
kelimeler hoĢ olmuyor.Çünkü biz çekirge değiliz. Siyasi bir partinin de ilçe baĢkanı olarak sizin bu sözlerinizi
yakıĢtıramadım. Söylediğiniz gibi hizmet verilmemiĢse sandığa gittiğinizde halk gerekli cevabı verecektir.
Herkesin bir hedefi olabilir, bunu takdir edecek kiĢilerin kendisi veya bir baĢkası değil, bunu takdir edecek olan
partinin yetkili organları, daha sonra da halk var. Buna saygı duyacağız. Zaten hedefiniz yoksa boĢa yaĢıyorsunuz
demektir. Olup olmayacağı hakkında bir Ģey söyleyemem. Benim 21 yıl Devlette Yüreğir'le birlikte olmak üzere
29 yıllık bir tecrübem var. Ben ham bir insan değilim. Sözlerimize dikkat edelim birbirimizi kırmayalım. 8 yıldır
burada ortam güzel gidiyor. Bu siyasi çekiĢmeler yapılırken dikkatli olalım. Salih Beyin dediği gibi bugün birlik ve
beraberlik günüdür.
Ne demek biz hiç hizmet yapmadık, Bakın 1989 yılından buyana borç ödüyoruz. EġBERK'inde,
ÜNAL'ında, TOPÇU'nun da var. 130 milyon borç ödedik, yaptığımız Kültür Evleri, parklar, alınan yeni araçlar,
yapılan yollar, eğer biz hizmet yapmamıĢsak vatandaĢ seçimde bize gerekli cevabı verecektir.
Kentsel dönüĢümün zor bir iĢ olduğunu hep söyledik.
KıĢla Mahallesi 2.Etap ile ilgili TOKĠ dikey olarak değil yatay olarak yayılmak istiyor. VatandaĢ sıkıntılılarını dile
getirdiler. Bizde bunun neticesinde yoğunluğu arttırarak vatandaĢa daha fazla vermenin derdine düĢtük. Bügün
Kaan bey ve Turan Bey orada toplantıdalar. Yarın toplantının sonucu hakkında bilgi alırız. Toplu Konut Ġdaresi ile
çalıĢmak kolay değil. çünkü iĢin içine baĢka bir kurum giriyor. Bakın 2 belediye bile birbiriyle çalıĢırken sıkıntı
yaĢar. Bu iĢ kolay değil, iĢin içinde para var, artısı eksisi var, hukuki sorunlar var. Bizde vatandaĢa yardımcı
olabilmek adına yapabildiğimiz kadarını yapacağız. Nitekim TOKĠ ile görüĢmelerimiz soruncunda Ģerefiye
bedellerini %3 oranında düĢürdüler. Bakın en azından ortada bir Ģey var bunu kabullenmek lazım.
Burada siyasi mesajlar vererek popülist yaklaĢımlar yapabilirsiniz. Fakat sahada o iĢ öyle değil. vatandaĢ
bir yerine on istediğinde verebilirmisiniz.
Neden SinanpaĢa çözülemiyor. Devlet iĢin içine girdiğinde 1 yerine 1000 istiyor.
Örneğin Hastanenin sağlık kampüsün oradaki yeĢil alana bilirkiĢi 2000 lira bir fiyat çıkarmıĢ. Ticaret yada
konut alanı olsaydı olabilirdi. Ama burası yeĢil alan. Ġstenen çok fazla bir miktar. ġimdi meclis gündeminde
BilirkiĢi Yasası var o çıkarsa konu ile ilgili bir düzenleme gelecektir.
Yüreğir'e bu kadar Devlet Katkısı geliyor. Bunu görmüyorsanız sizi vicdanınızla baĢ baĢa bırakıyorum.
Bakın ayın 17'inde Spor Kompleksinin ihalesi yapıldı. Spor Bakanlığı bütün yatırımları durdurmuĢtu. Bakan'a
burayı gezdirdik. en son yaptığı ihaleyi söylüyorum bizim burada 33 dönüme yaptığı Olimpik Yüzme
Havuzu,kapalı ve sportif kompleksi var, Ģimdi orada Kaymakamlık ta yapılıyor. Devamında diğer yatırımlarda
gelecek.
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ġimdi Adliyemiz, 1500 yataklı hastanemiz bitecek. Yani burada dönüĢüm zorluyor zaten. Ġlla bizim
yapmamız gerekmiyor.
Ġsa bey bizi BüyükĢehir Belediyesi sanıyor. 5000'liği biz yapalım diyor. Bu bizim görevimiz değildir.
Bakın köylerde leke plan olarak 25000'liği olan yerlerin 5000'liğinin yapılması için BüyükĢehir
Belediyesine 2 dönemdir yazılmıĢ yazılarımız var. Fakat yapılmıyor.
Burada Kentsel DönüĢüm için bir otorite olması gerekiyor. Bu TOKĠ değil, Belediyede olabilir. Bir
düzenleyici olması gerekiyor.
Örneğin, Hilton'un karĢı tarafında olan 60-70 yıllık bir sorun var. Burada vatandaĢın yerinin % 60'ını yeĢil
alan % 40'ı ticaret alanı yapıldı. Buda doğru değil. Bizde geldik tümünü yeĢil alanı kendi içinde çıkarmak kaydıyla
aldık. yoğunluğu 2.4 oranında yani 3 katına getirdik. Hala vatandaĢ yeĢil alanda olan 14 küçük küçük dükkanı var.
Bana 14 dükkan ver diyor. Bunu konuĢtuğumuz zaman doğru olmuyor. Ben diyorum ki herkes elini vicdanına
koysun bu iĢ çözülür mü çözülmez mi o zaman belli olur. Yani 1 yere 1000 istersen bu iĢ olmaz.
SinanpaĢa Mahallesinin gittiği nokta da odur. Bu yüzden çözülemiyor. GeçmiĢten beri yanlıĢ iĢlem
yapılmıĢ, düzeltmeye çalıĢıyorsunuz düzelmiyor.
Mesela KıĢla ile ilgili olarak artık olmuyorsa ada bazında yapalım dedik.Orada da bir sıkıntımız var. Bu da;
KıĢlanın tümünde sosyal donatı yok.Ortaokul,lise yeterli gelmiyor.Semt pazarımız, ibadet yerimiz yok. Biz bunu
ada bazlı yaptığımız zaman hiçbir sosyal donatı yapamayız.Bu nedenle deneyeceğiz olmadı mı
yapamayız.VatandaĢın iĢine geliyorsa yaptırsın gelmiyorsa biz zorlayamayız.
Biz yaptıklarımızı da söylüyoruz yapamadıklarımızı da söylüyoruz.
Önerileriniz için teĢekkür ederim.Öneri bizim önümüzü açar.Eksiklerimiz varsa onu da oturur tartıĢırız.
G Ü N D E M;
Gündem maddesini oluĢturan; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ek Hizmet Bedelleri ile ilgili BaĢkanlığın
01.11.2016 gün ve 433 sayılı yazısı ekinde gelen Plan Bütçe-Tarife-Kanunlar ile Bayındırlık Ġmar
Komisyonları Raporu okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile
karar verildi.
Gündemde görüĢülecek baĢka madde olmadığından birleĢim 02.11.2016 günü, Saat; 16.00'da
üzere BaĢkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
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Aslıhan YAVUZ
Meclis Katibi

T.C.
YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT
TUTANAK ÖZETĠ

TOPLANTI TARĠHĠ
TOPLANTI GÜN VE SAAT
KATILANLAR
KATILMAYANLAR
MAZERETLĠ

:02.11.2016
:ÇARġAMBA 16.00'da
: 33
:4
:1

Belediye Meclisinin 02 KASIM ÇARġAMBA günü saat 16.00’da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis
BaĢkanı (Belediye BaĢkanı ) Mahmut ÇELĠKCAN,Ahmet ÇÖZER, Aslıhan YAVUZ, Bihter EġELĠOĞLU,Celal
TURAN, Ertuğrul BOZKURT, Fatma EVCĠMĠK, Hüseyin ALAGÖZ, Mustafa KILIÇ, Necim TANTĠK, Ozan
GÜLAÇTI, Ömer ġAYĠR, Recep KABAKLI, Remzi KAR, Salih ACAR, Sayim FERSAK, ġaip KARDEġLER,
YaĢar TURAN, Yusuf CAN,Ayhan BULAN, Battal ALKAN, Cemal ALTUNDAĞ, Gürhan KÜTÜK, Müslüm
SUSAR, Salih GÖKÇE, Uğur Ġsa CEYLAN, Yıldırım TAġKAYA, Ahmet YÜZKECCĠER, Ertan SÜMER, Fikret
ÖZGÖK, Ġsmet YÜKSEL, Macit MERTDUR ve Mümtaz UÇAK'ın katılımları, Abdulkadir KARANALBANT,
Ahmet Ali BOZKURT', Hüseyin ÖZAYDIN ve Murat CEVHERĠBUCAK'ın katılmamaları, Ömer AYGÜN'ün
mazeretli olmasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum baĢkan tarafından açıldı
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 01.11.2016 günlü meclis tutanak özetinin yapılan
oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
CHP Meclis Üyesi Macit MERTDUR; Sayın BaĢkan, Değerli Meclis Üyeleri; 5 yıllık görev süremizin
yarısından fazlasını bitirdik.Önümüzde geride bıraktığımızdan daha az bir zaman dilimi kaldı. Tabi zaman
azaldıkça da, Yüreğir halkının sorunlarına eğileceğimiz zamanımız da azalıyor. Bu yüzden bu gün bu kürsüden bir
kaç konuyu gündeme getirme gerekliliği duydum. Çünkü Ģahsen Yüreğir Belediyesinin KuruluĢunda göre alan, en
zor dönemlerinde hizmet üretmeye çalıĢan bir meclis üyesi olarak, hizmette eĢit ve adıl olmanın elzem olduğunu
düĢünüyorum. Evet Yüreğir'de bazı güzel Ģeyler oluyor. Bunun yanı sıra hizmet döneminin baĢından buyana
maalesef ihmal edilen mahallelerimiz var. Buradan tekrar söylüyorum. Yağmurlar kapıda, idarenin ve baĢkanlığın
da bilgisi dahilinde olan bu eksiklikleri bir an önce giderelim. Aksi takdirde bunu Yüreğir Halkına hiçbir mazeret
ile anlatamazsınız.
Yüreğir belediyesi Kurucu BaĢkanı rahmetli Sabahattin EġBERK duayenimizdi. Allah Gani Gani Rahmet
Eylesin. O dönemde biz ondan makama oturur oturmaz oy alamadığı mahallelere hizmet etmekle baĢlamasını
öğrendik. Çünkü siyasetle gelinen makamlarda koltuğa oturur oturmaz, parti rozeti bir tarafa bırakılır. Siyasetin
gereği de budur.
Ġmarı bozulan tarım arazileri ile ilgili konuları 01.09.2014 eylül ayında bu mecliste bu kürsüde gündeme
getirmiĢtim ve siz sayın baĢkanım: "Yüreğir'in güney planları Ģuan gündemimizde ve Ekim Ayına kadar
yetiĢtirmek için plancılarımız çalıĢıyor." demiĢtiniz. ġimdi 2016 kasım ayındayız. ġu ana kadar bir sonuç
alamadık. Çünkü hangi Ekim ayına yetiĢecek diye sormayı unutmuĢum.
2006-2007 yıllarında imarı bozulurken o planlar nasıl çizildi. Bu zamandan bunlar ihmal edilmiĢ. ġu an
imarı bozulan bu yerler gecekondulaĢma halinde. Çiftçi bizi arıyor. Tarlasını bulamıyor. Devlet Desteği alamıyor.
Emlak Vergisini tapusunda arsa göründüğünden arsa vergisi üzerinden ödediği için fazla ödüyor. Ama imarı
bozulduğundan ortada arsası yok.
BaĢkan Bey; Ben BüyükĢehir Belediyesinden aldığım bilgiler doğrultusunda sizlere bu bilgiyi veriyorum.
O zaman BüyükĢehir Meclisine görüĢülüyordu. 5000'lik ve 25.000'lik imar planlarını BüyükĢehir Belediyesi
hazırlıyor. Sadece bu konularda değil genelde ilçe belediyelerin görüĢü alınmıyor. Bu geçmiĢte de böyleydi. ġu
anda öyle. Ancak görüĢüldüğünde dahil olduğumuzda fikirlerimizi beyan ediyoruz. Oda dikkate alınırsa yapılıyor.
Burada bulunan BüyükĢehir Meclis Üyelerimizde orada benim bastırdığım kadar bastıracak. Konuyu BüyükĢehir
Meclisinde dile getirecekler.

T.C.
YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT
TUTANAK ÖZETĠ
Bu konu bugün yaptığımız muhtarlar toplantısın da gündeme geldi. VatandaĢın yeri önce arsa ise sonra
tarımdan dolayı imarı bozulmuĢsa görüĢ almadıklarından öyle kalmıĢsa bizlere bildirsinler. ġu an 25.000'lik
planları BüyükĢehir Belediyesi tarafından yapılıyor.Ama biz yinede vatandaĢa yardımcı olmak adına görüĢümüzü
bildirdik. Bunları düzeltme yoluna gidelim. Maalesef bundan fazlasını yapamıyoruz.
CHP Meclis Üyesi Macit MERTDUR; KarataĢ Caddesi , Süleyman Vahit Caddesi, YeĢilbağlar,
Güzelbağlar Koza gibi mahalleler imara kapalı. Örneğin KarataĢ turizm bölgesi ise Adana'yı KarataĢ'a bağlayan
KarataĢ Caddesine gelin hep beraber toplumsal projeler üretelim. Ġnsanların buraya akın edeceği faydalı Ģeyler
yapalım. Bizler bu mecliste muhalefet yapmıyoruz. Çünkü bir çok imar değiĢikliği dosyalarına Ģapkamızı kaldırdık.
Neden? Topluma faydalı olur diye düĢündük. BüyükĢehir belediyesinde geciken
Ġmar Planlarının bir an
önce hızlandırılması için siz sayın baĢkanım ve BüyükĢehir'e katılan meclis üyesi arkadaĢlarımızla beraber bu
konuda duyarlı olmanızı ve gayretlerinizi bekliyor. Hepinize saygılar sunuyorum.
BaĢkan Bey; Bahsettiğiniz konuların imar planları tamamı BüyükĢehir Belediyesi tarafından yapılıyor.
Bizim ilçe belediyesi olarak hiçbir yetkimiz yok. Biz 1000'liği yapıp BüyükĢehir Belediyesine gönderiyoruz. Bu
planları onaylama yetkisi BüyükĢehir Belediyesindedir. Oylamadığı takdirde biz bir Ģey yapamıyoruz.
Macit Beyin bahsettiği seçimde oy alamadığımız bölgelerden söz edecek olursak, Bu gün o güneydeki
muhtarlarla toplantı yaptık. Benim ilk geldiğimde baĢladığım yer orasıdır. muhtarlar toplantısında da yine gündeme
geldi. Oy verip vermemesi VatandaĢın siyasi tercihidir saygı duymak lazım. VatandaĢa bana oy vermedin sana
hizmet yapmam diyemezsiniz. Bu hiç kimseye yakıĢmaz.Böyle bir hakkımızda yok. Onlarda vergilerini ödüyorlar.
Ġmkanlarımız dahilinde az veya çok hepsine hizmet yapmıĢız.
106 mahallenin sadece yol yapımına 120 trilyon harcamıĢız.
Tüm envanterleri mevcuttur. Ġlçemizde 106 mahalle, 600 sokak var. Bunlardan 2244 sokakta asfalt, 506
sokakta 550.Bin m2 kilitli parke, 548 adet sokakta da sati kaplama olmak üzere toplamda 3300 sokağa girmiĢiz.
Tabi bu zaman içerisinde ASKĠ, TELEKOM gelmiĢ kırmıĢ. Tekrar yapmak zorunda kalmıĢız.
Bakın PTT'yi yeni bitirmiĢiz. AKSAGAZ gelmiĢ, bugün kırıyor. Biz 5 yıl önce AKSAGAZ'a gelin
ücretsiz yapın demiĢtik. O zaman yapmadılar. Biz bir sokağı 200.Bin Liraya mal ediyorsak kendileri kırma
bedelini 5-6 bin lira veriyorlar. Benin derdim AKSAGAZ'dan hakkını almak. Buraların 2. defa asfalt yapmayacak
olsak baĢka mahallelerin asfaltını yapardık.
Biz Ģimdiye kadar 128 trilyon borcumuzu ödemiĢiz. ġu an 43 Milyon borcumuz var.
Bunun yapılandırma uzlaĢma borçları; Yapılandırma:7 Milyon 482 bin 2 ayda bir ödeyeceğiz. UzlaĢma: 18 Milyon
600 Bin. Bu borç çok uzun vadede faizi dondurulmuĢ bir para. Bu uzlaĢma borcu Kararnamede bellidir %3-5 gibi
gelirlerden kesilir.
1989 yılından bu yana yıl yıl olarak geçmiĢ dönemden kalan ufak tefek borçların, ödediğimiz ve hala
ödemeye devam ettiğimiz borçların tamamının bilgisi mevcuttur.
Yol için sadece 120 trilyon demiĢtik. Diğerleri, taziye evleri, kültür evleri, kültür merkezleri, spor tesisleri,
alınan 100 adetten fazla araçlarımıza da vatandaĢlarımızın hizmetlerine sunmuĢuz.
YeĢil Alan miktarımızı 2 katına çıkardık.
Spor Bakanlığı ile mahalle, köy ve okullarda spor sahaları için anlaĢmalarımız devam ediyor.
Ġmarda tarımsal niteliği olan yerler eğer vatandaĢ Tarım Ġl Müdürlüğünden yazı getirirse onu düzeltiyoruz.
Konu hakkında Mahalle Muhtarlarına da bilgi verildi.dedi.
Gündeme geçilmeden önce; AK Parti Grup Sözcüsü YaĢar TURAN; Gündeme 3.madde olarak Ġlçemiz
D-400 Karayolu Güneyindeki Çevre yolunda imar planı DeğiĢikliği, 4.madde olarak Adana Ġli, Seyhan Ġlçesi
Sınarlarında baĢlaĢıp Seyhan Nehrinden itibaren Ġlçemiz sınırlarına dahil olan Mustafa Kemal PaĢa Bulvarı ile
Dadaloğlu Bulvarı üzerinden devam eden ve Selahattin Çolak Bulvarı ile D-400 Karayoluna bağlanan 50 mt'lik
imar yolu üzerinde yapılacak Bisiklet yolunda Ġmar Planı DeğiĢikliği dosyalarının gündeme alınmasını teklif etti.
Teklif oybirliği ile kabul edildi.

T.C.
YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT
TUTANAK ÖZETĠ

G Ü N D E M;
Gündemin 1.maddesini oluĢturan; Parka Ġsim Verilmesi(Astsubay Kenan YILDIZ) ile ilgili BaĢkanlığın
02.11.2016 gün ve 434 sayılı yazısı ekinde gelen Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 05.10.2016 gün ve 659 sayılı
yazısı okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 2.maddesini oluĢturan; Parka Ġsim Verilmesi(ġehit P.Kmd.Uzm.ÇvĢ. Kadir DEMĠRYÜREK) ile
ilgili BaĢkanlığın 02.11.2016 gün ve 435 sayılı yazısı ekinde gelen Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 05.10.2016
gün ve 660 sayılı yazısı okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 3.maddesini oluĢturan; Ġlçemiz D-400 Karayolu güneyinde yer alan 100 mt'lik Güney Çevre
Yolunda Ġmar Planı DeğiĢikliği ile ilgili BaĢkanlığın 02.11.2016 gün ve 436 sayılı yazısı ekinde gelen Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 gün ve 10441 sayılı yazısı okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede
incelenmek üzere Bayındırlık Ġmar-Plan Bütçe-AB ve DıĢ ĠliĢkiler-Ġnsan Hakları-Kadın Erkek Fırsat EĢitliğiKanunlar-Altyapı Hizmetleri ile UlaĢım Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 4.maddesini oluĢturan; Adana Ġli, Seyhan Ġlçesi Sınarlarında baĢlaĢıp Seyhan Nehrinden itibaren
Ġlçemiz sınırlarına dahil olan Mustafa Kemal PaĢa Bulvarı ile Dadaloğlu Bulvarı üzerinden devam eden ve
Selahattin Çolak Bulvarı ile D-400 Karayoluna bağlanan 50 mt'lik imar yolu üzerinde yapılacak Bisiklet yolunda
Ġmar Planı DeğiĢikliği ile ilgili BaĢkanlığın 02.11.2016 gün ve 437 sayılı yazısı ekinde gelen Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğünün 02.11.2016 gün ve 10583 sayılı yazısı okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere
Bayındırlık Ġmar-Mesken ve Gecekondu, Tarife-Çevre ve Sağlık-Halkla ĠliĢkiler-Kentsel DönüĢüm-Deprem
ve Doğal Afetler ile Eğitim Kültür Spor Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüĢülecek baĢka madde olmadığından birleĢim 03.11.2016 günü, Saat; 16.00'da
üzere BaĢkan tarafından oya sunularak tatil edildi.

toplanmak

OTURUM SONU: 16.50'de

Mahmut ÇELĠKCAN
Meclis BaĢkanı
Belediye BaĢkanı

Sayim FERSAK
Meclis Katibi

Aslıhan YAVUZ
Meclis Katibi

T.C.
YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT
TUTANAK ÖZETĠ

TOPLANTI TARĠHĠ
TOPLANTI GÜN VE SAAT
KATILANLAR
KATILMAYANLAR
MAZERETLĠ

:03.11.2016
:PERġEMBE 16.00'da
: 37
: 1
:-

Belediye Meclisinin 03 KASIM PERġEMBE günü saat 16.00’da olağan olarak yapılan toplantısında Meclis
BaĢkanı (Belediye BaĢkanı ) Mahmut ÇELĠKCAN, Abdulkadir KARANALBANT, Ahmet ÇÖZER, Aslıhan
YAVUZ, Bihter EġELĠOĞLU, Celal TURAN, Ertuğrul BOZKURT, Fatma EVCĠMĠK, Hüseyin ALAGÖZ,
Hüseyin ÖZAYDIN, Mustafa KILIÇ, Necim TANTĠK, Ozan GÜLAÇTI, Ömer AYGÜN, Ömer ġAYĠR, Recep
KABAKLI, Remzi KAR, Salih ACAR, Sayim FERSAK, ġaip KARDEġLER, YaĢar TURAN, Yusuf CAN, Ayhan
BULAN, Battal ALKAN, Cemal ALTUNDAĞ, Gürhan KÜTÜK, Murat CEVHERĠBUCAK, Müslüm SUSAR,
Salih GÖKÇE, Uğur Ġsa CEYLAN, Yıldırım TAġKAYA, Ahmet YÜZKECCĠER, Ertan SÜMER, Fikret ÖZGÖK,
Ġsmet YÜKSEL, Macit MERTDUR ve Mümtaz UÇAK'ın katılımları, Ahmet Ali BOZKURT' un katılmamasına
rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum baĢkan tarafından açıldı
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 02.11.2016 günlü meclis tutanak özetinin yapılan
oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
G Ü N D E M;
Gündemin 1.maddesini oluĢturan; Parka Ġsim Verilmesi(Polis Memuru Ahmet ORUÇ) ile ilgili BaĢkanlığın
03.11.2016 gün ve 438 sayılı yazısı ekinde gelen Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 05.10.2016 gün ve 661 sayılı
yazısı okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 2.maddesini oluĢturan; Parka Ġsim Verilmesi(Polis Memuru Mehmet ORUÇ) ile ilgili
BaĢkanlığın 03.11.2016 gün ve 439 sayılı yazısı ekinde gelen Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 05.10.2016 gün ve
662 sayılı yazısı okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüĢülecek baĢka madde olmadığından birleĢim 04.11.2016 günü, Saat; 17.00'de
üzere BaĢkan tarafından oya sunularak tatil edildi.

toplanmak

OTURUM SONU: 16.15'de

Mahmut ÇELĠKCAN
Meclis BaĢkanı
Belediye BaĢkanı

Sayim FERSAK
Meclis Katibi

Aslıhan YAVUZ
Meclis Katibi

T.C.
YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT
TUTANAK ÖZETĠ

TOPLANTI TARĠHĠ
TOPLANTI GÜN VE SAAT
KATILANLAR
KATILMAYANLAR
MAZERETLĠ

:04.11.2016
:CUMA 17.00'de
: 37
: 1
:-

Belediye Meclisinin 04 KASIM CUMA günü saat 17.00’de olağan olarak yapılan toplantısında Meclis
BaĢkanı (Belediye BaĢkanı ) Mahmut ÇELĠKCAN, Abdulkadir KARANALBANT, Ahmet ÇÖZER, Aslıhan
YAVUZ, Bihter EġELĠOĞLU, Celal TURAN, Ertuğrul BOZKURT, Fatma EVCĠMĠK, Hüseyin ALAGÖZ,
Hüseyin ÖZAYDIN, Mustafa KILIÇ, Necim TANTĠK, Ozan GÜLAÇTI, Ömer AYGÜN, Ömer ġAYĠR, Recep
KABAKLI, Remzi KAR, Salih ACAR, Sayim FERSAK, ġaip KARDEġLER, YaĢar TURAN, Yusuf CAN, Ayhan
BULAN, Battal ALKAN, Cemal ALTUNDAĞ, Gürhan KÜTÜK, Murat CEVHERĠBUCAK, Müslüm SUSAR,
Salih GÖKÇE, Uğur Ġsa CEYLAN, Yıldırım TAġKAYA, Ahmet YÜZKECCĠER, Ertan SÜMER, Fikret ÖZGÖK,
Ġsmet YÜKSEL, Macit MERTDUR ve Mümtaz UÇAK'ın katılımları, Ahmet Ali BOZKURT' un katılmamasına
rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum baĢkan tarafından açıldı
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 03.11.2016 günlü meclis tutanak özetinin yapılan
oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
MHP Meclis Üyesi Uğur Ġsa CEYLAN; Ali Hocalıda bulunan mezarlık için konuĢmak istiyorum.
Yaptığım araĢtırmada Ali Hocalı Mezarlığında 6 adet kooperatif: kimi 10 dönüm kimi 20 dönüm Ģeklinde yer
almıĢ. Burası Ģuan özel mülkiyetli, herkes kendi yakınını gömüyor. Benim sizden ve BüyükĢehir Belediyesi meclis
üyelerinden istirhamım Ģu olacak. Burası 2.tip tarım arazisi olarak görünüyor. Bu bölge Ali Hocalı yoluna kadar
geniĢletilerek bir mezarlık alanı düĢünülürse, orada olan birkaç parça arazi de kamulaĢtırılırsa, Ģahısların da
aldıkları içinde kalmak kaydıyla, 5000'likte Mezarlık olarak iĢlenmesinin daha iyi olacağını düĢünüyorum. ġu an
BüyükĢehir Belediyesinin bu Ģekildeki yaptığı çalıĢma bence yanlıĢtır. Burayı tek parça haline getirmediğiniz
zaman hizmet gitmez. Çünkü mezarlıklar ayrı ayrı yerde bulunuyor.Orada bulunan çiftçilerin yerleri de dahil
edilirse geniĢ bir mezarlık olur. Buranın mezarlık alanı olarak ilan edilmesi gerekir. Sayın BaĢkanım bu konuda
sizin desteğinizi bekliyoruz.dedi.
G Ü N D E M;
Gündemin 1.maddesini oluĢturan; Parka Ġsim Verilmesi(Özel Hareket Polisi Ebubekir DURMUġ) ile ilgili
BaĢkanlığın 04.11.2016 gün ve 443 sayılı yazısı ekinde gelen Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 05.10.2016 gün ve
663 sayılı yazısı okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 2.maddesini oluĢturan; Parka Ġsim Verilmesi(Polis Memuru Bircan ĠLHANLI) ile ilgili
BaĢkanlığın 04.11.2016 gün ve 444 sayılı yazısı ekinde gelen Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 05.10.2016 gün ve
664 sayılı yazısı okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüĢülecek baĢka madde olmadığından birleĢim 07.11.2016 günü, Saat; 10.30'da
üzere BaĢkan tarafından oya sunularak tatil edildi.

toplanmak

OTURUM SONU: 17.20'de

Mahmut ÇELĠKCAN
Meclis BaĢkanı
Belediye BaĢkanı

Sayim FERSAK
Meclis Katibi

Aslıhan YAVUZ
Meclis Katibi

T.C.
YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT
TUTANAK ÖZETĠ

TOPLANTI TARĠHĠ
TOPLANTI GÜN VE SAAT
KATILANLAR
KATILMAYANLAR
MAZERETLĠ

:07.11.2016
:PAZARTESĠ 10.30'da
: 37
: 1
:-

Belediye Meclisinin 07 KASIM PAZARTESĠ günü saat 10.30’da olağan olarak yapılan
toplantısında Meclis BaĢkanı (Belediye BaĢkanı ) Mahmut ÇELĠKCAN, Abdulkadir KARANALBANT,
Ahmet ÇÖZER, Aslıhan YAVUZ, Bihter EġELĠOĞLU, Celal TURAN, Ertuğrul BOZKURT, Fatma
EVCĠMĠK, Hüseyin ALAGÖZ, Hüseyin ÖZAYDIN, Mustafa KILIÇ, Necim TANTĠK, Ozan GÜLAÇTI,
Ömer AYGÜN, Ömer ġAYĠR, Recep KABAKLI, Remzi KAR, Salih ACAR, Sayim FERSAK, ġaip
KARDEġLER, YaĢar TURAN, Yusuf CAN, Ayhan BULAN, Battal ALKAN, Cemal ALTUNDAĞ,
Gürhan KÜTÜK, Murat CEVHERĠBUCAK, Müslüm SUSAR, Salih GÖKÇE, Uğur Ġsa CEYLAN,
Yıldırım TAġKAYA, Ahmet YÜZKECCĠER, Ertan SÜMER, Fikret ÖZGÖK, Ġsmet YÜKSEL, Macit
MERTDUR ve Mümtaz UÇAK'ın katılımları, Ahmet Ali BOZKURT' un katılmamasına rağmen çoğunluk
kurulduğundan oturum baĢkan tarafından açıldı
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 04.11.2016 günlü meclis tutanak özetinin yapılan
oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Gündeme geçilmeden önce; MHP Meclis Üyesi Müslüm SUSAR: Öncelikle dün 19 Mayıs
mahallesinde hainler tarafından gerçekleĢtirilen eylemden ötürü Ģehit olan polis kardeĢimiz Mustafa
YELĠ'ye Allah'tan rahmet yakınlarına baĢsağlığı diliyorum. Toplum olarak inĢallah bu tip acıları bir daha
yaĢamayız. ġuanda ülkemizin yaĢadığı durum bizi üzüyor ve yaralıyor. Milli beraberlik duygularının
her zamankinden daha fazla olması ve birbirimize sıkı sıkıya sarılmamız gerektiğini düĢünüyorum.
Ülkemiz içeride ve dıĢarıda maalesef çok zor durumlarla karĢı karĢıya bir durumdadır. Bu zor durumların
üstesinden gelmeye çalıĢıyor. Malum Irak ve Suriye'deki durumlar ayrıca içerideki FETÖ operasyonları,
bölücü terör örgütü PKK 'ya karĢı yapılan operasyonlar dikkate alındığında çok ciddi bir süreçten
geçtiğimiz açıktır. Rabbim Türk Milletinin yar ve yardımcısı olur. Bu süreci inĢallah en kısa zamanda
birlik ve beraberlik içerisinde kazasız belasız Ģehitlerimiz olmadan atlatırız. Allah hepimizin yardımcısı
olsun. dedi.
Ak Parti Meclis Üyesi YaĢar TURAN: Dün akĢam ilçemizde 19 Mayıs Mahallesi Çukurova
Caddesinde PKK'lı katiller tarafından Ģehit edilen polis memurumuza Allah'tan rahmet kederli ailesine ve
milletimize baĢsağlığı diliyorum. Bu tür olayların tekrar yaĢanmamasını temenni ediyorum.dedi.
BaĢkan Bey; Dün akĢam Ģehit edilen polis memurumuza Allah'tan rahmet, milletimize baĢsağlığı
diliyorum. Cenabı Allah hainlere fırsat vermesin. Memleketimizin birliğine ve dirliğine her zaman bu
saldırılar yapılıyor. Belki yapılmaya devam edecek ama millet olarak dimdik ayakta duracağız.
ArkadaĢımızın da dediği gibi: Ġçeride ve dıĢarıda hain olan fakat dost bildiğimiz, müttefik bildiğimiz
ülkeler her zaman bu tür saldırılara destek veriyorlar. O ülkelere karĢı, din dil, ırk, parti ve mezhep
gözetmeden ayakta duracağız ki neticesini inĢallah alalım. O Ģehitlerin kanıyla bu vatan boĢuna vatan
olmadı, bu bayrak boĢuna bayrak olmadı. ĠnĢallah bununda üstesinden geleceğiz. Vatan'ın ne olduğunu
yaĢayarak görüyoruz. Bugün Suriye'de, Irak'ta insanların vatanları olmayınca ne hale geldiler. Biz millet
olarak hiç kimseye bu vatanın bir çakılını dahi bırakmayacak kadar onurlu ve Ģerefli bir milletiz.
Devletimize yapılan 15 temmuzdaki hain saldırıya karĢı beraberliğimizi parti, din, dil, ırk, mezhep
demeden ortaya koyduk. Birlik ve beraberliğimiz inĢallah devam edecektir.dedi.

T.C.
YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT
TUTANAK ÖZETĠ

G Ü N D E M;
Gündem maddesini oluĢturan; Parka Ġsim Verilmesi(Jandarma Uzman OnbaĢı Muhammet ORUÇ )
ile ilgili BaĢkanlığın 07.11.2016 gün ve 446 sayılı yazısı ekinde gelen Park ve Bahçeler Müdürlüğünün
05.10.2016 gün ve 665 sayılı yazısı okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüĢülecek baĢka madde olmadığından birleĢim 05.12.2016 günü, Saat; 16.00'da
toplanmak üzere BaĢkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
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