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Belediye Meclisinin 01 MART 2021 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, Ruchan 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 05.02.2021 günlü meclis tutanak özetinin
yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Gündeme geçilmeden önce; CHP Grup Sözcüsü İsmet YÜKSEL; Bugün 1 Mart
2021 Mart ayının ilk toplantısını yapmış oluyoruz. Daha öncede başkan beyin dediği gibi bir
sene oldu buradan, yeni yapıyoruz meclis toplantısını kültür merkezinde yapıyorduk, bugün
Yüreğir Belediyemizin ziyaretçiler var. Muhtarlarımız tarafından, onlarda hoş geldiniz
diyoruz. Çok kıymetli arkadaşlar evet aşağı yukarı üçüncü yıla girmek üzereyiz,
muhtarlarımızda görmüşken sayın başkanım biraz eskiye gidelim mi, evet değerli arkadaşlar
tabiki bir corona dediğimiz bir illetle savaşıyoruz. Türkiyenin tabiki durumunda belli
insanların durumu belli çok ciddi bir sıkıntı yaşamaktayız esnaflarımız gerçekten zor durumda
kısmen de olsa ufak tefek yardımlar var amaç bu yardımların esnaflarımıza çare olmadığını
hepimiz yakinen de biliyoruz. Bu arada sayın başkan yani biz Yüreğirli esnaf kardeşlerimize
bu süreçte ne yaptık yani ben bunu aslında burada öğrenmek istiyorum. Yardımlarımızın
hangi şekilde yapıldığı bunu bize anlatırsanız memnun oluruz,.tabi ki bugün idlip te şehit
düşen 34 tane askerlerimizin tekrar Allahtan baş sağlığı diliyoruz. Yakınlarına sabır
diliyorum. Ulusumuzun başı sağolsun, yine Garada şehit düşen 16 asker ve polisimizin
ailesine yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Ulusumuzun başı sağolsun değerli arkadaşlar Şehit
Erkut Akbay mahallesine gittik yüreğirin en büyük sorunlarından birisi muhtarlarımızda
burada kentsel dönüşüm Yüreğirin tüm mahallerinin ihtiyacı olduğunu hepimiz yakinen
biliyoruz. Şehit Erkut Akbay mahallesine bugün bir ara uğradım. Muhtarla biraz sohbet ettik,
orda bir çalışma var biliyorsunuz hep beraber oraya daha da önce gitmiştik orda bazı
sıkıntıların baş göstermesi üzerine biraz ileriki tarihe ertelendi. Bu işin zaman geçmeden
ordaki insanlarla oturup tekrar bir gözden geçirilmesini rica ediyoruz. Çünkü yüreğirin kentsel
dönüşümde 1998 yılındaki depremi hepimiz çok iyi hatırlarız binaların büyük bir çoğunluğu
ciddi bir hasar aldığı hepimiz biliyoruz. Ve bizzat bende o depremi yavuzlar mahallesindeydi
o zaman evimiz bizzat yaşayan birisi olarak çok ciddi sıkıntılar çektik, Adana deprem kuşağı
içerisinde yüreğirdeki yapıların bayındırlıklarla oradaki görevlilerle o zaman ki görevlilere
tekrar gündeme getirilerek bir aciliyet arz etmesini rica ediyoruz. Çünkü yapmamız gereken
şey bu bölgede kentsel dönüşüm. Şehit Erkut Akbay mahallesindeki kentsel dönüşümü çok
sıkı şekilde takip ediyoruz.
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Yapılmasından tarafız oradaki insanların bazılarının kafasındaki oluşan kuşkularla
gidermek gerekiyor. Oradaki arsa bedelleri 3 ayrı fiyat olayı üzerindeki konutlarda oturan
insanların ihtiyaçlarının giderilmesi mağdur edilmesi. Sebahattin Eşberkin doğduğu
mahalleyi gündeme alarak ilk kurucu belediye başkanının isminin verilmesini istiyoruz. Bunu
eğer bir karara bağlayabilirsek bu ilçelere yapılan yardımlarla ilgili bilgi verilmesini istiyoruz.
Bunu bir eleştiri olarak kabul etmeyin vatandaş bize sorduğunda 2yüreğir ne yapıldı
dediğinde cevap verelim. Gündemle ilgili burda biz burada başkana yetki veriyoruz. Bizim
paralarımız hizmet olarak dönecek paralarımızın haciz edilmemesi veya herhangi bir şekilde
bloke edilmemesi bunu dile getirmek istemiyorum ama Büyükşehirde de Yüreğirde de işçi
alacakları mütaahit alacakları bu durumdan dolayı ödenemiyor bizi de rahatsız ediyor. Biz
geçen hafta Naim Süleyman oğlunun isminin bir parka özgür mahallesi parkına isim verilmesi
ile ilgili bu hafta bir konuşalım. Milli bir haltercimiz. Göçmen derneklerinin başkanını aradım
bizim millet parkına Nail SÜLEYMANOĞLU ismini verilmesini istedik dedi. Özgür
mahallesi gibi küçük bir mahalleye isminin verilmesini doğru bulmuyoruz dedi. Dernek hala
Naim SÜLEYMANOĞLU millet parkı olarak yapılmasını istiyorlar bu konuyu tekrar
gündeme getirirsek derneğin orayı istediğin belirtmek isterim. Herkese saygılar
sunuyorum.dedi.
İYİ Parti Grup Sözcüsü Recai MERCEMEK; Sayın başkan çok değerli meclis üyesi
arkadaşlarım. Baharın müjdesi olan Mart ayının inşallah güzel kokularla meclisimize sirayet
eder. Ortak akılda bu kararınız şimdiye kadar devam etmiş bundan sonrada devam eder diye
düşünüyorum. Mart ayının bu güzel kokuları inşallah yeni yeni projelerle yüreğir ilçemize de
yansır diye bekliyoruz. Bu arada ak parti 2yüreğir ilçe başkanı Necip bey hoş geldiniz
göreviniz tekrar hayırlı olsun, şimdi değerli arkadaşlarım İdlip de vatanı için canlarını feda
eden Mehmetçiklerimizi şehit oluşlarının 1 yılını doldurdu. Şehitlerimize Allahtan rahmet
yakınlarınada baş sağlığı diliyoruz. Mart ayı o kadar heyecanlı ki ölümünün 10.yılını dolduran
rahmetli ERBAKAN’ın ölmesi dolayısıyla gerçekten bir vatan sevdalısı olduğu hatta onun bir
meşhur lafı vardır kadayıfın altı kızarıyor filan gibi hafızlardan silinmeyecek vede rahmetli
Ecevit’le beraber Ayşe tatile çıksın diyip Kıbrıs’ı bizim sınırlarımıza dahil edecek kadar
vatanına milletine faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Allahtan ikisine de rahmet diliyorum
mekanları cennet olsun. Edebiyat yazarımız Yaşar KEMAL OSMANİYE’de olmasına
rağmen bir canlı yayın yapıldı. O canlı yayın yapılmasında emeği olan, Adana’da
olmamasına rağmen sayın başkanımız Zeydan KARALAR’a teşekkür ediyoruz. Çünkü Yaşar
KEMAL Kültür evini A dan Z ye kadar yeniledi ve orada canlı yayın yapacak duruma getirdi.
Tabiki bu bizim medeni iftiharımız gururumuz Çukurova’nın yiğitlerinden Yaşar Kemal
dünyaca ünlü bir yazar ve edebiyatçıdır. Bununla da övünmekten zevk ve gurur duyuyoruz .
Sebahattin EŞBERT mezarı onun mezarına gitmek onu anmak yad etmek orada 2Yüreğir
kurmak gerçekten yakışmış buradan sayın başkan Fatih Mehmet KOCAİSPİR’e gerçekten
kutluyorum. Sayın başkan yüreğirin imarıyla ilgili işin son noktasına gelindi Büyükşehir
meclisinde gündem dışı teklif verdik biz imarla ilgili teklif vermemize rağmen bu konuyla
ilgili kamu kuru ve kuruluşlarından herhalde izin almak gerekiyormuş ama gündem dışı
verilen Madenlerle ilgili izin almak gerekiyor mu onu bilmiyorum eğer izin almak
gerekiyorsa da sizin imkanlarınız çok farklı çok daha etkili elden takip edilmesinde fayda var.
Bu imar planının uygulamasında herhalde zaman alacaktır diye düşünüyorum. Bunu onun için
yüreğirin biran evel İsmet beyde ifade ettiler kentsel dönüşüm ruhudur gururudur gelişmesi
için en büyük olaydır. Çünkü 2 yüreğir kentsel dönüşüme giripte biran evvel uygulanma
girilmezse yüreğire bizde hiç hizmet vermemiş olacağız diye düşünüyorum bu arada daha
evvelde söylemiştim. Yani sanayi çarşısı Yavuzlar bunlar yüreğirin popülizmi eğer biz
buralara biran evvel önlerini açarsak bu bence Adana yüreğiri uçuracak diye düşünüyorum
.çünkü gözle görülen 3 tane arsa sanayi çarşısı kozan çarşısı ve Yavuzlardaki Sheraton’nın
önü bunları gördüğümüz zaman zaten yüreğirin ilçe olduğunu söylemekle mümkün olmuyor.
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Ama bu değişimin biran evvel yapılması lazım buraya kazma vurulduğu zaman
yüreğir ayrı bir ilçe havasına bürünecek ayrı bir oturum yeri olacaktır. Yüreğirin nehir
yanından geçiyor. Bunlara biran evvel müdahale edersek Yüreğir deki kentsel dönüşüm
kendiliğinden çözülür diye düşünüyorum. Onun için buna biran evvel el atmamız lazım 2.
Hastanenin son durumu nedir ? Bu konularla ilgili meclise bir bilgi verirseniz bizde vatandaşa
sizden aldığımız bilgileri söyleriz. Bu arada muhtarlarımıza da hoş geldiniz diyoruz.
Muhtarlarımız mahallenin mülki amirleridir. Onlara destek çıkmak onlara hizmet vermekte
bizim gururumuz onurumuz gerekir diye düşünüyorum. Ben Mart ayında ki meclisimizin
bizim gururumuz onurumuz olması gerekir diye düşünüyorum. Ben Mart ayında ki
meclisimizin gerçekten Yüreğir hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni yeni projelerle
gündeme gelir ve ortak akıllarda karar alalım 3yüreğir hak ettiği yere gelir diye düşünüyorum
teşekkür ediyorum.
AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU; Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar
öncelikle MART ayı meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aramızda İlçe
Başkanımız Necip Fazıl CENGİZ’e hoş geldin diyoruz, birde muhtarlarımız var,
muhtarlarımıza da hoş geldin diyorum. Değerle arkadaşlar geçen hafta İlçemize bağlı
Alihocalı mahallemizdeki şehitliğe yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum, 54.hükümet
başkanımız Necmettin ERBAKAN hocamızıda ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle
anıyorum. Birde arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Garada şehit düşen askerlerimiz ede Allahtan
rahmet diliyoruz. İdlip’te şehit olan askerlerimizin ölüm yıldönümü onları da buradan
saygıyla anıyorum. Millet Parkı’yla ilgili şu talebimiz var, bizim Naim
SÜLEYMANOĞLU’yla ilgili arkadaşlara oraya, oradaki Özgür mahallesi muhtarımızın talebi
birde konferedasyonun derneklerinin başkanının talebi idi, biz kendi talepleri doğrultusunda
geldik, hareket ettik, bizim Özgür mahallesi talebini gerçekleştirdik. Bizimde sizden şöyle bir
isteğimiz var, eğer uygun görüyorsanız bizde size Büyükşehirde destek oluruz. Biz buraya
Özgür mahallesine de, sizde Büyükşehir olarak daha büyük bir yere verirseniz, bizde
Büyükşehir Meclis Üyelerimiz olarak oraya destek veririz, bunu belirtmek istedim. Birde 28
ŞUBAT millet iradesi ve değerlerimizin hedef alındığı milyonlarca insanın hak ihlaline
uğratıldığı siyasi terimisin karar bir lekesidir, bin yıl sürecek 28 Şubat aziz milletimizin
kararlılığı ve iradesine sahip çıkması ile tasfiye edildi, her nefesi milletine hizmet yoluna
adamış, aşk ile çalışan yorulmamış biz senden öğrendik rabbimize hamdolsun ki kutlu
mücadelede yol arkadaşların olur. Buradan Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı Milletin
Adamı Recep Tayyip ERDOĞAN’ada sağlıklı hayırlı uzun ömürler diliyorum. İyi ki doğdun,
milletin adamı diyoruz. Dedi.
Başkan Bey; Aldığım notlara temas etmek isterim, birincisi İsmet YÜKSEL’e
açıklama anlamında biz tabi esnafın durumu ile ilgili hepimiz hem fikiriz, pandemi ençok
küçük esnafı etkiledi. Bunu üzülerek söylüyorum, umarım normalleşme ile ilgili bir adım
atılır. Böylece en çok etkilenen esnaf kesimide nefes alır. Bilim Kurulu ve Bakanlar
Kurulunun kararlarını takip ediyoruz. Belki bir gün bir açıklama yapılacaktır. İnşallah
bizlerde 3yüreğir’deki kıraathanelere spor kulübümüz üzerinden destek çıkıyoruz. Oraya
müracaat yapan Kıraathanelere destek sunuyoruz. Onlarda da bazı şartları aramak zorundayız,
o şartlar çerçevesinde süreç başladı, müracaat edenler var, ödeme yapılanlar var, o süreç kendi
rayında ilerliyor, onun dışında özellikle Şehit Erkut Akbay mahallesi ile ilgili önemsiyoruz,
tabiki hepimiz değerli arkadaşlar orda arsa bedeli belli olmuştu hatırlarsanız, Bakanlığımızın
yürüttüğü bir süreçti, evet üç farklı fiyat var, en dıştan başlayıp içe doğru 1,300,1100 ve 850 tl
olarak arsa bedeli belirlenmişti, devamında moloz bedeli dediğimiz sürecin tespiti ile ilgili bir
aksama olmuştu, sonra tekrar bu düzeltildi, ölçüm süreci tamamlandı, bitti.
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Şu anda Bakanlık yetkilileri bir değerlendirme sürecindeler. Bu değerlendirme sürecinde hem
muhtesatın bedelinin netleşmesi söz konusu hem de vatandaş görüşmelerine başlayacaklar.
Vatandaşlarımıza konutma talep ettikleri veya paramı talep ettikleri konusunda seçenek
sunularak, O seçenek değerlendirilecek bizim birkaç hafta önce Çevre Bakanlığımızı ziyaret
ettiğimizde konu gündeme geldi. İnşaallah Şehit Erkut Akbay Mahallesinde Kentsel
Dönüşüm süreci vatandaşların ev yahut nakit para talebi toplu netleştikten sonra çok hızlı bir
şekilde yıkım başlayacak ve hızlı bir şekilde de inşaat temeli atılacak ilk etapta (46) dönümlük
bir alanda temel atılıyor hemen arkasından kısa süre içerisinde (104) dönümün tamamında bir
çalışma yapılacak bu vatandaş görüşmelerinden sonra konut sayısı tam olarak netleş ilecek.
İlçelere yardım yapılıyor bunu izin verirseniz ezbere konuşmak istemiyorum. Net bilgi
vereyim. Kısmet olursa Sebahattin EŞBERK bizim kurucu belediye başkanımız Allah Rahmet
eylesin, Yüreğirde belediye başkanlığı yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Sizlerde
meclis üyelerisiniz hepiniz biliyorsunuz. Zor bir ilçemiz var dolayısı ile ben hep söylüyorum.
Taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun ve ben bu konuyu açmayacaktım sizler söylediniz,
mezarı ile daha önce ilgilenilmemiş biz temizlettik, baktık ettik ve bakmaya devam edeceğiz.
Sebahattin EŞBERK Rahmetlinin isminin bir yerde yaşatılması ile ilgili prensipte sıcak
bakıyorum. Siz izin verirseniz isimlerle ilgili bir genel bir çalışma var. Şu tesislerimizde
yavaş yavaş otaya çıksın biraz daha genişletebiliriz.Bu isim konusunun süpekülasyon
edilmesinden hoşlanmıyorum.Bu konuda buna biraz zaman tanımanızı rica ediyorum.
Kısmet olursa NİSAN ayındaki meclis toplantımıza ikinci yılımızı doldurduğumuz
için biz eğer uygun görürseniz yemekli bir toplantı yapalım. Kültür evimizde son gün toplantı
inşallah ve yemekten sonra da iki yılda ne yaptık bizde kendimizi görelim, bir sinevizyon
gösterisi, önümüzdeki üç yıllık hedefimizide kapsayan bir projeksiyonumuzda ortaya
koyalım hep beraber sizlerde katkı sağlarsınız. Yüreğir’de ne yaptı, ne yapılıyor sorularına
daha iyi cevap vermek uygun olur. Bakanlıkla yaptığımız görüşmeler yüreğir’e müjde
sayılacak birkaç husus vardı. 1.si Köprüköyü Kentsel Dönüşüm çok önemli orda ciddi bir
gelişme var Vedat GÜRGEN bey yakında Adana’ya gelecek detayları konuşacaz, orda süreç
başlamak üzere, 2.si Sinan paşa çok olumlu gelişmeler var, Sinan paşa’daki kamulaştırma
süreci için gerekli olan para şuan Bakanlığın kasasında hazır tahsis edilmiş durumda,
Büyükşehir Belediyesi Hukuk Birimi davaları yürütüyor, davalar bittikçe o para aktarılıyor,
imar planları yapıldı, Büyükşehir’e gönderildi, burdaki yol biraz değişiyor, onlar inceliyor,
biz protokolümüzü imzaladık, Mayıs ayında proje ihalesine çıkıyorlar. Yaklaşık (450)
konutluk bir proje hemen ondan sonra yıkım başlayacak inşallah bu şeref onur hepimize
yakışır, diye dönüşüyorum. Sinan paşa sonunda inşallah böylece bu yıl içerisinde nihayete
erer. 3.üncüsü konu Hilton ve Köylü garajı, Kozan Çarşısı, Karşıyaka Sanayi Sitesi bölgesi
1/5000 planlarla yüksek yoğunluklu olarak işlendi daha önce orası riskli alan olarak ilan
edilmiş, mahkeme kararıyla iptal edildi. Bu konuda Büyükşehirle yakın çalışma içerisindeyiz,
her hangi bir görüş ayrılığımız yok mutabıkız, orayı özel sektör eliyle dönüştüreceğiz. Çünkü
orası Adana’nın merkezi özel sektörün işini rahatlatacağız biz görüşmelerimizi yapa caz. 5
milyon hibe, 10 milyon proje kredisi yapmak için açık ihaleye çıkacaz. Orda böyle bir
gelişme var, proje çıkan rakamlar ortaya çıksın.
İYİ Parti Grup Sözcüsü Recai MERCİMEK; Sayın Başkan bu arada ozaman 28
ŞUBAT’da İçişleri Bakanı olan şuan genel başkanımız Meral AKŞENER hanımefendinin
hakkınıda inkar etmemek lazım, ozamanda dik durdu
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Gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU; 02.03.2021 tarihli
gündeme 4. Madde olarak Çöp Toplama Aracı Şartlı Nakdi Yardım Talebi ile ilgili (Makine

İkmal Bakım Onarım Md., 5.madde olarak Halı Saha İsmi ile ilgili Tesisler Md.) dosyalarının
alınmasını teklif etti. Teklifler oybirliği ile kabul edildi.
G Ü N D E M;
Gündemin 1.maddesini oluşturan; Meclis Kararı Alınması ile ilgili Başkanlığın 01.03.2021
gün ve 65 sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.02.2021 gün ve 88 sayılı yazısı
okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Plan Bütçe-Tarife ile Kanunlar
Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 2.maddesini oluşturan; Proje Hesabının Haczedilmemesi ile ilgili Başkanlığın
01.03.2021 gün ve 66 sayılı yazısı ekinde gelen Dış İlişkiler Müdürlüğünün 23.02.2021 gün ve 5510
sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar
verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 02.03.2021 günü, Saat; 16.00’da
toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.

OTURUM SONU: 16.00’da

Fatih Mehmet KOCAİSPİR
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı

Mehmet Murat KILINÇ
Meclis Katibi
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Bihter EŞELİOĞLU
Meclis Katibi
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Belediye Meclisinin 02 MART 2021 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, Ruchan 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 01.03.2021 günlü meclis tutanak özetinin
yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Gündeme geçilmeden önce CHP Meclis Üyesi Mehmet Bülent VATANSEVER; Değerli
meclis üyeleri geçen hafta Güzel Evler mahallesinde derede üç yaşında bir çocuk düşüyor ufak bir
köprü var oradan tesadüfen kurtuluyor. Bu şehir merkezine en fazla 2 kilometre ilerimizde DSİ ve
Yüreğir Belediyesi’ne dilekçe verdikleri halde hiçbir sonuç alamamış ama orada yerleşim yeri olduğu
için bizden talepleri var en azından Yüreğir Belediyesi olarak orayı ya tel ile çevirelim ya da DSİ’den
destek alalım en azından oradaki vatandaşlarımız çocuklarımız boğulmasın o yüzden hepinize
teşekkür ediyorum. Ama geçen hafta çocuk tesadüfen kurtuluyor bununla ilgili muhtarımız da dilekçe
vermiş DSİ ’yede dilekçe vermiş En azından o yerleşim yerinde bir çevre bilirsek vatandaşla bunu
Facebook’ta paylaşmış sosyal medyada paylaşmış ben tesadüfen gördüm bunu ileteceğimi söylesin
artık başkanlığımızda DSİ’yi bunu bildirirsek sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ayhan BENLİCE; Sayın Başkanım Meclis Üyesi
Arkadaşlar hoş geldiniz gençlik kolları başkanı Hoş geldiniz diyorum. Tabi Yüreğir olsun veya
Adana’da herhangi bir vatandaşımızın biz bunun bile kanamasını istemeyiz ancak her şey hukuk
çerçevesinde oluyor. Hatta bazı yerleşim yerlerinden bizden taleplerde olduğu için biz artık biliyoruz
tabi Biz yapmak istiyoruz ama önümüzde hukuk geliyor diyor ki Siz burada yetkili değilsiniz görevli
değilsiniz yapamazsınız Burada da özellikle dediğiniz yerlerde müdahil oluruz ödeme talimat da
veririz ama DSİ’nin yetkisi alanında görev onun görevi önce onu söyleyeyim ama siyasetten gündeme
taşırız sizden iştiramım sizde gündeme taşıyın bizde gündeme taşıyalım el birliği ile bu işi yapalım
zaten bu hava burada var bu şekilde çalışıyoruz bunları hızlı şekilde bize iletirseniz meclise de gerek
yok gelin bizzat benim yanıma gelebilirsiniz veya Orhan başkanın yanına Mehmet Gildir başkanın
yanına da gelebilirsiniz onu yapalım Çünkü bunu yapmadığınız zaman siz önlemde de alsanız önlem
aldığınız için de siz müştereken ve Müteselsilen Sorumlu oluyorsunuz. Allah korusun bir şey
olduğunda yani tel de çekseniz oraya çekemezsiniz. Bundan dolayıda ceza alıyorsunuz. Bununla ilgili
davalarda var zaten ikincisi vatandaşımızın evi yanmış benim bundan Haberim yok bizim zaten Aslı
görevlerimizden biridir dilekçe vermiş mi bilmiyorum ama bu süren dilekçe versin yanıma da mutlaka
gelsin bizim komisyonumuz var hızlı bir şekilde evinin tadilatından tutup eğer kendisini aitse Ev
eşyaları ne kadar verilir Mebla var zaten orada bizi alıp yapıyoruz teşekkür ederim.

1/2

G Ü N D E M;
Gündemin 1.maddesini oluşturan; İş Makinesinin Kamu Hizmetlerine Tahsisi ile ilgili
Başkanlığın 02.03.2021 gün ve 68 sayılı yazısı ekinde gelen Makine İkmal Bakım Onarım
Müdürlüğünün 23.02.2021 gün ve 217 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin
aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 2.maddesini oluşturan; Çöp Kamyonunun Kamu Hizmetlerine Tahsisi ile ilgili
Başkanlığın 02.03.2021 gün ve 69 sayılı yazısı ekinde gelen Makine İkmal Bakım Onarım
Müdürlüğünün 23.02.2021 gün ve 216 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin
aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 3.maddesini oluşturan; 2021 Yılı 11 Adet Taşınmaz Satış ile ilgili Başkanlığın
02.03.2021 gün ve 70 sayılı yazısı ekinde gelen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.02.2021 gün ve
210 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar
verildi.
Gündemin 4.maddesini oluşturan; Çöp Toplama Aracı Şartlı Nakdi Yardım Talebi ile ilgili
Başkanlığın 02.03.2021 gün ve 71 sayılı yazısı ekinde gelen Makine İkmal Bakım Onarım
Müdürlüğünün 01.03.2021 gün ve 251 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin
aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 5.maddesini oluşturan; Halı Saha İsmi ile ilgili Başkanlığın 02.03.2021 gün ve
72 sayılı yazısı ekinde gelen Tesisler Müdürlüğünün 01.03. 2021 gün ve 25 sayılı yazısı okundu,
görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar -Deprem ve Doğal AfetlerKentsel 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 03.03.2021 günü, Saat; 16.00’da
toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.

OTURUM SONU: 15.20’de

Aslıhan YAVUZ
Meclis Başkanı
Meclis 1.Başkanvekili

Mehmet Murat KILINÇ
Meclis Katibi
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: Belediye Meclisinin 03 MART 2021 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, Ruchan 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 02.03.2021 günlü meclis tutanak özetinin
yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Gündeme geçilmeden önce CHP Grup Sözcüsü İsmet YÜKSEL; Sayın Başkan çok değerli
meclis üyesi arkadaşlar, bugün geçen ay meclisimizde gündeme gelen ihmal denmi bilmiyoruz ama
kaynaklanan bir yolsuzluk olayı ile ilgili kamuoyunun biraz daha aydınlatılması gerek diye
düşünüyorum, bazı meclis üyesi arkadaşlarımızda bu konuda bu açıklamadan dolayı tatmin olmuş
değiller. Bu konuyla ilgili hem yüreğiri rahatlatacak birkaç önerimiz olacak Yüreğir olarak, Yüreğir
olarak hepimizin bu işin üstesinden gelmemiz gerekiyor, üzerine gitmemiz gerekiyor, değerli
arkadaşlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Geçen meclis döneminde Sayın Başkanımızın bizlere özet bilgilendirme yaptığı, mali
hizmetler biriminde meydana gelen ve Belediyemizi 800 bin TL. zarara uğratan yolsuzluk olayı ile
alakalı, hem belediye meclisimize hem de komu oyuna yeterli açıklama yapılmamıştır. Bu konunun
tüm yönleri ile araştırılması, meclisimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi talebimizi geçen ay sözlü
olarak iletmiştik. Geçtiğimiz süre içinde bu konu ile alakalı tatmin edici bir açıklama yapılmadığını ve
sorumluluğu olan kişiler hakkında şeffaf bir soruşturma sürecinin işletilmediğini üzülerek
görmekteyiz. Bu nedenle CHP Grubu olarak cevap aradığımız 4 soruyu bilgilerinize sunar, Belediye
Başkanımız tarafından cevaplanmasını rica ederiz.
1-Ömür SEVİNÇ 2008 yılında Havutlu Belediyesinde usulsüzlükten soruşturma geçirmiş
hatta tutuklanmıştır. Böylesine birinin yaptığı işlemlerin, imzaya gönderdiği evrakların daha sıkı
kontrol edilmesi gerekmez miydi? Bu kontrol görevi kime ve kimlere aittir? Ömür SEVİNÇ’in bağlı
olduğu idareciler hakkında gerekli soruşturma yapılmış mıdır?
2-Belediyedeki sistem değişikliğinden sonra tespit edildiği belirtilen “Ömür SEVİNÇ
yolsuzluk olayından” sonra kurulan inceleme komisyonunda bizzat ilgili birimde yetkili imza sahibi
olan kişilerin görev alması doğru mudur?
3-32 yıllık köklü bir kurum olan Yüreğir Belediyesinde böylesine büyük çaplı bir yolsuzluk
olayı sistem değişikliği ile mi gün yüzüne çıkmıştır.
4-Şayet bu sistem değişikliği olmasaydı bu vurgun yıllarca devamı edecekti?
CHP Grubu olarak, soruşturmanın tüm yetkili imza sahiplerini içerir şekilde, iç denetim
birimince şeffaf şekilde yürütülmesini ve kamu oyunun bilgilendirilmesini öneriyoruz. Biz CHP olarak
müdahil olmak istiyoruz. Dedi.
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Başkan Yardımcısı Murat Ayhan BENLİCE; Sayın başkan meclis üyesi Arkadaşlarım
tatbiki her biriniz toplumun avukatısınız. Temsilcisiniz her türlü soruyu burada sorabilirsiniz ancak
öncelikle şunu iştiram edim ki tamamı ile hakiki olan bir hususta CHP meclis gurubu olarak da
hukukçu bir arkadaştan görüş almanızı istirham ediyorum. Bu soruların biraz hukuk dili ile
söylemeyim afaki kulaktan dolma Sadece sosyal medyadan gelen eleştirilerde sorulması bana uygun
değil eğer ki mecliste ben biliyorum yani avukat arkadaşlarımın içerisinde CHP’nin içerisinde çok
kaliteli Yetkin işin uzmanı avukat arkadaşlarımız var.Bunun Adliyeye sirayet ettiğini adliyede
savcılığın ciddi bir şekilde araştırdığını Dosyayı inceleyebileceklerini bizim suç duyurusunda tek bir
kişiyi değil tek kişinin dışında tespit edilecek tüm kişilerin de savcılık tarafından araştırılmasını
istediğimizi ve bunun hakkında da gerekli işlemin yapılması gerektiğini söylediğimizi göreceksiniz
arkadaşlar. Kimse burada kollanmıyor şeffaflık var ancak yeterli araştırma olmaz ise Araştırma bilgi
eksik olduğu zaman da doğal olarak iletişim kopukluğu iletişim kopukluğundan da karşılıklı
suçlamalara da gidebilir. Aynı şekilde ben de isterim ki burada Yüreğir Belediyesi'nin kendi bütçesin
de bir kuruşun Heba olmasını istemem genel tabirle tüyü bitmemiş yetimlerin burada hakkı var meclis
üyesi olarak uygun bir bilgi aldıktan sonra işin uzmanlarına soruları bu şekilde sorulmasını ben şahsen
isterim. Gerekirse bir hukukçu olarak ve başkan yardımcısı olarak yanıma getirilmesi sorulması belge
ve doküman istemiyorsa vermek Tabii ki benim en doğal görevim bunları verebilirim bu
arkadaşlarımızı ne hikmettir ki nedense birden hukukçuları çoğaldı avukatları çoğaldı Arkadaşım
madem sen suç işlemedim diyorsan da niye gelip burada ifade veremiyorsun ifade vermekten kaçan
bir arkadaşım bu kadar çok canı gönülden hukukçuların çıkmasıda beni şaşırtıyor. Gel o zaman deki
ben suçsuzum kardeşim ki inkâr etsin. Buna gelmeyen bir arkadaş biz burada savunup duruyoruz
Murat Ayhan BENLİCE zimmetine para geçirdin dese yeri göğü inletiriz en doğal hakkın ya belediye
gelip Tenezzül etmiyor ya devlet memuru nasıl tenezzül etmezsin sen ya İta amiri olarak çağırıyoruz
Coşkun bey soruşturmayı yapıyor gel gelmiyor. Niye sadece bu soruya cevap verilirse niye en doğal
bir durumdur yani kim olursa olsun hangi partiden olursa olsun bunu düşünmek lazım defalarca
çağırıyoruz Telefonla ulaşıyor ilgili müdür arkadaş da ulaşıyor soruşturma yapan arkadaş ulaşıyor
gelmiyor. Lütfen suç duyurusunda bakın biz kişi olarak o çıktığı için bu böyledir. Kim varise gidip
bakabilirsiniz suç duyurusu dilekçemize bununla ilgili kim varise var biz demesek bile resen zaten
bunu savcılık yapıyor. Şunu demiyor ey Yüreğir belediyesi sen bana bir isim verdin veya beş isim
verdin ben beşten birini alıyorum demiyor kendisi ne isterse yapıyor çünkü o bağımsızdır. Beklide
bana da gel diyecek sen burada şunları şunları eksik yapmışsın sende işin içerisindesin diyebilir.
Delilleri varsa getirir koyar biz kişi bu arkadaşımıza suçludur demiyoruz. Ama kafamızda soru işareti
kalıyor neden bir hüküm verilmedi çünkü hüküm verilmeden ben bu arkadaşa suçludur demiyorum.
Ama emareler var. Gel kardeşim burada bu iddialar var iddialara cevap ver diyoruz gelmiyor. Bir
hukukçu olarak bir insan olarak da diyorum ki niye gelmiyor soru işareti kalıyor. Biz bu arkadaş
suçludur demiyoruz İsmet bey o yüzden bu tür hususlarda gündem maddeleri çok farklı ama bir
arkadaşı farklı bir arkadaşta var bakın isim olarak söyleyeyim arkadaşımız hafta sonu çıkıyor sarhoş
olarak çıkıyor kaza yapıyor üç tane kaza bir polis arabasına çarpıyor polise de mukavemet gösteriyor.
Ne yapim yani şimdi şunun bunu tanıdığı var diye üstünümü örte cem kim yanlış yapıyorsa cezasını en
ağır şekilde çeker. Kanun ne diyorsa odur arkadaş kimse kanunun üstünde değil kanun bakar yapar
eder bu şekilde adliyeye sirayet etmiş bir olayda biz meclis üyeleri olarak ben hukukçu dahi olsam çok
fazla yorum yapamam sadece kendime has bir düşüncem vardır. Bakın onu paylaşabilirim o ayrı bir
konu ama bu kişi Çoluk çocuğu vardır akrabası var tanıdığı var suçludur demiyorum Sadece emareler
var işaretler var gel buraya savunmanı yap bana ne bundan çekiniyor bizler kalkıp onu savunuyoruz
tatbiki şeffaf olalım her aşamasına git hukuk müşavirine gidin hukuk müşaviri size detaylı bilgi versin
dilekçe örneğini de versin sıkıntı yok savcılığa gidin herhangi bir avukat arkadaşımız gidip dosyayı
inceleyebilir. Vekaleti olmasa bile incelesin ne yapıldı ne yazıldı ne eksik var onlarda görür Teşekkür
ederim
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Başkan Yardımsı Orhan TOSUN; Sayın başkan Çok değerli meclis üyesi arkadaşlarımız
şimdi ben aslında cevap verme formatında çıkmak istemiyorum ama İsmet abi ısırarak ilgili kişilerle
ve saire sorumlu bilimler deyince İster istemez bize bağlı olan birimler de Mali Hizmetler birim olarak
bize bağlı olan birimlerden biri olduğu için kısa bir bilgilendirme yapmak istiyor aydınlatmaya çalıştık
Ama başarılı olamadı herhalde Bizde alakalı kurumunun olarak geçen hafta geçen hafta veya Ondan
önceki bir komisyon kurulumunda siz de varsınız Mali Hizmetler olması da bizzat Müdür Bey beni
aradı Başkan dedi böyle böyle komisyon şeklinde geleceklermiş Ben de Müdürüm bundan bilmiyorum
bizzat talimatı verdim dedim ki bilgi belge ne varsa bununla alakalı her şeyi detaylı bir şekilde dedim
ilgili komisyona sunun şimdi yanlış anlamayın yani bu işin içindeki olacak bir kişi bu evrakı böyle
dökmez biz bütün belgeleri zaten sunuyoruz. Bir ikincisi hukukçu arkadaşlarımız daha iyi bilir bunla
alakalı soruşturma oluşturma yetkilisi belediye değildir belediye zaten soruşturma ile birlikte savcılığa
göndermek için bunu yapıyor bu konuyu savcılığın incelemesi için savcılığa verir bu bizim işimiz
değildir. Hukuku biz belirleyemeyiz hukuk verir dolayısıyla biz gidiyoruz yani yanlış anlamayın yani
diğer Belediyelerde bazı belediyelerimiz de var yakın bunlardan oluşan bir durumda hiçbir zaman bir
kelime konuşuyor muyuz hukuki süreç başlatılan sonra belediyelerimiz var Biz bunlarla alakalı hiçbir
kelime ettik mi yok çünkü burada Adalet yerini bulması babında hukukçular çalışıyor hukuk ne derse
buna saygı duyuyoruz. Yani bütün bilgi belgeleri hukuk verdik bunları sunduk bunlar yapılabiliyor
kamuda özel sektörde de bunlar başımıza geliyor burda da başımıza gelebiliyor ama bunla alakalı ben
şahsım adına söyleyim ozaman ucu nereye dayanırsa dayansın biz bunun arkasına gidecez, bu
kesinlikle olacak savcılık desin ki mali hizmetlerden şuda yeter ki adalet yerini bulsun emin olun
İsmet bey sizden fazla ben istiyorum ha bununla alakalı belki bizim bilgilendirmede eksiğimiz olmuş
olabilir ben tekrardan hangi konuyu hangi belgeyi istiyorsanız yanınızda götürmek değil araştırmak
kaydıyla ama ilgili belgeyi ilgili avukatlarınız varsa Savcı Bey'den bizzat lütfen istesinler sizden rica
ediyorum konuya müdahil olsun dolayısıyla ortadaki şeffaflık ön plana çıkar bizde rahat ederiz sizde
rahat edersiniz. Bununla alakalı bilgi belge konusunda eksik veya öğrenmek istediğiniz ne varsa bizzat
ben sizi odamda ağırlayarak bu bilgi ve belgeleri sizinle paylaşmaktan mutlu olurum. Dolayısıyla
gerekli bilgi ve belgelerin kamuoyu ile paylaşılması şu an için soruşturmanın sel ayeti açısından uygun
değildir. Sizin kamuoyu ile paylaşmak istediğiniz şey yürütülen hukuki soruşturmada olmaz bunu
yapacak olan merci bellidir. Dolayısıyla biz bu konuda kendi insaniyetimiz le paylaşamayız sonuçta
O kişiyi de düşünüyoruz murat başkanım ne dedi daha kafamda soru işaretleri var ben burda yazılı
belgelerinde paylaşabilirim kişi ile alakalı görsel belgeleri de paylaşabilirim ama sırf kamu oyunu
aydınlatacağız diye ya bu insanında çocukları var ya o insanında ailesi var hüküm giymemiş bir
kişinin üzerinde böyle bir itibarı yaratmak ilk başta bize insan olarak bize yakışmaz dolaysıyla hukuk
konusunda soruşturma sonuçlanır ondan sonra ben gelirim bu konuda size hem görsel belgeleri ile
hem yazılı belge ile ilgili delilleri bizzat sunarım. Teşekkür ederim.
G Ü N D E M;
Gündem maddesini oluşturan; Mimari Estetik Komisyon Çalışma Yönetmeliği ile ilgili
Başkanlığın 03.03.2021 gün ve 73 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar- 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 04.03.2021 günü, Saat; 16.00’da
toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU: 16.45’de

Aslıhan YAVUZ
Meclis Başkanı
Meclis 1.Başkanvekili

Mehmet Murat KILINÇ
Meclis Katibi
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Bihter EŞELİOĞLU
Meclis Katibi

T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT
TUTANAK ÖZETİ
TOPLANTI TARİHİ
:04.03.2021
TOPLANTI GÜN VE SAAT
:PERŞEMBE 16.00'de
KATILANLAR
: 37
KATILMAYANLAR
: MAZERETLİ
: Belediye Meclisinin 04 MART 2021 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, Ruchan 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 03.03.2021 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 Meclis Kararı Komisyon Raporunu, 3.madde olarak Yenileme
Çalışmaları(Kütüklü)mah. ile ilgili İmar ve Şehircilik Md. dosyalarının alınmasını teklif etti. Teklifler
oybirliği ile kabul edildi.
G Ü N D E M;
Gündemin 1.maddesini oluşturan; Çocuk Parkının İsminin Değiştirilmesi ile ilgili
Başkanlığın 04.03.2021 gün ve 75 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.
Gündemin 2.maddesini oluşturan; Meclis Kararı Alınması ile ilgili Başkanlığın 04.03.2021
gün ve 76 sayılı yazısı ekinde gelen Plan Bütçe-Tarife ile Kanunlar komisyonları raporu okundu,
görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 3.maddesini oluşturan; Yenileme Çalışmaları(Kütüklü) Mahallesi ile ilgili
Başkanlığın 04.03.2021 gün ve 78 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
03.03.2021 gün ve 6468 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 05.03.2021 günü, Saat; 11.00’de
toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU: 16.20’de

Aslıhan YAVUZ
Meclis Başkanı
Meclis 1.Başkanvekili

Mehmet Murat KILINÇ
Meclis Katibi

Bihter EŞELİOĞLU
Meclis Katibi

T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT
TUTANAK ÖZETİ
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI GÜN VE SAAT
KATILANLAR
KATILMAYANLAR
MAZERETLİ

:05.03.2021
:CUMA 11.00'de
: 37
: : -

Belediye Meclisinin 05 MART 2021 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, Ruchan 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 04.03.2021 günlü meclis tutanak özetinin
yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Gündeme geçilmeden önce CHP Grup Sözcüsü İsmet YÜKSEL; Bugün de yine
Türkiye’yi sarsan içinde Generallerinde bulunduğu bir Askeri Helikopterin düştüğünü dün
öğrenmiş bulunuyoruz yani bunu üzüntü ile karşılıyoruz ulusumuzun Türk Silahlı
Kuvvetlerinin başı sağ olsun diyorum inşallah bundan sonra bu tür olaylarla karşılaşmayız
yeni teknolojilerin kullanılması gerekir Generaller rastgele helikopterlere binmemesi gerekir
çok acil durum vardır bunları eleştiri anlamında söylemiyorum ama dosta ve düşmana karşı
dikkatli olmamız gerekiyor. Hepimizin başı sağ olsun cumanızda ayrıca kutluyorum bu gün
hayırlara vesile olur İnşallah dedi.
AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU; Toplantımızın hayırlara vesile olmasını
diliyorum arkadaşlar dün maalesef üzücü bir olay yaşadık Bitlis’ten Tatvan’a giderken kırsal
alanda düşen helikopterde şehit olan askerlerimize Allahtan rahmet yaralı arkadaşlarımıza da
acil şifalar diliyorum milletimizin başı sağ olsun diyorum arkadaşlar teşekkür ederim.
İYİ Parti Grup Sözcüsü Recai MERCİMEK; Değerli arkadaşlarım tabi
arkadaşlarımız da ifade ettiler şehitlerimiz var Allahtan rahmet diliyoruz tabi yüreğimizde kan
ağlıyor düşünecek bir şey yok söyleyecek bir şey yok ateş düştüğü yeri yakıyor Allahtan
rahmet diliyoruz yakınlarında başsağlığı diliyoruz tabi bunun arkasında bunu söylemek biraz
şey olur ama 8 Marta kadınlarımızın kutlanacak günleri var 8 Mart kadılar Gününü de emek
veren alın teri döken hayata tutunmaya çalışan tüm kadınlarımızın kadılar gününü de
kutluyorum çok saygılar sunuyorum.
CHP Meclis Üyesi Suzan YİĞİT; Bende meclis üyesi ve basın mensubu arkadaşları
saygıyla selamlıyorum kaza sonucu şehit olan arkadaşların ailelerine baş sağlığı diliyorum
biliyorsunuz ki önümüzdeki hafta 8 Mart Kadınlar günü kadınlar gününün tarifesine
baktığınızda eşit bir yaşam koşulu çalışma koşulları için direnen kadınlar ne yazık ki
fabrikada fabrikanın kilitlenmesi sonucu ve içerde yangın çıkması sonucu feci bir şekilde
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29 kadın arkadaşımız can vermiştir. Kadınlar ne yazık ki toplumda hak ettiği değeri
alamıyor göremiyor ama bunun için kadınlar her alanda işte evde erkeklere karşı mücadele
vermekten vazgeçmiyor kadınlar ne yazık ki en sevdiği erkekler tarafından bacısı oğlu kardeşi
sevgilisi tarafından ölümlere maruz kalıyor 2020 yılına baktığımızda 300 kadın cinayeti
işlenmiş öldürülen kadınlar adana da öldürülen kadınlara baktığımızda Türkan SARIKAYA
28 yaşında genç bir kadın Adana’da saplantılı bir erkek tarafından öldürüldü aldığı bu
darbelerden sonra katilin kardeşi ve kuzeni tarafından Türkan’ın kuzeninin kapısının önüne
bırakıldı Türkan sevdiği erkek tarafından sözlüydü hiç tanımadığı bir erkek tarafından
katledildi bu kadının kaderi olmamalı olmayacakta bunun için her türlü mücadele her alanda
verecek kadınlar. Şehriban ELMAS, Tuba KELEŞ Burcu ÇİFTCİ, Melike DEMİRCİ Sevda
ÇOPUR, Hülya GÜLLÜCE ve daha nice kadınlar bunlar sadece Adana da öldürülen kadınlar
bu yüzden İstanbul Sözleşmesinin uygulanması gerekiyor biz kadınlar özellikle bunun
mücadelesini vermeliyiz öldürülen kadıları kendimize ders edilmeliyiz ders edinmezsek daha
nice kadınlar erkek tarafından erkek zihniyeti tarafından öldürülmeye mahkum kalırlar
kadının öncelikle ekonomik özgürlüğünü kazanması için kadına eşit bir şekilde nasıl erkekler
burda çoğunlukta çoğunluğa baktığımızda her yerde erkek bunun önünü erkeklerce açması
lazım bunun mücadelesini çünkü kadınlar verir buna lüks olarak bakmamamız lazım çünkü
kadın erkeklerle nasıl bu sıralarda oturuyorsa kadılarında yeri olması lazım bunun eşit bir
şekilde olması lazım erkeğin girdiği her yerde kadınında yeri olması lazım kadın Anne eş
evde olacak her şeye bi mevki veriliyorsa kadına dışarı da masada aynı tavırla yaklaşmıyoruz
ne yazık ki kadının kimliğine bakıldığı bilinse sahip çıkan kadınlar mücadelesine direniş ruhu
kazanacaktır hepinizi saygı ile selamlıyorum. dedi.
Gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU; Bugünkü gündeme
2.madde olarak Ulubatlı Hasan Mah. Kapalı Spor Salonu Yapımı Protokolü için Yetki Verilmesi ile
ilgili Emlak ve İstimlak Md. dosyasının alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.
G Ü N D E M;
Gündemin 1.maddesini oluşturan; Yenileme Çalışmaları (Çağırkanlı) ile ilgili Başkanlığın
04.03.2021 gün ve 77 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar ile Kanunlar Komisyonları
Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile
karar verildi.
Gündemin 2.maddesini oluşturan; Ulubatlı Hasan Mah. Kapalı Spor Salonu Yapımı
Protokolü için Yetki Verilmesi ile ilgili Başkanlığın 05.03.2021 gün ve 79 sayılı yazısı ekinde gelen
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04.03.2021 gün ve 258 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve
teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 01.04.2021 günü, Saat; 16.00’da
toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU: 11.40’da

Aslıhan YAVUZ
Meclis Başkanı
Meclis 1.Başkanvekili

Mehmet Murat KILINÇ
Meclis Katibi
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Selahittin KILIÇ
Meclis Katibi

