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Belediye Meclisinin 01 HAZİRAN 2021 SALI 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 24.05.2021 günlü meclis tutanak özetinin yapılan
oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Gündeme geçilmeden önce İYİ Parti Grup Sözcüsü Recai MERCİMEK; Sayın Başkan
çok değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Haziran ayı olan
Meclisimizin Yüreğir’e ve Adana’mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Arkadaşlarım
Pandemi olayı yavaş yavaş inşallah azalıyor. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi kafeler,
kahveler ve yıllardan beri işkence çeken esnafımız inşallah bundan sonra rahata kavuşacaktır.
Sokağa çıkma yasağı saatlerinin birer saat uzatılması esnafımıza büyük bir özgüven getirecek ve
bu durgunluktan esnafımızı kurtaracaktır diye düşünüyorum. İnşallah bu beladan da en kısa
zamanda bütün dünya özellikle de Ülkemiz kurtulur diye temenni ediyoruz.
Sayın Başkanım Devlet Hastanesi ile ilgili Sonuç ne oldu en son hangi safhada halk bizlere
sorup duruyor. E-5 in güneyinden Şehir Hastanesine gitmek için en az 100-150 ₺ civarında
otomobil ücreti ödeyen hastalarımız var, dolayısıyla son derece zorlanmalar devam ediyor, bu
hastane olayına da el atarsanız ve hangi pozisyonda olduğunu bizi bilgilendirirseniz memnun
oluruz, halkımıza bu şekilde anlatırız. İkincisi sokak iyileştirme olayını bir sokağı söylemiştik, halk
devamlı sorup duruyor Geçen toplantıda söylemiştiniz bir sokaktan bahsedilmişti ama tarih olarak
hangi tarihe denk gelebilir veya ne zaman başlayabiliriz, oradaki halkımız sordu bir bilgi alırsak
onlara da rahatlıkla cevap veririz diye düşünüyorum. Geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanımız
Sayın Zeydan KARALAR Mimarlar Odasını Şehir Plancılarını ve Mühendisler odasını topladı. 25
binlik ölçekli haritaların iptal edildiğini gündeme getirdi. 20-25 kişilik bir kuruldu, grup sözcülerini
çağırdı bizde müdahil olduk, neticesinde de herkes söz aldı, biz de söz aldık tabi biz de Fatih Bey’in
5 binlik olayında bütün Yüreğir’i ele aldığını dolayısıyla Yüreğir’inde sonuca yaklaştığını Kurum
ve Kuruluşlardan elden takip ettirildiği söylendi.Bu desteği de bize veren sayın Büyükşehir
Belediye Başkanımıza’da özellikle teşekkür ediyoruz. Yüreğir Belediye Başkanımız Sayın Fatih
Mehmet KOCAİSPİR’e çok teşekkür ediyoruz. 50 yıllık sorunun ağır basması ve üstünde durması
neticesinde inşallah Sinanpaşa artık kentsel dönüşüm olayını ortadan kaldırmış olacak. Çünkü %90
civarında anlaşmalar var, %10’u kaldı galiba eğer yanılmıyorsam. Bu yüzde onluk dilim de bir iki
ay İçerisinde çözüme kavuşur diye düşünüyorum. İlk kazmayı atmakta son derece önemli, başlamak
bitirmenin yarısı derler.
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Onun için 50 yıllık bir olay bir anda çözülüyor, çözüme kavuşturuluyor ben buradan
Büyükşehir belediye başkanımız Sayın Zeydan KARALAR ve yürekli Belediye Başkanımız Sayın
Fatih KOCAİSPİR‘e çok teşekkür ediyorum: Bu arada Kozan Çarşısı esnafımızda toplu isteği
oldu.Sayın Zeydan Karalar da bir araya gelelim bir toplantı yapalım diye bir öneriler olmuştu. Sizin
bilginiz dahilinde Sayın Başkan onu da bir an evvel yaparsak, Kozan Çarşısı esnafımız hem
dertlerinden hem oradaki mütahitlerin bir an evvel işe girmesini sağlayacak şekilde işlemler
yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü Zeydan başkan da bunun üzerinde hakikaten duruyor sizin de
özellikle durduğunuzu kendisi de zikr ediyor biz de söylüyoruz ve üzerinde duruyoruz. Neden 50
yıllık bir mazi çözüme kavuşmamış ama inşallah bundan sonra kavuşur diye düşünüyoruz. 25 binlik
ortadan kalkınca orada tabi herkes bir şey söyledi. Zeydan başkan da oradan dedi ki; Bundan sonra
ilçelerin belediye başkanları ve yanında getirecekleri iki üç kişi ile biz de bir toplantı yapacağız
sonra belediye başkanları bir grup oluşturdularsa o gruba belediye meclis üyelerinden dahil
edecekleri kimseler varsa derdini gelip anlatacaktır ve o şekilde çözüm buluruz diye, ifadelerde
bulundular, biz de teşekkür ettik. Ben de orada her ikinize de teşekkür konuşması yaptım tabi bizim
olayımız Adana olmasına rağmen özellikle Yüreğirle ilgili konuştuğumuz biraz önce söyledigim
gibi 50 yıllık olaylar inşallah bunları çözüme kavuşturursak, Yüreğir de bir iz bırakırız diye
düşünüyorum, Ben tekrardan toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum İsmet beye de
teşekkür ediyorum tabi buranın en büyük amiri Sayın Fatih Mehmet KOCAİSPİR’ede özellikle
teşekkür ederim hepinize saygılar sunuyorum.
AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU; Sayın başkan değerli arkadaşlar haziran ayı
meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk demokrasi tarihinde kara bir leke
olarak yerini alan 27 Mayıs darbesini 61. Yılında darbeciler tarafından idam edilen merhum 2Adnan
Menderes ve arkadaşlarını saygı minnetle Rahmetle yâd ediyorum. Ortak kültür ve ortak tarihi ile
Ulusal ve duygusal dostluk ilişkisine, dayandığı kardeş ülke Azerbayca’nın yüz üçüncü kuruluş
yıldönümünü kutluyorum. Tarihi istikamet verip çağ açıp, çağ kapatan İstanbul’un Feti’nin 568.
Yılı da kutlu olsun. Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum teşekkür
ediyorum.
MHP Grup Sözcüsü Ruchan İLVAN; Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım
hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Çok önemli bir sektörden bahsetmek istiyorum. Adana ve
Türkiye için çok önemli bir sektörden bahsetmek istiyorum. Plastik ve geri dönüşüm sektörü,
Neden çok önemli plastik ve geri dönüşüm sektörü dünyada altıncıyız. Avrupa ve Almanya dan
sonra ikinciyiz. 33 milyar dolarlık bir ciro sahip ve 5 milyar dolarlık direk ihracat yapıyoruz 10
milyon ton da üretim yapıyoruz yani şu an yaklaşık üç yıllık 2018 2019- 2020 tarihlerinde ülkeye en
fazla döviz kazandıran, ekonomiye en fazla katkı sağlayan, bir sektör maalesef çok kısa bir süre
içerisinde yaklaşık bir aylık süre içerisinde resmî gazete de atık ithalatı, hurda atık ithalatının
yasaklanması söz konusu oldu. Hurda atık ithalatının yasaklanması başlangıçta Adana’ya da çok
büyük bir set çekmiştir.Çünkü Adana Türkiye’de plastik sektörü açısından ülke ekonomisine en
fazla katkı sağlayan, hem üretim bazında, hem de istihdam bazında, ikinci büyük bir şehir plastik
sektörü, çok geniş bir sektör. Adana’da çoğunlukla plastik sektörü ortanca Sanayi Bölgesi’nde,
Metal Sanayi Sitesi nde 50’ye yakın firma, Yüreğir bölgesinde var.
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3572 sayılı GSM mevzuatı gereği birinci sınıf konumunda birinci sınıf konumunda olduğu
için bağlı bulunduğumuz ilçe ve ilçeden ruhsat alınmadığı, Otokontrolların tamamı büyükşehirden
yapıldığı için bu konuyu belediye olarak çok vakıf değiliz. Şimdi 2010 yılındaki Paulimen
tüketimimiz 10 milyon ton, Petkim’in tüketimi 750.000 ton yani aradaki açık 9.207.000 $,
9.207.000 ton ülkede dolar ve Euro rezervinin olmadığı bir ülkede 9.250.000 ton 3ışarıdan orijinal
hammaddeyi almak zorundayız. Tonu 2000 $ bizim burada ürettiğimizin tonu 600 $ ihracat
ettiğimiz arada 1400 $. Bir katkı var.
1400 dolarla 10 milyon tonu çarptığımızda ülkeye yaklaşık 2 milyar $ civarında bir katkı
sağlıyor tam tersi düşünürsek aradaki açığı biz 3ışarıdan orijinal hammadde alırsak yıllık ciro cari
açık 700 milyon civarında olur. Şimdi bunları neden anlatıyorum. Adana için çok önemli olan
ülkemiz için çok önemli olan bu üç yılda ülkemize çok iyi bir katma değer sağlayan bir sektörden
bahsediyorum. Ama maalesef bu sektör günden güne kötüye gidiyor. Burada Büyükşehir belediyesi
elinden geleni bu dönemde yaptı. Çevre Şehircilik Bakanlığı Bakan Bey Murat KURUM’unda ifade
etmiş olduğu gibi, Çöp ihracatı yapmadık çöp ihracatı yapmadığımız halde hurda atık ihracatın
neden yasaklandığını ben öğrenmek istiyorum, Çevre şehircilik Bakanlığının bu konuda kendine
göre hassasiyetleri var. Genelde Türkiye değil, Türkiye dışında Avrupa devletleri bu işleri
belediyeler yapar. Belediyelerin burada Büyükşehir meclis üyesi arkadaşlarımız da var denetimlerin
tamamının bakanlığa ait olup Büyükşehirle beraber irtibatlı şekilde yapılması lazım yol
kenarlarında ve dere kenarlarına plastik çöplerin atıldığını görüyorum. Lisansı olmayan firmaların
yaptığı bir şey bunlar. Normalde Büyükşehir belediye başkanının bu konuya da el atması lazım.
Adana’da 110 tane lisanslı firma var. Türkiye’de 1345 tane lisanslı firma var. Toplam ilk çalışan
İşçi sayısı 300,500 çarptığın zaman 1.500.000 kişiye tekabül ediyor ülke ekonomisine bu kadar
katma değer sağlayan bir sektörün yanında birini bulamaması çok kötü. Bir anda 30 denetim
sisteminin olmayıp, bir anda atık ihracatını sonlandırma hiç doğru bir şey değil. Çünkü gerçekten de
hepimiz vatanımızı milletimizi bayrağımızı seviyoruz.
Ülkeyi seven her bireyin, ülke ekonomisine katkı sağlaması bakımından, taşın altına elini
koyması lazım. Başta bu konuda Sayın Murat KURUM beyefendinin bu konuya hassasiyetle
davranmasını bekliyoruz. Çünkü bu kadar kısa süre içerisinde böyle bir sonucun olması hiçte hoş
değil. Şu haksızlığı şöyle bir örnekle ifade edebilirim; Çevreye duyarlı olmayan insanların bazıları
moloz döküyor, şimdi o duyarsız insanlar kenarları moloz döktü diye bakanlık Çimento fabrikasını
cezalandırıp inşaat firmalarına çimento vermem diyebilme hakkına sahipmi bu bunla aynı şeydir.
Dedi.
Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet KOCAİSPİR; Şehit Erkut Akbay’la ilgili
Mehmet GİLDİR Başkanımız ANKARA’da görüşme yaptı. Orada Daire Başkanı Mehmet
BEDESTENCİ bey ilgileniyor. Çok yakın zamanda, bu hafta gelecekler, vatandaşlarla görüşmeler
başlanacak, bende yarın ANKARA’ya gidiyorum, gün veremiyorum, çok yakın bir tarihte
vatandaşla görüşmelere başlanacak bilginiz olsun, arsa ve muhdesat bedelleri belli oldu, bunun
takipçisiyiz.
PERŞEMBE günü saat 13.00’de inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber
Sinanpaşa’da yıkımlara başlıyoruz, ilk etapta 30-31 tane binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz,
bundan sonra inşallah Sinanpaşa geri dönülmez bir şekilde Yüreğir’de Dönüşümün Sembolü haline
gelecek, az önce Recai abi söyledi, yıllardan beri kangrene dönüşmüş bir konuyu umarım bu
sorunu çözecek bizlere nasip olacak,
Sokak iyileştirilmeleri çok önemli biz burada Enerji SA’yla hakikaten iyi bir kurumsal ilişki
yakaladık, onların bizden talebi şu diyorlar ki Yüreğir’de elektrik kesintilerin ortadan kaldırmanın
yolu, yeni ve güçlü trafolar yapmak, bunla ilgilide yer bulmak da zorlanıyorlar, kamulaştırma
bedellerinde zorlanıyorlar, bizlere yardımcı olur musunuz dediler, biz yardımcı oluyoruz, hem
Yüreğir’deki elektrik kesintilerini azaltmak istiyoruz.
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Özellikle yakında kesintiler başlar, Doğankent, Solaklı, Yunusoğlu bu konuda muzdarip,
başka mahallelerimizdede sıkıntı oluyor, Yavuzlar’da da oluyor, bunun karşılığında biz trafo
konusunda yardımcı oluyoruz.
Sokak sağlıklaştırılmaları ile ilgili onlardan destek istiyoruz, onlar da sağ olsunlar bize
yardımcı oluyorlar, Karşıyaka 1000 Sokak, Yamaçlı 565 sokağı uzattık, 630 metreye çıkardık,
iyileştirmeyi, birkaç gün önce Enerji SA’yla toplantı yaptık, o toplantıda ciddi kararlar aldık,
gelişmeleri takip ediyoruz.
2021 yılında eski Sinema sokağı kamulaştırmasını geçen hafta imzaladık. Kışla Mahallemiz’
de projelerimiz hazır, bu arada eski sinema sokağımızı Mustafa Kemalpaşa Bulvarından başlayıp,
tren hattını geçip , eski sinema sokağına bağlayıp, Orhan Kemal Bulvarı’na kadar hoş bir sokak
yapıyoruz.
Bunun dışında Kışla Mahallesi 2 sokak set boyu cadde oranın projeleri hazır, Ulubatlı Hasan
Mahallesi 3115 Sokak, hatırlayamadığım birkaç sokağımız daha var, 19 Mayıs Mahallesi 1062 ve
1049 sokak var,
Devlet Hastanesi ile ilgili tabi biz bire bir işin içinde de değiliz ama bize düşen boyutunu
yaptık, Büyükşehir de bunda katkı sağladı, imar uygulaması ile ilgili sorunlar çözüldü. Hastane
yapılmak üzere tahsisi Milli Emlak Tarafından Sağlık Bakanlığına yapıldı.
Hilton-SA Otelinin karşısı 5000’lik planlarımız çıktıktan sonra oraları biz biliyorsunuz
planlarımıza 2.4 Ticaret Konut olarak işledik. Karşıyaka Sanayi Sitesini de öyle yaptık, artık biz
orada sanayi olmasını istemiyoruz, o planlar çıktıktan sonra Hilton SA Otelinin karşısında Kozan
Çarşısı ve Köylü garajındaki vatandaşlarımız hak sahipleriyle, gereksede Karşıyaka Sanayi
Sitesiylede ayrı ayrı görüşme yapacağız. dedi.
AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU;
04.06.2021 Cuma gününe Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 1.gündem maddesi olarak Basılı Evrak İcra Takip Dosyası-Eğlence Vergisi ve Şehrin çeşitli
yerlerinde hoparlörle yapılan günlü sözlü ilan ücreti dosyasını,
07.06.2021 Pazartesi gününe İmar ve Şehircilik Md. İmar Planı Değişikliği dosyasının 1.gündem
maddesi olarak alınmasını teklif etti. Teklifler oybirliği ile karar verildi.
G Ü N D E M;
Gündem maddesini oluşturan; İlçemiz, Belören Mahallesi, 179 ada, 2 parsel onaylı 1/1000 ölçekli
O35-A-17-D-3-A halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 01.06.2021 gün ve 147
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
Komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere aynı komisyonlara
havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 02.06.2021 günü, Saat; 16.00’da
toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU:16.45 ’de

Fatih Mehmet KOCAİSPİR
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı

Ünal ŞAHBAZOĞLU
Meclis Katibi
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Bihter EŞELİOĞLU
Meclis Katibi
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Belediye Meclisinin 02 HAZİRAN 2021ÇARŞAMBA günü saat 16.00’da olağan olarak yapılan
toplantısında Meclis Başkanı (Meclis 1.Başkanvekili ) Emine YILDIRIM, Haluk SIĞINÇ, Orhan TOSUN,
Mustafa ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan TOPÇU, Murat
Ayhan BENLİCE, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal
ŞAHBAZOĞLU, Suna ÖĞÜTCAN, Mehmet Murat KILINÇ, Aslıhan YAVUZ, Ali PAMUK, Hacı
YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, Ruçhan 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 01.06.2021 günlü meclis tutanak özetinin yapılan
oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Gündeme geçilmeden önce İYİ Parti Grup Sözcüsü Recai MERCİMEK; Sayın Başkanım
çok değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum, dün yoğun bir gündü
meclisin ilk gün olması dolayısıyla çok önemli bir konumuz vardı, ona değinemedik, konumuz şu
Cuma günü Ayasofya camisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edecek şekilde konuşma
yapan bir Müftünün, Müftü ile konuşmamız olacaktı. Zaman bulamadım onun için söz aldım,
değerli arkadaşlarım Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeye söz milletindir lafına Türkiye Büyük
Millet Meclisinin alnına yazdıran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk inancını kendi içinde yaşayan
toplumun her şeyden önce dinle anlamasını isteyen bunun içinde din istismarıyla ve yobazlarla
Savaşan başka inançlara saygı duyan kendince samimi bir dindardır Atatürk daha yedi yaşında
annesi Zübeyde hanımın isteğiyle Kuranı Kerim’i hatmetmiştir, sekiz yaşında kuranı tamamıyla
ezbere okumuştur. Atatürk Kurtuluş Savaşı yıllarında Cuma namazlarını kılmış Camii de Allah
büyüktür, şanı büyüktür, diye başlayan Hazreti Peygamberimizden övgüyle söz eden bir hutbe
vermiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisini tekbir ve dualarla açmıştır. Atatürk Kurtuluş Savaşı
sırasında Yunanlılar tarafından yıkılıp yüzlerce cami onarmış ve yeniden yaptırmıştır. Hatta
Eskişehir’de Buhara tut camisine cebinden 5000 TL verip yeniden yaptırmıştır Atatürk 1937 yılında
Filistin’e yönelik bir Siyonist haçlı Hıristiyan saldırısı olacağını haber alır almaz Filistin’e el
sürülmez, diye bir bildiri yayınlayarak Müslüman Filistin’in yanında olduğunu herkese göstermiştir
İstiklal savaşımızın başkomutanı cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetine yönelik son dönemlerde artan saldırıları üzülerek takip
ediyoruz sanki bir meslek haline geldi büstünü kırıyorlar büstünün üstüne çıkıyorlar üstünü
parçalıyorlar sonra resim çektiriyorlar sonra videoya alıyorlar ondan sonra da yani bu tip bir bu
yobazlıktır bu kapsamda 28 Mayıs 2021 cuma günü Ayasofya camisinde düzenlenen devlet
Erkan’ında bulunduğu bir grup programda imam Mustafa Demirkıran Mustafa Kemal Atatürk’ü
kastederek kullandığı ifadeler için şiddetle kınıyoruz bu zihniyete onun ve savunucularına şunu
hatırlatmak isteriz Ayasofya’nın bulunduğu İstanbul’u 6 Ekim 1923’te düşman işgalinden kurtaran
da diyanet işleri Başkanlığını kuran da cumhuriyetin vârisi Atatürk’tür tarihimizde İstanbul işgal
halindeyken milli mücadeleyi başlatan Mustafa
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Kemal ve arkadaşlarının katli vaciptir diye fetva veren durzadeler çıkmışsa da bu zihniyetin
karşısında duran her kim ki Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye hareketine fetva verip düşmanlık
yapan bilinki onların kanında kafir kanı akar diyen Sütçü İmamlar vardır. Mesela Devlet
BAHÇELİ’nin dünkü grup toplantısında yaptığı son derece önemli, ilk defa bir şey duyuyoruz.
Atatürk bizim kırmızı çizgimiz dedir. Son derece memnuniyet verici bir olay Atatürk’e karşı bu
saldırılar gerçekleştirerek kendi tarihine ihanet eden milletimizin manevi duygularını hedef almakta
en büyük zararı yüce dinimize vermektedir. Yüreğir Belediyesi Meclis İttifakı olarak Atatürk’e
yönelik bu saldırıları gerçekleştirenleri bir kez daha kınıyor ve ondan tarihimize ve değerlerimize
ihanet içinde olan bu zihniyetin temsilcilerine karşı Hukuki olarak gerekenin yapılmasını talep
ediyoruz. dedi.
AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU; Sayın Başkan, değerli arkadaşlar toplantımızın
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu dur bizim içinde
kırmızı çizgimizdir. İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemalpaşa Atatürk milletimizin ortak ve
yüksek değerdir, bu vesileyle Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Dedi.
G Ü N D E M;
Gündem maddesini oluşturan; İmar Planı Değişikliği İtiraz Başvuruları ile ilgili Başkanlığın
02.06.2021 gün ve 148 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 incelenmek üzere aynı
komisyonlara havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 03.06.2021 günü, Saat; 16.00’da
toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.

OTURUM SONU:16.30’da

Emine YILDIRIM
Meclis Başkanı
Meclis 1.Başkanvekili

Ünal ŞAHBAZOĞLU
Meclis Katibi
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Bihter EŞELİOĞLU
Meclis Katibi

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

:03.06.2021
:PERŞEMBE 16.00'da
:37
::-

Belediye Meclisinin 03 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE günü saat 16.00’da olağan olarak yapılan
toplantısında Meclis Başkanı (Meclis 1.Başkanvekili ) Emine YILDIRIM, Haluk SIĞINÇ, Orhan TOSUN,
Mustafa ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan TOPÇU, Murat
Ayhan BENLİCE, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal
ŞAHBAZOĞLU, Suna ÖĞÜTCAN, Mehmet Murat KILINÇ, Aslıhan YAVUZ, Ali PAMUK, Hacı
YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, Ruçhan 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 02.06.2021 günlü meclis tutanak özetinin yapılan
oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Gündeme geçilmeden önce CHP grup sözcüsü İsmet YÜKSEL; Sayın Başkan, sayın divan değerli
meclis üyesi arkadaşlar HAZİRAN ayı Meclisi’nin Yüreğirimize hayırlı olmasını diliyorum. İlk gün
konuşmadık ama bugün Sinan Paşadaki bir hareketleri gördük orada yıkım başlamış çoktan beri Sinan Paşa
ile ilgili böyle bir hareketin oluşmasını bekliyorduk Büyükşehir Yüreğir İlçe ve TOKİ tarafından Sinan Paşa
inşallah kazma yakın zamanda kazma vurulacak. Buda bizim en azından yüreğin aynası dediğimiz Sinan
Paşa’nın burada bir başlangıç olarak harekete geçirse de diğer mahallerde bundan çok ciddi olarak etkilenir
sadece Yüreğir İlçemizde Şehit Erkut Mahallesi bir an önce bu sorunlarının çözülmesi bu sorunları çözdükçe
de oradaki insanlarımızın En azından sağlıklı bir konuda kavuşacağını hep birlikte göreceğiz değerli
arkadaşlar bugün Türkiye Cumhuriyetine mal olmuş çok ciddi değerler Nazım Hikmet’in bugün ölüm yıl
dönümü Ahmet Arif’in ölüm yıl dönümü bunlar çok kıymetli değerler ve insanlar Türkiye Cumhuriyeti’nin
Nazım Hikmet dünyaya mal olmuş bir sanatçımız ve şairimizdir, yine uluslar arası boyutta bir sanatçımızı da
kaybettik, Hasan SALTIK başsağlığı diliyoruz. Değerli arkadaşlar dün Kozan’ın kurtuluşuydu birkaç gün
önce de Pozantı‘nın kurtuluşuydu. 5 Ocak‘ta Adana’mızın kurtuluşu bunu hepimiz biliyoruz, bir ülkede
kurtuluş ne demek buna bakmak lazım birileri bu ülkeyi demek işgal etmiş savaş verilmiş savaş sonunda da
tekrar Anadolu topraklarında ki bu yerler bizim uhtemize geçmiş, Fakat anlamadığımız bir şeyler var bu
ülkenin kuruluşunda katkısı olan ben de bir ailenin evladıyım bu madalyayı takarak konuşmak istiyorum bu
madalya istiklal madalyasıdır babam istiklal gazisi birisidir Karaisalı‘da Kuvayi Milliyeyi örgütleyen bir
ailenin ferdi olmaktan her zaman onur ve gurur duyarım, tabii ki Fransa Adana’yı işgal ettiğinde daha
önceden bunun Meclis’te konuşmuştum, ama diğer işbirlikçiler Fransız askerlerinin elbiselerini giyerek
oradaki yerli halka zülüm etmeye başlamışlardı Karaisalı Pozantı bölgesi kaç kaç denilen bölge haline
gelmişti Adana’dan kaçanlar orada Toroslar’ın , Çamların altında orada herhalde bir Kuvayi Milliye
örgütlenmesi yapılmış bunu özellikle de söylüyorum ben de bu ailenin Ferdi olmaktan onur ve gurur
duyuyorum.Değerli arkadaşlar bu ülkenin kuruluş harcında benim ailemin ciddi harcı ve katkısı var. Yani
100 yıllık bir cumhuriyetten bahsediyoruz, topraklar işgal edilmiş İstanbul’un Yunan İzmir’i işgal etmiş bir
Kurtuluş Savaşı başlamış ben yine kendimden örnek vermiyorum kendimi bildim bileli yedi sekiz sene
öncesine kadar ben de orucumu tutar zaman zaman işte cumamıza giderdik. Babam 1974 yıllında hacca giden
bir insandır. Öyle bir yerde büyüdük babam hatim indirirdi, biz babamın sesini dinleyerek büyüdük ben
burada kimseye siyaset yapmıyorum ama siyasi olarak da Cumhuriyet Halk Partili birisiydi. Geldiğimiz nokta
şu arkadaşlar yani bunu okumak
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istiyorum, okurken de üzülüyorum yani Türkiye’yi dün Filistin’de Müslümanların topraklarında Yahudilerin
bu insanları nasıl öldürdüğünü hep beraber görüyoruz, bizim şu anda eğer ki her köyde camimiz varsa bu
Cumhuriyet döneminde yapılmıştır. Arkadaşlar; yani ben şunu da söylemek istemiyorum, Aladağ’daki
camiyi dedem ve babam yapmıştı. Tapulu yerimizi de babam verdi. Cumhuriyeti’nin insanıydı Hacca
gittiğinde de bazı şeyleri anlatmıştı. 1000 $ para eder mi oğlum dedi, ben orada para harcamak istemedim
yani Müslümanlık Türkiye’de gerçekten baktığınız zaman sünneti kılan tek Müslüman ülkelerden birisiyiz.
Aşağı yukarı dünyada babamla ilgili gerçek bir şey anlatmak istiyorum. Fransız komutan davulcuyu çağırır
der ki yarın bir toplantı var. Vatandaşı çağıracaksın davulla bizim davulcu dediğimiz hiç beğenmediğiniz o
insan şunu söyler Fransız komutan beni iyi dinle benim davulum Türk bayrağı altında Öter bunu söylemiştir.
Bu ülkeyi biz böyle kazandık ve bu ülkede yaşamaktan mutlu ve bahtiyarım. Değerli arkadaşlar Kurtuluş
Savaşımızın Komutanı Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi ve kurucu
şahsiyetine yönelik özellikle son dönemde artan saldırılar bizi üzdü, ülke ve milli birliği açısından endişeyle
takip ediyoruz. 28 Mayıs 2020 günü Cuma günü Ayasofya camiinde düzenlenen devlet Erkan’ında bulunduğu
bir programda imam Mustafa DEMİRKIRAN’ın Mustafa Kemal Atatürk’ü kastederek kullandığı ifadeleri
şiddetle kınıyoruz. Selanik’ten gelenlerin Müslüman olmadığını söyleyen yine bir imamı görüyoruz, bu
insanların ne kadar üzdüğünü hepimiz çok iyi biliyoruz. Zihniyetin ve onun saldırılarının şunu hatırlatmak
isteriz, Ayasofya’nın bulunduğu İstanbul 6 Ekim 1923’te düşman işgalinden kurtaran diyanet işleri
Başkanlığı’nı da kuran Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’dür. Atatürk’e karşı saldırılar
gerçekleştirerek kendi tarihine ihanet edenler ulusal değerlerimizi hedef almaktadır. Bu saldırılarda en büyük
zararı inancımız görmektedir. Yüreğir Belediyesi meclis üyeleri olarak Atatürk’e karşı yapılan bu saldırıları
bir kez daha kınıyoruz, ortak tarihimize ve değerlerimize karşı ihanet içerisinde olan bu zihniyetin
temsilcilerine karşı hukuki ruhun gereğini yapmasını diliyoruz Saygılar sunuyorum. Dedi.
AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU; Sayın Başkan değerli arkadaşlar özellikle toplantımızın
hayırlara vesile olmasını diliyorum ben de Sinan Paşada ilgili birkaç kelime konuşmak istiyorum. Gerçekten
yıllardır kanayan yara Sinan Paşa bugün güzel bir adım atıldı yıkım gerçekleşti burada emeği geçen Yüreğir
Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet KOCAİSPİR Büyükşehir belediye başkanımız Sayın Zeydan
KARALAR’a ve diğer tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim inşallah bu yıkım devam edecek
Adana’dan bir an önce Sinan Paşa güzel bir yüze güzel bir mahalleye kavuşacak Temennimiz o Kozanın
kurtuluş yıldönümünü kutluyoruz Pozantı’nın da yine aynı şekilde onunda kurtuluş yıldönümünü kutluyoruz.
Allah inşallah bir daha böyle günler göstermesin teşekkür ederim arkadaşlar. Dedi.

07.04.2021 PAZARTESİ günkü İmar ve Şehircilik Md. İmar Planı Değişikliği dosyasının
bugünkü 2.gündeme alınmasını,
07.06.2021 PAZARTESİ gününe 1.gündem maddesi olarak Makine İkmal Bakım Onarım
Md. Yol Süpürme Araçlarının Kamu Hizmetlerine Tahsisi dosyasının alınmasını teklif etti.
Teklifler oybirliği ile kabul edildi.
G Ü N D E M;
Gündemin 1.maddesini oluşturan; İptal İhdas ile ilgili Başkanlığın 03.06.2021 gün ve 150 sayılı
yazısı ekinde gelen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.05.2021 gün ve 460 sayılı yazısı okundu,
görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Plan Bütçe-Tarife-Kanunlar-Eğitim Kültür SporÇevre ve Sağlık- İnsan Hakları ile Halkla İlişkiler komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.
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Gündemin 2.maddesini oluşturan; İlçemiz, Karşıyaka, Köprülü, Ulubatlı Hasan, Çamlıbel,
Cumhuriyet ve Seyhan Mahallelerinde muhtelif alanlarda Trafo Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylı 1/1000 ölçekli O-34-B-03-B-3-A, O-34-B-03-B-4-B,
N-34-C23-D-4-A, N-34-C-23-C-3-A, N-34-C-23-C-4-B, N-34-C-23-C-4-C, O-34-B-02-B-3-D, O-34-B-02C-2-C halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 03.06.2021 gün ve 151 sayılı yazısı
ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2021 gün ve 12315 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi
yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-Deprem ve Doğal Afetler-Kentsel Dönüşüm ile
Altyapı Hizmetleri Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 04.06.2021 günü, Saat; 11.00’de
toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.

OTURUM SONU:16.30’da

Emine YILDIRIM
Meclis Başkanı
Meclis 1.Başkanvekili

Ünal ŞAHBAZOĞLU
Meclis Katibi
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Bihter EŞELİOĞLU
Meclis Katibi

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

:04.06.2021
:CUMA 11.00'de
:37
::-

Belediye Meclisinin 04 HAZİRAN 2021 CUMA günü saat 11.00’de olağan olarak yapılan
toplantısında Meclis Başkanı (Meclis 1.Başkanvekili ) Emine YILDIRIM, Haluk SIĞINÇ, Orhan TOSUN,
Mustafa ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan TOPÇU, Murat
Ayhan BENLİCE, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal
ŞAHBAZOĞLU, Suna ÖĞÜTCAN, Mehmet Murat KILINÇ, Aslıhan YAVUZ, Ali PAMUK, Hacı
YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, Ruçhan 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 03.06.2021 günlü meclis tutanak özetinin yapılan
oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
G Ü N D E M;
Gündem maddesini oluşturan; Basılı Evrak İcra Takip Dosyası, Eğlence Vergisi Kontrol Defteri
beheri ve Şehrin çeşitli yerlerde hoparlörle yapılan günlük sözlü ilan Ücretleri ile ilgili Başkanlığın
04.06.2021 gün ve 152 sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.05.2021 gün ve 90 sayılı
yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Plan Bütçe-Tarife ile Kanunlar
Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 07.06.2021 günü, Saat; 16.00’da
toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.

OTURUM SONU:11.30’da

Emine YILDIRIM
Meclis Başkanı
Meclis 1.Başkanvekili

Ünal ŞAHBAZOĞLU
Meclis Katibi

Bihter EŞELİOĞLU
Meclis Katibi

T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT
TUTANAK ÖZETİ
TOPLANTI TARİHİ
:07.06.2021
TOPLANTI GÜN VE SAAT
:PAZARTESİ 16.00'da
KATILANLAR
:37
KATILMAYANLAR
:MAZERETLİ
:Belediye Meclisinin 07 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ günü saat 16.00’da olağan olarak yapılan
toplantısında Meclis Başkanı (Meclis 1.Başkanvekili ) Emine YILDIRIM, Haluk SIĞINÇ, Orhan TOSUN,
Mustafa ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan TOPÇU, Murat
Ayhan BENLİCE, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal
ŞAHBAZOĞLU, Suna ÖĞÜTCAN, Mehmet Murat KILINÇ, Aslıhan YAVUZ, Ali PAMUK, Hacı
YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, Ruçhan 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 04.06.2021 günlü meclis tutanak özetinin yapılan
oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU; Gündeme 2.madde olarak
Basılı Evrak İcra Takip Dosyası, Eğlence Vergisi Kontrol Defteri beheri ve Şehrin çeşitli yerlerde hoparlörle
yapılan günlük sözlü ilan Ücretleri komisyon raporunu, 3.madde olarak İmar Planı Değişikliği Komisyon
raporunun alınmasını teklif ediyorum. Teklifler oybirliği ile kabul edildi.
G Ü N D E M;
Gündemin 1.maddesini oluşturan; Yol Süpürme Araçlarının Kamu Hizmetlerine Tahsisi ile ilgili
Başkanlığın 07.06.2021 gün ve 153 sayılı yazısı ekinde gelen Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğünün
03.06.2021 gün ve 621 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 2.maddesini oluşturan; Basılı Evrak İcra Takip Dosyası, Eğlence Vergisi Kontrol
Defteri beheri ve Şehrin çeşitli yerlerinde hoparlörle yapılan günlük sözlü ilan Ücretleri ile ilgili
Başkanlığın 07.06.2021 gün ve 154 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; İlçemiz, Karşıyaka, Köprülü, Ulubatlı Hasan, Çamlıbel,
Cumhuriyet ve Seyhan Mahallelerinde muhtelif alanlarda Trafo Alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylı 1/1000 ölçekli O-34-B-03-B-3-A, O-34-B-03-B-4-B,
N-34-C23-D-4-A, N-34-C-23-C-3-A, N-34-C-23-C-4-B, N-34-C-23-C-4-C, O-34-B-02-B-3-D, O-34-B-02C-2-C halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 07.06.2021 gün ve 155 sayılı yazısı
ekinde gelen Bayındırlık İmar-Deprem ve Doğal Afetler-Kentsel Dönüşüm ile Altyapı Hizmetleri
Komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 05.07.2021 günü, Saat; 16.00’da
toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU: 16.20’de

Emine YILDIRIM
Meclis Başkanı
Meclis 1.Başkanvekili

Ünal ŞAHBAZOĞLU
Meclis Katibi
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Meclis Katibi

