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

:01.07.2021
:PERŞEMBE 16.00'da
:37
::-

Belediye Meclisinin 01 TEMMUZ 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 07.06.2021 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 Otopark Tesisi ve Ücret Tarifesi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün dosyasının alınmasını teklif
etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.
G Ü N D E M;
Gündemin 1.maddesini oluşturan; Belediye Teşkilat Yönetmeliği Değişikliği ile ilgili Başkanlığın
30.06.2021 gün ve 164 sayılı yazısı ekinde gelen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.06.2021 gün v
579 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Plan Bütçe-Tarife-KanunlarEğitim Kültür Spor- Çevre ve Sağlık- İnsan Hakları-Halkla İlişkiler- Bayındırlık İmar -Deprem ve
Doğal Afetler-Kentsel Dönüşüm-Altyapı Hizmetleri -Mesken ve Gecekondu-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler
ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 2.maddesini oluşturan; Otopark Tesisi ve Ücret Tarifesi ile ilgili Başkanlığın 30.06.2021
gün ve 169 sayılı yazısı ekinde gelen İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 25.06.2021 gün ve 66 sayılı yazısı
okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-Kanunlar ile Mesken ve
Gecekondu komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 02.07.2021 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

Bihter EŞELİOĞLU
Meclis Katibi

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

:02.07.2021
:CUMA 11.00'de
:37
::-

Belediye Meclisinin 02 TEMMUZ 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 01.07.2021 günlü meclis tutanak özetinin yapılan
oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Gündeme geçilmeden önce CHP Meclis Üyesi Cafer BOYRAZ; Değerli Başkan Sevgili

Arkadaşlar hepinizi selamlıyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum, bildiğiniz gibi 2 Temmuz 1993
yılında Sivas’ta 33 halk ozanı halk aşığı yazar çizer genç kadın Madımak otelinde yakıldı. Sivas’ta bir
insanlık suçu işlendi. Madımak otelinde İnsanlığa karşı yeni katliamların yaşanmaması için Sivas’ı
tekrar kınıyoruz.
Sivas katliamı bir insanlık suçuydu Sivas’ta yananların içinde bulunan halk ozanı nesime
Çimen diyor ki acımasız zalim cana kıyanlar bırak yaşa bütün insanlar barış güvercini uçsun dünyada
dostluklar kurulsun insanlar gülsün Son bulsun savaşlar kimse ölmesin kalbin varsa türkü yakarsın
kalbin yoksa insan dolayısıyla Sivas’ta türküler yandı bu anlamda aynı acıların bu toprak daha
yaşanmaması dileğiyle yitip giden canları saygıyla anıyorum selamlar saygılar sunuyorum.
G Ü N D E M;
Gündem maddesini oluşturan; 2021 Yılı Taşınmaz Mal İşlemleri ile ilgili Başkanlığın 30.06.2021
gün ve 165 sayılı yazısı ekinde gelen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.06.2021 gün ve 773 sayılı yazısı
okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-Kanunlar-Plan Bütçe ile
Tarife komisyonlarına havalesine 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: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
TOPLANTI GÜN VE SAAT
KATILANLAR
KATILMAYANLAR
MAZERETLİ

:05.07.2021
:PAZARTESİ 16.00'da
:37
::-

Belediye Meclisinin 05 TEMMUZ 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 02.07.2021 günlü meclis tutanak özetinin yapılan
oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Değerli Başkan Sevgili
Arkadaşlar bildiğiniz gibi 2 Temmuz Sivas katliamını kınamıştık. Bugün de 5 Temmuz Erzincan baş
bağlar katliamını kınıyoruz. 3 Temmuz’da Çorum katliamı var onu da kınıyoruz. Dolayısıyla Allah
tan rahmet diliyoruz teşekkür ederim. dedi.
Gündeme geçilmeden önce CHP Meclis Üyesi Cafer BOYRAZ;

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 30.06.2021 gün ve 166 sayılı
yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar –Deprem ve Doğal Afetler-Kentsel Dönüşüm- Altyapı Hizmetleri –
Mesken ve Gecekondu-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları Raporu
okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 06.07.2021 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

Bihter EŞELİOĞLU
Meclis Katibi

T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT
TUTANAK ÖZETİ
TOPLANTI TARİHİ
:06.07.2021
TOPLANTI GÜN VE SAAT
:SALI 16.00'da
KATILANLAR
:37
KATILMAYANLAR
:MAZERETLİ
:Belediye Meclisinin 06 TEMMUZ 2021 SALI 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 05.07.2021 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 Otopark Tesisi ve Ücret Tarifesi ile ilgili Komisyon Raporunu, 3.madde olarak 2021 Yılı Taşınmaz Mal
İşlemleri ile ilgili Komisyon Raporunun alınmasını teklif etti. Teklifler oybirliği ile

Kabul edildi.
G Ü N D E M;
Gündemin 1.maddesini oluşturan; İmar Planı Değişikliği İtiraz Başvuruları ile ilgili Başkanlığın
30.06.2021 gün ve 167 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar -Deprem ve Doğal Afetler-Kentsel
Dönüşüm-Altyapı Hizmetleri -Mesken ve Gecekondu-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler -Kadın Erkek Fırsat
Eşitliği-Plan Bütçe-Tarife-Kanunlar-Eğitim Kültür Spor- Çevre ve Sağlık- İnsan Hakları ile Halkla
İlişkiler Komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 2.maddesini oluşturan; Otopark Tesisi ve Ücret Tarifesi ile ilgili Başkanlığın 06.07.2021
gün ve 172 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar-Kanunlar ile Mesken ve Gecekondu komisyonları
raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oyçokluğu ile karar
verildi.
Gündemin 3.maddesini oluşturan; 2021 Yılı Taşınmaz Mal İşlemleri ile ilgili Başkanlığın
06.07.2021 gün ve 173 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar-Kanunlar-Plan Bütçe ile Tarife
komisyonları raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile
karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 07.07.2021 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

Bihter EŞELİOĞLU
Meclis Katibi

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

:07.07.2021
:ÇARŞAMBA 16.00'da
:37
::-

Belediye Meclisinin 07 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA 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 06.07.2021 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 temmuz ayında yapılan bu toplantıda değerli
başkanımız bir türlü oturumlara katılamadı dış seyahatlerinden dolayı herhalde bugün de gelseydi iyi olurdu
gelmedi sıkıntı yok kendi aramızda konuşuruz inşallah değerli arkadaşlarım haziran ayında tabi Adana’mızı
üzen bir Ceyhan depremi vardı. Bu depremin üzerine 23 yıl geçmesine rağmen acılarımız hala hafızalarımızda
devam ediyor, 145 ölü, 1500 yaralı olmuştu. O zaman vefat edenlere Allah gani gani rahmet eylesin, yaralılara
da acil şifalar, mutlaka şimdiye kadar da sağlıklarına kavuşmuşlardır, inşallah Adana’mız bir daha böyle bir
deprem felaketine maruz kalmaz. 20 Temmuz 1974 te de rahmetli Bülent ECEVİT’in Kıbrıs’ı Türk vatanına
dahil etmesi ile devam eden bu barış harekatı bir tek sloganla yapılmıştır, o da Ayşe tatile çıksın sloganı
rahmetlik ECEVİT’in verdiği talimat neticesinde Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk haritasına eklenerek bir iftar
vesilesi olmuştur. Burdan da rahmetlik Ecevit’e gani gani rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin,
şimdi arkadaşlar bu diş poliklinik olayı vardı, bir türlü neticeye gidemedi , Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız
gerçi Başkan burada olsaydı iyi olurdu da Sağlık Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde
Protokolün yapıldı, Belediye ile herhangi bir sıkıntının olmadığı şimdi bu protokol neticesinde Sağlık
Müdürlüğünün belediyemize verdiği proje varmış, Bu projeye belediyemiz uygulamaya koyması gerekiyor muş
ama bir türlü gündeme gelip uygulamaya konulmuyor, bunun durumu nedir ne oldu bu Diş Polikliniği hakkında
herhangi bir bilgimiz yok, olmadığına göre mutlaka bir işlem yapılması gerekir diye düşünüyorum. Muhtarlık
binaları yapılıyor, muhtarlık binaları için gazetelerde ilan gördüm bu ilan içerisinde de Orhan Başkanla da
görüştük, Güneşli ve Yamaçlı mahallesinin Muhtarlık binaları yok kaldı ki biz görüştüğümüz zaman bu iki tane
muhtarlık binasının mevcut yerinden kaldırılıp, yeni yerlere götürülecek bir yapı gündeme gelmişti, görüştük
ama ihale durumuna baktım bunların ikisi de ihalede yer almıyor yer almamasının nedeni nedir. Bir ikincisi
Büyükşehir’de proje yapıldı, onların yerleri değişdi, Büyükşehir nezdinde de Projeleri hazır vaziyette bekliyor
bu neden bunlar ihale ye girmemiş onu da merak ediyorum. Bundan 3.4 ay evvel yine Orhan beyle dolaştık,
Hilton’un önünde bir park yapılacaktı, o parkın çizimlerini Orhan Bey göstermişti, gayet te güzeldi, ama neden
bir türlü uygulamaya konulmuyor. Oradaki pürüz nedir niye geç kalın ılıyor onu merak ediyoruz. Şimdi
arkadaşlar bakın biz bu Meclisi açıldığı zaman gayet güzel bir şekilde kendi aramızda konuştuk, dedi ki
Yüreğir’in hizmete ihtiyacı var, burada siyaset yapmayalım, herhangi bir şekilde de birbirimize karşı
gelmeyelim, neden burada siyaset yapıldığı zaman hizmet isteyen bir Yüreğir maalesef hizmetten
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yoksun bir şekilde kalır diye düşündüğümüz den birbirimizin ittifakla, gündem dışı başkanın teklifleri şu
zamana kadar hiçbir şekilde Red edilmedi, hep beraber bu kararı ittifakla birlikte aldık, neden Yüreğir hakikaten
bir hizmet görsün diye, ama çok enteresandır ,dün ben böyle boş kaldığım zaman Muhtarları geziyorum
muhtarları gezerken 2.3 tane arkadaşım bir muhtarlık da oturduğunu gördük, dertlerini dinledik, dedi ki siz
hangi partidensiniz İYİ Parti dedik, siz muhalefetsiniz dedi, evet dedim biz birlik beraberlik içerisinde
çalışıyoruz, dolayısıyla dedim meclis açıldığında da bu lafı söylemiştik. Yüreğir’de ittifak üzerinde devam
edelim hiç kimsenin karşısına dikilmeyelim diye, dikebilirsek Burada zarar Yüreğir görür, Hayır dedi burada
belediye yetkililerinden 1.2 kişi geldi dedi. Evet dedim dediler ki muhalefetin zaten varlığıyla yokluğu belli
değil ne getirirsek muhalefet kabul eder, biz istediğimiz gibi düzenleme yapıyoruz, istediğimiz gibi harcama
yapıyoruz, bunu söyleyen bir vatandaş ve muhtarlık yönetim kurulunda görev yapıyor, o lafı orda söyleyenin de
ismi bende saklı, Şu anda söylersem benim terbiyem müsaade etmez, kişinin de müsait değil, ama bunu
söyleye cem zorlanırsam söyleye cem şimdi bakın bir burada sahip çıkmamız lazım biz burada muhalefet
olmamıza rağmen sizde çoğunluk da olabilir siz geçersiniz istediğiniz bir karar alabilirsiniz Ama biz o
kararın annen nasıl bir iptal edilebileceğini onlarla nasıl uğraş olabileceğini bilen insanlarız burada böyle
kenarda durup da hiçbir şey bilmiyor havasında değiliz, siz bize ne kadar yakın görünürseniz biz de o kadar
yakın dururuz bizim hesabımız bu benim son derece ağrıma gitti. Burada bu tip arkadaşlarım Belediyede görevli
olan arkadaşların Meclis üyeleri için laf etme şeyleri yok, ne bileyim fazla ileri de gitmeye gerek yok, buna izin
verilmemesi lazım bir de konuştuğu zaman kendileri de mal olması lazım ama maalesef buna söylemiş söyleyen
de belli itiraf ediyor zaten adam ben notlarımı aldım sıkıştığım zaman eğer mecbur kalırsam da açıklarım
bunları onun için birbirimize dikkat edeceğiz birbirimizi kalbini kırmayacağız burada birbirimize karşı gelirsek
birbirimizin aleyhinde konuşurken yani muhalefet susuyor susuyor Diye falan sustukça ne oluyor Susmuyoruz
ki ama gelen tekliflere evet diyoruz neden Yüreğir hizmetten yoksun Yüreğir hizmetleri aslan Yüreğir büyüsün
yüreği bir marka içi olsun bunu hepimiz iftar etmesi lazım ama bu tip Lafları ortadan kaldırmak gerekiyor
birbirimizin aleyhinde konuşan insanların da konuşmaması için Bir set çekmemiz gerekir diye düşünüyorum
burada ben bu sözü özellikle söylemek için söz aldım bir de Hilton’un onu bunu söylüyorum ama biraz önce
söyledin mi ben de notları var ismi de var adı da var soyadı da var kimin söylediği de belli bunu burada
söylemem zaten Buda hoş değil ama bunlar bir vaka olmuştur biz muhalefetsek yapmadık şimdiye kadar
yapmayı da düşünmüyoruz bir ara havuz penceresi ev yapma sadakat ve güven yapar Biz güveniyoruz Fatih
beye ama bu güven içerisinde de Yüreğir’de iz bırakacak bir proje bekliyoruz şu ana kadar böyle bir proje
gelmedi biz ne o parktan bahsediyoruz bir iz bıraksın Yüreğir’e bir proje yapılıyorsa bir iz bıraksın 2- 3 yıl
içerisinde ne olmuş yani mesela bir şey söyleyim beş binlik plan nerede kardeşim bu plan bütün kamu
kuruluşlarına izin alınmış mı alınmış bu izinler verilmiş mi verilmiş Bir pürüzü var mı yok Neden bu beş binlik
planlar Büyükşehir’e gelmiyor 430.000 nüfuslu bir ilçede Bu planı engelleyen kim neden engelliyor beş binlik
planı bitirmiş herhangi bir pürüz de yok, niye Büyükşehir‘e gelmiyor bu beş binlik plan burada müteahhitler
bekliyor, Hilton’un önü bekliyor , birinin çıkıp bir şey söylemesi lazım , bu plan üzerinden iki ay geçti hiçbir
şey yok plan bitmiş kamu kuruluşlarında bütün görüşler alınmış hiçbir sıkıntı yok, ama beş binlik Büyükşehir’e
gelmiyor birinin bir cevab vermesi lazım, biz de bilelim niye gelmiyor, bir engel mi var, karşında set çeken biri
mi var 430.000 nüfuslu İlçede bu imarın önünü kesmeye kimsenin hakkı yok değişim meselesidir yani burada
Hilton’un önünde biz bu planı Büyükşehirden geçirirsek arkasından uygulamayı yaptığımız zaman, bir
müteahhit bir temel atar, arkasından yağmur gibi temeller gelir bunu niye kesiyoruz biz ve yahut ta niye
gelmiyor birisi bir açıklasın arkadaşlar merak ediyorum. Bu Yüreğir ‘le ilgili söyledim, Başkan burada olsaydı
bir muhtarlarla liste oluşturabilir. 15 güne bir çağrı yapar, onlarla sohbet yapılabilir onların projeleri istekleri
onlara sorabilir. Halk Meclisi kurabilir yapıyordur herhâlde bilmiyorum da onun için biz Fatih Bey’in iyi
niyetine inanıyoruz. Yüreğir’de iz bırakacak bir projeyi görmek istiyoruz, iki buçuk yılı doldurduk. İki buçuk
yılımız kaldı, nereden ne zaman şu an bir projeye girseniz iki yılda bitiremezsiniz. Vatandaş da bize soruyor
biraz evvel söyledim beş binlik niye getirmiyorsunuz engel nedir varsa bir engel onu da bilelim, biz onun için
sadakatle güvenle yine de biraz önce söyledim Fatih beye güvenmeye devam ediyoruz, güveniyoruz da ama
neticede Fatih beyden Meclisimize ne gelirse olumlu karar alıyoruz. Hizmetler devam etsin diye şimdi onun için
bizim burada birbirimize samimi olmamız lazım, birbirimize saygılı olmamız lazım, yoksa
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muhalefetmiş, iktidarmış şuymuş buymuş demedik, bu zamana kadar, burada yaptığımız örnek davranışları Biz
büyükşehirde görmüyoruz arkadaşlar bakın ben size bir şey anlatayım ASKİ’nin genel kurulu konuşuluyor
faaliyet raporu konuşulacak genel müdür çıktı arkadaşlar dedi. 50 milyar ayda açığımız var dedi. 150 milyara
artıya geçtik, altyapı yaptık dedi. Şu kadar içme su borusu çektik, şu kadar kanalizasyon yaptık, şu kadar
arıtma yaptık, falan filan sonra soru-cevap durumuna geldi, ben dedim ki hobi bahçeleri var nedir bunlar
dedim biz bunlara abone yapıyor muyuz dedim evine ekmiş domates patlıcanı hangi suyla sulanıyor dedim,
çakma su mu içtiğimiz su mu hayır içtiğimiz su dedi, dedi ya dünya kuraklıkla uğraşırken buz dağları
çözülürken. İşte Türkiye bu işte uğraşıyoruz kuraklık önümüzde gözüküyor niye içtiğimiz sudan veriyorsunuz
bizim dönemimizde vermedik dedi diğer dönemde 3000 tane abone yapmış dediler, onların da sulamalarını
engellemek için zorluklar çıkarıyoruz dedi. Tekir ve Bürücek de Zeydan Başkanla dolaşırken biz buraların alt
yapıları için söz vermiştik ne oldu içme suları filan şeklinde onun projesini hazırlıyoruz dedi Sonra da işte AK
Parti ve MHP grubundan su kanalizasyon istiyoruz, su içme su borularını istiyoruz, istekler geldi Başkan da
topladı baya bir istek oldu sonra Faaliyet raporunun oylanmasına geçti, Oylamada Faaliyet ve bunu kabul
edenler tabi millet ittifak 28 kişi biz kaldırdık öbür tarafta 51 kişi RET Zeydan Başkana çıktı. 30 senedir
Belediyeyi ben mi yönetiyorum, bu Belediyenin altı katrilyon borcu ben mi yaptım, bir saattir benden
istek istiyorsunuz, altyapıdan varıncaya kadar bunun hepsinde yapacağız ondan sonra geliyorsunuz faaliyet
raporunu RET ediyorsunuz. Ne olacak bu iş dedi. Bu mecliste böyle bir şey yok ama bazı yetkilerin bazı
yerlerde söylediği Sözler bizim ağrımıza gitti, ama biz bunun takipçisi oluruz, ben kimsenin kalbini kıracak
şekilde bir laf etmekte istemiyorum. Bütün gerekçeleri gerekirse de açıklarım, bunu açıklayacağım mercide bir
süre sonra da söylerim, bir ikincisi bir Pandemi virüs olayı var, inşallah ülke olarak atlatıyoruz, kurban
bayramız var, inşallah çocuğumuzla, ailelerimizle hiçbir bayramda bir araya gelmedik inşallah bu bayramda
beraber olacağız bu itibarla Kurban Bayramınızı da kutluyorum hepinize saygılar sunuyorum. Dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Orhan TOSUN; Sayın Başkanım çok değerli meclis üyelerimiz
toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Recai abiye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bazı
süreçlerle alakalı olayların gidişatı ile alakalı projenin gidişatı ile alakalı maalesef ki yanlış bilgilendirmeler
dahilinde farklı bir yorum getirdi, haklı olarak demek ki bir bilgi eksikliği var, bizden de olabilir dışardan da
olabilir muhtarlarımızdan da olabilir, bununla ilgili bir Açıklama yapmak istedim muhtarlıklarla alakalı Recai
abi zaten bizle görüştü konuyu söyledi iki muhtarımızla da görüştüm siz değerli meclis üyelerimize Konuyu arz
edeyim takdiri sizlere bırakıyorum iki tane muhtarımız, kendi muhtarlığı, birinin muhtarlığı yeni birlikte de
gidebiliriz, Mahallelerde hiç gezmedik muhtarlarımız isteği şuydu güzergah üzerinde mevcut bir yer var o
parkın içerisine iki tane muhtarlığı ayrı ayrı yapalım çünkü muhtarlar anlaşamıyormuş aynı park içerisinde iki
tane bina yapacağız yan yana ikisinde ayrı ayrı tahsis edeceğiz Recai bey burada ben kendisine de söyledim bu
konuyu kendisine de izah ettim yazık günah milli servet iki tane yan yana koyacağız ya da bir bina yapalım
girişlerinde ayrı yerden verelim Yan yana iki muhtarlığın mantığı varsa bana söyleyin ben gereken her şeyi
yaparım ben muhtarla da görüştüm iki taraftan giriş verelim ve sizi ayıralım ondan sonra muhtarlarım da Recai
abi dönüş olmadıktan sonra ben bunla alakalı bir işlem yapamam ki zaten bir muhtarlığımızın mevcut yeri yeni
biz onu yıkacağız iki tane de muhtarlığı gerçekleştireceğiz, o bir konu tamam bunu tekrardan
değerlendirebilirdik Recai abi ama Yeni ihaleye alma süreci ile bizim yıllık planladığımız muhtarlık sayılarına
belirli bir kotası var, bütçe anlamında bir kotası var, biz ihale yapıldıktan sonra bu taleple sizlerle görüştük
ihaleyle alakalı işlemleri başlatmış oldu yani ihale zaten yayınlanmıştır dolayısıyla bunun Zeyname yaparak
belirli bir süresi var, Zeyname süresinde geçtiğimiz için biz bunu ona dahil edemedik muhtarlıkla alakalı durum
bu bunla alakalı bir araya geliriz, ister burada ister benim odamda ben sizi ağırlarım bu konuyla alakalı size
daha detaylı bilgi veririm velhasıl yeni yapılan bina yıkılacak bunu Büyükşehir bile yaptı özür dilerim devletin
parasıdır bu daha yeni yapılmış bir binayı tekrardan yıkıp iki tane bina yanyana yapmak ben bunu hiçbir
vicdana sığdıramam ikinci konuya geleceğim Optimumun önü ile alakalı sağ olsun Recai abi olsun, İsmet abi
olsun bizleri kırmadı biz optimumun karşısında Yüreğir’in yüzü olacak bir alana Stat alakalı çalışmamızı
başlatmıştı. Bu kondu desteklerini de bizden esirgemediler gittik gezdik Büyükşehir’in de bu konuda bize
destek olması lazım çünkü Büyükşehir’in kiraya verdiği bazı yerler var, Recai abi, İsmet abi bu
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konuyla alakalı biz kendilerinden rica ettik buraların tahliyesi ve tahsisi yapın bize tekrardan yenisini yapıp, Biz
yapalım tekrardan aynı kişilere vermeye devam edelim yani burada herhangi bir kargaşa Maddiyat çıkmaması
mantığıyla Yapım maliyetleri güçlendik kendilerinden rica ettik. Beş Altı ay oldu oldu bu konuyu affınıza
sığınıyorum ne İsmet abinin ne de Recai abiden hiçbir dönüş alamadık ve bir dönüş alamamanın neticesinde
bunla alakalı kiraya verilen yerleri proje dışında bıraktık, metre kare olarak küçülmeye gittik, tekrardan proje
yaptık daha dün itibari ile proje elimize geldi, çünkü bunlar biz ondan kaynaklı proje gecikmesi yaşadık
dolayısıyla burada gerçekten sizlerin desteğine ihtiyacımız var ama Altı ay boyunca Büyükşehir’den Zeydan
Başkandan bu konuyla alakalı cevap alamadık bunla alakalı biz üzerimize düşen sorumluluktan kaçma gibi bir
şey asla girmedik ve konu İle alakalı açıklayıcı net bilgiyi yaptık. Şimdi bir konu daha inşallah bundan sonraki
mecliste ikibuçuk yıldır Diyoruz ya siz benden tecrübelisiniz bir ilçe Belediyesi ikibuçuk yılda ne yapmalı bunla
alakalı bir fikir verirseniz gerçekten memnun olacağım çünkü yapılan tesisler Ptt evleri ndeki spor salonumuz
bitmek üzere kreşimiz Kozan’da atılan kreş temelinde bizim PTT de yaptığımız kreş İnşaatı %80 oranında bitti
ve bir ay sonra inşallah dış açılışını yapıyoruz Kreşin temelini atmadık bitirdik ikibuçuk yılda ve Bununla
alakalı Bir sonraki toplantıda eğer Başkanım uygun görürse Meclisimizde ben bunla alakalı yaptığımız tesisler
yapılan projeler alakalı geniş kapsamlı bir bilgi vereceğim Tesisler Müdürlüğünün Park Bahçeler
Müdürlüğü’nün tüm projelerle alakalı genel bir bilgi sunmak istiyorum. Kiremithanede Çiflik yolunda yaptınız
cep sağlamlaştırması Adana’da bir ilktir bakın Sokak sağlıklaştırması demiyorum Sokak sağlıklaştırmasın
konsepti farklıdır Tepe Bağ üzerinde Büyüksaat bölgesinde olur bizim Cepe sağlıklaştırılması projesi Adana’da
ilktir ve şu an itibari ile iki tane evimiz kaldı projemiz bitmek üzere yani sadece beş binlik planmıdır bir İlçe
Belediyesinin yapması gereken şey Ben bunuda tamamen karmaşaya düşüyorum, bundan sonraki toplantımızın
hatta ilk gününde ben bir sunum formatında bunu dile getireyim inşaatlarımızın bitme aşamaları oran olarak ne
aşamadalar bunları sizlerle paylaşalım ona göre hem bizim bilgilendirme konusunda eksikliğimiz gidermiş
olalım hem de daha iyi bir şekilde İYİ Partiden, CHP’den bizim kendi partimizden milletle Cumhur
İrtifakından oluşan bir heyet ateşlerimizi biz gezelim orada yerinde de işler yapalım. Dedi.
CHP Meclis Üyesi Cafer BOYRAZ; Arkadaşlar ben de hepinizi selamlıyorum şimdi mezdi şöyle
olabilir bazen bazı şeyler birebir görüşülür, İdareyle görüşülür, Has bal edilir, mutlaka mecliste olmamızın da
bir espirisi var bazı şeylerin konuşulması sorulması tutanaklara geçilmesi doğaldır, bu konuda bir olgunluk
göstermek gerekli burada bir sıkıntı yok şimdi Bu işler birazcık biraz kabak tadı verdi Recai bey dediki bir isim
var bunu vermek istemiyorum ama Bu biraz kabak tadı verdi şimdi her şeye kalkıyor diye bir şey yok arkadaşlar
sonuçta biz de bir Susurluk’a soruyor bunu zaman zaman biz de yapıyoruz ve farkındaysanız en son bir madde
geldi işte arkadaşlar oturduk konuştuk dediki yarın bir gün biz zorda bırakacak o üstelik beraber karar verdik o
maddeyi geri çektik yani bazen de böyle olabiliyor bu doğal bir şeydir ama onun ötesinde tabi şudur yani
Büyükşehir’in yaptığı farklı Büyükşehirde siyaset oluyor işte arkadaşlarımız da Büyükşehirde yani niye bunu
böyle yaptınız dediğimde biz siyaset yapıyoruz sonuçta genellikle İlçe Belediyelerinde çok siyaset yapılmıyor
bugüne kadar hakikaten takdir etmek gerekirse de sizde bunu söylüyorsunuz takdir ediyorsunuz her şey olumlu
geçti bu anlama Bir sıkıntı yok şimdi bazı şeylerde şu var bizim genel bakış açımız şu diyoruz ki Yüreğir
Belediyesi İktidardaki Partinin Belediyesi olması sebebiyle işlerin daha hızlı yürümesi doğal yoksa mesela şunu
söyleyebiliriz ben Turan beyle bir tane taziye evi yaptırırım Bir senedir uğraşıyorum iki satır yazı yazacaklar
Bakanla çok basit bir şey bir daha yazıdaki ayız maalesef böyle yürüyor devlette de böyle maalesef böyle sıkıntı
var. Burada genel olarak bu tür şeyleri Başkanımız olduğu zaman sormamız daha doğru olur dolayısıyla şeyle
ilgili muhtarlıklar verdiler. Orhan başkanın söylediği iki tane muhtarlık yan yana bugüne kadar Bir örneği yok
bunu sırtsırtada verseniz yan yana da yapsanız doğru bir şey değil ben doğru bulmuyorum orada bir park var o
parkın birini bir başına bir başına yapsanız orada daha sonra sorun çıkacak bu kaçınılmaz bitmiş olan
muhtarlıklar var gayet güzel olmuş gerçekten çok beğendim dolayısıyla bunu da söylemek istiyorum.
TOKİ’lerle ilgili bir gelişme var Büyükşehirler Belediye Başkanımız Sinanpaşa Adana’da bunlar hızlanacak
Sinanpaşada en son geldiğimiz nokta 60 tane kalmıştı o baya azaldı÷ Sinanpaşa gözümüze batan bir şey
teşekkür ederim
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AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU; Değerli Arkadaşlar öncelikle toplantımızın hayırlara vesile
olmasını diliyorum. Ben de bu konudan çok rahatsız oldum Recayi abinin dediği konudan Grup Başkanvekili
olarak buna cevap vermek istiyorum arkadaşlar hiç kimse meclisin iradesini yok sayamaz. Biz burada Millet
İttifak olsun Cumhur İttifak olsun Oy birliği ile aldığımız bütün kararlar ilçemizin lehine alınan kararlardır,
bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, şunu söylemek istiyorum, bu zat eğer Meclis Üyesi ise kimse zan altında
kalmasın açıklayın yüz yüze karşı karşıya gelelim ama yok Bürokratsa ben ağır konuşmakta istemiyorum bu
kürsüde de bürokratsa da biz onun ismini alacağız sizden ona gereken hesabı sora caz hiç bir kimse bürokrat
olsun burada meclisin her iradesini yok sayamaz meclis üyeleri hakkında böyle konuşamaz biz burada millet
ittifak olsun cumhur ittifak olsun aldığınız oy birliği ile bütün kararlar İlçemizin menfaati adınadır kimse ortamı
karıştırmasın başka şeyler peşine düşmesin bunu söylemek istiyorum, bizim böyle bir art niyetimiz yok bunu da
bilmenizi istiyorum, sizden rica ediyorum eğer yine tekrar ediyorum bunu söyleyen bir meclis üyesi ise kimse
bunun altında kalmasın ismini söyleyin biz 100 yüze karşı karşıya gelelim yok bürokratsa da bana söyleyin biz
de başkanımızla paylaşalım onun hesabını soracağız. Diğer konularla da ilgili Başkan Yardımcısı arkadaşlar Diş
Hastanesi olsun Mehmet başkanım burada diğer konularla ilgili de ilgili Başkan Yardımcılarımız açıklama
yapacak teşekkür ederim. dedi.
Gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU; Bugünkü gündeme 2.madde
olarak Yetki Verilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü dosyasının alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul
edildi.
G Ü N D E M;
Gündemin 1.maddesini oluşturan; İptal İhdas ile ilgili Başkanlığın 30.06.2021 gün ve 168 sayılı
yazısı ekinde gelen Plan Bütçe-Tarife-Kanunlar-Eğitim Kültür Spor- Çevre ve Sağlık- İnsan Hakları ile
Halkla İlişkiler komisyonları raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 2.maddesini oluşturan; Yetki Verilmesi ile ilgili Başkanlığın 07.07.2021 gün ve 177 sayılı
yazısı ekinde gelen Fen İşleri Müdürlüğünün 07.07.2021 gün ve 123 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı
ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 02.08.2021 günü, Saat; 16.00’da
toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.
OTURUM SONU: 16.45’de
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