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

:01.04.2021
:PERŞEMBE 16.00'da
: 38
: : -

Belediye Meclisinin 01 NİSAN 2021 PERŞEMBE 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 05.03.2021 günlü meclis tutanak özetinin
yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Gündeme geçilmeden önce CHP Grup Sözcüsü İsmet YÜKSEL; Evet arkadaşlar Nisan
Ayı’nın ilk meclisinin ilk gününde Yüreğirmize inşallah hayırlar getirir meclisimiz.Tabi bugün 1
Nisan üçüncü yılımıza girdik ikinci yılımız bitti, tabi önce mart ayı biliyorsunuz hem baharın müjdesi
olarak hem de 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 106. yılı var istiklal Marşımızın yazılışını gene kutladık
Nevruz’un, uzun baharın gelişini Türkiyemize kardeşliğin yerleşmesini diliyoruz. Çanakkale zaferi
Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir zafer. Dünyadaki emperyalist ülkeler Osmanlı’ya saldırması
ve Çanakkale’deki Anadolu insanının kahramanca Mücadelesidir. Televizyonda şöyle deniyor Adana
Bayırlı Conkbayırı dediler başkada Ordu bayır yok adamlar burada çok ciddi bir Çanakkale
Savaşı’nda direniş gösterdiler savaşmaları hatta İngilizler Anzaklar sonradan Allahın adamı Adanalılar
derler şimdi tabii ki bu ülke Anadolunun çeşitli yerlerinden gelen hey onbeşli 15’te diye türkülerde
yazıldı 15 yaşındaki insanlardan tutun, 70 yaşındaki kadınlarımızda ön safhalarda mücadele
etmiştir.Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarlığımızı sunuyoruz ve tabii ki
Atatürk’ün bir sözünü söylemek istiyorum.İnşallah Allah bir daha bu ülkeye istiklal marşı yazdırmaz "
Nevruz baharın gelişidir arkadaşlar çeşitli yerde çeşitli şekilde kullanılır ama Cemre’nin yere
düşmesin toprağın canlanması işte bu mevsimde ağaçlar dikilir hem ülkemize bolluk bereketlik
getirsin hem de barış ve kardeşlik getirsin diyoruz. Yarın Adana’da güzel etkinliklerden birisi portakal
çiçeğifestivali başlayacak, pandemi dolayı sanal ortamda yapılıyor. Bu Pandemi olmasaydı portakal
Çiçeği karnavalının Adana’daki esnafa çok ciddi bir katkısı olacaktı ama tabii ki buna kimse cesaret
edemiyor ve son zamandaki bu vaka artışları var. Bu çok ciddi bir hastalık olduğunu korunmamız
gerektiğini bize gösterdi. Tekrar Portakal Çiçeği Karnavalının Adanamıza hayırlı olmasını
diliyorum.Yine 11 ayın sultanı önümüzdeki ay kısmet olursa ramazan ayı, önümüzdeki günlerde ayın
13’ünde tabi Müslümanlar için birbirimizi tanımak kardeşliğimizi ölçmek ve aç susuz insanları
öğrenmek yani bu süre içerisindeki zamanın zaman zaman geçmediğinde çok iyi biliriz akşam
sofranızda her şey olmasına rağmen o saatin geçmesini sabırsızlıkla bekleriz ama tabii ki sofrada
ekmeği olmayan milyonlarca Türkiye’de insanlar var bu insanların azımsanmaması anlamında
ramazan ayı iyidir değerli arkadaşlar.Bugün hepimizin istediği yüreğire bir kentsel dönüşüm bir an
önce başlaması istiyoruz.bir daha da söylemeye gerek yok yani Adana 1998 depreminde çok ciddi
hasar gören bir bölgemiz,işçilerin yoğunlukla çalıştığı yerler genellikle mühendis eli değmeyen yerler
tabii ki burada bir an önce kentsel dönüşümle sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasını istiyoruz Şehit
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Erkut Akbay mahallesinde bugün arkadaşlarla gittik muhtarla görüştük.Çiflik yoluna geçtik orası da
altı aydan bu yana Çamur içerisinde sayın başkanım, bugün sıcağa sıcağına gördüm kaldırım ve su
olukları yapılmış ama bir an önce oranın yeni asfalt dökülürse oradaki vatandaş sıkıntıdan
kurtulur.Orada bir diş Polikliniği yapılacaktı,Hilton-sa ile Sheroton oraya bir çözüm bulun. Karataştan
yumurtalıktan 150’ye yakın köyün çok ciddi olarak hastanelere ulaşım açısından çok sıkıntı var.Vali
bey çağırdı muhtarlara ben bu işi çözeceğim dedi ama bir türlü çözülmüyor bir an önce onun
çözülmesi gerekiyor ben geçen dönemde bir teklifte bulunmuştum yani belediyenin sağlıkla ilgili tabii
ki bazı şeyleri var belediye hastanesi dedik yani eğer öyle bir sıkıntı varsa orayı belediye hastanesine
döndü o bölge hizmet aç bazı sıkıntılar var ama yinede oranın bir an önce ele alınması gerekiyor çok
ciddi bölgem yumurtalıktan çıkan bir yol Karataşa giden bir yer işte dediğim gibi Doğankent Solaklı
köyü var o köylerin faydalanması anlamında başkanım gerçekten açık konuşmak gerekiyor 2üreğir de
gerçekten bir şeylerin yapılması gerekiyor bir gün metroya bindim,Yüreğire hak ettiği şeyleri
gerçekten vermek gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum.dedi.
İYİ Parti Grup Sözcüsü Recai MERCİMEK; Sayın başkan çok değerli meclis üyesi
arkadaşlarım hepinizi saygıyla selam diyorum Nisan ayı olağan meclisinin de yüreğine hayırlar
getirmesini, yeni yeni projeler getirmesini diliyoruz Ben dün gece bir rüya gördüm rüyada İsmet bey
belediye başkan adayımı olayım, milletvekili adayımı olayım diye gidip gidip geliyordu bir türlü karar
veremiyordu öyle gördüm.Sayın belediye başkanımızla devamlı İsmet beye bakışının altında bir şeyler
yatıyor değerli arkadaşlarım tabii İsmet beyle konuştular.İşin espirisi 1 Nisan ama herkesin bir hesabı
var yani ben böyle şeyler rüyamda görsem de İsmet bey tabi bir hesap yapacaktı neticede onunda
hakkı herkesin hakkıdır ama Fatih bey devamlı sol tarafa bakıpta İsmet beye bakışının altında birmana
var demektir:Şimdi Çanakkale zaferi olayı vardı Çanakkale zaferi tabi tarih boyunca hiçbir millete
nasip olmayan Yüce Türk milletinin kahraman evlatlarınca verilen büyük bir mücadelenin adıdır.
Çanakkale dolayısıyla unutulması mümkün değil, Çanakkale öyle bir mücadeledir ki, asırlardır yorgun
düşmüş bir milletin varlığın,ı bağımsızlığını devam ettirme savaşıdır. Çanakkale iz bırakan bir
mücadeledir savaştır.Tabi orada Gelibolu Şehitliği olayı var Gelibolu Şehitliği olayında da o yoksul
dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla halkın isteği üzerine bu anıt yapılsın diye
söylemesine rağmen yarıda kalmış ve o zamanın popüler Rahmetli Zeki MÜREN bütün anlaşmaları
fes ediyor sahne anlaşmalarla fes ediyor ve bütün gazinoları dolaşarak tek tek para topluyor ve turna
gecelerinden topladığı parayla o anıt bitiriliyor ve o Anıtla rahmetlik Zeki MÜREN de son derece
büyük katkısı var.Ulusal Egemenlik 23 Nisan olayımız var.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de 23
Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk açılışında oradaki oluşumun yaratılması ile ilgili
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesini o meclisde kullanmış ve dünyaya örnek olmuştur:
Biraz evvel İsmet bey de söylediler Yüreğir de Kozan Çarşısı, Sanayi Çarşısı ve Sheratonın önü şimdi
buranın
çevresini
değişmesi,
yüreğinin
güzelleşmesi
demektir.Yüreğirin
olmazsa
olmazlarıdır.Elbetteki mahalleleri vardır elbet Şehit erkutakbay vardır elbet bir kentsel dönüşüm vardır
ki olması gerekir, kentsel dönüşüm bir yeniliktir yani bir ilçenin gelişmesini sağlayan bir şey mesela
ben desem ki şimdi kentsel dönüşüm yapmadan deprem çizgilerimiz yüreğirde mi, onlartespit edilirse
onun üzerinde bir inşaatın yapılması ile ilgili bir karar alınsa bu bir önlem değil midir.Tabikide
önlemdir.Yarın Büyükşehir meclisinde de aynısını söyleyecem bizi bu Kentsel dönüşümle ilgili
yaptığı araştırmalardan deprem ve afetle ilgili Daire Başkanlığının kurulması gerekiyor diye
söyledim.Ama kuruldu mu kurulmadı mı bilmiyorum böyle bir heyetin şehrin içerisinde gezip, deprem
bölgelerinin neresi olduğu tespit edip orada inşaat yapılması mümkün olamaz mı, 2üreğir2 de
olur.Bunun yapılması lazım yarın deprem olduğu zaman dizimize vuruyoruz. Ama ne yapıyoruz kader
diyoruz şimdi Bahçelievler’de geçen gazetede okudum sayın Başkanbey eşek etleri, at etleri 2üreğir
de kemikleri derede bulunuyor, ama etleri kime gitmiş belli değil, bu tip insanların bu insan hayatıyla
uğraşan insanlarla mücadele edip yakalanması lazım.Hem de gerekli dersin verilmesi lazım zabıtanın
bu yönde önlem alacağım duyuyoruz ama netice ne oldu adamlar yakalandımı, yakalanmadı mı onu
bilmiyoruz.Pandeminin devam ettiği bir vaka tabii bu olayı bitmeyecek benziyor Buda
belediyelerimizin merkezi hükümet hükümetimize çok yükler getirir neticede kutsal Ramazan
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ayımızda eskiden toplantılar yapardık misafirler bir araya gelirdi, dostluklar pekişir de hoş
sohbet olurdu ama maalesef bu virüs bunu ortadan kaldırdı Dolayısıyla burada tabii daha evvel
sporkulüplerine yardım etme olayı gündeme gelmişti meclis kararı almıştık Dolayısıyla mesela bu yeni
doğum yapan hanımlarımız ile ilgili bebekleri ile ilgilen mamaları paket olarak yeniden gündeme
getirilmesi olamaz mı sayın başkan.Kıraathaneler’in, İnternetKafeler ,berberler de aynı şekilde
esnaflar çok mağdur bu mağduriyetin devam edeceği görülüyor:Zaten iki tane aşı olsak yine de virüse
yakalanıyor corona ya, vaka sayıları katlanıyor.Ben yine söylüyorum ki Sanayi Çarşısı benim ilkem o
yine büyükşehirde de söylüyorum burada Adana’nın büyük ilçesi olan yüreğinin mutlaka bu
görüntüsünden kurtarmamız lazım Fatih Mehmet Kocaispir başkanım bu işi yapacağına son derece
eminim başarılı bir çalışmada yapıyor girişimlerde de bulunmuyor merkezi hükümetle
yaptığığıdiyolog da bunun neticesinde:Onun için hem sanayi içerisine Sheratonın önünü hem de
Hilton’un önünü mutlaka ve mutlaka bir vatandaş yüreğiyle Girne köprüsünden girdiği zaman ilk
göreceği yer oralar oraların dikey yapılaşması gerekmektedir. Tabi ben bunları da mı söylicem bir de
Sağlık Ocağı vardı Coşkun Tuncer Sağlık Ocağı daha önce mecliste karar almıştık sağlık müdürlüğü
ile yapılmasıyla gelir ve bir kontrat herhalde sayın başkanım siz imzaladınız özellikle teşekkür
ediyorum bu yönde bu yörenin de bir eksiği kaldı oda kapalı Semt pazarı onu da talepleri var onu da
yerine getirirseniz son derece iyi olacak diye düşünüyorum. Sağlık müdürü zannediyorum kısa
zamanda başlayacak Semt pazarlarında özellikle isteniyor tabi bu meclis konuşmalarımızda önümüzde
ramazan ayımız var kutsal bir Ramazan ayımız var herkese nasip etsin ama maalesef bu virüs bir araya
getirmekte men ediyor buna rağmencanı gönülden Ramazan ayımızı inşallah kutlayacağız ramazan
ayında herkese hayırlar getirmesini temenni ediyorum hepinize saygılar sunuyorum.dedi.
AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU; Sayın başkanım değerli arkadaşım öncelikle
Nisan ayı meclis toplantımızın öncelikle hayırlara vesile olmasını diliyorum ülkemizin anlam
haritasının çizildiği varoluş davamız 18 Mart Çanakkale zaferi 106. Yılını kutluyoruz Bir de
arkadaşlar geçen hafta partimizin yedinci olağan kongresini gerçekleştirdik kongremizin partimize ve
memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum yine mart ayı içerisinde milliyetçi hareket partisinin 13.
Olağan büyük kurultayı gerçekleşti milliyetçi hareket partisine ve teşkilatına da hayırlar getirmesini
diliyorum Nevruz baharın gelişi ülkemize bolluk bereket getirsin inşallah diyorum önümüzde ramazan
ayı var ramazanında şimdiden hayırlar getirmesini yüce Rabbimden temenni ediyorum teşekkür
ederim.dedi.
Başkan bey; Hayırlısıyla inşallah Ramazan ayına kavuşmayı ve en güzel şekilde eda etmeyi
Cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz. Tüm hemşerilerimizin vatandaşlarımızın Ramazan’ını tebrik
ediyoruz ikinci konu özellikle aldığım notlar var hızlı bir şekilde arz etmek isterim Sokak
sağlıklaştırması çok önemsiyorum yani Çiftlik yoluna hareketle söylüyorum. Konuyla ilgili bizim
vaatlerimiz vardı iki hafta önce enerji bakanımız Adana’ya ziyarete geldiğinde bu konuları ben
kendisine arz ettim valilikte yapılan toplantıda ve bu arada çok verimli bir çalışma sürece önüne açmış
olduk zaten biz bu süreci başlatmıştık bu konuyla ilgili de çevre ve şehircilik Bakanı’nın bir desteği
söz konusu idi asfaltla ilgili geçici bir sıkıntımız var İsmet abiye onu söylemek isterim ihale
sürecindeyiz inşallah çok yakın zamanda çiftlik yolunun asfaltı dökülür böylece zemin oturmuş oldu
biraz sıkıntılı oldu ama yapacak bir şey yok maalesef her işin bir zorluğu var gönül isterki hiçbir
sıkıntı olmadan derhal ivedi Sokak sağlıklaştırmaları o bölgede yaşayan vatandaşların kültürel hayatını
çok olumlu bir şekilde etkileyeceğini düşünüyorum ve inşallah gittiğinde bitenlere göreceğiz çok o
bölgede özgüven yükselmesi iyi bir ortam inşa etmek istiyoruz hem sosyo ekonomik anlamda
canlandırmak istiyoruz.çiftlik yolunu takiben hemen ikincisini iki ihale aşaması arasındayız 19 Mayıs
mahallesi 1062 sokak yine 19 Mayıs mahallesi 1049 mahallesi sokakta da iyileştirme yapacağız eski
sinema sokağı kazım 3arabekir Mahallesi’ndeki sokak numarası anımsayamadım 226 sokakdan
başlayıp tren hattına geçip eski sinema Sokak Orhan Kemal bulvarına kadar orayı da sağlıklaştırma
üzerindeyiz bir de PTT Evleri mahallesi de Karacaoğlan PTT ile ayıran dolmuşların geçtiği Sokak
3115 sokak Karşıyaka bir Sokak Başak Mahallesi’nde yeni açtığınız yol kışla mahallesinin girişinde
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Hasan güvenli Sapmaz caddesi bizim Allah nasip ederse tamamen ulaştırır son derece keyifli
güzel dekoratif aydınlatılması yapılmış sokaklara ne getireceğiz bu önemli ilaveten benim Vadim de
Sarıçam Deresi’nın işinin peyzajının yapılması Benim hayalim rüyamdı maalesef gördük oraya
dokunması mümkün değil biz de en azından sarıçam deresinin güvenlik bakımından içinin ve dışının
set üstünün birlikte aydınlatılması ile ilgili Enerji Sa ile çalışıyoruz enerji bakanımızın talimatı var
Valilik güvenlik Komisyonu bu konuda karar aldı bizim elimizi güçlendirdi 5 milyon liralık bir proje
bilmeniz bakmadan söylüyorum biz de işin peyzajına katkı sağlayacağız önümüzdeki dönemde
Sarıçam Deresi’ne hem yolun set üstünü hem de içine aydınlatıldığına şahit olacağız bu niye önemli
orada maalesef bir takım kriminal faaliyetlerin önlenmesi Önemli olduğunu düşünüyorum o
mahallelerimizin huzur bulması bakımından diğer bir konu yamaçlı diş hastanesinin protokolü,
protokolü yaptık belediyemize yaklaşık maliyeti 400.000 Tl yakın zamanda oranın inşaatını
başlatıyoruz inşallah yamaç diş hastanesinin inşaatının işlemlerini Yüreğir belediyesi olarak bizler
sizler işlemiş olacaksınız onu da inşallah açılışına beraber gideriz yakında başlıyoruz Karşıyaka eski
devlet hastanesinin yerine hastane olmaz konusunda devletimiz açık bir irade ortaya koydu ve
büyüklerimiz takip ediyorlar Büyük 4ehrin de katkısı var biz de katkı sunuyoruz çok yakın bir
zamanda proje ihalesinin yapılacağını inşaat ihalesinin ilana çıktığı duyarsınız bu güzel bir haber
büyüklüğünü bilemem teknik olarak 100 yataklı olabilir bilmiyorum yani 50 yataklı olabilir ama
inşallah mevcut bir devlet hastanesi yapılacak biz de nacizhane bunu Takipçisiyiz inşallah diğer konu
kentsel dönüşüm hakikaten önemli bunu baştan beri söylüyoruz Yüreğir de bunların hepsini yaparız
Allah’ın izniyle ama temel mesele kentsel dönüşüm bunu da hepimiz hemfikiriz kentsel dönüşüm iki
şekilde olur birincisi devlet eliyle devletimiz Yüreğir‘de üç lokasyon kentsel dönüşüm merkezi
birincisi Köprüköyü son derece önemli de bizim yüzümüz ve orada çok olumlu gelişmeler var ben
Murat kurum bakanımızla yaptığımız toplantıda bu net bir şekilde gündeme geldi arkadaşlarla gittik
konuyla ilgili görüşmeler yaptık orada sürecin başladığını göreceğiz bu işin yakın takipçisiyim ikincisi
Sinan paşa yıllardan beri kangren konuşmamız gerekiyor konuşacağız Sinan paşa dönüşmeden
Yüreğir dönüşemez yani Sinan paşa değiştiği zaman yüreğin tarihi değişiyor anlamında Allah’ın
izniyle daha dün Zeydan Başkanla konuştum hazırladık projeyi biz imzaladık Büyükşehir imzalı ve
imza olacak bilmiyorum yakın zamanda burada davalar bittikçe kamulaştırma davaları vatandaşları
devam eden TOKİ yaptığınız görüşmede özellikle hiçbir sıkıntı yok büyükşehirde davalar bittikçe
TOKİ parayı gönder inşallah yazla birlikte davalar biterse geri kalan yıkımlar da gerçekleşir ve Sinan
paşa yıkım hep beraber yaparız 450 konutluk ihaleye çıkmak üzere olduğunu biliyorum yakından takip
ediyoruz bunda da çok iyimseriz Şehit Erkut Akbay mahallesi bir olumsuzluk yok şöyle süreç var
orada arsanın bedeli ile ilgili hatırlayın bizim de katkılarımız var rakamlar çıktığında uygun
rakamlarda biz dedik ki burada bu insanlar devletimiz bir taraftan Allah razı olsun rakamları
biliyorsun son derece iyi rakamlar ortaya koyduk vatandaşımız bu konudan memnun
memnuniyetsizlik mutlaka olabilir genel itibarıyla arsalarla ilgili bir sıkıntı yok ikinci konu buradaki
muhteşem moloz bedeli yani binaların değerinin neyle olacağı ile ilgili toplantıda vali bey de burada
inisiyatif aldı biz de açık dedi ki Murat bakanıma bu insanlara destek çıkmamız lazım onlar bir hesap
yapıyorlar ve oradaki binalar üç A dediğimiz lüks konut sayılan gibi değerlendirilerek tespit yapıldı
biraz daha artırabilir mi diye söyledik . dedi.
Gündeme geçilmeden önce; AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU; Bugünkü gündeme
3.madde olarak Yönetmelik ile ilgili Sosyal Yardım İşleri Müd. , 4.madde olarak Kredi Kullanılması
ile ilgili Tesisler Md. dosyalarının alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.
2020 Mali Yılı Gelir-Gider Hesapları ile ilgili Denetim Komisyonu 19.01.2021 -31 12 2021
tarihlerinde denetlenmiş olup, Denetleme Komisyonu Başkanı Mehmet Murat KILINÇ, Denetim
komisyonu raporunu meclisin bilgisine sundu.
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G Ü N D E M;
Gündemin 1.maddesini oluşturan; 2020 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili Başkanlığın 26.03.2021
gün ve 89 sayılı yazısı ekinde gelen Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 26.03.2020 gün ve 25 sayılı
yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede 2020 Faaliyet Raporunun incelenmek üzere Plan
Bütçe- Bayındırlık İmar-Deprem ve Doğal Afetler-Kentsel Dönüşüm-Altyapı Hizmetleri-Mesken
ve Gecekondu-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği-Tarife-Kanunlar-Eğitim
Kültür Spor-Çevre ve Sağlık-İnsan Hakları ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına havalesine
oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 2.maddesini oluşturan; Yenileme Çalışmaları (Kütüklü) Mahallesi ile ilgili
Başkanlığın 26.03.2021 gün ve 90 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 3.maddesini oluşturan; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili
Başkanlığın 01.04.2021 gün ve 101 sayılı yazısı ekinde gelen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün
01.04.2021 gün ve 20 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Plan
Bütçe-Tarife-Kanunlar-Eğitim Kültür Spor- Çevre ve Sağlık- İnsan Hakları ile Halkla İlişkiler
komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 4.maddesini oluşturan; Kredi Kullanılması ile ilgili Başkanlığın 01.04.2021 gün
ve 102 sayılı yazısı ekinde gelen Tesisler Müdürlüğünün 01.04.2021 gün ve 41 sayılı yazısı okundu,
görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Plan Bütçe- Bayındırlık İmar-Deprem ve Doğal
Afetler-Kentsel Dönüşüm-Altyapı Hizmetleri-Mesken ve Gecekondu-Ulaşım-AB ve Dış İlişkilerKadın Erkek Fırsat Eşitliği-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 02.04.2021 günü, Saat; 11.30’da
toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.

OTURUM SONU: 17.30’da

Fatih Mehmet KOCAİSPİR
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı

Mehmet Murat KILINÇ
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

:02.04.2021
:CUMA 11.30'da
: 37
: : -

Belediye Meclisinin 02 NİSAN 2021 CUMA günü saat 11.30’da olağan olarak yapılan
toplantısında Meclis Başkanı (Meclis 1.Başkanvekili ) Aslıhan YAVUZ , Haluk SIĞINÇ, Orhan
TOSUN, Mustafa ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan
TOPÇU, Murat Ayhan BENLİCE, Emine YILDIRIM, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin
UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal ŞAHBAZOĞLU, Suna ÖĞÜTCAN, Mehmet Murat KILINÇ,
Ali PAMUK, Hacı YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, 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 01.04.2021 günlü meclis tutanak özetinin
yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
G Ü N D E M;
Gündemin 1.maddesini oluşturan; Havuz Giriş Ücreti ve Ters Ev Ücretleri ile ilgili
Başkanlığın 26.03.2021 gün ve 91 sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün
25.03.2021 gün ve 57 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Plan
Bütçe-Kanunlar-Tarife ile Eğitim Kültür Spor Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar
verildi.
Gündemin 2.maddesini oluşturan; Yol Süpürme Aracı Yardım Talebi ile ilgili Başkanlığın
26.03.2021 gün ve 92 sayılı yazısı ekinde gelen Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğünün
25.03.2021 gün ve 368 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 05.04.2021 günü, Saat; 16.00’da
toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.

OTURUM SONU: 12.00’da

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

:05.04.2021
:PAZARTESİ 16.00'da
: 37
: : -

Belediye Meclisinin 05 NİSAN 2021 PAZARTESİ 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 02.04.2021 günlü meclis tutanak özetinin
yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU; Bugünkü gündeme
3.madde olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlü Yönetmelik , 4.madde olarak Kredi Kullanılması ve
5.madde olarak Havuz ve Ters Ev Ücretleri Komisyondan gelen dosyaları gündeme alınmasını teklif
etti.Teklifler oybirliği ile kabul edildi.

G Ü N D E M;
Gündemin 1.maddesini oluşturan; Yenileme Çalışmaları (Kadıköy Mah.) ile ilgili
Başkanlığın 26.03.2021 gün ve 93 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
08.03.2021 gün ve 6755 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere
Bayındırlık İmar-Deprem ve Doğal Afetler-Kentsel Dönüşüm-Altyapı Hizmetleri-Mesken ve
Gecekondu-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonlarına havalesine
oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 2.maddesini oluşturan; İlçemiz Cumhuriyet Mah., 1890 ada, 4 parselin
kuzeyinde bulunan kamuya terk alanı onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-A-3-A halihazır paftasında İmar
Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 26.03.2021 gün ve 94 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2021 gün ve 8354 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve
neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar- Plan Bütçe-Tarife-Kanunlar-Eğitim Kültür SporÇevre ve Sağlık- İnsan Hakları ile Halkla İlişkiler komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar
verildi.
Gündemin 3.maddesini oluşturan; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili
Başkanlığın 05.04.2021 gün ve 103 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.
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Gündemin 4.maddesini oluşturan; Kredi Kullanılması ile ilgili Başkanlığın 05.04.2021 gün
ve 104 sayılı yazısı ekinde gelen Plan Bütçe- Bayındırlık İmar-Deprem ve Doğal Afetler-Kentsel
Dönüşüm-Altyapı Hizmetleri-Mesken ve Gecekondu-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler-Kadın Erkek
Fırsat Eşitliği-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 5.maddesini oluşturan; Havuz Giriş Ücreti ve Ters Ev Ücretleri ile ilgili
Başkanlığın 05.04.2021 gün ve 105 sayılı yazısı ekinde gelen Plan Bütçe-Kanunlar-Tarife ile
Eğitim Kültür Spor Komisyonları raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon
raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 06.04.2021 günü, Saat; 16.00’da
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
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Bihter EŞELİOĞLU
Meclis Katibi

T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT
TUTANAK ÖZETİ
TOPLANTI TARİHİ
:06.04.2021
TOPLANTI GÜN VE SAAT
:SALI 16.00'da
KATILANLAR
: 37
KATILMAYANLAR
: MAZERETLİ
:1
Belediye Meclisinin 06 NİSAN 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, 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, Ozan GÜLAÇTI’nın mazeretli olmasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan
tarafından açıldı.
Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 05.04.2021 günlü meclis tutanak özetinin
yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
G Ü N D E M;
Gündemin 1.maddesini oluşturan; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi uyarınca
Belediye Başkanının toplantılara katılamadığı durumlarda Belediye Meclisine Başkanlık edecek 1.ve
2.Meclis Başkanvekili ile 2 Adet Asıl, 2 Adet Yedek Meclis Katibi Üyenin belediye meclis üyeleri
arasından seçilmesi ile ilgili Başkanlığın 26.03.2021 gün ve 95 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi
yapıldı ve neticede gizli oy açık tasnifle yapılan oylama neticesinde;
Emine YILDIRIM 36 oyla,
Meclis 1.Başkanvekilliğine, Asım GÜL 36 'oyla Meclis 2.Başkanvekilliğine seçilmişlerdir.
Meclis Katibi seçimi gizli oy açık tasnifle yapılan oylama neticesinde; Bihter EŞELİOĞLU ve
ÜNÜL ŞAHBAZOĞLU 33’er oyla asil meclis katibi üyeliğe, Selahittin KILIÇ 35’oy ve Suna
ÖĞÜTCAN 34’oyla yedek meclis katibi üyeliğine seçilmişlerdir.
Gündemin 2.maddesini oluşturan; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi
uyarınca 1(bir) yıl süre ile encümen üyesi seçilmesi ile ilgili Başkanlığın 26.03.2021 gün ve
96 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede gizli oy açık tasnifle yapılan oylama
neticesinde; Mehmet Bülent VATANSEVER 16 oy, Duran Hakan ŞAŞMAZ 16 oy ve Aydın
BAŞ 17 oy almışlardır.
Mehmet Murat KILINÇ 22’oy, Aslıhan YAVUZ 21’oy ve Ruchan İLVAN 18’oyla
Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir

Gündemin 3.maddesini oluşturan; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi
uyarınca Meclis İhtisas Komisyonlarına ait Başkanlığın 26.03.2021 gün ve 97 sayılı yazısı
okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede açık teklif ve açık oylama ile;
1. BAYINDIRLIK İMAR KOMİSYONU; Hacı YÜKSEKYAYLA, Tarık ÖZÜNAL, Mustafa
ÖZCAN,Uğur SAYILKAN ve Aydın BAŞ,
2. PLAN BÜTÇE KOMİSYONU; Mehmet Murat KILINÇ, Suna ÖĞÜTCAN,Ali PAMUK,
Yılmaz BALLIOĞLU ve Suzan YİĞİT,
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3. KANUNLAR KOMİSYONU; Aslıhan YAVUZ, Mustafa ÖZCAN, Haluk SIĞINÇ, İsmet
YÜKSEL ve Turgut ÜSTÜN,
4. ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU; Ünal ŞAHBAZOĞLU, Hacı YÜKSEKYAYLA,
İhsan TOPÇU, Fevzi ALA ve Recai MERCİMEK,
5. EĞİTİM KÜLTÜR SPOR KOMİSYONU;
Özdemir GÖKDEMİR, Selahittin KILIÇ,
Murat Ayhan BENLİCE,Elifnaz TOZKOPARAN ve Zeynep ÇELİK,
6. DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMİSYONU; Özdemir GÖKDEMİR, Mehmet Murat
KILINÇ, Suna ÖĞÜTCAN, Şükrü BAYAV ve Duran Hakan ŞAŞMAZ
7. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU; Bihter EŞELİOĞLU, Orhan
TOSUN, İhsan TOPÇU,Elifnaz TOZKOPARAN ve Muharrem BARAN,
8. KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU; Emine YILDIRIM, Aslıhan
YAVUZ, Furkan BOZKURT, Suzan YİĞİT ve Zeynep ÇELİK,
9. TARİFE KOMİSYONU; Furkan BOZKURT, Metin UĞURLU, Asım GÜL, Cafer
BOYRAZ ve Zeki KURŞUN,
10. HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU; Orhan TOSUN, Bihter EŞELİOĞLU, Emine
YILDIRIM, Mehmet BÜLENT VATANSEVER ve Duran Hakan ŞAŞMAZ,
11. ULAŞIM KOMİSYONU; Metin UĞURLU, Ali PAMUK, Haluk SIĞINÇ, Turgut ÜSTÜN
ve Fevzi ALA,
12. İNSAN HAKLARI KOMİSYONU; Ozan GÜLAÇTI, Tarık ÖZÜNAL, Ruchan
İLVAN,Şükrü BAYAV ve Muharrem BARAN,
13. MESKEN VE GECE KONDU KOMİSYONU; Ünal ŞAHBAZOĞLU, Emine YILDIRIM,
Ozan GÜLAÇTI, Zeki KURŞUN ve Cafer BOYRAZ,
14. ALTYAPI HİZMETLERİ KOMİSYONU; Selahittin KILIÇ, Murat Ayhan BENLİCE,
Ruchan İLVAN,İsmet YÜKSEL ve Recai MERCİMEK,
15. KENTEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU;
Aslıhan YAVUZ,Suna ÖĞÜTCAN, Asım
GÜL,Yılmaz BALLIOĞLU ve Mehmet Bülent VATANSEVİR ihtisas komisyonları
üyeliklerine seçilmişlerdir.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 07.04.2021 günü, Saat; 16.30’da
toplanmak üzere Başkan tarafından oya sunularak tatil edildi.

OTURUM SONU: 17.00’de

Fatih Mehmet KOCAİSPİR
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı

Mehmet Murat KILINÇ
Meclis Katibi
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Bihter EŞELİOĞLU
Meclis Katibi

