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          Belediye Meclisinin  01 EKİM 2020 PERŞEMBE  günü saat 16.00’da  olağan  olarak yapılan 

toplantısında Meclis Başkanı (Meclis 1.Başkanvekili ) Aslıhan YAVUZ, Haluk SIĞINÇ,  Orhan 

TOSUN, Mustafa ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan 

TOPÇU, Murat Ayhan BENLİCE, Emine YILDIRIM, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin 

UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal ŞAHBAZOĞLU, Suna ÖĞÜTCAN, Mehmet Murat KILINÇ,  

Ali PAMUK, Hacı YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, Rüçhan 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  başkan tarafından açıldı. 

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.09.2020 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

  Gündeme geçilmedin önce CHP Grup Sözcüsü İsmet YÜKSEL: Sayın Başkanım, çok 

değerli meclis üyeleri arkadaşlarım Ekim meclis toplantımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 

Azerbaycan’da birkaç günden beri işgal ettikleri toprakları almaya çalışıyorlar, Biz devletimizin 

iradesiyle ordaki kardeşlerimizin karşı, karşıya kaldıkları, daha öncede birkaç kez yine işgal ettikleri 

toprakla, tekrar toprak kazanma düşüncesiyle askerlerimizde şehit olmuştur. Tabiki biz istesek de 

istemesekde O devletle, Azerbaycan devletiyle bizim bağımsız kardeşliğimiz bağımsızlığımız var, çok 

güzel bir bağımız var, İki devlet, tek devlet lafı var, Bizde T.C vatandaşı olarak kardeş ülkeye 

desteğimiz sonuna kadar devam edecektir. Arkadaşlar aslında Büyükşehirin sıkıntıları var, Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarına hizmet projeleri için Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesi protokolü 

imzaladık. Biz millet irtifakı olarak başkana da yetki verdik. Ama basın açıklamasında şöyle bir şeyi, 

çeşitli gazetelerde Belediye Başkanlarıyla yaptığı protolda biz millet irtifakıyla yetki verdiğimizi 

açıklamasını bekliyorduk. Sinanpaşada ABD yeri var. Komisyona öteledik. Bakanlıkların hiçbir 

sakıncası olmadığı görüldü. Ama maksat bunu da öteledik. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. 

Yüreğir imar durumu, asfalt durumunu biliyoruz. Yapılan güzel şeyler, inşallah bizde başkana yetki 

veriyoruz, Yahudiye uğramayız dileğiyle, hepinize saygı duyuyorum. Dedi.  

 AK PARTİ meclis Üyesi Furkan BOZKURT; Sayın Başkan, ve değerli meclis üyeleri 

arkadaşlarım, Burda Yüreğir Belediye Başkanımıza diğer ilçelerle protokol yapmak için yetki verdik. 

Bunun devamında başkanımız diğer ilçeleri gezerek ortak yapılacak çalışmalarla ilgili protokol 

imzaladı. Aynısı bizzat Büyükşehir Belediyesine gelmedi. Orda gelen biraz daha farklı, diğer ilçe 

Belediyesiyle yapılacak ortak projeler ve Uluslar arası arenada uluslar arası değerlikle proje grublarla 

yapılacak yapılacak yetki geldi ve çalışmalarla ilgili, eğer tek başına ilçelere de yapılacak protokol olsa 

orda onay verilecek, şöyle dendi ilçedeki olanlar burda onaylanır bu madde değişsin, öteleyelim, uluslar 

arası meclis gündemine gelsin dedi, diğerleri ile ilgili maddeyi tekrar düzenlerseniz tekrar görüşülebilir 

denerek ötelenmiştir.  

 Konsoloslukla ilgili olarak da Sayın İsmet bey bu bir yatırım gibi ötelenmesini eleştirdi, ama 

uluslar arası kamuoyunda ötelenmesini bir sıkıntıya sokacak bir sebebi yok, Dışı İlişkiler 

Bakanlığından görüş istendi, geldi fakat İçişleri Bakanlığından istenen görüş istenen daireden görüş 

gelmemiş, fakat farklı bir daireden gelmiş, istenen daireden gelmemiş, hatta Dış ilişkiler bakanlığından 

gelen görüşde yanlış sordulduğuna dair bir eleştiri oldu. Bende hatta gidip inceledim. Bununla ilgili 

bilgi vermek istedim. Teşekkür ederim. Dedi.  
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 CHP Grup Sözcüsü Recai MERCİMEK; Sayın Başkan, Sayın divan, çok değerli meclis 

üyeleri arkadaşlarım, EKİM ayında bu olağan toplantımızın Yüreğir’imize, adanamıza hayırlar 

getirmesini diliyorum. 

 

 Şimdi biz 2üreğir’de yaşıyoruz, biraz önce bir tartışma oldu, Yüreğirimizde Hiltonlar, Sherton 

var, bir Amerikan konsolosluğu olsun, Kimse itiraz etmez Zeydan Başkan ve Fatih Beyin de itiraz etme 

hakkı varmı? Bu onları geçer, İçişleri Bakanlığından, yukarıdan gelen talepler olur, Belediye Başkanı 

onu uygulamak mecburiyetinde, Onun için Amerikan konsolosluğu yapılması bize fayda getirir. Şimdi 

değerli arkadaşlarım, bu doğu Akdenizde enerji araştırması neticesinde karşımıza bur yunan çıktı. Belki 

1922-1951 de denize dokundu, döküldü haline farkına varmadı, önümüze dikildi ve neticede allahımıza 

binlerce şükür, bizimde enerji araştırması ile ilgili işlemlerimiz devam ediyor.  

 Şimdi tabiî ki ikinci olay Azerbaycan olayı, burada Azerilere karşı bir savaş başlamış, ancak bu 

savaş şöyle bakıyorlar, savaşta 10.000 milyon nüfusu var Azerbaycan’ın, onunda 3 milyon nüfusu var, 

ama onların güvendiği insanlar var, Avrupa Birliği, bunu önemsiyorum, bu tip insanlar bu 3 milyon 

nüfusun ardında durup, 10.000 milyon nüfusa direnme desteği veriyorlar, şimdi ben çok iyi 

hatırlıyorum. Avrupa Birliği Türkiye’ye girer girmez meseleleri vardı. Mesut YILMAZ’a Allah şifa 

versin hastanede yoğun bakımda, ozaman başbakandı çok samimi ilişkilerimiz vardı. Onlara Avrupa 

Birliği demezdi, hiristiyan birliği derdi, onlar hiçbir Müslüman ülkeyi sevmezdi, Avrupa Birliği değil 

olmak yanında dahi olmazlar, işte Azerbaycana yapıldığı gibi bir hafta, 10 gündür savaş halinde ama 

neticede inşallah hüsrana uğrayacaklardır. Ülke olarak onlara başarılar diliyoruz. Topraklarını geri 

alacaklardır.  

 Şimdi Hindistan, Pakistan bu savaşda Azerbaycanı tanıyor, Türkiye Hindistandan, Pakistan 206 

ülke var, Sayın Mesut YILMAZ’ın söylediği doğru Avrupa Birliği değil Hiristiyan, Müslümanları 

hiçbir şekilde kabul etmiyor. Onun için burda onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz.  

 Şimdi arkadaşlar Büyükşehirde istemediğimiz şeyler oluyar, biz burada Fatih KOCAİSPİR’e 

güveniyoruz, yetkide veriyoruz, hiçbir şekilde karşısında dikelmiyoruz, dikelmekte Fatih Beye zarar 

vermez, Yüreğir e zarar verir. Biz o bilinç içerisinde Mille İrtifakı olarak yanında olacağız.  

 Büyükşehir’de istemediğimiz olmuyor değil, mesela Osmaniye’de Cevdediye Belediyesi var, 

kardeş belediyesi olmak istiyor, ben saygı duyuyorum, efendim biz bunu kabul etmiyoruz diyor, 

Büyükşehirde RED veriyor, arkadaşlar KARS neresi ADANA Yüreğir neresi biz Kars Üniversitesine 

bir bayrak direği yapılacak diye 50-60 milyarlık destek veriyoruz Fatih beye güvendiğimiz için, 

Osmanide’deki  Cevdediye belediyesine kardeş belediyesi olamazsınız diyor, bunlar yapılmaması 

gereken şeyler, yanlış şeyler,bizbirimize burda hoşgörülü olmalıyız. Yine biraz evvel konuştu sözcü 

kardeşimiz yani şimdi Zeydan KARALAR 15 tane İlçenin Belediye Başkanı diyorki, o belediye 

başkanlarını çağıracağım istekleri, eksiklikleri, arzuları nedir karşılıklı protokol yapacağım diyor, bana 

ikide bir meclise getirmenin anlamı yok, bana yetki verin protokol yapalım, bütün eksiklikleri beraber 

halledelim, yok efendim olmaz, nasıl protokol yapacaksınız, nasıl halledeceksiniz o yetkiyi verelim 

Zeydan Başkana İlçe Belediyelerle protokol imzalasın, bizde sizle beraber olalım, Zeydan Başkanın 

karşısına dikilelim, yok efendim bu nasıl olacak, yani bunlar ufak şeyler Adana’ya zarar veriyor, 

Yüreğir e zarar veriyor, konuştuğum 15 tane ilçe, Tufanbey’lide çobanlık yapan adam Büyükşehir’e o 

veriyor, soruyor nasıl hizmet yaptınız diyor, burası bir tek ilçe değil, 15 tane ilçe biliyoruz ki geçmişten 

kalan yük var, borçlar var arkadaşlar bunu her zaman söylemenin bir anlamı yok, ama ödenemiyor, 

Kamu mallarına hacizden kaldırılsın, kamu mallarına Belediye Başkanı istediği bir hareket etsin diye 

istek yaptık, onuda Reddettiler, eli kolu bağlı bir Büyükşehir Belediye başkanıyla karşı karşıyayız, 

Allah sonumuzu hayır etsin, ama bur da yapılan biraz önce dediğim gibi Fatih beye yok dediğimiz 

zaman Fatih beye zarar değil, Yüreğir e zarar, bur dan da Büşükşehire oluyor, Zeydan Beye değil,  

Şimdi arkadaşlar burda bir deprem olayı oluyor, hiçbir kimsenin farkına varmadığı her an, her dakika, 

her saniye her saat olabilecek doğal bir afet, bu depremle ilgili toplanma alanlarının nerde olduğu 

konuşuldu da, yerin tespit edildiği bilbordlara halkımıza yansıtılmalı, Yüreğir de özellikle yazılmalı ve 

aydınlatılmalı.  Mesela bu gün bir arkadaş geldi dediki Reşatbeyde 15 tane apartmanın  altına su 

dolmuş yani dedim taban suyun yükselmiş dedi. Seyhan Otelimizin temeline bakın dedim, motor 

pompasıyla su çekiyorlar , ona yetişemiyorlar dedi.Neticede çökme tehlikesiyle karşı karşıya, onun için 

bilbordlara yazılması lazım vatandaşlar uyarmak için,  
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 Şimde ben her zaman söylüyorum, Kentsel Dönüşüm yüreğirin can damarı, Kentsel 

Dönüşüm olmadığı zaman yüreğir’in gelişmesi mümkün değil, işte yani ben Sherton, Hilton, 

Karacaoğlan Sinanpaşanın önünü efendim Pazar yerini söylüyorum ama 2 senelik bir zaman geçti, 

arkadaşlar gözle görülür bir şey var mı?bir projler var ama somut bir şey yok, yani bir eyleme girmek 

lazım, girmek lazım ki gözümüzle görelim, yüreğirde napılmış ki 2 sene geçti yapılacağına inanıyoruz 

Fatiy Beye ama ortaya somut bir şey koyması lazım, Kentsel dönüşü olmadığı zaman bu çirkin görüntü 

ortadan kalmadığı  zaman Yüreğir de sağlıklı bir yaşam sağlanmaz, varoş her tarafı varoş bir kazma 

vurulması lazım, bir şey yapılması lazım, çıkıp birtanesi keşke Fatih Bey olsaydı bize cevap verirdi, 

yani ben her zaman söylüyorum, inanıyorum, güveniyorum ama Yüreğirin bir adım atması lazım ki 

milletin gözü görsün, rahat etsin, bu konuştuğumuz olay 50 yıllık, 50 yıl içinde kazma vurulmamış 

inşallah Fatih KOCAİSPİR’e kısmet olur, bizim temennimiz o, onun için değerli arkadaşlarım fazla 

sözü uzatmak istemiyorum, Yüreğir’in bir aşama göstermesi gerektiğine inanıyorum. Yüreğir’in 

gerçekten bir yıldız ilçe olmasın istiyoruz, hepinize saygılar sunuyorum. Dedi.  

 

 Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclis Üyemiz Orhan TOSUN; Sayın Başkanım, 

değerli divan, çok değerli meclis üyelerimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.  

 

Amerika  Azerbeycan Yahudileri Pakistan Afganistan Birleşik Arap Emirlikleri derken bir 

eylem diye geldik ama lütfen kusura bakmayın bizim öncelikli gündemimizi yanlış anlamayın 

büyükşehir gündemi değil. Zeydan KARALAR'ın gündemi değil  Yüreğirin gündemi olması lazım her 

toplantıda lütfen affınıza sığınıyorum ama Zeydan KARALAR'ın mağduriyetini Zeydan Başkanın 

mağduriyetini biz burada konuşmak değil,Recai Abi,İsmet Abi, İhsan Abi Büyükşehir meclis 

üyelerimiz  var, Furkan Başkanmız var. Bunu kendi içimizde çok rahat bir şekilde konuşabiliriz. Yani 

bu sorunların bizim meclisimizde gündem olması gerekmediği kanatindeyim.Her toplantıda maalesef 

böyle bir gündem oluşuyor. Mutlaka talepler olabilir Büyükşehire ama bunlar bizim meclis 

toplantımızda gündem haline ve pazarlık konusu haline gelmesin bu bize yakışan ittifaka yakışan bir 

durum olmuyor. İki, İsmet Abinin dediği gibi biz bu ittifakla inanmak istiyoruz. Ben hepinizin 

huzurunda tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Cafer Abi herhangi bir sıkıntımız olduğunda 

gerçekten bizden önce büyükşehire gidip bizle birlikte sorunlara eğiliyor.Aynı şekilde burada chp'li 

meclis üyelerimiz var,iyi partili meclis üyelerimiz var.Soruyorum bizzat şahsımız adına yönetim adına 

her hangi bir sorununuz olduğunda bizden olumsuz bir cevap veya ekşi bir surat gördünüzmü Elif 

hanım taleplerinizde veya Cafer Abi,Turgut Abi olduğunca Aydın Abi yanımızda olmaya çalıştı.Yani 

ittifak varsa bu konuda Recai Abimizin dediği gibi bizim nazarımızda herzaman vardı diyor. Bunu 

ulusal basına veya yerel basına tekrar vermek gerekiyorsa;bizim başkanımız hiç çekinmeden verebilir. 

Bu diğer konuydu bu konuda lütfen rica ediyorum, yanlış bir algı içerisine asla girilmesin çünkü bu 

ismini Recai Abinin koyduğu Yüreğir İttifakı olduğu gibi devam ediyor.Ama bu ittifakı gövdeleyen 

unsur büyükşehir belediyesinin kriterleri değil.İkincisi Kentsel Dönüşümle alakalı evet iki yıldır Recai 

doğru söylüyor.Bir şehrin bir kentin yüzünün vizyonunun açılması için kentsel dönüşüm şart ama 

özellikle yüreğir gibi kozmopolik çarpık kentleşmenin dünya litatüründe örnek olduğu biryerse 

Yüreğirki söyleyebilirim. Brezilya'da görürsünüz,Hindistan'da görürsünüz bunları araştırmak lazım ve 

Yüreğire baktığınızda onların arkasında gelen ilçe aslında  iki yıllık süreç içerisinde somut bir adım 

gördük.Kolay birşey değil açık konuşalım. 

 Bir örnek verecek olursak bırakın Yüreğir Belediyesi olarak biz iki yılda Kentsel Dönüşüm 

yapmayı,Sinanpaşa mahallesi kaç yıldır Kentsel Dönüşüm içerisinde daha ben yeni geldim.Kaç yıldır 

İhsan abi 15 yıldır. İnşallah çözeceğiz ama onbeşyıl geçti.İki yıllık bir süreç bana kalırsa Recai abi 

biraz kısa bir süreç ama Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu açıklandı daha nasıl bir gelişme olması 

lazım. Artık somut adımlar derken Mehmet Başkanımız yakından takip ediyor.Yanlış anlamayın bizim 

Ankara'ya ayda bir gel git olmuş.Recai Abi sende denk geldin Ankara'da dolayısıyla ayda bir bizim 

kapımız oldu. Bunun dışında her toplantıda sizin değerli fikirleriniz bizim için çok çok önemli yani 

hatalarımız eksiklerimiz olabilir. Bunların giderilmesi için ve ortadan kaldırılması için bizim için 

büyük önem arz ediyor.Ama şimdi değerli meclis üyelerimiz şuan hep birlikte karar verelim.Bir kentin 

evet projeleri ile alakalı, somut şeyler ile alakalı yapılabilir bunları konuşacağız. 
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 Yol,çöp,park sorunu bu mecliste aslında konuşulması gerekli şeyler ve özellikle bizim 

belediyemizde lafının bile olmaması lazım.Bunlarla ilgili temizlik seferberliği, park bahçelerle ilgili 

ciddi seferberlik yaptık. Aynı şekilde yol bunun arkasından geliyor. Ekiplerimiz arkadaşlarımız 

gerçekten     gece-gündüz, sabah-akşam yoğun mesai harcıyor ve yakın zamanda göreceksiniz.Bu 

süreçte yeni bir yıl içerisinde inşallah yol sorunu kalmayacak derecesinde bir durum ortaya koyulacak. 

Enson itibari ile Yılmaz Abi,ben ve Rüçhan İLVAN’la birlikte üçümüz bir toplantı 

yaptık.Vatandaşlarımızın sorunlarını gidermede bir eksiklik olabilir ama Yılmaz Abi şuan itibarı ile 

Başkanımızın talimatıyla çalışmalara başladı. Yani eksik noktalara dokunuyoruz. Bunla alakalı Yılmaz 

Beyin desteği, Ruçhan beyin desteği, Recai Abinin dediği gibi Yüreğir ittifakının desteği ile biz bunu 

yapıyoruz. Ama yapılacak projelerde değerli meclis üyelerimiz her ilçenin öncelikleri olması lazım 

ilçenin nezninde bir analiz ve rapor çalışması yapılması lazım. Şimdi “proje  proje” diyoruz.Tamam 

4uyurun “Millet Bahçesi” diyelim.Adana’da yapılan en iyi projelerden biridir ve tek Millet Bahçesidir 

son dönemde yapılan.Buraya vatandaş gidemiyor,araç sıkıntısı yaşıyor.Aktifite formatında kendi ailesi 

ile gitmek istiyor. Bizim o insanları oraya götürmemiz gerekiyor. Biz bunun çalışmasını 

yapıyoruz.Yani herhangi bir şekilde yanlış anlamayın bir analiz yapmadan bir ihtiyaç tespiti yapmadan 

insan Sosyolojik yapının tespitini yapmadan hangi projeden bahsediyoruz. Pandemi süreci atlattık, sel 

süreci atlattık hep birlikte biliyorsunuz insanlar aciz diye belediyenin kapısında bekledi biliyorsunuz 

hep sizlerin telefonu çaldı. Hangi ilçede var varmı. Erzak konusunda biliyorsunuz ne kadar sıkıntı 

yaşadığımızı bu bahsettiğimiz süreçler arkadaşlar baktığımızda bir yıllık süreci neredeyse kapsıyor.  

 Kültür Merkezinin içini dolduracak olan insandır.Biz yatırımızı bırakın ilk başta insanlarımıza 

yapalım.Sosyal Belediyecilik nezninde bir dersimizi tamalayalım.Zaten projeler yapacağız. Ama iki 

yıldır biz geldik hiçbirşey görmedik değil.Dolayısıyla bu konuda biz iki yıllık süreç içerisinde ilk önce 

gördüğümüz eksiklikleri giderdik. Buna sosyal Belediyecilik dersinin onun dışında vatandaşla olah 

diyoloklarımız vatandaşın öncelikli ihtiyaçları biz öncelikli olarak bu eksikliklerimizi 

tamamlıyoruz.Bunla alakalıda var. Çoğu projemizin bu konudada kısa bilgi verelim.İhaleleri 

tamamlandı şuan itibarı ile temel atılan projelerimiz var. Arzu ettiğiniz takdirde başlama tarihleri bitiş 

tarihleri ile alakalı da somut anlamda görmek istediğimiz projelerle ilgili bilgisini de şahsım adına da 

verebilirim. Hepinize saygılar sunuyorum teşekkür ediyorum.Sayın Başkanım iyi günler diliyorum.   

 

 Meclis Başkanvekili Aslıhan YAVUZ; Aydın bey buyurun aynı konu ile ilgili konuşacaksınız. 

 CHP Meclis Üyesi Aydın BAŞ; Hayır aynı konu ile ilgili değil, 

 Meclis Başkanvekili Aslıhan YAVUZ; Çünkü aynı konu hakkında konuşulup cevap hakkı 

doğacak  konu olmasın, 

 CHP Meclis Üyesi Aydın BAŞ; Orhan bey güzel bir şeyler söyledi, Millet parkının bizim 

candamarımız ama bu parkı canlandırmamız lazım, aslında başkanımız olsaydı,  

 Meclis Başkanvekili Aslıhan YAVUZ; Çok özür diliyorum, şu başkanımız olsaydı 

cümlesinden alınıyorum, ben şuanda meclis başkanıyım, biz burada almamız gereken notu alıp Fatih 

Başkanımıza iletiyoruz. 

 CHP Meclis Üyesi Aydın BAŞ; Orhan bey şunu demek istiyorum. Millet parkının içerisinde 

şunu uygulamamız lazım Adana’da bulunan Kahve Dünyası – Özsüt- Starbucks gibi firmaları bir kaçını 

bu parkımızın içerisinde yerleştirsek, bizim ozaman ne menderese nede Turgut Özal’a gitmemize gerek 

kalmaz diye düşünüyorum.  

 Belediye Başkan Yardımcısı Orhan TOSUN; Aydın abi güzel bir konuya değendi, Aydın beye 

teşekkür ediyorum. Bize bilgilendirme fırsatı verdi, Aydın abinin dediği gibi aynı formatta bende 

katılıyorum, canlandırmamız, Adana’mızda ve bölgemizde tek olan Millet Bahçesi Parkının içerisine şu 

anda ters ev projesi başladı. 2. Çocuk köyü parkı ve Su oyun parkı projeleride burada yapılacaktır. 

Dedi.  
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 MHP Grup Sözcüsü Rüçhan İLVAN; Sayın Başkan Meclisin ilk konuşmasında dedim. 

Yüreğir de bulunan 107 mahallemiz var, Orhan Başkan ifade etti, ama bizim şöyle bir sıkıntımız var. 

Belediyeyi elimize aldığımızda önceliğimiz neydi, şimdi cazibe merkezleri yaratalım , ama şurda 

soruyorum 107 mahallenin 50’sinde alt yapı yok, bir kaçını sayayım Alihocalı, İsmaliye, Kayarlı, 

Yukarı Çiçekli, Aydıncık altyapı varmı yok, peki ne yapacaksınız, adamın altyapısı yok siz yüreğiri 

cazibe merkezi haline getirelim diyorsunuz evet proje yapalım, onlar kenarda dursun ama 

önceliklerimiz var, erzem dediğimiz olmazsa olmaz dediğimiz konular var, ben Orhan Başkandan ve 

Fatih Başkandan şunu istiyorum bu hafta olur, Salı olur, daha sonraki hafta olur bir çalışma yapıp  107 

mahallenin ana kriterlerimizde cazibe merkezi olacak yerleri belirleyelim , bu mahallelerimizde 

olmazsa olmaz sıkıntıları neler bunları belirleyelim. Bir sunum halinde biz meclis üyelerine Orhan 

Başkan veya ilgili başkan yardımcısı sunsun. Kalan süre içerisinde bunun kaçını yapabiliriz. Elinizde 

bir sihirli değnek yok yapabileceğimizin bir kaçını yapacağız. Ama önceliğimiz neler buna bir türlü 

karar veremedik. Evet Kentsel dönüşüm, ama Kentsel Dönüşüm bir ilçenin can damarı değildir. Kentsel 

dönüşümü bir alana sıkıştırsanız kentsel dönüşüme dönüşür. Biz nezaman haklı çıkarız bir sonraki 

toplantıda gerçek bir fizibilite ve stratejik planlama yapılıp,bide sunumu yapılırsa ilgili meclis üyeleri 

arkadaşlarımız 5eğimli’in haritasını bütünüyle görür. Ya aç olan birine altyapısı olmayan birine yolu 

yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur önceliklerimiz neler önce bunu belirleyelim. Başkanın bunu 

yapmak zorundasınız. 107 mahalle ve sizin gerçekten projeleriniz varsa neyi nerde nasıl yapacağınız 

bunları bizlere bir sunum halinde verirseniz bizlerde bu kalan 3 yılda neler yapacağımızı görürüz. Ama 

sizlere şunu söylüyorum, bütçeyi inceleyelim, sanayi alanlarından 1 lira para gelmiyor, işyeri çalışma 

harcı 500 TL. Seyhan belediye bu ücreti bizim kinden 50 kat fazla nerdeyse, üretim alanlarını 

arttıralım, sanayiden bahseden yok, üretim alanlarından bahseden yok, 472 bin nüfusa sahip olan bir 

yerde neler verebilir, belediye taşın altına elimize koymamız lazım. Büyükşehir Meclisinde Cumhur 

İrtifakı Meclis üyeleri bazı konulara tepki gösterebilir. Ama orası burası değil, sırf orda bunlar oluyor 

diyede Yüreğir dede böyle olması uygun değil, ya ben şunu söylüyorum Çukurova Belediyesi 

anlamda(bir çok kişinin orda yaşadığı) ekonomik çok daha farklı bir bakım ne yapılmış Seyhan 

Belediyesi ne yapmış ya önceliklere bakmak lazım, sırf konuşmak için konuşulmasın, iki yılda bişe 

yapılmamış deniliyor, neler yapıldığı görmek için bütçeyi bir incelersek nelerin yapıldığını görürüz. 

Saygılar sunuyorum. Dedi.  

 

 CHP Meclis Üyesi Recai MERCİMEK; Sayın Başkan bir insanın vizyonu 100 günde 

akibetide 500 günde belli olur. Biraz evvel konuşan arkadaş sanki Adana’da ve yüreğirde hiçbir haber 

yokmuş gibi hareket etmesini yadırgıyorum, nedemek ya vizyonu olmayacak ne demek, biz yer tarif 

ediyoruz. Kozan çarşısı  diyoruz. 50 yıllık olay sanayi çarşısı diyoruz olay buralar bi cazibe merkezi 

5eğimli buraların acilen yapılması gerekmiyormu, biz demiyoruz Fatih Başkan iş yapmıyor diye bişe 

demiyoruz, aslında Orhan Bey- İsmet Beyinde dediklerinin altında hizmet var. Bizde biliyoruz yardım 

yapılıyor yol yapılıyor, bizde istiyoruz ki söylediklerimiz bizlere Fatih Başkana nasip olsun. Dedi.  

 

 

 AK Parti grup Sözcüsü Metin UĞURLU; Sayın Başkanım Değerli Arkadaşlar Ekim Ayı 

meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Arkadaşlar grubum adına şunu belirtmek 

istiyorum. Ermenistanın Azarbeycan’da saldırısını şiddetle kınıyoruz. Haksız ve Hukuksuz bu eylemin 

karşısında olmaya devam edeceğiz. Türkiye sonuna kadar Azerbaycanın yanındadır. 

Cumhurbaşkanımızda bu konudaki kararlılığımızı net bir şekilde ifade etmiştir. Değerli arkadaşlar bu 

yıl 12  Eylül darbesinin üzerinden tam 40 yıl geçti. Bu millet  bir daha asla yeni 27 Mayıs’ların, 12 

Eylül’lerin,25 Şubat’ların , 15 Temmuz’ların yaşanmasına izin vermez. Bizlerde her zaman darbelerin 

karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya 

devam edeceğiz.  Sözlerime son veriyor, saygılar sunuyorum. Dedi.  
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G Ü N D E M;    

 

  Gündemin 1.maddesini oluşturan; 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili Başkanlığın 30.09 

2020 gün ve 206 sayılı yazısı ekinde gelen Belediye Encümeninin 04.09.2020 gün ve 203 sayılı kararı 

okundu, görüşülmesi yapıldı ve  neticede 2021 Mali yılı Bütçe tasarısı 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.maddesi oluşturan;  2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile ilgili Başkanlığın 

30.09 2020 gün ve 207 sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.09.2020 gün 254 

sayılı yazısı okundu,  görüşülmesi yapıldı ve  neticede 2021 Mali yılı Bütçe kararnamesi  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.  
 

 Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 02.10.2020 günü, Saat; 11.30’da    

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 
OTURUM SONU:  17.10’de    

 

 

    Aslıhan YAVUZ                     Mehmet Murat KILINÇ                Bihter EŞELİOĞLU 

     Meclis Başkanı                          Meclis Katibi                                   Meclis Katibi  

  Meclis 1.Başkanvekili                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

 

      TOPLANTI TARİHİ                      :02.10.2020 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          :CUMA 11.30'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                : 37  

      KATILMAYANLAR                       :  - 

      MAZERETLİ                :  -  

 

          Belediye Meclisinin  02 EKİM 2020 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, Rüçhan 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  başkan tarafından açıldı. 

 

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 01.10.2020 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

 

G Ü N D E M;    

 

  Gündem maddesini oluşturan; 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesi  ile ilgili Başkanlığın 30.09 

2020 gün ve 209 sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2020 gün ve 126 

sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve  neticede 2021 Mali yılı Ücret Tarifesi  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.  
 

 Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 05.10.2020 günü, Saat; 16.00’da    

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 
OTURUM SONU:  11.45’de    

 

 

 

 

    Aslıhan YAVUZ                     Mehmet Murat KILINÇ                Bihter EŞELİOĞLU 

     Meclis Başkanı                          Meclis Katibi                                   Meclis Katibi  

  Meclis 1.Başkanvekili                   

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

 

      TOPLANTI TARİHİ                      :05.10.2020 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          :PAZARTESİ 16.00'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                : 37  

      KATILMAYANLAR                       :  - 

      MAZERETLİ                :  -  

          Belediye Meclisinin  05 EKİM 2020 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, Rüçhan 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  başkan tarafından açıldı. 

 

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 02.10.2020 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

 Gündeme geçilmeden önce CHP Meclis Üyesi Suzan YİĞİT; 5 EKİM dünya öğretmen 

gününü kutluyorum. HDP 2019 yerel seçimlerinde 3 ü Büyükşehir olmak üzere toplamda, txt HDP 

2019 yerel seçimlerinde 3 ü Büyükşehir olmak üzere toplam 65 seçim bölgesinde belediye başkanlığı 

kazanmıştır.  Türkiye’nin 3.nci siyasal partisinden bahsediyoruz. Bildiğiniz üzere en son Kars 

Belediyesi eş başkanları ile İl Genel Meclis Üyelerin de gözaltına alınıp tutuklandı. Seçilmiş Belediye 

Başkanını yok sayıp yerine Vali atamak halkı iradesine ket vurmaktır, seçmenin halkın demokrasiye 

olan inancını yok etmektir. Bugün Kars’a baktığımızda halkın neredeyse tamamı hiç görmedikleri 

hizmetlerden faydalandığını dile getiriyor ama ne yazık ki ne seçmen seçilen ne de yapılan hizmetler 

görülüyor. Burdan yapılan bu hukuksuzluğu kınıyor, gerçek adaletin mutlaka geleceğini biliyoruz. 

Dedi.  

 Gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU;  Gündeme 2.madde 

olarak Emlak ve İstimlak Md.nün Tahsis, 3. Madde olarak   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün          

İlçemiz, Cumhuriyet (Akdeniz) Mahallesinde  bulunan yaklaşık 4.6 hektar büyüklüğündeki planlama 

alanı onaylı 1/1000 ölçekli O34-B-02-C-3-C, O34-B-03-D-3-D, O34-B-03-D-4-C, 034- B- 03 - D- 4 - 

D halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği dosyalarının alınmasını teklif etti. Teklifler oybirliği ile 

karar verildi.  

 

G Ü N D E M;    

 

Gündemin 1.maddesini oluşturan; 2021 Mali Yılı Gelirlerin Kamuya Tahsisi  ile ilgili 

Başkanlığın 05.10 2020 gün ve 212 sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 

23.09.2020 gün ve 255 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve  neticede 2021 Mali yılı Gelirlerin 

Kamuya Tahsisi 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.  
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Gündemin 2.maddesini oluşturan; Tahsis (Yunusoğlu Mah. 421 parsel) ile ilgili Başkanlığın 

05.10.2020 gün ve 214 sayılı yazısı ekinde gelen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.09.2020 gün ve 841 

sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.  
 

 Gündemin 3.maddesini oluşturan; İlçemiz, Cumhuriyet (Akdeniz) Mahallesinde  bulunan 

yaklaşık 4.6 hektar büyüklüğündeki planlama alanı onaylı 1/1000 ölçekli O34-B-02-C-3-C, O34-B-03-

D-3-D, O34-B-03-D-4-C, 034- B- 03 - D- 4 - D halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği  ile ilgili 

Başkanlığın 05.10.2020 gün ve 215 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 06.10.2020 günü, Saat; 16.00’da    

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 
OTURUM SONU:  16.20’de    

 

 

 

 

    Aslıhan YAVUZ                     Mehmet Murat KILINÇ                Bihter EŞELİOĞLU 

     Meclis Başkanı                          Meclis Katibi                                   Meclis Katibi  

  Meclis 1.Başkanvekili                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

 

      TOPLANTI TARİHİ                      :06.10.2020 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          :SALI  16.00'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                : 37  

      KATILMAYANLAR                       :  - 

      MAZERETLİ                :  -  

 

          Belediye Meclisinin  06 EKİM 2020 SALI günü saat 16.00’da  olağan  olarak yapılan 

toplantısında Meclis Başkanı (Meclis 1.Başkanvekili ) Aslıhan YAVUZ, Haluk SIĞINÇ,  Orhan 

TOSUN, Mustafa ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan 

TOPÇU, Murat Ayhan BENLİCE, Emine YILDIRIM, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin 

UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal ŞAHBAZOĞLU, Suna ÖĞÜTCAN, Mehmet Murat KILINÇ,  

Ali PAMUK, Hacı YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, Rüçhan 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  başkan tarafından açıldı. 

 

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 05.10.2020 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

   

 

G Ü N D E M;    

 

Gündem maddesini oluşturan; İlçemiz, Karşıyaka Mahallesi, 5058 ada 37 parselin 

kuzeyinde bulunan kamuya terk alanı onaylı 1/1000 ölçekli O34-B-03-A-1-A halihazır paftasında, 

İlçemiz, Karşıyaka Mahallesi, 5124 ada 24 parselin güneyinde bulunan kamuya terk alanı onaylı 

1/1000 ölçekli O34-B-03-A-1-A halihazır paftasında, İlçemiz, Çamlıbel Mahallesi, 10492 ada 2 

parselin kuzeyinde bulunan kamuya terk alanı onaylı 1/1000 ölçekli N34-C-23-C-4-C halihazır 

paftasında, İlçemiz, Karşıyaka Mahallesi, 11408 ada 1 parselin doğusunda bulunan kamuya terk alanı 

onaylı 1/1000 ölçekli N34-C-22-C-3-C halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği  ile  Başkanlığın 

06.10.2020 gün ve 216 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar- Plan Bütçe-Tarife-Kanunlar-

Eğitim Kültür Spor- Çevre ve Sağlık- İnsan Hakları ile Halkla İlişkiler Komisyonları Raporu 

okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar 

verildi.   

  

 Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 07.10.2020 günü, Saat; 16.00’da    

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 
OTURUM SONU:  16.20’de    

 

 

 

 

    Aslıhan YAVUZ                     Mehmet Murat KILINÇ                Bihter EŞELİOĞLU 
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T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

      TOPLANTI TARİHİ                      :07.10.2020 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          :ÇARŞAMBA  16.00'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                : 37  

      KATILMAYANLAR                       :  - 

      MAZERETLİ          :  -  

          Belediye Meclisinin  07 EKİM 2020 ÇARŞAMBA  günü saat 16.00’da  olağan  olarak yapılan 

toplantısında Meclis Başkanı (Meclis 1.Başkanvekili ) Aslıhan YAVUZ, Haluk SIĞINÇ,  Orhan TOSUN, 

Mustafa ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan TOPÇU, Murat Ayhan 

BENLİCE, Emine YILDIRIM, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal 

ŞAHBAZOĞLU, Suna ÖĞÜTCAN, Mehmet Murat KILINÇ,  Ali PAMUK, Hacı YÜKSEKYAYLA, Asım 

GÜL, Rüçhan 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  başkan tarafından açıldı. 

 

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 06.10.2020 günlü meclis tutanak özetinin yapılan 

oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

  Gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU;  Gündeme 2.madde olarak 

İlçemiz, Cumhuriyet (Akdeniz) Mahallesinde  bulunan yaklaşık 4.6 hektar büyüklüğündeki  planlama alanı onaylı 

1/1000 ölçekli O34-B-02-C-3-C, O34-B-03-D-3-D, O34-B-03-D-4-C, 034- B- 03 – D- 4 – D halihazır 

paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili komisyon Raporu, 3.madde olarak 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısının 

komisyon raporunun alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.  

   

G Ü N D E M;    

 Gündemin 1.maddesini oluşturan; İlçemiz, Gökçeli Mahallesi, 111 ada, 8 parselin kuzeyinde 

bulunan kamuya terk alanı onaylı 1/1000 ölçekli O34-B-22-C-4-C halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile 

ilgili  Başkanlığın 07.10.2020 gün ve 217 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar –Deprem ve Doğal 

Afetler-Kentsel Dönüşüm-Altyapı Hizmetleri –Mesken ve Gecekondu-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler ile Kadın 

Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen 

kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

   Gündemin 2.maddesini oluşturan;   İlçemiz, Cumhuriyet (Akdeniz) Mahallesinde  bulunan yaklaşık 

4.6 hektar büyüklüğündeki planlama alanı onaylı 1/1000 ölçekli O34-B-02-C-3-C, O34-B-03-D-3-D, O34-B-03-

D-4-C, 034- B- 03 – D- 4 – D halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği  ile ilgili Başkanlığın 07.10.2020 gün 

ve 218 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.  

  Gündemin 3.maddesini oluşturan; 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı  ile ilgili 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 İdarenin bir sonraki yıl bütçe 

hazırlık çalışmalarında gerçekleşme raporlarının dikkate alınması ve hazırlanan bütçenin gerçekleşmesinin 

sağlanması hususunda tavsiyede bulunulmasına, Yüreğir Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısının oybirliği 

ile kabulüne, gerekli kararın alınması için Belediye Meclisine arzına karar verilmiştir.  

 Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim; Bütçe görüşmelerine başlayacağından 

dolayı 08.10.2020 günü, Saat; 10.00’da    toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 
OTURUM SONU:  16.20’de    

 

 

 

 

    Aslıhan YAVUZ                     Mehmet Murat KILINÇ                Bihter EŞELİOĞLU 
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