
 

 

        
 

T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

      TOPLANTI TARİHİ                      : 06.05.2019 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          :PAZARTESİ  16:00'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                : 38  

      KATILMAYANLAR                       :  - 

      MAZERETLİ                : -  

          Belediye Meclisinin  06 MAYIS 2019 PAZARTESİ  günü saat 16.00’da  olağan  olarak yapılan 

toplantısında Meclis Başkanı (Belediye Başkanı )Fatih Mehmet KOCAİSPİR,  Haluk SIĞINÇ, Orhan 
TOSUN, Mustafa ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan TOPÇU, 

Murat Ayhan BENLİCE, Emine YILDIRIM, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin UĞURLU, Bihter 

EŞELİOĞLU, Ünal ŞAHBAZOĞLU, Suna ÖĞÜTCAN, Mehmet Murat KILINÇ, Aslıhan YAVUZ, Ali 

PAMUK, Hacı YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, 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 
açıldı.  

 

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 18.04.2019 günlü meclis tutanak özetinin yapılan 
oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 Başkan Bey; Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. İnşallah Ramazan ayı hepimiz için hayır, 

güzellik, bereket getirir. Adana için, Yüreğir için hayırlara vesile olmasını dileriz. Dedi.  

 
Gündeme geçilmeden önce; CHP Meclis Üyesi İsmet YÜKSEL; Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyesi 

arkadaşlar 2.ay meclisimize hepiniz hoş geldiniz.1 ay geçti 1 ay içerisinde Sayın Başkanımız hayırlı olsun 

temennilerini kabul etmiştir. Bundan sonraki süreçte ne yapacağımızı hep beraber konuşacağız.  
Ben öncelikle 11.Ayın Sultanı Ramazan ayının tüm Müslüman Alemine hayırlı olmasını diliyorum. 

İnşallah bu süre içerisinde barış ve kardeşliğin öne çıktığını göreceğiz. Hepinize bol bereketli bir ay 

diliyorum. 

Türkiyemiz de istemediğimiz olaylar oluyor. Geçen gün 4 Silahlı Kuvvetler mensubu şehit oldu. Bu 
şehitlere  Allahtan rahmet, Ailelerine ve Ulusumuzu başsağlığı diliyorum. 

Bu süreç insanları birleştirici bir süreçtir. Zaman zaman hoşumuza gitmeyen olaylar oluyor. Şehit 

cenazelerinde Genel Başkanımıza yapılan saldırıyı da  ciddi anlamda kınıyoruz. 
Değerli arkadaşlar geçen ilk mecliste de konuşmuştuk Yüreğir ile ilgili bazı sorunları dile 

getirmiştik. Vali beyin başkanlığında Yüreğir Kültür Merkezinde Muhtarlarla ilgili bir toplantı düzenlendi. 

Adana genelindeki tüm Muhtarlarımız sıkıntılarını dile getirdiler. Bende başkanımız Ankara'da olduğu için 
Başkanvekili olarak oradaydım. Muhtarların sorunlarını ben not aldım. Yüreğir ile ilgili sorunlar; 

Muhtarlık binalarının bulunmasına rağmen bilgisayarların bulunmadığını söylediler. 

Seyhan Mahalle Muhtarımız kendiside  burada; Seyhan da bulunan kesimhane yazın gelmesiyle 

ciddi anlamda çevreyi rahatsız edici koku geldiğini ve buna çözüm bulunması gerektiğini söyledi.  
Geçmiş dönemde ki belediye başkanımızın  Taşköprü ve Havutluya kadar olan Seyhan ve Yüreğir 

kenarına bir yeşil alan projeleri  vardı. Tabi ki şuanda hangi boyutta olduğunu bilmiyoruz. Ama oraların 

biran önce Büyükşehirle İştiare yapılarak o bölgenin hem gezi, hem  de dinlenme yeri olarak ciddi anlamda 
değerlendirilmesi ve çare bulunması gerektiğini söyledi. 

Akdeniz Mahallesinin arıtma tesisinin çok ciddi anlamda kokular yaydığı söylendi. 

 Sinanpaşanın Metruk yıkık dökük alanlardan her türlü zararlı hayvanın ortaya çıkacağından binaların 
ilaçlanması gerekmektedir. 

Akdeniz Mahalle Muhtarımız; Çolak Bulvarı ve Kozanyolu arasında su kanalları arasında koruma 

yok DSİ kanallarında suya girmeler, boğulmalar oluyor dedi. 
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Ciddi anlamda uyuşturucu kullanımı mevcut hem emniyet anlamında hem de belediye olarak bir 

şeylerin yapılması gerekiyor. 

Sokak köpeklerine mama konusunda çare bulursak iyi olacağı belirtildi. 

Ramazan Ayının Tüm Müslüman Alemine barış huzur getirmesini diliyorum.dedi. 
 

 İYİ Parti Meclis Üyesi Recai MERCİMEK; Sayın başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım 

hepinizi saygı ile selamlıyorum. Ramazan Ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah mutlu huzurlu 
bir ay geçiririz. Ülkemizde öyle olur. Bu terör lanetinden  2-3 gün evvel  6 tane şehitlerimiz var. 30 yıldan 

beridir yaptığımız mücadelenin sonucunda köklerini kurutamıyoruz inşallah kuruyacaklar. Türkiye birlik ve 

beraberlik içerisinde olursa inşallah bunun sonunu getireceğiz. 
 

 Yüreğirde 107 tane mahallemiz var. Dolayısıyla 107 mahallelerin sorunları var. Mahalle muhtarları 

dosya hazırlayıp içerisine sorunlarını yazarsa.Bu dosyayı Sayın Başkanıma iletirse. Sayın başkanım 

Muhtarlarla tek tek görüşecektir buna inanıyorum. Bunları Sayın Başkanımıza iletirlerse böylece Mahalle 
sorunları daha iyi çözüme kavuşur. Türkiyede 913 İlçeyi hesap edersek bizim sıralamamız 39 ve  36 ilden 

daha büyük bir ilçeyiz. Yüreğirin sorunun temelinde kentsel dönüşüm var.Kentsel dönüşüm olayını biran 

evvel gündeme getirip bunu yapmazsak yüreğirin sorunlarını çözümü zor olur.Yüreğir sorunlarının 
çözümünün temeli Kentsel Dönüşümdür.Yüreğir Türkiye’de konuşulan bir ilçe nedeni ise 2 tane kurumsal 

otelimiz var, Hilton ve Sheraton.Bunlar dünyaca ünlü markalar ve bu hiçbir  ilçeye nasip olmaz. Bunların 

ikisi bizim ilçede. Ama ben inanıyorum ki Fatih başkanımız  ve bizlerin vereceği destekle ayrıca Zeydan 
Başkanın desteğinin olması kanaatindeyim çünkü Büyükşehir Belediyesi destek vermez ise Yüreğir kendi 

çapında yaptığı hizmetlerde kalır ama istediğimiz şekilde hizmete dönüştüremeyiz. Hizmet alamayız. Ama 

bizde büyükşehir meclis üyeleri olarak gerçekten yüreğire hizmet verilmesi ile ilgili Zeydan Başkanımıza ne 

gerekiyorsa söyleyeceğiz ve Fatih Başkanımıza da inşallah bu desteğini esirgemeyeceğine inanıyorum.  
 Bu meclisimiz hayırlara vesile olmasını diliyorum.Yüreğir de 2urada2 ittifakı yaptık. Bu 2urada2 

ittifakınında sonuna kadar hizmete dönüşeceği  kanatindeyim. Dedi. 

 
 Başkan Bey; Sayın İsmet YÜKSEL ve Recai MERCİMEK güzel  temennilerini aldık. Bahsettikleri  

eksikler  hakkında notlarımızı aldık. Yüreğir İttifakı vurgusu çok önemli bu mecliste her zaman yaşatmak 

istiyoruz. Bunun için ben mahalle muhtarlarımızla zaten yakın temas halindeyiz. Bunun bilinmesi gerekir. 

Yarın biz muhtarlarımızla iftar yapıyoruz. Bundan  sonraki süreçte de sorunların tespiti  noktasında da daima 
muhtarlarımızın  mahallelerinde uç bey olarak, o mahallenin en yetkilisi olarak da sorunları en iyi bilen 

kişiler olarak değerlendiriyoruz. Onlara gereken ihtimamı, saygıyı gösteriyoruz. Göstermeye devam 

edeceğiz.  
 Diğer yandan mesela burada birkaç not aldım. Akdeniz fabrikasının taş binası yıkılmış ona hemen 

müdahale etmek lazım. Hemen bunu kaldıralım. 

 Uyuşturucu konusu 2urada2i hepimizin konusu bu konuda içimiz kan ağlıyor, kahroluyoruz. Ona tek 
başına Yüreğir Belediyesinin yapacağı bir şey olmamakla birlikte Büyükşehir,Yüreğir İlçe, Valilik, Sağlık İl 

Müdürlüğü,Devletimiz, Emniyet hep beraber omuz omuza verip bu konuyu el birliğiyle uyuşturucu 

Yüreğirin en temel meselelerinde biri  olarak Adananın gündemine taşımak istiyoruz.Burada hep beraber 

sizlerinde desteği ve katkılarıyla bu konuyu inşallah nihayi olarak kurutmak üzere bir el birliği, güç birliği 
yapacağız. Bunun bilinmesini istiyorum.  

 Sokak köpekleri meselesi önemli ,sokak köpekleri ile ilgili her ne kadar yetki büyükşehirde olsada 

biz 2urada insiyatif almak istiyoruz. Ve Yüreğirde de sokak köpeklerinin barınabileceği bir alan 
oluşturulması konusunda  ön hazırlık yapıyoruz. Detaylarla inşallah sizi bilgilendireceğiz.  

 Akdeniz Arıtma Konusu inşallah Büyükşehirle beraber konuşacağız. Bununla ilgili zaten bir ön 

hazırlığımız vardı. Bunların hepsini zaman içerisinde göreceksiniz ki kısa zamanda uzun vadeli bir plan 
yapacağız ve işbirliği yapmamız gereken kurumlarla da en üst düzeyde biz Yüreğir Belediyesi olarak yapıcı  

işbirliği yapmaya hazır olcağız. 
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 Sinanpaşa ile ilgili  TOKİ nin yürüttüğü alanda bu Kadoil’in olduğu bölgedeki  parselde  103 

dönümlük alanda  8.4 milyon lira vatandaşa verilmesi gereken bir para vardı.Önemli ölçüde bu ödendi.Fakat 

bir pürüz çıktı. O pürüzü de açtık. Çok yakın bir tarihte evleri karşılığında para alan vatandaşlarımızın 

paraları verilmiş olacak. Onun dışında evleri karşılığında daire talep eden  vatandaşlarımıza daireleri baki. 
Birkaç davalık durum var bu davaların bitmesini bekliyoruz.Ama bununla birlikte zemin ve muhdesat 

mülkiyeti TOKİ ye  geçen binaların yıkılması ile ilgili bir sertifika alacağız. İnşallah önümüzdeki hafta 

ödemelerin yapılmasını bekliyoruz.Ödemeler biter bitmez hemen liste oluşturup mülkiyeti TOKİ ye geçen 
yerleri derhal yıktıracağız. İlaçlamadan ziyada yıkalım ve molozları kaldırıp, buraları açalım.Burada 

konuştuğumuz tüm konular hep birlikte ,bizde üzerimize düşenleri yapmak şartıyla üstesinden geleceğiz. 

Dedi. 
    

G Ü N D E   

       
        Gündem maddesini oluşturan;  2018 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili 
Başkanlığın 06.05.2019 tarih ve 71 sayılı yazısı ekinde gelen Belediye Encümeninin 24.04.2019  tarih ve 126 

sayılı kararı 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 İlişkiler-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği-Tarife-Kanunlar-Eğitim Kültür Spor-Çevre ve Sağlık-İnsan 

Hakları ile Halkla İlişkiler komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.  

 
        Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet KOCAİSPİR; Müdür Atamaları(Muhammed Ramazan 

UYANIK, Veysin ALANOĞLU, Onur ÖZDAĞ ve Meral ÇETİN)  ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğü dosyaları hakkında meclise bilgi verdi.  

 
 Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 07.05.2019 günü, Saat; 16.00’da    

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

OTURUM SONU:  16.30’da    

           
 

 

 

 Fatih Mehmet KOCAİSPİR             Mehmet Murat KILINÇ           Bihter EŞELİOĞLU 

        Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                              Meclis Katibi  

       Belediye Başkanı                               

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        
 

T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

 

      TOPLANTI TARİHİ                      : 07.05.2019 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          :SALI 16:00'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                : 38  

      KATILMAYANLAR                       :  - 

      MAZERETLİ                : -  

 
          Belediye Meclisinin  07 MAYIS 2019  SALI günü saat 16.00’da  olağan  olarak yapılan toplantısında 

Meclis Başkanı (Belediye Başkanı )Fatih Mehmet KOCAİSPİR,  Haluk SIĞINÇ, Orhan TOSUN, Mustafa 

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

BENLİCE, Emine YILDIRIM, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, 
Ünal ŞAHBAZOĞLU, Suna ÖĞÜTCAN, Mehmet Murat KILINÇ, Aslıhan YAVUZ, Ali PAMUK, Hacı 

YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, 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 açıldı.  

 
  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 06.05.2019 günlü meclis tutanak özetinin yapılan 

oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

  

MHP Meclis Üyesi Rüçhan İLVAN ;  Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım 
Ramazan Ayının önce Türk Milletine sonra bize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 

Vatanını Milletini Bayrağını koruyan bu uğurda şehit olan aziz şehitlerimizi de buradan anıyoruz. 

Ruhları şad mekanları cennet olsun. 
Dün de bahsedildiği gibi Yüreğir ittifakı kuralım, birlik beraberlik içerisinde hareket edelim. Cumhur 

İttifakını 21 tane meclis üyesi Millet ittifakının 16 tane meclis üyesi toplamda 37 meclis Üyesi olarak. 

Yüreğire neler yapabiliriz? Gerçek anlamda ne kadar katkımız olur? Çünkü herkesin meslek alanları 

birbirinden farklı eğer ortak amacımız ,ortak paydamız Yüreğire adaletli bir şekilde hizmet yapmaksa herkes 
taşın altına elini koysun.Ben yerel iktidarda yerel siyasette kesinlikle siyasi parti düşünmüyorum  mevcut 

olan Belediye Başkanının Yüreğir içinde şanslı olduğunu düşünüyorum.Kimseyi övmek gibi amacım 

yok.Ama birkaç toplantı da beraber olduk,bir çok şey paylaştık,bilgi birikim,donanım,potansiyel, sosyal 
çevresiyle beraber bize ciddi derecede çok şey katacağına inandığım bir Belediye Başkanına sahibiz.Recai 

MERCİMEK başından beri birliktelik yapalım dedi.Tamam yapalım söylemekle kalmayalım eyleme 

dönüştürelim.Gerçek anlamda 4hastane ittifakı neyse farkındalık yaratalım 4 metropol ilçe içerisinde belki en 
başarılı biz oluruz.Çünkü 4 metropol ilçeye baktığımız zaman arasında en fazla sorunları olan istihdam 

konusunda ciddi derecede sorunlarımız var zaten  Belediye Başkanım bu konuda ekibiyle beraber stratejik 

planlamasını yapmıştır.Neredeyiz, nereye gidiyoruz ne yapmalıyız başarı elde edebilmek için neler 

yapmalıyız 
Kuzey mahallelerine yapılan hizmetleri Güney mahallelerinde de  görmek istiyoruz. Güney 

yüreğirde bir 4hastane olmadığı için elele verip 4hastane yapımını başlatalım.   

Alihocalı köyünde muhdesat hakları olan yerlerin faiş fiyata satılmaya çalışmak istenmesine 
karşıyım. Oradaki vatandaşı zor durumda bırakmayalım. Yüzyıl önce sahip olmuş oldukları muhdesat 

haklarını düşük rakamlarla tekrar verilmesini talep ediyorum. 

Eğitim sorunları stratejik planlamada ne kadar yer alacak ne kadar bütçe ayrılacak. 
İstihdamımız çok kötü sanayi ile alakalı projeleriniz var mı, Bütçe ayırdık mı,Yüreğir de sanayi 

alanında en az olan ilçeyiz gerekli ilginin gösterilmesini istiyorum.Dedi  

Güney mahallelerinde geliri düşük ve kurslara gidemeyen bir çok öğrencimiz var Üniversiteye 

hazırlık kurslarının açılmasını istiyorum. 
Köylerde oyun parklarının gereken ilginin gösterilmemesi park alanlarının yaşanılır hale gelmesi için 

gerekenin yapılmasını talep ediyorum. 
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Başkan Bey; Şunu açık yüreklilikle ortaya koymamız lazım yüreğirde hakikaten  farklı yönetim 

anlayışını ortaya koymak istiyoruz.Yüreğir ittifakı için Biz bu konuda başkan ve başkanlık olarak açık 

yüreklilikle samimiyetle dürüstlükle duruşumuzu ortaya koyduğumuzu herkes görüyor.Hiç bir ayrımcılık 
yapmıyoruz.Şunu da bilmenizi isterim Belediye başkanı seçildiğim ilk gün AK Parti ilçe teşkilatının basına 

açık toplantıda Cumhur ittifakına aday olarak Belediye Başkanı oldum.Şugün itibarı ile herkesin Belediye 

başkanıyım dedim.bunun arkasında duracağım herkes görecek.Biz zaten ikili ilişkilerimizde de muhtemelen 
görüyorsunuzdur samimi bir şekilde sizlere yaklaşıyoruz.Hayatımız boyunca böyle olduk yani.Belediye 

Başkanı makamı bize yeni bir şey katsın diye uğraşmıyoruz.Kendi hayatımda bile açık,dürüst,şeffaf 

insanım.Her görüşten arkadaşım bir yakınım var.Bence bu hepimiz bakımından samimiyet testidir.Yüreğir 
ittifakı için kesin uğraşıyorsak yüreğirde hizmet etmek istiyorsak herkes bir tarafından tutacak.İyi niyetli 

samimi tüm yaklaşımlara açık olduğumuzu bilmenizi isterim.Tüm önerilerinizi çok dikkatli bir şekilde not 

alıyoruz ve değerlendiriyoruz, her bir öneriyi her bir sözü çok kıymetli buluyoruz.Başarı hepimizin genel 

başarıyı hepimiz desteklersek herkes payına düşeni alacak.Başkan başarıda ve başarısızlıkta en büyük payı 
alır. Ama günün sonunda meclis üyeleri iyi niyet  konulduğu taktirde halka karşı bir borcumuz var bir kere 

bunun bilinmesi gerekir.yüreğir sizin ifade ettiğiniz dezavantajlı insanların yaşadığı bölge hepimiz bir 

şekilde yüreğirliyiz.Lütfen siyasi kimliklerimizi bir kenara bırakalım elbette herkesin bir siyasi görüşü 
var.Hepimiz aklı başında insanlarız siyasi geçmişimiz var.Ama  Yüreğir söz konusu olduğu zaman yapıcı 

eleştirilerimizi ortaya koyalım.Taziye evi,semt pazarı vs acil konulara müdehale etmeye 

çalışıyoruz.İnsanların günlük hayatını kolaylaştırmak adına ,çimlerin biçilmesi ,sokakların temizlenmesi vs. 
Temizlik işlerinin edevatlarını güçlendiriyoruz, cenaze işlerini güçlendiriyoruz,yeni araçlar alıyoruz 

dolayısıyla biraz zamana ihtiyacımız var.Yeni devlet hastanesinin plan ve proje aşaması son noktada ihale 

aşamasına geldi ama maalesef ekonomik bir süreç var.Bu süreç sulh ve selamete erince ilk yapılacak 

ihaleden biri Yüreğirdeki devlet hastanesi olacak.Kuzey Yüreğire ağırlık verilecek, üst geçit de yapılacak 
Syn Millet vekilleri takip edecekler.Doğankent,solaklı, Yunusoğlu bölgesinin tüm park ,bahçe ,okul birkaç 

proje çıkardık.Çalışıyoruz da bir taraftanda Akdeniz mahallesindeki göletin doldurularak ne yapabiliriz diye 

konuşuldu. 
Büyük asfalt sıcak asfalt Yüreğire en kaliteli asfaltı dökeceğiz her türlü sorumluluğu üzerimize 

alacağız . 

Hiçbir zaman insanların kökeniyle, mezhebi ile ilgilenmedik. Sadece hizmet etmek istiyoruz.Bizden 

beklenen bize yakışan ahlaki olarak şunu yapmak istiyoruz omuz omuza hizmet süreçlerinde katkı sunalım 
çünkü çok tecrübeli insanlar var. 

 

    

G Ü N D E   

       
Gündem maddesini oluşturan; İlçemiz Seyhan Mahallesi, 9583 ada 1 nolu parselde İmar Planı 

Değişikli ile ilgili Başkanlığın 07.05.2019 gün ve 72 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 08.05.2019 günü, Saat; 17.00’de    

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

OTURUM SONU:  16.30’da    

           
 

 

 Fatih Mehmet KOCAİSPİR             Mehmet Murat KILINÇ           Bihter EŞELİOĞLU 

        Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                              Meclis Katibi  

       Belediye Başkanı       
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T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

      TOPLANTI TARİHİ                      : 08.05.2019 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          :ÇARŞAMBA 17:00'de                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                : 38  

      KATILMAYANLAR                       :  - 

      MAZERETLİ                : -  

          Belediye Meclisinin  08 MAYIS 2019  ÇARŞAMBA günü saat 17.00’de  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, 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 
açıldı.  

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.05.2019 günlü meclis tutanak özetinin yapılan 

oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.     

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

Eski Araçların Satılması, Hurdaya Ayrılması ve Yeni Araç Alımı için Yetki Verilmesi  ile ilgili 

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün dosyasını alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile 

kabul edildi.  
    

G Ü N D E M:    

       
       Gündemin 1.maddesini oluşturan;  Gayrimenkul Satış ile ilgili  Başkanlığın 08.05.2019 gün ve 73 
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; Eski Araçların Satılması, Hurdaya Ayrılması ve Yeni Araç 

Alımı için Yetki Verilmesi ile ilgili Başkanlığın 08.05.2019 gün ve 74 sayılı yazısı ekinde gelen 

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün 08.05.2019 gün ve 341 sayılı yazısı okunmasından 

sonra söz alan; 

Makine İkmal Müdürü Münir SÜT ;Mevzuat çerçevesinde hurdaya ayıracağımız ya da 

satacağımız araçları komisyon kurulur komisyonun marifetiyle işlemler yapılır. Komisyonda da 

DSİ ve Karayollarından bir Makine Mühendisi bir de trafikten polis memuru gelir komisyon 

bunlardan oluşuyor, komisyon kararını verir  ve prosedür yerine getirilir, satış yapılır. Satışlar ise 

Encümen kararı ile  İhaleye açık  bir şekilde  yapılır 

Başkan Bey;Münir bey ,Yeni araç alımı nasıl oluyor ?  

Makine İkmal Müdürü Münir SÜT ; Devlet Malzemeleri Ofisi ile alımlar oluyor. Dedi.  

Başkan Bey; Devlet Malzeme Ofisi ile ilgili özetle yeni araç alımı yapmak istiyoruz. 

Hizmet alanımız çok geniş ,talep çok özellikle çöp araçları ile ilgili sürecimiz var. Sadece çöp aracı 

değil ,Cenaze araçlarımızı arttırmak istiyoruz. Tanker araçlarımızı da arttırmak istiyoruz, fen işleri 

ile ilgili talepler var. 5 yıllık periyotta inşallah Yüreğir’e sıcak asfaltı olmayan hiçbir yol kalmaması 

ile ilgili bir eylem planımız var. 5 yıllık planda ki 5 yıla kalmayacak bu. Dolayısıyla bunun için 

ilave araca ihtiyacımız var, cenaze hizmetlerine tabii insanların taleplerine Hayır demek 

istemiyoruz. Başka ilçelerden buraya çadır ve masa gelsin istemiyoruz, mecburiyetten burada 

olmadığı için gönderiliyor. Dedi.  
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CHP Meclis Üyesi Mehmet Bülent VATANSEVER ;  4 tane  Cenaze araç var bide şehir 

dışına araç gönderilmiyordu. Biz sayhanda Türkiye’nin her tarafına ücretsiz gönderiyoruz tüm  

cenazeleri. Dedi.  

 

Başkan; Seyhan’ı örnek almak durumundayız. Türkiye’nin 4 bir yanına cenazesi olan 

vatandaşlarımızın cenazelerini gönderelim. Masa sandalye çadır konusunda hiç olumsuz dönüş 

yapmayalım. Dolayısıyla bunların hepsi ile ilgili taktir edersiniz ki ilave araçlara ihtiyaç var. 

Yüreğir çok büyük onlarla ilgili taktir edersiniz ki ilave araçlara ihtiyaç var, Yüreğir çok büyük 

onlarla ilgili Devlet Malzeme Ofisinde oradan bize ciddi KDV muafiyeti var. Ondan yararlanmak 

istiyoruz. Mevcut araçlarımızı da satalım elden çıkaralım oradan gelecek parayı da kullanalım. İşte 

tüm bu süreçleri takip edeceğiz.Dedi. 

 

CHP Meclis Üyesi Cafer BOYRAZ; Otobüsler hakkında bilgi almak istiyorum. 

 

Başkan Bey; Orhan Tosun Minibüslerle ilgili bilgi vermesi için söz hakkı veriyor. 

 

Başkan Yardımcısı Orhan TOSUN ; Sayın Başkanım değerli Meclis üyelerim biz bu 

araçlar ile ilgili Makine İkmal Müdürlüğümüzce araçların envanter listesini çıkardık 1 Otobüs 46 

kişilik ve 1 minibüs de 19 kişilik olmak üzere bu araçları da envanterimize katmayı düşünüyoruz. 

Onlarla ilgili teklif ve fiyat araştırmaları şuan için yapıyoruz. Elimizde zaten 29 kişilik 2 tane 

Minibüsümüz var Vatandaşlarımız istediği taktirde onların hizmetine sunuyoruz. Şöyle bir durumda 

var onu da açıkça belirteyim Şehir dışında gönderemiyoruz çünkü şehir dışına gönderdiğimiz süre 

içerisinde vatandaşlarımızın koltuk sigortası yapılmadığı için serviste vatandaşlarımızın bu konuda 

güvenliğini düşünmekten kaynaklı böyle bir ulaşımı yapmıyoruz. Sadece şehir içi için bu tahsisi 

yapıyoruz Şehir dışı için böyle bir talep geldiği taktirde kiralama yoluyla resmi yazılar çerçevesin 

de vatandaşlarımızın ya da spor kulüplerimizin bir isteği olduğu taktirde bunların desteğini 

yapıyoruz. Dedi. 

 

CHP Meclis Üyesi Cafer BOYRAZ; Otobüslerin belli yerlere örneğin Çanakkale’ye bu tür  

kültürel yerlere için bunu düşünüyoruz. Dedi.  

 

Başkan Bey; Otobüsleri bunun için halkın talepleri doğrultusun da alıyoruz. 

Mahallelerimizin, muhtarlarımızın ,sizlerden gelen talepler olabilir. Özellikle Kültür turları 

Örneğin; Balıklı göl, Mardin, Tarsus, Hacı Bektaşi , Mevlana vs bu tür turlarla biz 

vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda onların yanında olacağız.Dedi.  

        Görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.  
  

 Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 09.05.2019 günü, Saat; 

16.00’da    toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 
OTURUM SONU:  16.30’da    

           

 

 

 Fatih Mehmet KOCAİSPİR             Mehmet Murat KILINÇ           Bihter EŞELİOĞLU 

        Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                              Meclis Katibi  

       Belediye Başkanı   
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T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

       

      TOPLANTI TARİHİ                      : 09.05.2019 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          :PERŞEMBE 16:00'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                : 38  

      KATILMAYANLAR                       :  - 

      MAZERETLİ                : -  

 
          Belediye Meclisinin  09 MAYIS 2019  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, 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 

açıldı.  
 

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 08.05.2019 günlü meclis tutanak özetinin yapılan 

oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.     

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

2018 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili Komisyon raporunun alınmasını teklif etti. 

Teklif oybirliği ile kabul edildi.  
    

G Ü N D E M:    

       
       Gündemin 1.maddesini oluşturan;  Üyelik Seçimi(Gelir İdaresi Başkanlığı, Adana Vergi 

Dairesi Başkanlığı, Ziya Paşa Vergi Dairesi Müdürlüğü) ile ilgili Başkanlığın 02.05.2019 gün ve 68 sayılı 

yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve Gayrimenkul Satış Komisyonuna açık oy usulü ile yapılan seçimi 
neticesinde;  Asil Üyeliğe Ali PAMUK ve Tarık ÖZÜNAL, Yedek Üyeliğe Suna ÖĞÜTCAN ve Ünal 

ŞAHBAZOĞLU seçilmişlerdir.  

 

 Gündemin 2.maddesini oluşturan; 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili 
Başkanlığın 08.05.2019 gün ve 75 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.  

  
 Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 10.05.2019 günü, Saat; 11.30’da    

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

OTURUM SONU:  16.30’da    

           

 
 

 

 Fatih Mehmet KOCAİSPİR             Mehmet Murat KILINÇ           Bihter EŞELİOĞLU 

        Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                              Meclis Katibi  

       Belediye Başkanı       



 

 

        
 

  
       T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

       

      TOPLANTI TARİHİ                      : 10.05.2019 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          :CUMA 11:30'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                : 38  

      KATILMAYANLAR                       :  - 

      MAZERETLİ                : -  

 

          Belediye Meclisinin  10 MAYIS 2019  CUMA günü saat 11.30’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, 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 açıldı.  
 

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 09.05.2019 günlü meclis tutanak özetinin yapılan 

oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

  Başkan Bey; 12 Mayıs Anneler günü tüm annelerin anneler gününü kutluyorum, ellerinden 

öpüyoruz.  Tüm annelerimize uzun ömürler diliyoruz. Vefat etmiş annelerimizi de gani gani rahmet diliyoruz. 
 Diğer meclis toplantımız bayramdan sonrası olduğu için görüşemezsek hepinizin şimdiden bayramını 

kutluyorum. Dedi 

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

Ücret Tarifesi ile ilgili Mali Hizmetler Md. Dosyasını, 3 .madde olarak Tahsis İptali ile ilgili İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü dosyalarının alınmasını teklif etti. Teklifler oybirliği ile karar verildi.   

 

G Ü N D E M:    
       
 Gündemin 1.maddesini oluşturan; Üyelik Seçimi(Gelir İdaresi Başkanlığı, Adana Vergi Dairesi 

Başkanlığı, 5  Ocak Vergi Dairesi Müdürlüğü)   ile ilgili Başkanlığın 02.05.2019 gün ve 69 sayılı yazısı 

okundu, görüşülmesi yapıldı ve Gayrimenkul Satış Komisyonuna; 
 

 AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU; Asil üye olarak Hacı YÜKSEKYAYLA, Yedek üye ise 

Aslıhan YAVUZ’u teklif etti.  
 

CHP Grup Sözcüsü  İsmet YÜKSEL; Asil üye olarak Elifnaz TOZKOPARAN, Yedek Üye olarak 

Suzan YİĞİT’i Teklif etti. 
 

AK Parti Meclis Üyesi Ozan GÜLAÇTI; Sayın Başkan benimde aykırı teklifim var, 1 AK Parti, 

1’de muhalefetten isim yazalım dedi. Ozan GÜLAÇTI’nın teklifi üzerine; 

AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU; Asıl olarak Hacı YÜKSEKYAYLA’yı,  
CHP Parti Grup Sözcüsü İsmet YÜKSEL; Yedek Üyelik için Elifnaz TOZKOPARAN’ı teklif etti. 

Ozan GÜLAÇTI’nın yaptığı aykırı teklif yapılan Açık oy usulü ile seçimi neticesinde oybirliği ile 

kabul edildi.   
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 Gündemin 2.maddesini oluşturan; Ücret Tarifesi ile ilgili Başkanlığın 10.05.2019 gün ve 76 sayılı 

yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2019 gün ve 396 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 3.maddesini oluşturan; Tahsis İptali ile ilgili Başkanlığın ile ilgili Başkanlığın 

10.05.2019 gün ve 77 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 10.05.2019 gün ve 63 
sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar -Deprem ve 

Doğal Afetler-Kentsel Dönüşüm-Altyapı Hizmetleri -Mesken ve Gecekondu-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler 

ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği   komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.  
 

 Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 10.06.2019 günü, Saat; 16.00’da    

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

OTURUM SONU:  12.00’de    

           

 
 

 

 Fatih Mehmet KOCAİSPİR             Mehmet Murat KILINÇ           Selahittin KILIÇ      

        Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                          Meclis Katibi  

       Belediye Başkanı                               
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