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 Belediye Meclisinin 17NİSAN 2021PAZARTESİ 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 07.04.2021 günlü meclis tutanak özetinin yapılan 
oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.  

Gündeme geçilmeden önce CHP Grup Sözcüsü İsmet YÜKSEL; Sayın Başkan, sayın divan, 

değerli meclis üyesi arkadaşlar, Mayıs ayı’nın olağan meclis toplantısına hoş geldiniz.İnşallah bu toplantıda 
da Yüreğir’e hayırlı hizmetler yaparız.Değerli arkadaşlar, bu ay Müslümanlar için kutsal olan bir ay 

Ramazan ayı, Ramazan ayı’nın Müslümanlara hayırlı olmasını diliyoruz tekrar, akabinde tabiî ki Ramazan 

Bayramı bu yıl istediğimiz gibi olmadı.Çocuklarımızla beraber büyüklerimizle beraber geçiremedik.Mesela 

benim üç tane evladım; Ben yayladaydım  gelemediler ancak teknolojiyi kullanarak kutladık tabi ki. Bu 
bayramın Müslümanlara barış kardeşlik getirmesini diliyoruz. Tabi esas sıkıntının her yıl olduğu gibi bu sene 

Müslümanların istediği yerde namaz kılmaları önlendi. İşte İsrail, Filistin, Hamas dediğimiz bu Müslüman 

bölgeler ateş altına alındı.Mescidi Aksaya askerler girdi, oradaki insanların ibadetlerini engellediler.Bugünkü 
aldığımız bilgiye göre;İki yüz tane kadın, çocuk, masum Müslüman halkı katledilmiştir.Bu nedense her 

bayramda bu işler böyle oluyor. Müslümanlara karşı, oradaki yaşayan insanlara karşı; Orada binlerce yıl 

orada yaşayan insanlara karşı bir güç geliyor oradaki insanları yerlerinden yurtlarından ediyor. Bizler bu 

konuda biraz tabii ki ülke olarak duyarlı olduk, belki basına yansıyan öyle, ama maalesef bölgedeki 
Müslüman ülkelerde israile karşı herhangi bir ses çıkmadı. Bundan da biz ülke olarak tabii ki 

üzülüyoruz.Değerli arkadaşlar dedik ya bundan sonraki Mayıs ayı bize Yüreğir’imize hizmet anlamında 

güzel şeyler olur. Çiftlik yolundan geçtim Başkan teşekkür ediyorum, güzel şeylere teşekkür ederiz. Yani 
birkaç ay öncesine kadar burası çok kötü bir görünümdeydi şimdi çok güzel bir görünüm almış tabii ki 

verilen sözler var yalınız Çiftlik yolu  değil Yüreğir’in buna benzer 20 yer sanırım buralarda da bir çalışma 

sanırım olacak ama şunu da söylemek lazım yani bir mevcut açık yol kamulaştırma yapılmamış, Altı yedi 
ayda buranın yapılması bence çok uzun bir süre, Eğer ki hesabınızı bu şekilde yapacak olursak ne On dokuz 

Mayıstaki, Sepicideki ve Köprü köydeki yerlere sıra gelmesi bu şekilde mümkün değil, Bunların biraz daha 

çabukça acele  yapılması gerekiyor,  Şehit Erkut Akbay mahallesindeki dönüşüm oda belli bir noktada bir 

arkadaşımız oradaki yaşanan sıkıntıları dile getirecek buranın da biran önce ele alınması gerektiğini 
düşünüyoruz. Sinan paşayı  kentsel dönüşümde yetkili arkadaşla görüştük ciddi bir çalışma var burada %70,  

%85’e yakın sorun çözülmüş yetmiş seksen tane ev  herhalde bu ayın sonunda veya haziranın başında bu 

metruk binalar yıkılacak ve yetmiş seksen tane yani yüze yakın ev var, yurtdışında çalışanlar var, ölenler var 
bunların veraset ilanları falan.  Başkanım havutlu ile ilgili bir olay yani  arsa satışı ile ilgili orda bizim 

kulağımıza çeşitli şeyler geldiği için grup başkanvekilimizi aradım arkadaşımızı oda sağ olsun döndü bana, 

Burada sıkıntıya düşmemek için bunları biz aradık konuştuk. 
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Diğer bir olay da şu Havutlulu  şunu söylüyor, Başkanım geçen dönemde de burada arsalar satıldı, 

dükkanlar satıldı, PTT binasının yeri satıldı  biz buraya yatırım görmedik. Dolayısıyla arkadaşlar ben şunu 

söyledim biz bunları başkanla bir görüşelim, Satış yapılan yerlerin  oranın ihtiyacı ne ise örnek veriyorum  
narenciye soğutma tesisi o bölge ona yakın dedim. Satışla ilgili neden havutlu 12 tane yer var satış yapılacak 

niye bu Havutlu gündeme geliyor diye insanları biraz gönlü küs davrandılar.Bir de satılan yerlerin Havutlu 

ya dönüşmesi, Başkanla görüşürüz eğer  biz bunu şu anda eleştiriyoruz ama oradaki satılan arsaların parası 
oradaki satılan gayrimenkullerin parası ben buraya harcıyacam derse Başkan, biz burada ne gerekiyorsa 

belediye başkanına biz yardımcı oluruz dedim, o konuda da açıklamamız onun için,Bu ay Pandemi 

dolayısıyla meclis ayın 17’sine alındı. Meclisi’nin tekrar Yüreğirde hayırlı işler yapmasını diliyorum, 
Eksiğimiz çok yine bugün adliye binasının hemen önünden geçtim baktım oradaki insanları kapıda bekliyor 

adliye girmek için fakat orda da biraz acele etmek gerekiyor bence çok geç kalındı eğer belediye bu işi 

yapacaksa ki  para olayında sıkıntı olmadığını zannediyorum bir an önce başlamak gerekiyor. Başkanım 

hepinize teşekkür ediyorum sağ olun. Dedi. 
 

 

İYİ Parti Grup Sözcüsü Recai MERCİMEK; Sayın Başkan, çok değerli meclis üyesi 
arkadaşlarım. Mayıs ayı olağan kongresine Yüreğir’imize hayırlar getirmesini diliyorum.Hepinize saygılar 

sunuyorum.Değerli arkadaşlarım, bu ay Filistin olayı, cana kıyılıyor,  çocuklar öldürülüyor. Yaptığımız 

araştırmalar doğrultusunda da Dokuz yüz ton civarında İsrail bomba yağdırmış, kime yağdırmış, savunmasız 
insanlara yağdırmış, çoluk, çocuğu öldürmüş hala öldürmeye devam ediyor. Ama dünya hala sessiz hani bu 

insan haklarını savunan Amerika, İtalya, Fransa Almanya nerede bu devletler. Ben her zaman 

Cumhurbaşkanın şu sözünü takdir ederim. Dünya beşten büyüktür İşte burada gerçek ortaya çıkıyor.Bir tek 

Allahın kulu Dokuz yüz ton bomba yağdıran İsrail’e çıkıp ta ne yapıyorsun kelimesini soramıyor ve oturup 
da ona karşı direnemiyor.Bu beşli ülkelerden bahsediyorum.Hala ölümler devam ediyor, hala çocukları 

öldürüyor, hala Filistin haklı savunmasız bir şekilde kendisini savunmaya çalışıyor. Allah ıslah etsin 

diyorum. Filistin halkına yardımlar diliyorum. Temenni ediyorum inşallah yani bu savunmasız ellerinde silah 
olmadığı halde böyle bombalarla üstüne saldıran İsrailde inşallah müstahakkını bulur diyorum ve temenni 

ediyorum.Değerli arkadaşlarım burada bizim genel merkezimizin özel olarak İYİ Parti Genel Merkezi 

Filistin’le ilgili yayınlamış olduğu bir yazı var onu mutlaka okumak zorundayım affınıza sığınarak; 

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail’in arife günü başlattığı, çocuklar ve 
kadınlar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur 

saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün 

artmaktadır. İsrail’in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. 
Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasın da hedefleyen bu saldırılar, 

acımasız güç olarak kullanılan hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail’in bu gayri insani 

saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler’in (BM) saldırıların durdurulması için uluslar arası hukuk ve 
temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. 

Kudüs ve Gazze’de bir haftadır devam eden İsrail saldırıları BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen 

işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında 

işlenen bu suçlardan dolayı İsrail’in hesap vermesi ve toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu 
çerçevede, Uluslar arası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu 

maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail’e 

karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır.Şimdi biraz önce söyledim 900 ton bomba yağdırmış ama 
Allah büyüktür inşallah o Müslümanlığıyla öğünen o Filistin halkına Allah yardım edecek diye 

düşünüyorum.Tabii ki iki gün sonra 19 mayısınız var 19 Mayıs tarihimize çok önemli bir yer 19 Mayısta tabi 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma 
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 vapuruyla Samsun’a çıkması, Eskiden bir İstanbul hükümeti vardı. İngilizler tarafından kurulan 

onların tavsiyesiyle Samsun’a gidip oradaki direnme noktasına gidip oradaki direnme noktasında olan 
Türklerin Silahlarının toplanması ile ilgili talimat verilmek sureti ile  Samsun’a geçiyor, Samsun’a geçtikten 

sonra da Atatürk ben İngiliz hükümeti falan dinlemem diyor oradaki bulunan Türk  halkıyla beraber hareket 

ediyor ve onlarla beraber mücadelesine devam ediyor, ondan sonra da Manisa’da toplantılar var ondan sonra 
arkadan Cumhuriyetin kuruluşu geliyor ama şunu söylemek gerekiyor gazi Mustafa Atatürk’ün bu fedakar 

davranışı takdire şayiandır.Zaten tarih bunu her zaman yazacaktır, yazmaya da devam edecektir.Şimdi tabii 

gelelim Yüreğir’e biraz evvel İsmet bey bir şey söyledi geçmişte bu Havutlu ile ilgili satış yapılabilir diye 
Başkan bize bir teklif getirmişti bu teklife meclisimiz onay verdi.Biz tabi onay niye verdik, güvendiğimiz 

için verdik; biz inanıyoruz ki oradaki yapılan satışların elde edecek gelirlerin kesinlikle Havutlu dahil 

Yüreğir sınırları içerisine hizmet verileceğini inanıyoruz ve güveniyoruz.Onun için biz satış ile ilgili yetki 

verdik ama tabi dedikodular olacaktır. Şimdi çok güzel bir şirketle, kurumsallaşmış bir şirketle,takdiri 
yapılmış neticede diyelim ki  10 TL’ye takdiri yapılmış ama açık artırmayla satışı olduğu için 11 TL veren 

alacak, kim olursa olsun mesela; orda oturuyor Ruçhan bey gelsin  11 TL 12 TL versin açık artırmayla 

gidecek neticede ne kadar rakam yükselirse burada o kadar da Belediyemiz güçlenmiş olacak biz bunu 
layıkıyla hizmet için kullanacağınıza inanıyoruz. Sayın Başkan bu imar planları içerisinde kurul görüşleri ne 

oldu, bitti mi, son derece önemli.Çünkü kurul görüşleri aldıktan sonra uygulamaya gelinecek bir de sevgili 

arkadaşlarım bir Demirspor vakası var neden 26 senedir Adana süperlige giremiyor burada Murat 
SANCAK’a  ve yönetimini tebrik ediyorum. Olağanüstü gayretler içerisinde geçen sene biliyorsunuz. 

Süperligi bir penaltıyla kaybetmişti. Demirspor, başka biri olsaydı uğraşmazdı. Çünkü umutları kırılmıştı  

Murat SANCAK  bunun peşine takıldı yaz, kış demeden yağmur, çamur, demeden; Bu hedefe kesinlikle 

ulaşacağım inancı ile 26 sene sonra olağanüstü bir gayretle kadroyu süperliğe taşıdı. Buradan kendisine 
teşekkür ediyorum.Yönetimi ile beraber tebrik ediyorum.İnşallah bundan sonra;Fenerbahçe, Galatasaray, 

Beşiktaş’ı burada ağırlayacağız.Geçen gün Mersindeydim, artık Mersinliler diyorlar ki biz Adana’ya 

geleceğiz, geleceksiniz  mecbursunuz. Zamanında biz de Mersin’e geliyorduk,   şartlar onu getirdi. Şimdi 
sevgili Başkanım Yüreğir gerçekten hizmete doyumsuz bir ilçe ve geçen toplantıda konuşmuştuk Koza 

Mahallesi’nde bu at kesimi ile ilgili yani bize hiç yakışmıyor. Yüreğir ilçemize yakışmıyor çünkü ulusal 

televizyonda Adana’nın Yüreğir ilçesi atlar kesilmiş hepimiz dinledik bunu, bu iyi bir şey değil, şık değil, 

ilçemiz için iyi bir not değil, ulusal televizyonlarda dinliyorsanız. Adana’da 15 ilçe var neden Yüreğir, yani 
bu bizim zorumuza gidiyor. Bu kontrollerin sıklaşması gerekiyor,  bu insanların yakalandığı zaman mutlaka 

cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum.Bunu da yapacağımızdan eminim.Şimdi Nisan toplantısının son 

gününde bir sine vizyon gösterisi yapıldı.Başkanla  yan yana oturuyoruz.Şimdi yaptığı o gösteriler, çizimler, 
kültür siteleri,havuzlar, yanına yaklaştım dedim, Başkan burası Yüreğir mi dedim, evet dedi.Bunların hepsi 

olacak değil mi dedim evet dedi inanın arkadaşlar eğer bunlar olursa; Yüreğir gerçekten hizmet yönünde bir 

çağ atlayacak, tabi takipçisi olacağız. Ben de o soruyu sordum o cevabı aldım ben de son derece çok 
memnun oldum. Sinan Paşadaki kentsel dönüşüm olayına gelince başkan oradaki halkla bir toplantı 

yaptı,Aydın bey vardı orada beraberdik sağ olsun milet’e anlatıyor,40 seneden beri herkes gelmiş konuşmuş 

ama neticeye götüren yok kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm. Sinan Paşa şöyle olacak Sinan Paşa yıkılacak 

falan,Başkan anlatıyor ama umutsuz millet yani şey gibi bakıyor gözüne bakıyor Başkan ısrarcı olunca 
mutlaka netice alacak şekilde ısrar edince milletin yüzü gülmeye başladı. Şimdi %90 ı ile burada anlaşılmış 

%10 kalmış oda zannediyorum hukuki yönden sayın başkan olayı biliyor büyükşehirde İsmet bey de takip 

ediyor biz de takip ediyoruz bu  %10’da  bitirdiğiniz zaman inşallah bu Sinan Paşa  olayı gerçekleşecek 
arkasından da  Kozan Çarşısı’yla Sanayi çarşısı mutlaka gündeme gelecektir.Başkanın da o yönde sözleri var 

dediğim gibi yapacağı hizmetleri de gerçekten yapacağına inanıyorum. Yüreğir’de de bu hizmetlerin 

çoğalacağına  inanıyoruz diye düşünüyorum. Sevgili Başkan bu Yüreğir de muhtarlar Komisyonu gibi bir 
komisyon kurdunuz mu?Var mı?Bilmiyorum.(2) Esnaf Komisyonu kurulamaz mı?Gurup sözcülerinin ayda 

bir defa da olsa, meclisin bitiminden sonra,toplamanızda da fayda var diye düşünüyorum.Sosyal 

belediyecilik, bunu gerektirir yani bu bir halk Meclisi oluyor neticede buradan  
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alacağınız bir takım teklifler, bir takım öngörüler, size faydalı olur diye düşünüyorum.Onun için bunları 

değerlendirmenizde fayda var ,  İnşallah bu meclisin olağan Mayıs meclisimizin hayırlar getireceğini iyi 

hizmetler getireceğini inanarak hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Dedi.  

 
 MHP Grup Sözcüsü Ruçhan İLVAN; Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri arkadaşlarım hepinizi 

saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Mayıs Ayı bereketli bir ay çünkü mayıs ayında bir çok faaliyet oldu 1 

Mayıs işçi bayramı en kutsal kazanç alın teri ile kazanılan kazanç diyorum işçi olmasaydı bugün Türkiye’nin 
içinde bulunduğu durum çok daha kötü olabilirdi 1 Mayıs helal kazanç üzerine kurulmuş en büyük unsur bu 

yüzden 1 Mayıs emekçilerin ve dayanışmacıların bayramını kutluyorum, toplantımız Adana’mıza hayırlı 

kararlar almasını nasip etsin, bu arada Adana Demirspor’umuzu ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyorum.  
Şuurlu Türkçülerden oluşan bir devlet yönetimi; kimseyi inançları ve düşünceleri yüzünden ayırıp 

dışlamaz. Vatan ve millete bağlı olan herkesi kucaklar. Düşmanlığı ve ihaneti asla unutmaz. Vatan ve millete 

kayıtsız şartsız bağlı olan herkesin ve çocuklarının güvencesidir. Türkçülük öyle yüce bir düşüncedir ki; 

doğadaki bütün canlıların yaşam haklarına saygı gösterir ve korur. Bu yüzden Türkçülük siyaset üstüdür. 
Yalanı dolanı olmaz. 8 MAYIS ANNELER GÜNÜ, Hürmet ve ihtimamı en fazla hak eden, haklan hiçbir 

surette ödenemeyecek olan annelerimiz; karşılık beklemeden vermenin, sabır, sevgi ve şefkatin timsalidirler. 

Annelerimiz, istikbalin en güzide mimarlarıdır ve onların  ilmik ilmik dokuyup itinayla işlediği şahsiyetler 
insanlığa yon verirler. Bu nedenle şehit anneleri başta olmak üzere. Annem, Eşim ve de yüreği güzel olan 

tüm annelerin anneler gününü kutluyorum 12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ , Ülkemizin her köşesinde 

insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini 

icra etmiş, etmeye çalışan emekli olan tüm değerli hemşerilerimizin 12-16 Mayıs hemşirelik haftasını kutlar 
meslek hayatlarında ve emeklilik yaşamlarında sağlık, huzur ve başarılar dilerim. 3 MAYIS RAMAZAN 

BAYRAMI, Bayramlar, dini ve milli inançlarımızı örf ve adetlerimizle süsleyip, yüzyıllar boyu titizlikle 

ilmek ilmek dokunmuş değerlerimizin yaşatılmasını ve kuşaktan kuşağa ebediyete aktarılmasına öncülük 
eden millet olma şuurunun ve dini duyguların doruk noktasına ulaştığı, hoşgörünün ve yardımlaşma 

duygularının en nadide örneklerinin sergilendiği sevgi, dostluk ve kardeşlik günleridir. Bu vesile ile 

yardımlaşmanın ve dayanışmanın sembolü olan Ramazan Bayramı’nda, milletçe birlik, beraberliğimizi her 
zaman daha da güçlendirerek huzur içinde yaşamaya özen göstermeli; bizleri bir araya getiren değerleri 

koruyup yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle gayret göstermeliyiz. Hepimizin bildiği 

gibi bütün dünya ile beraber ülkemizi de olumsuz olarak etkileyen Covid-19 salgını sebebiyle bu yıl da 

üzülerek birçok faaliyet iptal edilmek zorunda kalındı. İnşallah, bu sıkıntılı süreci milletçe birlik beraberlik 
içerisinde aşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Mübarek Ramazan Bayramının ülkemize ve Aziz Milletimize 

huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisiyle, siz değerli dostlarımın bayramını en kalbi duygularla 

tebrik ediyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 14 MAYIS ECZACILAR GÜNÜ Sevgili Eczacı Dostlarım; 
Dünya Eczacılar Günü vesileyle, eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet 

odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, siz başta olmak üzere tüm 

Eczacılarımızın Eczacılık Günü’nü kutluyorum. 14 MAYIS ÇİFTÇİLER GÜNÜ Bugün; Dünyayı besleyen, 
toprağı ve tohumu bilen, yaşam kaynağımız gıdamızı borçlu olduğumuz insanların günü. Toprağa alın teriyle 

hayat verip, emekleriyle yoğuran çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü‘nü kutluyor, bereketli bir yıl 

geçirmelerini diliyorum Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde teröristlerin hain 

saldırı sonucu Şehit Tüm askerlerimize ecai’tan rahmet ,  yakınlarına ve Yüce Türk milletine başsağlığı 
diliyorum.  İsrail Filistin Mescidi Aksadaki tutumu asla kabul edilemez. Müslüman Türk Milleti, Kudüs’ün 

çiğnenmesine, mescitlerimizin silahların gölgesinde tutulmasına tahammül etmeyecektir. Mükeddesatımıza 

ve Müslümanların ibadet haklarına saldıracak kadar barbardır, vandaldır, vahşidir. Dedi.   
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AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU; Sayın Başkan, Değerli arkadaşlar Mayıs ayı meclis 

toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.Ortam biraz gerildi, biz yine şu şekilde hareket edelim, ilk 

meclis toplantısında Recai abinin bir söylemi vardı. “Yüreğir İttifakı” Biz inşallah Allah ‘ın izni ile bu 
şekilde, Yüreğir’imiz için, ilçemiz için daha iyi şeyler yapabilmek için bu şekilde hareket edersek bence en 

doğrusu olur.Tüm İslam âleminin geçmiş Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.Buradan bir de şampiyon olan 

Adana Demirspor’umuza başarılar diliyorum. Murat Sancak ve yönetimine burada yönetici arkadaşımız, 
Tarık abimiz de var, bize bu duyguyu yaşattıkları için şükranlarımızı sunuyoruz.Birde arkadaşlarıma 

malumunuz, Filistin olaylarına değinmek istiyorum.İşgalle terör devleti olan İsrail Filistin’e Mescidi Aksaya 

yaptığı haince saldırıyı buradan şiddetle kınıyorum, ne yazık ki ülkemizden, bizim liderimizden, başka hiçbir 
tepki gelmedi.O kadar Dünyada Müslüman olmasına rağmen böyle bir şeyle karşı karşıyayız.Bir de; şu 

gayrimenkul satışı ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum.Arkadaşlar gayrimenkul satışlarımız açık net ve 

şeffaf bir şekilde ihale edilmektedir.Bundan kimsenin hiçbir şekilde şüphesi olmasın,Kanunlar çerçevesinde 

İhale şartlarını yerine getiren her vatandaş gayrimenkul satış ihalesine girebilir.Diğer belediyelerde ara ara 
gayrimenkul satışları yapıyor, bunu görüyoruz.Bizimde en doğal hakkımız. Bizim Belediyemiz de önceki 

dönemlerde gayrimenkul satışları için oybirliğiyle aldığı meclis kararları mevcuttur, hatta daha önce meclis 

üyeliği yapmış arkadaşlarımız da var bunlarda bilir Arkadaşlar, biz Belediye olarak bu tarlalarda çiftçilik 
yapamayız. Oradaki işyerlerinde ticaret yapamayız.Şu an Belediyemize ait olan tarlalarda belki de gayri 

resmi olarak İşletiyor olanlar olabilir.Onu da bilemiyoruz.Bizim belediye olarak ilçemizde vatandaşlarımıza 

daha iyi hizmetler yapabilmek için tüm Yüreğir’e yüz yedi mahalleye daha iyi hizmetler yapabilmek için 
gayrimenkul satışlarımızı kanunlar çerçevesinde ihale edilecek, ara, ara satışlar yapılacak, burada amacımız 

ilçemizde daha iyi hizmet, insanlarımıza daha iyi hizmet, bizim başka hiçbir sorunumuz yok bizim sevdamız 

Yüreğir, derdimiz insan diyoruz.Başkada hiçbir amacımız hiçbir gayemiz yoktur. Buda böyle biline teşekkür 

ederim. dedi. 
 

CHP Meclis Üyesi Fevzi ALA; Sayın Başkan, Değerli meclis üyesi arkadaşlarımız hepinize 

sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkan yine her toplantıda konuşuluyor, ama şehit Erkut’un 

kentsel dönüşümü olay oldu. Gerçekten halk orda çok büyük bir endişe içerisinde biliyorsunuz. 

Adana’da kış bitince bahar temizliği var, badanası var, boyası var, temizliği var. Vatandaş durmuş 

ne zaman olacak, bu ay olacak, öbür ay olacak, Yaylacılar yaylaya gidiyor.Adamlar alışmışlar 

ilkbaharda talaşını,odununu, kömürünü alıyor.İstif yapıyor. Eğer diyor şimdi, bura yıkılıyorsa alsak 

sorun var almasak sonbaharda sorun olur. Bu tür sorunlar var halk gerçekten kesin bir bilgi 

istiyor.Bir de Başkan şu son günlerde durumu iyi olanlar, göçüp gitti.Fakat aylık günlük veyahut On 

Beş günlük kiraya çıktı.Bütün Suriyeliler bizim mahalleye geldi. Sağım Suriyeli solum Suriyeli her 

taraf Suriyeli gerçekten Başkan tanımadığım, bilmediğim, mahallede vardı; tek, tük, ama öyle oldu 

ki  her tarafımızı sardı.Ondan sonra da Filistin olayını İsrail’i şiddetle kınıyorum. 1 Mayıs 

Bayramını kutluyorum. Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını diliyorum. 19 Mayıs 

Bayramını kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.Dedi. 
Meclis Katibi Bihter EŞELİOĞLU; Tuğba Aydın’ın 21.04.2021 tarihli Başkanlık oluru ile 

1.dereceli Tesisler Müdürü atanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. dosyası hakkında meclise bilgi 

verdi.  

Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet KOCAİSPİR; Yüreğir Belediyesinde, Yüreğir 

belediye meclisinde hiçbir ayrım olmayacağını baştan beri söyledik ve bunu uyguluyoruz. Bu konuda benim 

bir iradem var ama sizin de bu konuda bir iradeniz var Allah razı olsun sizlerden, bütün partideki 
arkadaşlarımız. İYİ Parti, MHP, AK PARTİ, Cumhuriyet Halk Partisi birlikte bir uyum içerisindeyiz. Niye 

ya hepimiz aklı başında insanlarız. Aydın abinin dediği gibi burada siyaset günü birlik siyaset yaparak politik 

polemiğin çeşitli varyasyonlarını sunarak hiçbir yere varamayız. Burada bu naçizane kardeşiniz On iki 

yaşından beri siyasetin  içinde,   benim gençlik kolları başkanlığına yirmi sene olmuş orta okulu bitirdim 
siyasetin içindeyim. 
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Ankara hukuk fakültesinde öğrenci lideriydim. Burda herkesin bir hikayesi var, detaylara girmek 

istemiyorum. Ama hayatım boyunca üniversitede öğrenci iken bile sol görüşlü daha doğrusu onlar sosyalisti 

yani onlar biraz zor arkadaşlardı onlarla bile kavga yaparken daima ben tartışmanın bile bir şerefi haysiyeti 

olduğuna inanan bir insanım .Dolayısıyla hele hele Belediye meclislerinde ben de Belediye meclis üyeliği 
yaptım. Geçmişte günü birlik birbirimizi ezecek siyasi polemik söylemlerin bir faydası olmadığı 

kanaatindeyim. Buradan bir yere varamayız.Yüreğir  Türkiye’nin en zor beş ilçesinden birisi değil ise ben 

hiçbir şey bilmiyorum. Türkiye’nin en zor beş ilçesinden birisi ise burası ben iddialıyım.Bunu net bir şekilde 
söylerim.Buraya Seyhan’ın güneyini de katabilirsiniz.Ama özellikle Yüreğir Türkiye’nin en zor ilçelerinden 

biri ise burada birbirimize laf yetiştirecek bir ortamın olmadığı kanaatim.Çözüm odaklı  olalım, ben şunu 

söylüyorum. Arkadaş madem ki devletin hükümetin bir şekilde imkanlarını buraya getirecek durumdayız 
bunu yapalım ya gün gelip geçiyor, iki sene dolmuş üç seneye döndük önümüzdeki yıl seçim yılı başlayacak 

ondan sonra beş yıl bitecek bu işler bitecek ben hep söylüyorum, ben hep koltuğun ucunda oturuyorum. 

Çünkü buraya bel bağlayan bir insan değilim, hepimiz öyleyiz ya bırakın gök kubbede hoş bir seda 

bırakalım. Birbirimizi niye üzüyoruz, arıyorum bayramda büyüklerimin hepsini aradım Aytaç Durağı 
aradım, Selahattin Çolağı aradım, Ahmet ÜNAL ı aradım, Ömer TOPÇU’yu aradım niye arıyorum ya 

arkadaş çok zor yer burası Adana zor Yüreğir zor burada hizmet yapmak demek ne demek Allah razı olsun 

herkes kendine göre yapıyor.Biz de onların yaptığını yapabilecek miyiz acaba onu da bilmiyoruz, ve 
hepinizin bildiği gibi hakikaten ve en son bu olay İspanyol gribi 1920 yılında yaşanmış,I. Dünya Savaşı virüs 

çıktığı için bitmiş. Birazda tarih bilmek lazım yani en son yaşanan böyle bir  Pandemi süreci insanlığın 

yaşadığı olay bundan  yüz bir yıl önce olmuş ve I. Dünya Savaşı bitmiş  Pandemi  çıktığı için, düşünebiliyor 
musunuz çok tarihi bir olay yani yaşadığımız Pandeminin ağırlığı kurumlarda kişilerde işletmelerde meydana 

getirdiği tahribat inanınki daha sonra göreceğiz içinden geçtiğimiz için tam kavrayamıyoruz. Az önce çok 

güzel bir şey söyledi, .Ruçhan beydi galiba hakikaten kurumlar çok sıkıntıda ben bunu bir Ak Partili bir 

Cumhur İttifaklı bir Belediye Başkanı olarak söylüyor değilim, bir tespit olarak söylüyorum. Bizim işte Mali 
İşler Müdürümüz burada Yüreğir belediyesi Pandemi süresince gelirleri %25 düşmüş toplayamadığımız 

emlak vergisinden falan bahsetmiyorum biz böyle isek diğer belediyelerin durumu da buna benzer zaten. 

Devlet bunu çözmeye çalışıp imkanları seferber ediliyor krediler veriliyor bir yere kadar devletinde  
imkanları belli bir yere kadar burada siyaset olur mu siyaset olmaz etrafımızda patır, patır insanlar ölüyor. 

Allah rahmet eylesin hepimizin ailesinde pandemiden insanlar öldü Allah rahmet eylesin,ben şunu 

söylüyorum hayatım boyunca yaptığım işin siyasi hayatım boyunca siyasi bedelini ödemeye hazır bir 

insanım önce hesabını kitabını yaparım siyasi bedelini ortaya koyarım.Kırmızı çizgilerimi söylüyorum 
arkadaşlara da söylüyorum arkadaşlar.(1)Kamu zararını yapan adamın ızdırabı olurum.Bunu çok net 

söylüyorum bu Belediyede,(2)Vatandaşa kötü davranan adamın ızdırabı olurum. Ama bunun dışında adam 

hata yapmış iş yapıyor sahip çıkacağız iş yapmak kolay mı Yüreğir’de yürümek kolay mı Adam geliyor 
diyor ki başkanım diyor  bu iş olacak diyor, Bu nasıl olacak diyorum hukuken uygun mu ?  Hukuka uygun 

olsa sana niye geleyim  ben diyor. Hukuka aykırı iş yapacaksınız  diyor, bana değil herkese söylüyor , 

dolayısıyla biz insanımızın gönlüne girmek zorundayız. Şimdi gerçekten üzülüyorum burda herkes kişisel bir 
hukuk geliştirdi.  bu güzel bir şey bu iş mecliste yokken bunun kıymetini bilmek lazım. Biz bunu nezaketli 

olarak siyasi iddialarımızdan vazgeçiyor değiliz. Nezaketliyiz diye her birimiz birbirimize karşı hakkını 

hukukunu koruyoruz diye mevcut pozisyonlarımızdan vazgeçmiş değiliz. Yani siyasetten silik hale gelmiş 

değiliz hepimiz iddialarımızı ortaya koyuyoruz ama kamu yararı söz konusu olduğu zaman üstün kamu 
yararı söz konusu olduğu zaman elbirliği ile istişare yapıyoruz. Evet müteşekkiriz burada kararlarınızı %90-

95 ini oybirliğiyle aldık ama bizlerde yönetim olarak hiçbir şeyi gizlemedik her şeyi şeffaf götürdük oturalım 

istişare yapalım dedik eksik bir şey varsa geri adım attık atmayada devam ederiz. Niye yanlışta ısrarcı 
olalım, hizmet var hizmeti alkışlayalım zaman az yapacak iş çok.Pandemi koşulları umarım şu kapanmadan 

sonra İnşallah bir daha hiç gelmemek üzere memleketimizden defolsun gitsin. Bugün milyonlarca insan 

aşılandı umarım bu aşılama sürekli hızla devam eder. Çünkü şunu anladık ki aşılama bitmeden Pandemi 
koşullarını atlatamayacağız.Geçmiş Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum İnşallah bu Pandemiden 

sıkıntıdan kurtulmamıza vesile olur Cenabı Allah sağlık saat esenlik nasip etsin hepimize,ailelerimize; Adana 

Demirspor’umuzu tebrik ediyorum 26 yıl sonra Adana’ya süperlig sevinci yaşattılar, hakikaten Futbol sadece 

Futbol değildir diye bir laf var çok doğru bir laf. Adana’nın gerçekten böyle bir sevince ihtiyacı  
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vardı, her görüşten insan her mezhepten insan takımı sahiplendi ve sonunda Güzel bir netice aldık. 

Beşiktaş’ı da tebrik ediyoruz tabii ki süperlig şampiyonu oldu. hakikaten ifade edildi İsrail terör devleti. 

Bunu söylemek zorundayız. Filistin’de Kudüs’te Müslümanlara yaptığı zülüm Arşı ala ya ulaştı ve hakikaten 

Türk toplumu yani her siyasi parti birlikte buna karşı bir tavır geliştirdiler bunu ifade ettiler. Buda birlik 
beraberlik açımızdan kayda değer bir durumdu, ben uygun görürseniz toplantıdan sonra grup 

başkanvekillerimizle bir araya gelip bir ortak metin oluşturabilirseniz dört arkadaşımız meclisimiz adına 

ortak bir açıklama olursa çok isabetli olur diye düşünüyorum.  Bir metin basına da verelim ben bunun pek 
çok detayına girmiyorum 19 Mayıs var iki gün sonra 1919 milli mücadelenin başladığı yıl. Gençlik ve Spor 

Bayramı bütün gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Hakikaten Yüreğir’de at kesim olayı bizi de çok üzdü 

Zabıta müdürümüze soralım niye Yüreğir’ de kesiliyor bu atlar. Bize de anlat hep at etimi yiyoruz,  

açıklamaları konu ile ilgilenen arkadaşlara bırakıyorum. 
 AK Parti Grup Sözcüsü Metin UĞURLU;  Bugünkü gündeme 3.madde olarak İmar Planı 
Değişikliği İtiraz Başvuruları ile ilgili İmar ve Şehircilik, 4.madde olarak İl Jandarmaya Yer Tahsisi ile ilgili 

Emlak ve İstimlak Md. dosyalarının alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.  

 

G Ü N D E M;   

 

 Gündemin 1.maddesini oluşturan;  2020 Mali Yılı  Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ve Taşınır 

Kesin Hesabı ile ilgili Başkanlığın 17.05.2021 gün ve 130 sayılı yazısı ekinde gelen Belediye Encümeninin 
07.04.2021 gün ve 70 sayıla kararı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere  Plan Bütçe-

Tarife ile Kanunlar komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.  

 Gündemin 2.maddesini oluşturan;   Ödenek Aktarılması ile ilgili Başkanlığın 17.05.2021 gün ve 131 
sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2021 gün ve 230 sayılı yazısı okundu, 

görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Plan Bütçe-Tarife ile Kanunlar komisyonlarına 

havalesine oybirliği ile karar verildi.  

 Gündemin 3.maddesini oluşturan; İmar Planı Değişikliği İtiraz Başvuruları ile ilgili Başkanlığın 
17.05.2021 gün ve 132 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.05.2021 gün ve 11242 

sayılı yazısı okundu, 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 -Kadın Erkek Fırsat Eşitliği-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; İl Jandarmaya Yer Tahsisi ile ilgili Başkanlığın 17.05.2021 gün 
ve 133  sayılı yazısı ekinde gelen Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünün 08.05.2021 gün ve 576 sayılı yazısı 

okundu, okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar -Deprem ve Doğal 

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

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 18.05.2021 günü, Saat; 15.00’de  
toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

 

OTURUM SONU:18.15 ’de 

 

 

 

 

Fatih Mehmet KOCAİSPİR             Ünal ŞAHBAZOĞLU           Bihter EŞELİOĞLU 

        Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                          Meclis Katibi  

       Belediye Başkanı        
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T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

 

      TOPLANTI TARİHİ                      :18.05.2021 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          :SALI  15.00'de                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                : 37  

      KATILMAYANLAR                       :  - 

      MAZERETLİ                :  -  

 
          Belediye Meclisinin  18 NİSAN 2021 SALI  günü saat 15.00’de  olağan  olarak yapılan toplantısında 

Meclis Başkanı (Meclis 1.Başkanvekili ) Emine YILDIRIM, Haluk SIĞINÇ,  Orhan TOSUN, Mustafa 

ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan TOPÇU, Murat Ayhan 
BENLİCE, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal 

ŞAHBAZOĞLU, Suna ÖĞÜTCAN, Mehmet Murat KILINÇ, Aslıhan YAVUZ, Ali PAMUK, Hacı 

YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, 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 17.05.2021 günlü meclis tutanak özetinin yapılan 

oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

 
G Ü N D E M;    

 

 

      Gündemin 1.maddesini oluşturan;   Proje Hesabının Haczedilmemesi ile ilgili Başkanlığın 

18.05.2021 gün ve 134 sayılı yazısı ekinde gelen Dış İlişkiler Müdürlüğünün 14.04.2021 gün ve E.10020 

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

Gündemin 2.maddesini oluşturan;   Şıhmurat 294 Parselin Devri ile ilgili Başkanlığın 18.05.2021 

gün ve 135 sayılı yazısı ekinde gelen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.04.2021 gün ve 541 sayılı yazısı 
okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-deprem ve Doğal Afetler ile 

Kentsel Dönüşüm komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.   

 
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 20.05.2021 günü, Saat; 16.00’de  

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

 

OTURUM SONU:  15.20 ’de    

           

 



 

 

        
 

  

 

       Emine YILDIRIM                      Ünal ŞAHBAZOĞLU           Bihter EŞELİOĞLU 

        Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                          Meclis Katibi  

    Meclis 1.Başkanvekili                                             

  

 

 

 

 
T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

 

      TOPLANTI TARİHİ                      :20.05.2021 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          :PERŞEMBE  16.00'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                : 37  

      KATILMAYANLAR                       :  - 

      MAZERETLİ                :  -  

 
          Belediye Meclisinin  20 NİSAN 2021 Perşembe  günü saat 16.00’da  olağan  olarak yapılan 

toplantısında Meclis Başkanı (Meclis 1.Başkanvekili ) Emine YILDIRIM, Haluk SIĞINÇ,  Orhan TOSUN, 

Mustafa ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan TOPÇU, Murat 
Ayhan BENLİCE, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal 

ŞAHBAZOĞLU, Suna ÖĞÜTCAN, Mehmet Murat KILINÇ, Aslıhan YAVUZ, Ali PAMUK, Hacı 

YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, 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 18.05.2021 günlü meclis tutanak özetinin yapılan 

oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

 Gündeme geçilmeden önce  İyi Parti Grup Sözcüsü Recai MERCİMEK; Sayın başkan çok değerli 
meclis üyesi arkadaşlarım, 

 
MİLLET İTTİFAKI MECLİS ÜYELERİ ADINA; 

Çin Halk Cumhuriyetinin 2014 yılından itibaren Uygur Türkleri ile diğer soydaşlarımıza yönelik 
sistematik ve kitlesel şekilde uyguladığı ağır zulüm insanlığa karşı suçtur ve ne yazık ki halen devam 

etmektedir. 

Terörle ve radikalizmle mücadele kisvesi altında milyonlarca soydaşımız, zorla toplama 

kamplarında alıkonulmakta ve "yeniden eğitim" adı altında dini ve kültürel baskılara tabi tutulmaktadır. 

Müslüman soydaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirmeleri engellenmekte, ibadethaneleri 

yıkılmaktadır. Bu şekilde; işkence, tecavüz, kısırlaştırma, İslamiyet'in zorla terk ettirilmesi gibi 

uygulamalarıyla alenen insanlığa karşı suç işleyen Çin yönetimi, toplama kamplarının ve kamplardaki 

uygulamaların uluslararası bağımsız bir heyet tarafından denetlenmesine izin vermemektedir. 

ABD, İngiltere, Kanada başta olmak üzere Avrupa Birliği ve Birleşmiş üyesi 39 ülke, Uygurlar ile 

birlikte diğer Türk ve Müslüman halkların gördükleri zulme karşı Çin'e tepki gösterip çeşitii yaptırımlar 

uygularken, Türkiye'nin de bu uluslararası girişimlere aktif destek vermesi ve hatta öncülük etmesi 

beklenmektedir. Soydaşlarımız, bu sorunun Birleşmiş Milletler’in gündemine taşınmasını beklemektedirler. 

 .... Yüreğir Millet İttifakı Meclis Üyeleri olarak, Çin'in soydaşlarımıza karşı yaptığı mezalimin 



 

 

        
 

karşısında durmaya, bu vahşi politika son buluncaya kadar Uygur Türklerinin ve diğer soydaşlarımızın 

mücadelesine destek verip sesleri olmaya devam edeceğimizi beyan ederiz.dedi. 

 

1/2 

 

G Ü N D E M;    

 

 

      Gündemin 1.maddesini oluşturan;  İlçemiz, Belören Mahallesi, 179 ada, 2 parsel onaylı 1/1000 
ölçekli O35-A-17-D-3-A halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 20.05.2021 gün ve 

136 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2021 gün ve E.10769 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 -Kadın Erkek 

Fırsat Eşitliği  komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.  

 

Gündemin 2.maddesini oluşturan; Üye Seçimi ile ilgili Başkanlığın 26.04.2021 gün ve 117 sayılı 

yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K.’nun 90.maddesine göre oluşturulacak 

olan Gayrimenkul satış komisyonuna açık oy usulü ile yapılan seçimi neticesinde;  Asil Üyeliğe 

Asım GÜL ve Mehmet Murat KILINÇ,  Yedek Üyeliğe Ünal ŞAHBAZOĞLU  ve Ali PAMUK  

seçilmişlerdir.  

 
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 21.05.2021 günü, Saat; 11.00’de  

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

 

OTURUM SONU:  16.20 ’de    

           

 

  

 

       Emine YILDIRIM                      Ünal ŞAHBAZOĞLU           Bihter EŞELİOĞLU 

        Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                          Meclis Katibi  

    Meclis 1.Başkanvekili                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

      TOPLANTI TARİHİ                      :21.05.2021 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          :CUMA  11.00'de                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                : 35  

      KATILMAYANLAR                       :  2 

      MAZERETLİ                :  -  

          Belediye Meclisinin  21 NİSAN 2021 CUMA  günü saat 11.00’de  olağan  olarak yapılan toplantısında 

Meclis Başkanı (Meclis 1.Başkanvekili ) Emine YILDIRIM, Haluk SIĞINÇ,  Orhan TOSUN, Mustafa ÖZCAN, 

Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan TOPÇU, Murat Ayhan BENLİCE, Selahittin 

KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal ŞAHBAZOĞLU, Suna ÖĞÜTCAN, 

Mehmet Murat KILINÇ, Aslıhan YAVUZ, Ali PAMUK, Hacı YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, Ruchan İLVAN,  

İsmet YÜKSEL,  Cafer BOYRAZ, Zeki KURŞUN, Aydın BAŞ, Fevzi ALA, Muharrem BARAN, Elifnaz 

TOZKOPARAN, Turgut ÜSTÜN, Mehmet Bülent VATANSEVER, Suzan YİĞİT, Yılmaz BALLIOĞLU, Recai 

MERCİMEK, Duran Hakan ŞAŞMAZ ve Zeynep ÇELİK’in  katılımları, Uğur SAYILKAN ve Şükrü BAYAV’ın 

katılmamalarına rağmen çoğunluk kurulduğundan  oturum başkan tarafından  açıldı.  

  Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 20.05.2021 günlü meclis tutanak özetinin yapılan 

oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

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

olarak 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili Komisyon Raporu, 3.madde olarak Ödenek 

Aktarılması ile ilgili Komisyon Raporunu, 4.madde olarak İl Jandarmaya Yer Tahsisi ile ilgili Komisyon 

Raporunu, 5.madde olarak Şıhmurat 294 Parselin Devri ile ilgili Komisyon raporunun 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 

21.05.2021 gün ve 138 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; 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı  ile ilgili  

Başkanlığın 21.05.2021 gün ve 139 sayılı yazısı ekinde gelen Plan Bütçe-Tarife ile Kanunlar   Komisyonları 

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

    Gündemin 3.maddesini oluşturan; Ödenek Aktarılması  ile ilgili Başkanlığın 21.05.2021 gün ve 140 

sayılı yazısı ekinde gelen  Plan Bütçe-Tarife ile Kanunlar   Komisyonları raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve 

neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi  

   Gündemin 4.maddesini oluşturan; İl Jandarmaya Yer Tahsisi  ile ilgili Başkanlığın 21.05.2021 gün ve 

141 sayılı yazısı ekinde gelen  Bayındırlık İmar -Deprem ve Doğal Afetler ile Kadın-Erkek-Fırsat Eşitliği  

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

karar verildi. 

 Gündemin 5.maddesini oluşturan; Şıhmurat 294 Parselin Devri  ile ilgili Başkanlığın 21.05.2021 gün 

ve 142 sayılı yazısı ekinde gelen  Bayındırlık İmar -Deprem ve Doğal Afetler ile Kentsel Dönüşüm 



 

 

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

karar verildi. 

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 24.05.2021 günü, Saat; 16.30’da  toplanmak 

üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

OTURUM SONU:  11.20 ’de    

           

 

       Emine YILDIRIM                      Ünal ŞAHBAZOĞLU           Bihter EŞELİOĞLU 

        Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                          Meclis Katibi  

    Meclis 1.Başkanvekili                                             

  
T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

 

      TOPLANTI TARİHİ                      :24.05.2021 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          :PAZARTESİ  16.30'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                : 37  

      KATILMAYANLAR                       :  - 

      MAZERETLİ                :  -  

 
          Belediye Meclisinin  24 NİSAN 2021 PAZARTESİ  günü saat 16.30’da  olağan  olarak yapılan 

toplantısında Meclis Başkanı (Meclis 1.Başkanvekili ) Emine YILDIRIM, Haluk SIĞINÇ,  Orhan TOSUN, 

Mustafa ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan TOPÇU, Murat 
Ayhan BENLİCE, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal 

ŞAHBAZOĞLU, Suna ÖĞÜTCAN, Mehmet Murat KILINÇ, Aslıhan YAVUZ, Ali PAMUK, Hacı 

YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, 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 21.05.2021 günlü meclis tutanak özetinin yapılan 

oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

G Ü N D E M;    

 

         

          Gündem 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 24.05.2021 gün ve 143 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 01.06.2021 günü, Saat; 16.00’da  

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

 

OTURUM SONU:  16.45 ’de    

           

 

  

 

       Emine YILDIRIM                      Ünal ŞAHBAZOĞLU           Bihter EŞELİOĞLU 



 

 

        
 

        Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                          Meclis Katibi  

    Meclis 1.Başkanvekili                                             

  

 

 

 

 

 

 


	MİLLET İTTİFAKI MECLİS ÜYELERİ ADINA;

