
 

 
T.C. 

YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT 

TUTANAK ÖZETĠ  

      TOPLANTI TARĠHĠ                    : 07.07.2014 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT         :PAZARTESĠ 17.00'de                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                               :  35   

      KATILMAYANLAR                      :  - 

      MAZERETLĠ              : 2  

 

          Belediye Meclisinin 07   TEMMUZ   günü saat 17.00’de olağan  olarak yapılan toplantısında 

Meclis BaĢkanı (Meclis 1.BaĢkanvekili ) Celal TURAN ,Abdulkadir KARANALBANT, Ahmet 

ÇÖZER, Aslıhan YAVUZ, Bihter EġELĠOĞLU, Ertuğrul BOZKURT, Fatma EVCĠMĠK, Hüseyin 

ALAGÖZ, Hüseyin ÖZAYDIN, Mustafa KILIÇ, Necim TANTĠK, Ozan GÜLAÇTI, Ömer AYGÜN, 

Ömer ġAYĠR, Recep KABAKLI, Remzi KAR, Salih ACAR, Sayim FERSAK, YaĢar TURAN, Yusuf 

CAN, Ayhan BULAN, Battal ALKAN, Cemal ALTUNDAĞ, Gürhan KÜTÜK, Müslüm SUSAR, 

Salih GÖKÇE, Uğur Ġsa CEYLAN, Yıldırım TAġKAYA,Ahmet YÜZKECCĠER, Ertan SÜMER,Fikret 

ÖZGÖK, Ġsmet YÜKSEL,Macit MERTDUR,Mümtaz UÇAK ve ġaip KARDEġLER'in katılımları, 

Ahmet Ali BOZKURT ve Murat CEVHERĠBUCAK'ın mazeretli olmalarına rağmen çoğunluk 

kurulduğundan  oturum baĢkan tarafından açıldı.  

 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 06.06.2014 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi. 

 CHP Meclis Üyesi Ertan SÜMER; ġahsım ve grubum adına söz almıĢ bulunmaktayım. 

Öncelikle içinde bulunduğumuz Ramazan Ayı dolayısı ile tüm Ġslam aleminin ve insanların bu 

mübarek ayını kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. 

 ĠĢten çıkarmalar ve sürülmelerle ilgili Meclis Üyemiz Ozan Bey bugün BüyükĢehirde  güzel 

bir konuĢma yaptı ama ben bu konuĢmayı 2 ay önce burada yapmıĢtım. Çuvaldızı önce kendine sonra 

baĢkasına batıracaksın. Bahsettiği iĢten çıkarmalar ve sürülmeler ile ilgili  olarak aynısını mevcut 

yönettiğiniz belediyede yapıp yapmadığınızı ben Ozan ArkadaĢımıza sormak istiyorum.  

 Siyasi düĢünceniz ne olursa olsun  Merkez Ġlçe Belediyelerinde  2 CHP, 1 Ak Parti  ve  

Merkezde 1 MHP ile BüyükĢehir Belediyesi olmak üzere bugün Adana 3 gruptan oluĢuyor. Orada da 

aynı uygulamaları görüyoruz. Dün değil önceki gün aynısı bu belediyede yaĢandı. Benimde aracı 

olduğum 4-5 arkadaĢı zor da olsa Seyhan ve Çukurova belediyelerine tayinlerini yaptırmak zorunda 

kaldık.  Özellikle rica etmiĢtim. Siyasi düĢünceniz ne olursa olsun  kimsenin ekmeyi ile oynamayın. 

Bugün burada siz yaparsınız yarın diğer belediyeler yapar ve bu iĢin içinden kimse çıkamaz demiĢtim. 

Neticede de böyle oldu. Bence durumlar daha da kötü olacak.  Bakın BüyükĢehir emeklisi geleni zorla 

emekli etmeye çalıĢıyor. Sizin kapınızda çalıĢan personeliniz iĢini yapmadımı. Herkes bir siyasi 

partiye çalıĢmıĢtır. Ama o olayları orada bırakacaksınız ve iĢinize devam edeceksiniz.  Burada o 

iĢçinin iĢten çıkarılmasının kime faydası olacak. Bunun aynısını diğer belediyelerde yapacak.  

 Hiç kimsenin siyasi düĢüncesinden dolayı bir yerlere sürülmesine kesinlikle taraftar değilim. 

Ġlerde aynı olaylar herkesin baĢına gelecektir. Çünkü bu 5 sene çabuk geçecek . Birileri gidecek ve 

birileri gelecektir.  

 Ozan ArkadaĢımızdan burada böyle olayların olup olmadığını BaĢkan Beyden öğrenmesini 

istiyorum. ġimdiye kadar bu tür olaylar oldu umarım bundan sonra olmaz. Bu konuda bende 

kendisinden yardım talep ediyorum.  

 

 MHP Meclis Üyesi Uğur Ġsa CEYLAN; ġahsım ve grubum adına söz almıĢ bulunmaktayım. 

Ramazan Ayının tüm Ġslam Alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.  

 Ertan Beyin az önce yaptığı konuĢmanın tümüne katılıyorum. Ancak ben burada farklı bir 

konuya değinmek istiyorum.  Bu belediyede Emlak'ta çalıĢan arkadaĢımız var. Bu arkadaĢımız  

seçimde belki size çalıĢmamıĢ yada oy vermemiĢ olabilir ki ben hiçbir partiye çalıĢtığını görmedim. 

Bu arkadaĢı kalkıp çöpe sürmüĢsünüz. ArkadaĢlar bu yaptığınız yanlıĢ. Bu arkadaĢa farklı ve faydalı 

olacağı bir göreve verin. Hani diyoruz ya yetim hakkı, kul hakkı  resmen bu arkadaĢımızın hakkı 

yeniyor. Burada memurluk görevi yapmıĢ arkadaĢ çöpe gönderildiği zaman ne yapar? Varsa bir hatası 

Belediyenin TeftiĢ Müdürlüğü var, gönderin gerekli soruĢturmalar yapılsın gerekirse mahkemeye 

verin. Hiç kimse yanlıĢ yapanın yanında olmaz.  

 



 

 

 Sayın Ertuğrul bey YaĢar Bey sizlerde bu arkadaĢı tanıyorsunuz. Kendisinin siyasi bir çalıĢma 

içinde olduğunu görmedim. Bakın Ben burada MHP'liyi falan savunmuyorum. Bunu sizlerde 

biliyorsunuz. Sokaktan birileri geliyor baĢkan'a yalan yanlıĢ bir Ģeyler söylüyor. BaĢkan'da ekmeğini 

biz veriyoruz, bize yanlıĢ yapıyor diyerek çöpe gönderiyor. BaĢkan Beyde bu günaha ortak oluyor.  

  

 Ġlçemizde bulunan Suriyeliler ile ilgili konuĢmak istiyorum. Öncelikle Ģunu söylemek 

istiyorum. Yakınlık açısından Suriyelileri savunacak birisi varsa oda benim. Oradaki aĢiretleri, buraya 

gelenleri ve ailelerini tanırım.  Ġlçedeki Suriyeliler çok sorun olmaya baĢladı.  

 ArkadaĢlar bunlara bir çözüm bulmamız gerekiyor. Adana'nın durumu zaten çok kötü. 

Suriyelilere çözüm üretmek için gerekirse tüm ilçe belediye baĢkanları bir araya gelip; Valilik ve 

Kaymakamlık  ile birlikte  çözüm üretebilirler.  Bugün Adana'nın her yerinde Suriyeli çalıĢıyor. Bizim 

vatandaĢımız 20 lira alıyor Suriyeli 15 lira alıyor. Dahası da var. Bizim bölgelerde bakkal dükkanı, 

ayakkabıcı gibi çeĢitli iĢyerleri açıyorlar. Ġsim söylemek istemiyorum. Ak Parti yönetiminin içerisinde 

görev almıĢ biri,  illegal ruhsatsız olarak fırın açıyor. Ruhsatı yok, vergi, elektrik, su ödemiyor, ekmek 

satıyor. Özellikle YeĢilbağlar ve Bahçelievler Mahallelerinde insanları dövmeye baĢladılar. Emniyete 

gidiliyor Suriyeliler serbest Türkler emniyette bekliyor.  Ben bizzat Emniyet Müdürü ile görüĢtüm. 

Kendisi biz Suriyeliler hakkında iĢlem yapamayız diyorlar. Tabii ĠçiĢleri Bakanlığı her gün genelge 

gönderirse yapamazlar. Bir genelge ile Türkiye idare ediliyor. Ben 10 yıl Türkiye'yi yöneten siyasi 

partinin Genel Sekreterliğini yaptım. Böyle bir Ģey görmedim. Bu nasıl iĢtir, nasıl bir kanundur, 

Türkiye nasıl yönetiliyor. VatandaĢın arsasını çalmıĢlar çadır kent yapmıĢlar. Bizim mahalle 

muhtarımız bunun üzerine kaymakamlığa gidiyor ve mahallinin ayaklanacağını söylüyor. AkĢam 40-

50 ekip geldi. Biz bunları yurttaĢ olarak burada istemiyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız.  

 Meclis öncesi komisyon odası ile ilgili yaptığım tepkiden dolayı sizlerden özür diliyorum. 

Ġnanın 5 yıldır bu komisyon odasının soğutması, boyası,  tadilat  iĢi bitmedi. ġu mübarek Ramazan 

ayında sırılsıklam terledik. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz.dedi.  

 

 Meclis BaĢkanvekili Celal TURAN; Komisyon odası ile  ilgili sorunlar en kısa zamanda 

çözülecektir.dedi.  

 

 MHP Meclis üyesi Salih GÖKÇE; Biz Yüreğir Belediyesi olarak Devlet kurumları olan 

kaymakamlık  ve valilik ile beraber bir istiĢare yaparak bu dağınıklığı nasıl gidermemiz gerektiğini 

düĢünmeliyiz. Bu konuda çözümler üretmeliyiz. 

  Toplum içerisinde hırsızlık, namussuzluk vs gibi kötü eylemler  kontrolsüz gelen insanlarda 

mevcuttur.   Bu hepimize zararlıdır. Ben Yüreğir'de yaĢamıyorum ama Yüreğir benim bölgem. Bu 

konulara kayıtsız kalamayız. Az önce Ġsa Beyin dediği gibi Emniyet Müdürü bir Ģey yapamıyorsa çok 

vahim bir olaydır. Türkiye'de Ģuan 300 bin Suriyeli var. Bunlar  sadece burada değil Türkiye'nin her 

yerinde yerleĢmiĢ durumlar. Bu konu hakkında ciddi çözümler bulunmalıdır. 

 

  Meclis BaĢkanvekili Celal TURAN; Ertan Beyin bütün söylediklerine katılmakla beraber 

Meclis üyemiz Ozan Bey ile  görüĢüldükten sonra konu ile ilgili sorunlar BaĢkan Beye iletilecektir.  

  

 CHP Meclis üyesi Ertan SÜMER;  Bir konuya daha değinmek istiyorum. Geçen BüyükĢehir 

Meclisinde Yüreğir Belediyesinin dosyaları görüĢülürken bizim belediye baĢkanımız ile imar ve 

ġehircilik Müdürü Kaan Bey yoktu. Bu nedenle dosyalar 2.  plana atıldı. Çünkü Yüreğir'den bürokrat 

arkadaĢımız yok.  Burada belki Kaan Bey'in bir suçu yoktur. ĠĢlerin yoğunluğundan hepsine 

yetiĢemiyordur. Bu nedenle ya bir yardımcı bulunacak yada bu konulara vakıf biri gönderilecek. 

Çünkü biz dosyalar hakkında soru soracak kimseyi bulamıyoruz.  

 Geçen dönemlerden bu yana her Ģey aynı Ģekilde devam ediyor. BüyükĢehir'de de bu ilçenin 

neden geri kaldığını bir kez daha gördüm.  Bizim planlar BüyükĢehirde red ediliyor. Bakıyorum 

Yüreğir'den kimse yok. Seyhan, Çukurava ve Sarıçam Ġlçelerinin imar müdürleri oradalar.  3 aydır  

Yüreğir Belediyesinin Ġmar Müdürünü sadece 1 defa gördüm. Görevim olmadığı halde defalarca 

aradım. Gelmesini rica ettim.  

 Bu sorun ilçe ile ilgili bir durumdur. ġahısla  alakalı bir durum değildir.  Bu sorunu Bizim 

Belediyemizin çözmesi gerekir.  

 

  



 

 

 Meclis BaĢkanvekili Celal TURAN; Konu ile ilgili eksiklikler Kaan Beyle görüĢülerek 

çözüm üretmeye çalıĢacağız.Alt kademede yetiĢen genç arkadaĢlarımız var.  

 

 Bunun dıĢında Ozan Bey ile alakalı konuĢulanlara kendisi olmadığı için cevap hakkı doğuyor. 

Kendisine konuĢulanları iletirim. Gerekli açıklamayı kendisi yapacaktır. 

 

 Meclis Üyesi arkadaĢımız Recep Kabaklı Ak Parti Meclis üyesi olduğundan dolayı ASKĠ'den 

çıkarılmıĢtır. Bu konuda dava açıp açmama konusu kendisinin bileceği bir iĢtir. Yapılanların hiçbirini 

onaylamamakla beraber idaredeki yapılan atamalar idarenin en baĢına aittir. Benim 11 yıldır bu 

konuda yaptığım telkinden öteye geçmedi. Seçilen Belediye BaĢkanları Soner Bey, Mahmut Bey, 

Hüseyin Bey kendi hizmetlerini sunmak amaçlı  tasarrufta bulunabilirler. 

 

 Suriyelilerle ilgili notumu da aldım. Meclis Üyesi arkadaĢımızın Valilik ve Kaymakamlık  

görüĢülmesi yönündeki önerisi de bence çok faydalı olacaktır. Bu görüĢmelere BüyükĢehir 

Belediyesinin de katılmasının faydalı olacağını düĢünüyorum. Çünkü sadece YeĢilbağlar'ın değil 

Adana'nın sorunudur. Ġç kesimlere kadar gelmiĢlerdir. Örneğin ben Malatyalıyım orada Beyler 

Deresinin üst tarafında bir bölgeyi ayırıp  konteyner kent yapmıĢlar ve Suriyelileri buraya 

yerleĢtirmiĢler. ġehre giriĢ çıkıĢları da kontrol altına  almıĢlar. Buna benzer bir çalıĢma yapılabilir. 

dedi. 

 

 MHP Meclis üyesi Ayhan BULAN; Buraya gelen Suriyeliler  can güvenliği için buraya 

geliyorlar. Bence can güvenliğini sağlamamız yeterli olmalıydı.  

 

 Daha önceki toplantılarda bilgi verilmesi açısından bazı taleplerimiz vardı. Konu ile ilgili bize 

bir dönüĢ yapılmadı.dedi.  

 

 Meclis BaĢkanvekili Celal TURAN; Biz mecliste talep edilen bilgileri güncel olarak 

veriyoruz. Sayın baĢkan serzeniĢte bulunulan konulara burada gerekli cevapları verdi. Ama rutin 

olarak belli aralıklarla  3-6 ay gibi  bir bilgi verme programımız yok.  Müslüm SUSAR'ın parka isim 

verilmesi ile ilgili teklifi için dosya hazırlanması ile ilgili talimat verilmiĢti. Bildiğim kadarıyla 

Çukurova Belediye BaĢkanı Soner ÇETĠN konu ile alakalı büyük bir parka isim vermiĢ. Kendisine 

teĢekkür ediyoruz. Bu ismin Yüreğir'de yada Adana'nın baĢka bir yerinde tekrar verilmesi 

gereklimidir. Bu konu görüĢülebilir. Sonuç olarak mecliste görüĢülen ve talep edilen konuları sayın 

baĢkana iletiyorum. 

 Bu meclisin feshi ile ilgili iki madde var. Bunu eski meclis üyesi arkadaĢlarımız bilirler ama 

yinede okumak istiyorum. 

  

"Meclisin Feshi;  

1- Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye 

ait iĢleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, Örneğin  bu mecliste ücret tarifesi ve harçların  kabul 

edilmemesi durumunda belediye iĢleri sekteye uğratacağından meclis fesh edilebilir. 

  

2-  Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa, 

ĠçiĢleri Bakanlığının bildirisi üzerine DanıĢtayın kararı ile feshedilir." Bunuda bilginize sunmak 

istedim.  

 

 Gündeme geçilmeden önce AK Parti Meclis Üyesi YaĢar TURAN; Yetki ile ilgili Mali 

Hizmetler Müdürlüğü dosyasını 08.07.2014 günlü toplantısına alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile 

kabul edildi.  

 

 

 

 

 

 



 

 

GÜNDEM:  

 

 

 Gündemin maddesini oluĢturan; Yönetmelik Taslağı ile ilgili BaĢkanlığın 07.07.2014 gün ve 

325 sayılı yazısı ekinde gelen TeftiĢ Kurulu Müdürlüğünün 01.07.2014 gün ve 41 sayılı yazısı okundu, 

görüĢülmesi yapıldı ve neticede  incelenmek üzere Kanunlar ile Plan Bütçe komisyonlarına havalesine 

oybirliği ile karar verildi. 

  

 Gündemde görüĢülecek baĢka madde olmadığından oturum 08.07.2014 günü, Saat; 17.00'de    

toplanmak üzere  BaĢkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

 

 

OTURUM SONU:  17.30'da  

 

 

 
 

       Celal TURAN                                     Yusuf CAN                       Sayim FERSAK      

      Meclis BaĢkanı                                     Meclis Katibi               Meclis Katibi  

    Meclis 1.BaĢkanvekili        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
T.C. 

YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT 

TUTANAK ÖZETĠ  

      TOPLANTI TARĠHĠ                    : 08.07.2014 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT         :SALI 17.00'de                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                               :  36   

      KATILMAYANLAR                      :  - 

      MAZERETLĠ              : 1  

 

          Belediye Meclisinin 08  TEMMUZ SALI günü saat 17.00’de olağan  olarak yapılan toplantısında 

Meclis BaĢkanı (Meclis 1.BaĢkanvekili ) Celal TURAN ,Abdulkadir KARANALBANT, Ahmet Ali 

BOZKURT,  Ahmet ÇÖZER, Aslıhan YAVUZ, Bihter EġELĠOĞLU, Ertuğrul BOZKURT, Fatma 

EVCĠMĠK, Hüseyin ALAGÖZ, Hüseyin ÖZAYDIN, Mustafa KILIÇ, Necim TANTĠK, Ozan 

GÜLAÇTI, Ömer AYGÜN, Ömer ġAYĠR, Recep KABAKLI, Remzi KAR, Salih ACAR, Sayim 

FERSAK, YaĢar TURAN, Yusuf CAN, Ayhan BULAN, Battal ALKAN, Cemal ALTUNDAĞ, Gürhan 

KÜTÜK, Murat CEVHERĠBUCAK, Müslüm SUSAR, Uğur Ġsa CEYLAN, Yıldırım 

TAġKAYA,Ahmet YÜZKECCĠER, Ertan SÜMER, Fikret ÖZGÖK, Ġsmet YÜKSEL,Macit 

MERTDUR,Mümtaz UÇAK ve ġaip KARDEġLER'in katılımları, Salih GÖKÇE'nin mazeretli 

olmalarına rağmen çoğunluk kurulduğundan  oturum baĢkan tarafından açıldı.  

 

 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.07.2014 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi. 

  

 Ak Parti Meclis Üyesi Ozan GÜLAÇTI; Benim Yüreğir'de ilk konuĢmam. Dün Vali Bey ile 

randevumuz olduğu için meclisten erken çıkmam gerekti. ġahsım adına bunlara cevap vermek 

istiyorum. 

 Ertan Beyin konuĢmasını tutanak özetinden okudum.  Biz BüyükĢehir Meclisinde de 

beraberiz. Sanırım dün BüyükĢehir meclisinde yaptığım konuĢmaya istinaden böyle bir konuĢma 

yapmıĢ.  

 Bizim orada savunduğumuz konu "kimsenin ekmeyi ile oynanmasın." Herkes maaĢından 

olmasın iĢ düzeni bozulmasın. Bu Yüreğirde de olsa BüyükĢehir'de de olsa biz bunun karĢısında 

oluruz. Bu konuda Murat Abi'de beni onaylıyor. Burada iĢçi çıkarması yapılmadı. Sadece bir takım 

rotasyon değiĢikliği yapıldı. Burada tek yapılan Ģey rotasyon. Personelin verimli olduğu bölgelere 

değiĢtirilmesinde baĢkanlığın ve yönetimin takdirindedir. ĠĢçi çıkarma ile iĢçinin görev yaptığı yerin 

değiĢikliğini karıĢtırıyor olabilirsiniz.  Ancak biz burada iĢçi çıkarmıyoruz. Bunun da karĢısındayız. 

Bir takım sıkıntılar varsa buna da her zaman cevap vermeye hazırız. ĠĢçilerimiz baĢımızın tacı.Bakın 

bu çatı altında olan ve ASKĠ'de çalıĢan bir meclis üyesi arkadaĢımız, oradaki görevinden çıkarılıyor. 

Ertesi gün yerine baĢkası alınıyor. Biz buna karĢıyız. Eğer iĢçi fazlalığı varsa ve bu bütçeye yük 

getiriyorsa, gerekirse fazla olanlar çıkartılsın. Özellikle görevine gelmeden maaĢ alanlar var Bu 

konuda bizde destek veriyoruz. Ancak çalıĢan, emek verenler değerlendirilsin bu insanların  aileleri 

var, yüzlerine baktıkları komĢuları var. Bizim tek derdimiz bu.dedi. 

 

 CHP Meclis Üyesi Ertan SÜMER; Dün yine söyledim Ozan ArkadaĢımın düĢüncelerine 

samimi bir Ģekilde katılıyorum. Ben aynı Ģeyleri seçimden hemen sonra bu kürsüde söyledim. 

Ġnsanların ekmeyi ile oynamayalım, haksızlık yapmayalım. Siz diyorsunuz ki rotasyon yapıldı  iĢten 

çıkarmadık. Bir insanı iĢten çıkarmak için iĢine son vermenize gerek yok. Bir bayan arkadaĢı buradan 

Saimbeyli'ye yada Tufanbeyli'ye sürerseniz. Bu kibarca buradan git demektir. Ona bakarsınız 

BüyükĢehir'de bunu yapıyor. Ben BüyükĢehirdeki konuĢmanızın cevabını Yüreğir Meclisinde vermek 

durumundayım. Hüseyin SÖZLÜ'nün savunmaya ihtiyacı yok. Benim konum Yüreğir'le alakalı onun 

için bu kürsüde konuĢmak istedim. Burada yine söylüyorum. Ozan ArkadaĢımızın konuĢmasına 

katılıyorum. BaĢkan'dan bu uygulanın yapılıp yapılmadığı öğrenmesini istiyorum. Daha dün buradan 

bir arkadaĢımızın tayinini istedik. Bu arkadaĢımız gönderilmek zorunda bırakıldı. Bir insanın iĢine son 

vermek için illaki iĢten çıkarmak gerekmez. Hakaret edersin, yapılmaması gereken bir iĢi yaptırırsın. 

Bu da kibarcı git demektir.dedi. 

 



 

 

 

 Meclis BaĢkanvekili Celal TURAN; Dün söylediklerimi bu günde tekrarlıyorum. BüyükĢehir 

Belediyesi olmak üzere merkezde 5 Belediye BaĢkanı var. Bu ufak tefek olayları tasvip etmiyorum. 

Bunu yeni seçilenler için de söylemiyorum.GeçmiĢte 5 sene beraber çalıĢmıĢ olsak dahi, o idarenin 

baĢında olan baĢkanlar her an ve her zaman kendi kadrosunu kurup, ileriye doğru hizmetlerini o 

doğrultuda götürme hakkına sahiptir. Bu benim Ģahsi düĢüncemdir.  Benim 11 yıldır  hiç kimse için 

buradan alınıp buraya verilmesi konusunda bir teklifim olmadı. Çünkü yapılan icraatlardaki artılar ve 

eksiler en tepedeki adama yansır. Bunun örneklerini daha öncede gördük. 2004 yılında bu belediye 

devralındığında bir önceki dönemden kalan personelin ve idarecilerin sayın baĢkanın nasıl sıkıntıya 

girdiğini isterseniz kendisi ile bir konuĢma yaparak öğrenebilirsiniz. Artılar ve eksiler en tepedekine 

yansıyacağı için bu tür kadro değiĢiklikleri ile ilgili yorum yapmak veya sorgulamak bana düĢmez 

diye düĢünüyorum. Dedi. 

 

 

GÜNDEM:  

 

 

 Gündemin 1.maddesini oluĢturan;  Ücret Tarifesi ile ilgili BaĢkanlığın 08.07.2014 gün ve 

327 sayılı yazısı ekinde gelen  Bayındırlık Ġmar-Plan Bütçe-Tarife-Halkla ĠliĢkiler-UlaĢım-Ġnsan 

Hakları-Mesken ve Gecekondu-Altyapı Hizmetleri ile Kentsel DönüĢüm Komisyonları Raporu 

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

verildi.  

 

 Gündemin 2.maddesini oluĢturan; Yetki ile ilgili BaĢkanlığın 08.07.2014 gün ve 326 sayılı 

yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.07.2014 gün ve 830 sayılı yazısı okundu, 

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

 

 Gündemde görüĢülecek baĢka madde olmadığından oturum 09.07.2014 günü, Saat; 17.00'de    

toplanmak üzere  BaĢkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

 

 

OTURUM SONU:  17.30'da  

 

 

 
 

       Celal TURAN                   Fatma EVCĠMĠK                      Sayim FERSAK      

      Meclis BaĢkanı                            Meclis Katibi                               Meclis Katibi  

    Meclis 1.BaĢkanvekili        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T.C. 

YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT 

TUTANAK ÖZETĠ  

      TOPLANTI TARĠHĠ                    : 09.07.2014 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT         :ÇARġAMBA 17.00'de                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                               :34    

      KATILMAYANLAR                      :  3 

      MAZERETLĠ              : 1  

          Belediye Meclisinin 09  TEMMUZ ÇARġAMBA  günü saat 17.00’de olağan  olarak yapılan 

toplantısında Meclis BaĢkanı (Belediye BaĢkanı ) Mahmut ÇELĠKCAN, Abdulkadir 

KARANALBANT, Ahmet ÇÖZER, Aslıhan YAVUZ, Bihter EġELĠOĞLU,Celal TURAN,  Ertuğrul 

BOZKURT, Fatma EVCĠMĠK, Hüseyin ALAGÖZ, Hüseyin ÖZAYDIN, Mustafa KILIÇ, Necim 

TANTĠK, Ozan GÜLAÇTI, Ömer AYGÜN, Ömer ġAYĠR, Recep KABAKLI, Remzi KAR, Salih 

ACAR, Sayim FERSAK, YaĢar TURAN, Yusuf CAN, Ayhan BULAN, Battal ALKAN, Cemal 

ALTUNDAĞ, Gürhan KÜTÜK, Uğur Ġsa CEYLAN, Yıldırım TAġKAYA,Ahmet YÜZKECCĠER, 

Ertan SÜMER, Fikret ÖZGÖK, Ġsmet YÜKSEL,Macit MERTDUR,Mümtaz UÇAK ve ġaip 

KARDEġLER'in katılımları, Ahmet Ali BOZKURT, Murat CEVHERĠBUCAK ve Müslüm SUSAR'ın 

katılmamaları, Salih GÖKÇE'nin mazeretli olmasına  rağmen çoğunluk kurulduğundan  oturum baĢkan 

tarafından açıldı.  

 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 08.07.2014 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi. 

 

 MHP Meclis Üyesi Uğur Ġsa CEYLAN; BüyükĢehir Belediyesinde Güney Yüreğir'in 

5000'likleri yapılıyor. Ben bu 5000'likleri takip etmeye çalıĢıyorum. Eski Meclis Üyesi arkadaĢlarım 

bilirler ben 3-4 yıldır yolun metronun altından kozan bulvarına bağlanması konusunu defalarca bu 

mecliste söyledim. Bugün planlarda olmadığını gördüm. Mevcut metronun altından geçen yol Sarıçam 

Deresine kadar geliyor  ama metronun altından yol planı yok.  

 Konu ile ilgili size ve BüyükĢehir Belediye Meclis Üyesi arkadaĢlarıma bilgi vermek 

istiyorum. Bugün BüyükĢehir Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığına bu yolun mevcut 5000'lik  

planlara eklenmesi için projesi ile birlikte bir yazı yazıldı ve teslim edildi. Bu düzenleme 5000'liklerde 

yapılabilir mi  bilemiyorum. Özel  olarak da meclise gelebilir. dedi.  

 

 BaĢkan Bey; Ben öncelikle Mübarek Ramazan ayınızı kutlar,hepimize hayırlar getirmesini 

temenni ediyorum. 

   Ġsa beyin belirttiği 5000'lik planlarını yapan arkadaĢ konu bizi ilgilendirdiği için planların son 

aĢamasında bizim görüĢümüzü alacak.  O zaman gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Dedi. 

   
GÜNDEM:  

 

 Gündemin maddesini oluĢturan;   Adana Ġli, Yüreğir Ġlçesi, Geçitli Mahallesi 11 ha alanda 

hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı itirazı ile ilgili BaĢkanlığın 09.07.2014 gün ve 328 

sayılı yazısı ekinde gelen  Bayındırlık Ġmar-Kanunlar-Çevre ve Sağlık-Eğitim Kültür Spor-

Deprem ve Doğal Afetler-AB ve DıĢ ĠliĢkiler ile Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonları 

Raporu okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile 

karar verildi.   

 Gündemde görüĢülecek baĢka madde olmadığından oturum 10.07.2014 günü, Saat; 17.00'de    

toplanmak üzere  BaĢkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

OTURUM SONU:  17.30'da  

 

    Mahmut ÇELĠKCAN          Fatma EVCĠMĠK                      Sayim FERSAK      

      Meclis BaĢkanı                            Meclis Katibi                               Meclis Katibi  

    Belediye BaĢkanı         

 

 

 



 

 
T.C. 

YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT 

TUTANAK ÖZETĠ  

 

      TOPLANTI TARĠHĠ                    : 10.07.2014 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT         :PERġEMBE 17.00'de                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                               :  37   

      KATILMAYANLAR                      :    

      MAZERETLĠ              : 1 

 

          Belediye Meclisinin 10  TEMMUZ PERġEMBE  günü saat 17.00’de olağan  olarak yapılan 

toplantısında Meclis BaĢkanı (Belediye BaĢkanı ) Mahmut ÇELĠKCAN, Abdulkadir 

KARANALBANT, Ahmet Ali BOZKURT, Ahmet ÇÖZER, Aslıhan YAVUZ, Bihter 

EġELĠOĞLU,Celal TURAN,  Ertuğrul BOZKURT, Fatma EVCĠMĠK, Hüseyin ALAGÖZ, Hüseyin 

ÖZAYDIN, Mustafa KILIÇ, Necim TANTĠK, Ozan GÜLAÇTI, Ömer AYGÜN, Ömer ġAYĠR, Recep 

KABAKLI, Remzi KAR, Salih ACAR, Sayim FERSAK, YaĢar TURAN, Yusuf CAN, Ayhan 

BULAN, Battal ALKAN, Cemal ALTUNDAĞ, Gürhan KÜTÜK, Murat CEVHERĠBUCAK, Müslüm 

SUSAR, Uğur Ġsa CEYLAN, Yıldırım TAġKAYA,Ahmet YÜZKECCĠER, Ertan SÜMER, Fikret 

ÖZGÖK, Ġsmet YÜKSEL,Macit MERTDUR,Mümtaz UÇAK ve ġaip KARDEġLER'in katılımları,  

Salih GÖKÇE'nin mazeretli olmasına  rağmen çoğunluk kurulduğundan  oturum baĢkan tarafından 

açıldı.  

 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 09.07.2014 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi. 

 

 Gündeme geçilmeden önce AK Parti grup sözcüsü YaĢar TURAN; 10.07.2014 tarihli 

gündeme Yönetmelik Taslağı ile ilgili Komisyon Raporunu teklif etti. Teklif  oybirliği ile kabul edildi.  

   

GÜNDEM:  

 

 Gündemin 1.maddesini oluĢturan;    Ġlçemiz KarĢıyaka Mahallesi, 9584 ada 5 nolu parsel 

onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-03-b-1-d ve 034-b-03-b-1-c halihazır paftasında Ġmar Planı DeğiĢikliği ile 

ilgi BaĢkanlığın 10.07.2014 gün ve 331 sayılı yazısı ekinde gelen Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 

30.06.2014 gün ve 11881 sayılı yazısı okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere 

Bayındırlık Ġmar-Tarife-Halkla ĠliĢkiler-UlaĢım-Ġnsan Hakları-Mesken ve Gecekondu-Altyapı 

Hizmetleri ile Kentsel  DönüĢüm   komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.  

 

 Gündemin 2.maddesini oluĢturan; Yönetmelik Taslağı ile ilgili BaĢkanlığın 10.07.2014 gün 

ve 332 sayılı yazısı ekinde gelen Kanunlar ile Plan Bütçe Komisyonları raporu okundu, görüĢülmesi 

yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

 Gündemde görüĢülecek baĢka madde olmadığından oturum 11.07.2014 günü, Saat; 11.00'de    

toplanmak üzere  BaĢkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

 

OTURUM SONU:  17.30'da  

 

 

 

 

    Mahmut ÇELĠKCAN          Fatma EVCĠMĠK                      Sayim FERSAK      

      Meclis BaĢkanı                            Meclis Katibi                               Meclis Katibi  

    Belediye BaĢkanı         

 

 

 



 

 

 
 

T.C. 

YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT 

TUTANAK ÖZETĠ  

      TOPLANTI TARĠHĠ                    : 11.07.2014 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT         :CUMA 11.00'de                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                               : 36    

      KATILMAYANLAR                      : 1   

      MAZERETLĠ              : 1 

          Belediye Meclisinin 11  TEMMUZ CUMA günü saat 11.00’de olağan  olarak yapılan 

toplantısında Meclis BaĢkanı (Belediye BaĢkanı ) Mahmut ÇELĠKCAN, Abdulkadir 

KARANALBANT, Ahmet Ali BOZKURT, Ahmet ÇÖZER, Aslıhan YAVUZ, Bihter 

EġELĠOĞLU,Celal TURAN,  Ertuğrul BOZKURT, Fatma EVCĠMĠK, Hüseyin ALAGÖZ, Hüseyin 

ÖZAYDIN, Mustafa KILIÇ, Necim TANTĠK, Ozan GÜLAÇTI, Ömer AYGÜN, Ömer ġAYĠR, Recep 

KABAKLI, Salih ACAR, Sayim FERSAK, YaĢar TURAN, Ayhan BULAN, Battal ALKAN, Cemal 

ALTUNDAĞ, Gürhan KÜTÜK, Murat CEVHERĠBUCAK, Müslüm SUSAR, Salih GÖKÇE,  Uğur Ġsa 

CEYLAN, Yıldırım TAġKAYA,Ahmet YÜZKECCĠER, Ertan SÜMER, Fikret ÖZGÖK, Ġsmet 

YÜKSEL,Macit MERTDUR,Mümtaz UÇAK ve ġaip KARDEġLER'in katılımları, Yusuf CAN'ın 

katılmaması, Remzi KAR'ın  mazeretli olmasına  rağmen çoğunluk kurulduğundan  oturum baĢkan 

tarafından açıldı.  

 

 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 10.07.2014 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi. 

  

 Gündeme geçilmeden önce söz alan; CHP Meclis Üyesi Ertan SÜMER; Belediyemizin arka 

tarafında bulunan cami ile ilgili söz almak istedim. Burası basında da çıkmıĢtı. Burada namaz kılmak 

nasip oldu. Ġçerisi gerçekten kötü durumda. Duvarların alt tarafı nemden küflenmiĢ ve halılar berbat 

durumda. Bu camiinin tadilata ve temizliğe ihtiyacı bulunmaktadır. Belediyemizin imkanları dahilinde 

buraya yardımcı olursak iyi bir hayır iĢlemiĢ oluruz.dedi. 

 

  BaĢkan Bey; Bu camii de namaz kılınan yerde yangın çıkmıĢ. O nedenle namaz bodrum 

katında kılınıyor. Burasının gereği tabiî ki yapılacak. 

 Kaymakamla beraber olduğum ortamda imam o konuyu söyledi. Burada yangın çıktığı için 

hasar çok fazla bizimde tek baĢına yapacağımız iĢ değil. Haftada bir gün camilerde para toplanacak. 

Bunlar toplandıktan sonra bizde belediye olarak katkı sağlarız dedik. Tutup bu camiinin imamı basına 

talihsiz bir açıklama yapmıĢ. 

 Kaymakam Beyle bu sabah konuĢtuk. Diyanetin Türkiye çapında para toplamaları gündeme 

geldiğinde  biraz öteliyorlarmıĢ.Bir kaç haftaya kadar bu çalıĢmalar baĢlayabilir.Konudan bilgim var 

ve  bu konuyu beraber çözeceğiz.dedi.  

 

 CHP Meclis Üyesi Ertan SÜMER; Sadece gördüğümü dile getirmek istedim.Ne Yangından 

ne de o Ģikayetten haberim yoktu. Bilseydim bu Ģekilde Ģikayetler söz konusu, ben bu konuya 

değinmezdim.dedi.  

 BaĢkan Bey; Gündem dıĢı olarak Ġptal Ġhdas ve imarla ile ilgili dosyalarımız var.Zaten bunlar 

komisyona gidecek. 

  

 Ġptal ihdas dosyası ile ilgili bizim norm kadrolarımız  çok fazla ama boĢ duruyor bunlar atıl 

durumda. Bunun 3'te birini de kullansak %30 unu  geçmiĢ durumdayız. Bütçe olarak bunları boĢ 

tutmanın bir anlamı yok. Normalde bizim belediyenin yanılmıyorsam 734 memur kadrosu var. 734 

tane memur olabilir mi olmaz. Gelirimizin personel giderine oranı %30 u aĢıyorsa, herhangi bir 

kadroyu kullanamıyoruz. Kadrolar atıl durmasın diye o kadroları iptal ediyoruz. O meclisin 

yetkisindedir. Norm kadro bakanlığın yetkisindedir. Biz bunu iptal de edebiliriz, ihdas da edebiliriz. 

  

 Bu günkü gündeme 2.madde olarak iptal-ihdas, 3.madde olarak Uygulama Ġmar Planı 

dosyasını alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi. 



 

 

  
  

GÜNDEM:  

 

 

 Gündemin 1.maddesini oluĢturan;   Meclis Tatili ile ilgili BaĢkanlığın 01.07.2014 gün ve 

316 sayılı yazısı okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede ĠĢlerinin yoğunluğu nedeniyle 2014   
yılında tatil yapılmamasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.   
 Gündemin 2.maddesini oluĢturan; Ġptal Ġhdas ile ilgili BaĢkanlığın 11.07.2014 gün ve 335 

sayılı yazısı ekinde gelen Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 10.07.2014 gün ve 1776 sayılı 

yazısı okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Kanunlar-Eğitim Kültür Spor-AB 

ve DıĢ ĠliĢkiler-Kadın Erkek Fırsat EĢitliği ile Plan Bütçe Komisyonlarına havalesine oybirliği ile 

karar verildi.   

 Gündemin 3.maddesini oluĢturan; Ġlçemiz Kadıköy Mahallesi, 551 nolu parsel onaylı 

1/1000 ölçekli 034-b-21-c-1-a halihazır paftasında Uygulama Ġmar Planı ile ilgili BaĢkanlığın 

11.07.2014 gün ve 337 sayılı yazısı ekinde gelen  Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 11.07.2014 gün ve 

9901 sayılı yazısı okundu, görüĢülmesi yapıl ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık Ġmar-

Deprem ve Doğal Afetler-Çevre ve Sağlık ile Mesken ve Gecekondu komisyonlarına havalesine 

oybirliği ile karar verildi.  

 Gündemde görüĢülecek baĢka madde olmadığından oturum 04.08.2014 günü, Saat; 17.00'de    

toplanmak üzere  BaĢkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

 

 

OTURUM SONU:  11.30'da  

 

 

 

 

 

    Mahmut ÇELĠKCAN          Fatma EVCĠMĠK                      Aslıhan YAVUZ     

      Meclis BaĢkanı                            Meclis Katibi                               Meclis Katibi  

    Belediye BaĢkanı         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


