
 

 

T.C. 

YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT 

TUTANAK ÖZETĠ  

      TOPLANTI TARĠHĠ                      :  03.04.2017 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          : PAZARTESĠ 16.00'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                :  37  

      KATILMAYANLAR                      : -   

      MAZERETLĠ             : 1   

 

          Belediye Meclisinin 03 NĠSAN PAZARTESĠ günü saat 16.00’da 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 ġAYĠR, Recep KABAKLI, Remzi KAR, Salih ACAR, Sayim 

FERSAK, ġaip KARDEġLER, YaĢar TURAN, Yusuf CAN, 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 Ömer Çağatay ÇAĞLAR'ın katılımları, Ömer 

AYGÜN'ün mazeretli olmasına rağmen çoğunluk kurulduğundan  oturum baĢkan tarafından açıldı.  

 

 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.03.2017 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

 Gündeme geçilmeden önce; MHP Meclis Üyesi Uğur Ġsa CEYLAN; Mübarek 3 Aylara 

girmiĢ bulunmaktayız. Ülkemize ve Milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki 16 

mart referandumunun ülkemize hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. 

 MHP Meclis Üyesi Müslüm SUSAR; Ülkemizde  yoğun bir referandum gündemi var. 

Yerelde ise vatandaĢlarımızın ve mahalle muhtarlarının bizden talepleri var. bildiğiniz gibi ilçemizde 

birçok çıkmaz sokak var. Özellikle son günlerde gerek kanalizasyon çalıĢması gerekse diğer 

çalıĢmalardan ötürü birçok sokak kazıldı ve üzeri Geçici olarak kapatılmak zorunda kaldı. Burada 

birçok boĢ çukur oluĢtu. Bunların kapatılabileceğini düĢünüyor.  

 Bizim mücavir alanlarımız sınırlarında kalan Sarıçam Deresi ıslah edilmesinden dolayı birçok 

yabani ot ve benzeri otların çıkması söz konusu birde yaz aylarında sivrisineklerin çoğalması var. 

Özellikle yaz ayına girmeden vatandaĢların mağdur olmaması gerek çevre düzenlemesi gerekse de 

ilaçlama iĢleminin yapılması için çalıĢma baĢlatılması faydalı olacaktır.  

 MHP Meclis Üyesi Ayhan BULAN; Geçen mecliste Doğal gaz çalıĢmalarından dolayı 

kazılan yolların yapımının bekletildiğini söylemiĢtik. Bu yol yapımı hangi aĢamada olduğu hakkında 

bilgi vermenizi ve bu konuda yapabileceğimiz bir Ģey varmıdır? dedi.  

 MHP Meclis Üyesi Gürhan GÜTÜK; KıĢla Mahallesinde yapılan yollar için mahalleli adına 

size teĢekkür ediyorum.dedi.  

 BaĢkan Bey; Kanalizasyon çalıĢmalarından dolayı yolların kazılması  sorunu yıllardır var. 

ASKĠ geliyor kazıyor ve iĢ yine ilçe belediyesine kalıyor. Daha önce Doğalgaz olayına karĢı 

gelmemin sebebi de buydu. Bunlar gelecekler yolları  kıracaklar  sonra muhatap olacağınız kimseyi 

bulamayacaksınız.  VatandaĢtan bize bu konuda çok yoğun Ģikayetler gelir. Doğalgaz çalıĢmasında 

ana bağlantılar yapılmadığından  dolayı yol çalıĢması baĢlatılamıyor. Bağlantı noktaları tamamlandığı 

zaman BüyükĢehir  Belediyesi ile görüĢerek yolların yapıma baĢlayacağız. Dedi.  

  



 

 

 Gündeme geçilmeden önce YaĢar TURAN; Bugünkü gündeme 2.madde olarak 2016 

Mali Yılı Faaliyet Raporunu, 3.madde olarak Hibe Araç Alımını, 4.madde olarak Parka Ġsim Verilmesi 

ile ilgili dosyaların alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile karar verildi. 

 Denetim Komisyonu Raporunun meclise bilgi verilmesi ile ilgili dosyanın, PerĢembe gününe 

görüĢülmesini teklif etti. Teklif oybirliği ile karar verildi.  

  

G Ü N D E M;   

   Gündemin 1.maddesini oluĢturan; Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesi,2349 nolu ada güneyi 

kamuya terk alanı onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-B-3-C halihazır paftasında Ġmar Planı DeğiĢikliği 

ile ilgili BaĢkanlığın 03.04.2017 gün ve 144 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık Ġmar-Deprem ve 

Doğal Afetler-Kentsel DönüĢüm-Altyapı Hizmetleri-Mesken ve Gecekondu-UlaĢım-AB ve DıĢ 

ĠliĢkiler-Kadın ve Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonları Raporu okundu, görüĢülmesi yapıldı ve 

neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

  Gündemin 2.maddesini oluĢturan;  2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili Mali Hizmetler 

Müdürlüğünün 27.03.2017 gün ve 183 sayılı yazısı okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede 2016 

Faaliyet Raporunun incelenmek üzere Bayındırlık Ġmar-Deprem ve Doğal Afetler-Kentsel 

DönüĢüm-Altyapı Hizmetleri-Mesken ve Gecekondu-UlaĢım-AB ve DıĢ ĠliĢkiler-Kadın Erkek 

Fırsat EĢitliği-Plan Bütçe-Tarife-Kanunlar-Eğitim Kültür Spor-Çevre ve Sağlık-Ġnsan Hakları 

ile Halkla ĠliĢkiler Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

  Gündemin 3.maddesini oluĢturan; Hibe Araç ile ilgili BaĢkanlığın 03.04.2017 gün ve 145 

sayılı yazısı ekinde gelen Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün 30.03.2017 gün ve 342 

sayılı yazısı okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Plan Bütçe-Tarife ile 

Kanunlar  komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.  

 

  Gündemin 4.maddesini oluĢturan: Parka Ġsim Verilmesi ile ilgili BaĢkanlığın 03.04.2017 

gün ve 146 sayılı yazısı ekinde gelen Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 03.04.2017 gün ve 217 sayılı 

yazısı okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık Ġmar-Deprem ve 

Doğal Afetler-Kentsel DönüĢüm-Altyapı Hizmetleri-Mesken ve Gecekondu-UlaĢım-AB ve DıĢ 

ĠliĢkiler-Kadın ve Erkek Fırsat EĢitliği komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Gündemde görüĢülecek baĢka madde olmadığından birleĢim 04.04.2017 günü, Saat; 10.00'da    

toplanmak üzere  BaĢkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

OTURUM SONU:  16.30'da  

 

 

Mahmut ÇELĠKCAN                        Sayim FERSAK                          Aslıhan YAVUZ        

     Meclis BaĢkanı                               Meclis Katibi            Meclis Katibi  
    Belediye Başkanı       

 

 

 

 

 

            

 



 

 

 

T.C. 

YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT 

TUTANAK ÖZETĠ  

      TOPLANTI TARĠHĠ                      :  04.04.2017 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          : SALI 10.00'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                :  38  

      KATILMAYANLAR                      : -   

      MAZERETLĠ             : -   

 

          Belediye Meclisinin 04 NĠSAN SALI  günü saat 10.00’da 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, ġaip KARDEġLER, YaĢar 

TURAN, Yusuf CAN, 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 

Ömer Çağatay ÇAĞLAR'ın katılımları ile oturum baĢkan tarafından açıldı.  

 

 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 03.04.2017 günlü meclis tutanak özetinin yapılan 

oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

 MHP Meclis Üyesi Uğur Ġsa CEYLAN;  Sayın Alpaslan TÜRKEġ'in vefatının  20.yılında 

anıyor Allah'tan Rahmet diliyorum. Türk Milletinin baĢı sağolsun. 

 2009 yılından buyana sizinle ve meclisteki arkadaĢlarla güzel Ģeyler yaptık.  Bir siyasetçi  

olarak kendi bölgemizde özellikle BüyükĢehir tarafından yapılması gereken hizmetlerin yeterince 

yapıldığını düĢünmüyorum.  

 2009 yılında geldiğimizden bu yana SinanpaĢa'nın kentsel dönüĢümünü  ilerletemedik. Bu 

konuda sizi suçlamıyorum.Ben takipçisi olmanız açısından söylüyorum. Çünkü BüyükĢehir Belediyesi 

ile alakalı olduğunu biliyorum.  Sizin kendi imkanlarımızla Sepici'de ve birkaç yerde bir Ģeyler 

yapıldı.  

 BüyükĢehir tarafından Adana'daki değerleri korumak adına bir Ģey yapılmadığını 

düĢünüyorum. Özellikle sahil Ģeridin baĢlayarak ve  imar açısından hizmet açısından  yaptığımız bir 

Ģey yok.  

 Birgün BüyükĢehir meclisini izledim.  Ġzlerken orada yapılan gerek 5000'lik gerekse imar 

çalıĢmalarının nasıl olduğunu görmedim.ġahit olmadım.  Gerçi sayın SÖZLÜ haber göndermiĢ Ġsa 

CEYLAN Meclise gelmesin demiĢ. Bu benim için çok önemli değil de Adana'daki kamusal alanda her 

yere girerim. Orası kimsenin Ģahsi alanı değil.   

 Benim dediğim, özellikle Yüreğirimizi ilgilendiren tüm yaptırımların yapılmadığını nerde 

yapıldığı nerede  yapılmadı noktasında Önümüzdeki bu seçim arifesinde kimseyi rahatsız etmek 

istemiyorum. Ancak ben buradan ilan ediyorum .3 milyon Adana Halkına söz veriyorum ve ben Ġsa 

Ceylan olarak neye mal olursa olsun bu geçecek olan 2 yıl çok zor  geçecek. Çok zor geçecek Bu 

benim belediyemde olsa benim yöneticimde olsa, Sayın Genel BaĢkanım Devlet BAHÇELĠ bey 

babanda olsa millete yanlıĢ yapanı  ezip geçeceksin dedi.  Onun için biz üzerimize düĢeni buradan 

duyuracağız ve duyurmaya da devam edeceğiz.  

 Adana Belediyesini iĢi bilmeyen bürokratlara teslim etmeye kimsenin hakkı yok. Belediye 

hizmetinin ve özellikle yerel yönetimlerde baĢkan söyler bürokratlar teknik adamlar  bu iĢi heyecanla 



 

 

yapar ama maalesef BüyükĢehir Belediyesine gidiyoruz bir tane bürokrat, Daire BaĢkanı yok. 

Neden? BaĢkan bir yerde oturuyor da çay içiyor da kendileri de oraya gitmiĢler. "Senin orada ne iĢin 

var, senin orada ne iĢin var" merak ediyorum. Zaten baĢkana yalakalık yapa yapa bir  koltuğa 

oturmuĢsun.Otur orada millete  hizmet et.ġimdi arkadaĢlar ben burada çok ciddi birĢey söylüyorum.  

Milletin 7-8 milyar maaĢını al, altına araba koy, Ģoför al 2 tanede koruma al milletin parasıyla   günde 

1 saat yarım saat çalıĢma, millete hizmet etme. Bu parayı baĢkana hizmet edeceksin diye devlet 

vermiyor. Sana millete hizmet et diye veriyor. Bu para milletin parası. 

 Onun için ben özellikle BüyükĢehir Meclis Üyelerinin Ak Parti Grup BaĢkanından, Milliyetçi 

Hareket Partisi Grup BaĢkanından CHP'nin grup baĢkanvekillerinden belediyenin bazı katlarında 2'kili 

görüĢmelerin sadece hizmet adına olsun baĢka birĢeyin adına olmasın. Siz zannediyorsunuz ki 

kimsenin, vatandaĢın, Ġsa Ceylan'ın haberi yok. Yüreğir'deki 7 meclis üyelerinin bir Ģey bildiği yok.  

Biz bu iĢi  2 yılı daha götürürüz.  Bir daha seçiliriz. Falan filan. Hizmet anlamında seçilmiĢ olan 

arkadaĢlarımızın hepsi Belediye BaĢkanı dahil Adana'ya hepiniz hizmet etmek  için seçilmiĢtir. Proje 

üretmek için  seçilmiĢ,   Adana'daki 3 milyonu ilgilendiren ve ilgilendirecek olan  projeleri savunmak 

için  burada. Onun dıĢında orada değiller. Ben kimseyi suçlamıyorum isimde vermiyorum. Hiç kimse 

kendi Ģahsi meselesi için orada değil.  

 Ben 42 senedir siyaset yapıyorum bana bir tane belediye desin ki yada bürokrat Ġsa Ceylan 

geldi, kendisi ile ilgili Ģahsi talepte bulundu. Ġnanırsınız inanmazsınız. Kayıtlara bakın. Ben 7 sene  

Türkiye'de 3.adamım. Türkiye'yi yönettiğimi kabul ediyorum. Önümde arabalar, korumalar 2 tane 

koalisyona imza atmıĢ adamım. ġu Adana ġehrinde bir tane bürokrat bulun desin ki "Ġsa Ceylan kendi 

Ģahsi iĢi için beni aradı." Zaten Ģahsi iĢim için aramıĢ olsaydım Ģu anda Anadolu Mahallesinde 

oturuyor olmazdım. ġimdi Ġsa Ceylan'ın Holdingi olurdu, yükselen inĢaatları olurdu. Altımdaki araba 

11 yıllık araba. 3 bin dönüm arazim var. Birileri bir Ģey diyebilir. Ben buradayım.  

 BaĢkanım sabırla beni dinlediğiniz için çok teĢekkür ediyorum, ama ben gerçekten kendi 

Ģahsım ve grubum adına söylüyorum. Bu 16 nisan seçimini  geçirelim milletin hakkını aramaya devam 

edeceğim.dedi.  

 CHP Meclis Üyesi Ġsmet YÜKSEL; Sayın  BaĢkanım ve değerli meclis üyesi arkadaĢlarım. 

Ben yerimde otururken Ġsa Beyin konuĢmalarına güldüm. Yüreğir Belediyesi Ak Partili çoğunlukta, 

BüyükĢehir Belediyesinde MHP'nin çoğunlukta olduğu belediyedeyiz. Sayın BaĢkan (Ġsa Bey) 

katlarda kim ne konuĢuluyor açıklarsanız bir söyleseniz bizde ona göre kendi Ġlçe baĢkanı olarak 

yönetimimizle gerekli görüĢmeleri yaparız.  

 Burada yapmamız gereken Ģey biz bazı köylere gittik. Hatta baĢkanım siz de gittiniz.  Yolda 

bazı arkadaĢlarla karĢılaĢtık. Yani Yüreğir'in 68 köyü var. Tam olarak mahalleleri saymıyorum. 

Yüreğir korkunç olarak bakımsız bir halde. Oradan hemen aĢağı iniyoruz. Sahil köylerine bakıyoruz, 

ova köyleri samimiyetimle söylüyorum, iyi bir aracınız varsa o köy yollarında aracınıza kıyamazsınız. 

Hatta o bölgede 68 tane köy var. O köylerde yaĢayan insanlar, Ģehirle bağlantısı  olan bu yolda  her 

gün gidip geliyorlar. Bu yollar BüyükĢehir Belediyesine bağlı yollar doğrudur. Biliyoruz. Sayın 

BaĢkan da bu yolların BüyükĢehir'e bağlı olduğunu söyleyecektir zaten. 

 VatandaĢ diyor ki; Daha önceki Köy Hizmetleri Döneminde daha rahattık. Hiç olmazsa iyi 

kötü birilerini buluyorduk, bu iĢleri yaptırıyorduk. Yollarımız bundan daha iyiydi. dediler.  

 Belde olan yerler daha önce belediyelik olması sebebiyle bazı hizmetler yapılmıĢ. Yollar o 

kadar kötü değil.  



 

 

 ġimdi arkadaĢlar burası ağlama yeri değil.  Kusura bakma BüyükĢehire girersin-çıkarsın 

o senin sorunun. Bizi ilgilendirmiyor. Bizim sorunumuz değil. Önemli olan Ģey;  Yarın sokakta 

diyecekler "Yüreğir'e ne Yapıyorsun" Bu böyle bitmez burayı ağlama duvarı olarak görmeyelim. 

Devlet bir bütündür arkadaĢlar BüyükĢehiri ile Yüreğiri ile  Eğer yapılacaksa birĢey hep beraber  

yapalım.BüyükĢehir ile ilgili bildiğiniz varsa burada açıklayın. Neden Yüreğir'de bu yatırımlar 

yapılmıyor. BüyükĢehirin yapması gereken Ģeyler var Bizlerin yapması gereken  Ģeyler var. Ben her 

zaman söylüyorum 10 sene sonra gelsin  bu Ģekilde devam edersek yüreğir insanını getir 10 sene 

sonrada bir daha getir burada hiçbirĢeyin değiĢmediğini göreceğiz. Bir Ģey yapmak lazım. Ne yapmak 

lazım? Yavuzlara bakın, Akıncılar, kiremithane  bakın 50- 60 senelik mahalleler. Hiçbir değiĢiklik 

yok. Burada yapılması gereken BüyükĢehir Belediyesi ile ilçe Belediyeleri bir araya gelecek.  

 O günde mecliste   söyledim Yüreğir'de 1989-1994 arası dıĢında hiçbir yatırım olmamıĢtır.   

Selahattin ÇOLAK döneminde Mustafa Kemal PaĢa Bulvarı, Garajlar, Eski Ceza Evinin olduğu 

yerdeki hal, BaĢkent Hastanesinin olduğu yerler, Sosyal Demokrat Belediyeler tarafından yapılmıĢtır. 

ġöyle 20-25 yıllık sürece bakıyorum. Gerçekten mahallelerimiz yaĢanacak konumda değil. Ġnsanlar 

Yüreğirde yaĢamak istemiyor. Gençler hele hiç yaĢamak istemiyor. Bizim evimiz kamulaĢtırıldı. 

Çocuklar  "bir daha Yüreğir'de oturmak istemiyoruz." dediler.  Gerçekten Ģimdi Yüreğir'de 10-25 yaĢ 

arasındaki gençlere sorun hiçbiri Yüreğirde yaĢamak istediği söylemiyor. Ġsa bey bir hesabınız varsa 

burada değil kendi parti grubunuzla, il BaĢkanınız var, ilçe baĢkanınız var. Orada bunları yaparsınız. 

Çok Ģey biliyorsanız da burada açıklarsınız. Hepinize teĢekkür ediyorum. dedi. 

G Ü N D E M;   

  Gündem maddesini oluĢturan; Ġlçemiz, Cumhuriyet Mahallesi, 9398 nolu ada doğusu 

kamuya terk alanı onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-B-3-D halihazır paftasında Ġmar Planı DeğiĢikliği 

ile ilgili  BaĢkanlığın 04.004.2017 gün ve 147 sayılı yazısı ekinde gelen  Bayındırlık Ġmar-Plan 

Bütçe-Tarife ile Kanunlar Komisyonları Raporu okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede komisyon 

raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Gündemde görüĢülecek baĢka madde olmadığından birleĢim 05.04.2017 günü, Saat; 10.00'da    

toplanmak üzere  BaĢkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

OTURUM SONU:  10.30'da  

 

 

Mahmut ÇELĠKCAN                        Sayim FERSAK                       Recep KABAKLI        

     Meclis BaĢkanı                               Meclis Katibi            Meclis Katibi  
    Belediye Başkanı                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT 

TUTANAK ÖZETĠ  

 

      TOPLANTI TARĠHĠ                      :  05.04.2017 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          : ÇARġAMBA 10.00'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                :  37  

      KATILMAYANLAR                      : 1   

      MAZERETLĠ             : -   

 

          Belediye Meclisinin 05 NĠSAN ÇARġAMBA günü saat 10.00’da 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, ġaip 

KARDEġLER, 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 Ömer Çağatay ÇAĞLAR'ın katılımları, Yusuf CAN'ın katılmamasına rağmen çoğunluk 

kurulduğundan oturum baĢkan tarafından açıldı.  

 

 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 04.04.2017 günlü meclis tutanak özetinin yapılan 

oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

   

G Ü N D E M;   

           Gündemin 1.maddesini oluĢturan; -Parka Ġsim Verilmesi(Gökhan KILIÇ)  ile ilgili 

BaĢkanlığın 04.04.2017 gün ve 148 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık Ġmar-Eğitim Kültür Spor 

ile Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede komisyon 

raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.   

 Gündemin 2.maddesini oluĢturan; Parka Ġsim Verilmesi (Mesut ERAY) ile ilgili  

BaĢkanlığın 04.04.2017 gün ve 149 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık Ġmar-Ġnsan Hakları ile 

Halkla ĠliĢkiler komisyonları Raporu okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun 

aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Gündemde görüĢülecek baĢka madde olmadığından birleĢim 06.04.2017 günü, Saat; 10.00'da    

toplanmak üzere  BaĢkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

OTURUM SONU:  10.20'da  

 

 

Mahmut ÇELĠKCAN                        Sayim FERSAK                          Aslıhan YAVUZ        

     Meclis BaĢkanı                               Meclis Katibi            Meclis Katibi  
    Belediye Başkanı                  

 

 

 



 

 

T.C. 

YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT 

TUTANAK ÖZETĠ 

 

      TOPLANTI TARĠHĠ                      :  06.04.2017 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          : PERġEMBE 10.00'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                :  36  

      KATILMAYANLAR                       :2   

      MAZERETLĠ              : -   

 

          Belediye Meclisinin 06 NĠSAN PERġEMBE  günü saat 10.00’da 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, ġaip KARDEġLER, YaĢar TURAN, 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 Ömer Çağatay ÇAĞLAR'ın katılımları, Yusuf CAN ve Murat 

CEVHERĠBUCAK'ın n katılmamalarına  rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum baĢkan tarafından 

açıldı.  

 

 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 05.04.2017 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

  Gündeme geçilmeden önce AK Partisi grup sözcüsü YaĢar TURAN; Gündeme 3.madde 

olarak Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Müd.nün Hibe Araç komisyon dosyasını, 4.madde olarak Ġmar 

ve ġehircilik Md. Tahsis(KarĢıyaka Mah. 9618 ada 1 nolu parsel), 5.madde olarak Ġmar ve ġehircilik 

Md.Tahsis (Seyhan Mah. 9371 ada 10 nolu parsel) dosyalarının alınmasını teklif etti. Teklifler 

oybirliği ile kabul edildi.  

G Ü N D E M;   

 Gündemin 1.maddesini oluĢturan; Ġlçemiz KarĢıyaka (Yenidoğan) Mahallesi, 1719 nolu 

adada hazırlanan 1/1000 ölçekli Ġmar Planı DeğiĢikliğinde, D-400 Karayoluna cepheli çekme 

mesafesinin 15 metre olarak düzenlenmesi yönünde yapılan 1(bir) adet itiraz ile ilgili BaĢkanlığın 

05.04.2017 gün ve 150 sayılı yazısı ekinde gelen Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 16.03.2017 gün ve 

2076 sayılı yazısı okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık Ġmar-Plan 

Bütçe-Tarife-Kanunlar ile Eğitim Kültür Spor  komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar 

verildi.  

 Gündemin 2.maddesini oluĢturan; Ġlçemiz KarĢıyaka (Atakent) Mahallesi 4884 ada, 3 ve 4 

parsel nolu taĢınmazlar onaylı 1/1000 ölçekli  034-B-03-A-3-B halihazır paftasında Ġmar Planı 

DeğiĢikliği ile ilgili BaĢkanlığın 05.04.2017 gün ve 151 sayılı yazısı ekinde gelen Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğünün 24.03.2017 gün ve 2349 sayılı yazısı okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede 

incelenmek üzere Bayındırlık Ġmar-Çevre ve Sağlık-Ġnsan Hakları ile Halkla ĠliĢkiler 

komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.  

 Gündemin 3.maddesini oluĢturan; Hibe Araç ile ilgili BaĢkanlığın 06.04.2017 gün ve 152 

sayılı yazısı ekinde gelen Plan Bütçe-Tarife ile Kanunlar Komisyonları raporu okundu, görüĢülmesi 

yapıldı ve neticede komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 Gündemin 4.maddesini oluĢturan; Tahsis ile ilgili BaĢkanlığın 06.04.2017 gün ve 153 sayılı 

yazısı ekinde gelen Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 05.04.2017 gün ve 1776 sayılı yazısı okundu, 

görüĢülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık Ġmar-Kanunlar-Altyapı Hizmetleri 

ile Kentsel DönüĢüm komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.  

 



 

 

            Gündemin 5.maddesini oluĢturan; Tahsis ile ilgili BaĢkanlığın 06.04.2017 gün ve 154 

sayılı yazısı ekinde gelen Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 05.04.2017 gün ve 1775 sayılı yazısı 

okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık Ġmar-Kanunlar-Altyapı 

Hizmetleri ile Kentsel DönüĢüm komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.  

 Denetim Komisyonu BaĢkanı  YaĢar TURAN;  Meclisimiz tarafından seçilen Denetim 

Komisyonumuz 2016 mali yılı gelir gider hesaplarında yaptığı denetim çalıĢmasını 31.03.2017 

tarihinde tamamlamıĢ bulunmaktadır.  

Gelir ve Gider gerçekleĢme oranları hakkında bilgi vermek istiyorum.  

 2016 Gelir-Gider Bütçesi 140.000.000.00.TL  olarak tahmin edilmiĢ olup, Gelirin 

116.829.819,43 TL. yani % 83  gerçekleĢme oranına sahiptir.  

Gider 140.000.000.00.TL olarak tahmin edilmiĢ, 101,052,106,92.TL, yani %72 gerçekleĢme oranına 

sahiptir.  

 Gelir gerçekleĢme oranı %83, Gider gerçekleĢme oranı %72 olarak kayıt altına almıĢ 

bulunmaktayız.  

 Genel olarak Denetim Komisyon Raporu Hakkında bilgi verecek olursak, Tahakkuk  

Müzekkeresi  ve  Ödeme  Emirlerinin  hazırlanması  aĢamasında Devlet  Harcama Belgeleri 

Yönetmeliğine uyulmaktadır ancak harcama belgelerine ilave edilmesi gerekli olan tutanakların, 

sözleĢmelerin ve benzeri belgelerin ilgili evraklarına iliĢtirilmesi hususunda titizlik gösterilmeli, eksik 

evrakla iĢlem yapılmaması önerilir. 

 Tahsil edilemeyen gelirlerimiz ile ilgili 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun gereğince gerekli haciz iĢlemleri yapılmaktadır. 

2016 yılında  yapım  iĢlerine  ait  ihale  dosyaları ile mal ve hizmet alım iĢlerine ait  muhtelif 

ihale 

dosyaları incelenerek 4734 sayılı kamu ihale kanununa uygun olduğu kontrol edilerek doğruluğu tespit 

edilmiĢtir.  

2016 yılında kiralanan ve satılan gayrimenkul iĢleri incelenerek 2886 sayılı devlet ihale kanunu 

ve ilgili mevzuatlara uygun olduğu tespit edilmiĢtir. 

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendinin uygulamasında mal ve hizmet  

alımlarında, 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan 

Temin Edilen Mallara/Hizmetlere ĠliĢkin Formu (KĠK022.0/M ve KĠK021.0/H) kullanarak ihtiyacın 

neden sadece gerçek veya tüzel tek kiĢi tarafından karĢılanabileceğini detaylı olarak yazacak, fiyat 

araĢtırması yapacak, ihtiyaç konusu malın veya hizmetin niteliklerini tarif edecek ve bu hususlara 

iliĢkin bütün belgeleri Standart Form’a eklemesi gerekmektedir. 4734 sayılı Kanunun 22/a maddesi 

doğrultusunda yapılan alımlarda bu formun düzenlenerek harcama belgeleri arasına dahil edilmesi 

gerektiği, bu hususun uygulamaya alınması önerilir. 

 

2016 yılı tahsilât iĢlemlerine iliĢkin yapılan incelemede kanun ve ilgili mevzuatlara göre uygun 

yapıldığı, ayrıca gelirlerin belediye banka hesaplarına mevzuatlara uygun bir Ģekilde yatırıldığı tespit 

edilmiĢtir. 

Mal ve hizmet alımları piyasa fiyat araĢtırmalarının titizlikle yapılması gerektiği, Belediye 

menfaatinin lehine azami dikkat edilmelidir. 



 

 

Bütçe  ve  kesin   hesap   karĢılaĢtırmaları,  belediye   gelir   ve   giderleri,  borç  ve alacakları 

ile bilanço hesapları incelenerek stratejik plan ve performans programına uygun olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

Yıl  sonu  banka   iĢlemleri   içeriğince   yapılan   sayım,  tutanak  ve  envanterlerin belediye 

hesapları ile banka hesaplarının karĢılıklı uygun olduğu tespit edilmiĢtir.  

 Mali iĢlemler  sebebiyle  hâsıl  olan  gelir(stopaj) vergisi, damga  vergisi ve katma     değer 

vergisi‘ ne iliĢkin beyannamelerin kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslarca zamanında ve 

düzenli bir Ģekilde hazırlandığı ve bildiriminin yapıldığı, SGK ve ilgili kurumlara olan vergi 

ödemelerinin zamanında ve düzenli yatırıldığı ayrıca 6111 ve 6552 sayılı kanun gereği yapılan 

yapılandırmalara iliĢkin taksitlerin düzenli bir Ģekilde ödendiği tespit edilmiĢtir.   

       Mal  alımlarında  faturaların, VUK’un 231/5. Maddesine  göre, malın  teslimi veya hizmetin 

yapıldığı tarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenmesi gerekmekte olduğu ifade 

edilmektedir., bu hususun uygulamasına azami dikkat ve hassasiyetle uyulması önerilir. 

ÖDEMELER 

 Mal ve Hizmet Alımları, Yapım iĢleri, Avans Ödemeleri, Personel Ödemeleri ile Kanuni 

ödemelerin tamamı belediyenin bankalardaki hesaplarından gönderme emri ile yapılmaktadır.Çek 

kullanılmamakta, kasadan direkt ödeme yapılmamaktadır.Tüm ödeme talimatlarını muhasebe yetkilisi 

vermektedir.Uygulama gayet iyi olup ödemelerin tamamının banka havalesi ile yapılmasına devam 

edilmelidir. 

HARCAMA BELGELERĠ 

 Yapılan Ġncelemede düzenlenen harcama belgelerinin, Bütçe Muhasebe Uygulama Yönetmeliği 

ve Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenmiĢ olması hasebiyle bu belgelerde 

olması gereken evrak ve belgeler de eksikliğe rastlanılmamıĢtır. ÇalıĢmalar aynı titizlikle devem 

etmelidir.  

 DĠĞER  

 

 Tahakkuk  esaslı  muhasebe  sistemi  uygulamasına  uyulduğu  ve  uygulamaya hassasiyetle 

devam edilmesi, 

 Gelir  gerçekleĢmesinin genel anlamda   iyi  olduğu,  gelir  arttırıcı  çalıĢmalara hassasiyetle 

arttırılarak devam edilmesi 

 

 Gider gerçekleĢmesi hususunda bütçenin kullanımına azami dikkatle ekonomik anlamda 

hassas bir Ģekilde kullanıldığı ve bu uygulamaya önemle devam edilmesi, 

 Harcama belgeleri üzerinde ilgili yetkililerin imza alanlarındaki tarihlere dikkat etmeleri,  

 Aynı günde veya birbirine yakın günlerde  alınan   aynı   veya   benzer  ürünlerin doğrudan 

temin sınırları içerisinde olup olmadığına konusunda dikkatli olunması, 

 Yıl  içinde  planlaması  tahmin edilen iĢlerin birleĢtirilerek açık ihale ile yapılması tavsiye 

edilir. ġeklinde Mevcut denetim komisyonumuzu tutanak altına almıĢ bulunmaktayız.  

 

 Denetim komisyonu raporunun hazırlanmasında baĢlangıcından raporun hazırlanmasındaki 

aĢamasına kadar burada baĢta baĢkanımız Mahmut ÇELĠKCAN'a, Mali Hizmetler Müdüremiz Meral 

ÇETĠN'e ve çalıĢma arkadaĢlarımıza, belediyedeki BaĢkan Yardımcılarımız, ve tüm personellerimize 

çok teĢekkür ederiz. 



 

 

 Komisyonumuzun denetim sürecinde katkısı olan tüm personelimize ve Denetim 

Komisyonu üyelerimiz Sayın Recep KABAKLI, Sayın Fatma EVCĠMĠK, Sayın Fikret ÖZGÖK ve 

Sayın Uğur Ġsa CEYLAN'a teĢekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.dedi. 

 

 CHP Meclis Üyesi Fikret ÖZGÖK; 2016 YILI Denetim Komisyonu raporu ile ilgili 

görüĢlerimi söylemek üzere söz almıĢ bulunuyorum.  

 

 Denetim Komisyonu raporunun 2.maddesi "Dayanak"diye ifade edilmiĢ. Baktığımız zaman 

denetim komisyonunun hangi yasaya dayanılarak hazırlandığı tek tek sayılmıĢ. Benim burada 

önemsediğim: Mesleğimle ilgili olması nedeniyle 2 yasa var bunlar 213 sayılı Vergi Usulu Yasası ve 

193 sayılı Gelir Vergisi yasasıdır. Atıfta bulunmak istiyorum. Oraya vurgu yapmak istiyorum. Gelir 

Vergisi yasasında Faturayı tarif eden madde 231.madde. Geçen yılda aynı eleĢtirilerimi yapmıĢtım. 

ArkadaĢlar birkaç tane olduğunu söyledi bu 231.maddeye uymuyor diye tarif edeceğimiz faturalar. 

Üzülerek söylemek istiyorum ki bu bir-iki ile tarif edilemeyecek kadar çok. Oldukça çok arkadaĢlar. 

Her ayda çok sayıda fatura vergi usul yasasının 231.maddesine göre oldukça yüksek sayıda bu tespiti 

yaptım.  Bunların bir kaç tanesini sizinle paylaĢmak istiyorum. Ocak ayında 8 tane araçlarla ilgili  

sigorta poliçesi var. Bu poliçelerin düzenlenme tarihi 19 ocak ta düzenlenmiĢ. Bildiğiniz gibi sigorta 

poliçelerinde saat yazma zorunluluğu da var. Bu poliçelerin düzenlenme saatlerine baktığımızda 17.34  

diğerleri de bundan birer ikiĢer dk arayla düzenlenmiĢ. Bu poliçelerle ilgili belediyemizce olur olayı 

20 ocakta verilmiĢ. Poliçe 12 ocakta düzenlenmiĢ ama belediye düzenleyin diye 20 ocakta olur vermiĢ. 

Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Belediyenin oluru olmadan hiçbir poliçenin düzenlenmemesi 

gerekiyor. 

  Bir ziyarete gitme açısından otobüs kiralaması yapılmıĢ. Buda 8-10 ocak arasında 

gerçekleĢmiĢ. Ġlgili otobüs Ģoförü faturayı 12 ocakta tanzim edilmiĢ. Bunun gibi bir sürü fatura var. 

Örneğin muayene kabul tarihi  ayın 10'unda düzenlenmiĢ. Belediye görevlileri diyorki biz bu malv ve 

hizmeti ayın 10'unda teslim aldık. Ama iĢ fatura düzenlemeye geldiğinde bir hafta sonra, 10 gün sonra 

belki bir ay sonra, zaman zaman 1 yıl sonra 1 yıl derken örneğin 2015 yılından olan belgeler 2016 

yılında faturaya dönüĢtürülmüĢ. Bunlar Vergi Usul ve Gelir Vergisi yasasına göre yapılmaması 

gereken iĢler. ġimdi biz belediye olarak yasaların uygulanabilirliğini dikkate almak zorundayız. ĠĢ 

yaptığımız  insanların alıĢveriĢ yaptığımız kurumların yasaya uygun davranılması zorunluluğu bizide 

bağlıyor. Sorumluluğumuz içerisinde bir olay olarak değerlendiriyorum.  

 Aynı örnekleri çok fazla tekrarlamadan tespitlerimi paylaĢmak istiyorum: Bazı faturalarda 

vergi numarası yok, nakli yekünler gösterilmemiĢ, Bir tane fatura tespit ettim. Fatura değil. Kamu 

kurumdan alınmıĢsa, alındı makbuzları ile bu iĢlemin gerçekleĢmesi gerekiyor. Bunların hepsine 

dikkat edilmesi gerekiyor. Ayın bir iĢlem daha, klima montajı yapılmıĢ, peĢi sıra fatura edilmiĢ. 2 

faturanın toplamı 57 bin lira yapıyor. Biliyorsunuz ki doğrudan temin usulünün sınırı  2016 yılı için 53 

bin 271.TL  doğrudan temin sınırı geçiyor. Yani bu ihale konusu yapılabilirmiydi yapılsa daha doğru 

olurmuydu.  

 Aynı keza bir firmadan araç bakım onarımı ile ilgili iĢlem yapılmıĢ. Yine birbirini takip eden 

tarihlerde çok yakım tarihlerde. 2 faturanın toplamı 63.540 lira bunlar KDV hariç rakamlar. Buda 

doğrudan temin sınırını geçiyor.  

 Denetim komisyonu raporunu düzenlerken, komisyonda olmayan bir arkadaĢımız da vardı. 

Oda katkılarını söyledi. Orada ben Ģöyle bir konuya değindim çay Ģeker alımları neredeyse hep aynı 

firmadan  alım yapılmıĢ. Rakamlar çok değil ama aynı firmadan yapılmıĢ. ArkadaĢ orada istikrarlı alıĢ 

yapıldığını düĢündüğünü söyledi. Denetim komisyonun yaptığı iĢi ben çok önemsiyorum. Kendimde 

denetim komisyonundayım. Ciddiye alıyorum. Ama bu yaklaĢımı çok ciddi bir yaklaĢım olarak 

değerlendirmedim. Gayri ciddi bir yaklaĢımdı. Ġstikrarı yakalamıĢsak ben Ģimdi baĢka birbaĢka 

alanlarda istikrar ifade edeceğimiz Ģeyler yakalamıĢız. 12 ay boyunca her ay 2  traktör kiralamıĢız. Bu 

2 traktöre hep aynı kiĢiler teklif vermiĢ. Ġstikrarlı bir olay. Ve bu istikrar öyle devam etmiĢ ki hep aynı 

adamlar kazanmıĢ.  

 Bu arada istikrarı yakalayamadığımız konulardan biriside bu traktör alımı ile ilgili fatura 

düzenlenemediği için bu hizmet alımını aldığımız kiĢiler vergi mükellefi değiller. Bunlarla ilgili gider 

pusulası tanzim edilmeli. Bu gider pusulası tanzim ettiğimiz arkadaĢlar vergi mükellefi olmadığı için 

kanunun 94.maddesine göre belli bir oranda stopaj kesintisi yapmamız gerekiyor. Yine istikrarlı bir 

durum yakalayamamıĢız. Bir bölümüne %15 stopaj uygulamıĢız, bir bölümüne%20 uygulamıĢız, 

hangisi doğru, bana göre ikisi de doğru değil. Çünkü gelir vergisi kanunun 94.maddesinde % 10 



 

 

kesilecek. Bunun  dıĢında bu iĢlem bir baĢka sakınca doğuruyor.12 ay boyunca bu arkadaĢ bu 

hizmeti görüyorsa bunun sosyal güvencesi ile ilgili belediye olarak bir sorumludur. Bu traktör hizmeti 

veren arkadaĢların sosyal güvenceleri hakkında hiçbir bilgi ve belge yok. Vergi Usul yasasına göre  bir 

baĢka boyutunu söylemek istiyorum. Böyle bir hizmet süreklilik gösteriyorsa iki Ģey gerekli olur, eğer 

bu adam emekli ise sosyal destek primi yatırırsın değilse SSK primi yatırırsın. Bu benim Ģahsi 

kanaatim. Böyle bir sıkıntı ile karĢı karĢıya kalma olasılığımız var.  

 

 Bu traktör alımı ile ilgili bir baĢka boyutunu söyleyeceğim vergi usul yasası diyorki eğer bir 

mal ve hizmet satıĢı süreklilik arz ediyorsa, vergi mükellefi olmak zorunda. Biz bu traktör alımını  

iĢini gerçekleĢtirdiğimiz arkadaĢlarımıza 12 ay boyunca sürekli aynı kiĢiden olduğu için vergi 

mükellefi olması gerekiyor. Birde  belediye olarak yasalara uygun tavırlar içinde olmamız gerekiyor. 

Belediye olduğumuz için yasalar dıĢında hareket etme hakkına sahip olmadığımızı düĢünüyorum.  

  

 BaĢkan Bey;  Biz burada faturaları tek tek konuĢursak aylar sürer. Siz kısaca tespitlerinizi 

açıklarsanız zaman kazanma açısından daha iyi olacaktır.  

 

 CHP Meclis Üyesi Fikret ÖZGÖK; 5  Ocak Adana'nın KurtuluĢu ile ilgili afiĢ bastırılmıĢ. 

YılbaĢı kutlaması için de afiĢ bastırılmıĢ. Her iki afiĢte ilgili dönemlerde muhakkak ki asılmıĢtır ama 5 

Ocak ta ki afiĢ için muayene kabul tutanağı 15 ocak Belediyede görevli arkadaĢlarımız biz bunu 15 

ocakta teslim aldık diyor. YılbaĢı ile ilgili olan afiĢe baktığımızda 14 ocakta tutanak düzenlenmiĢ. Bu 

iki iĢlem bir birinin aynısı. 

 14 Ģubat Sevgililer günü içinde afiĢ basılmıĢ afiĢ 14 ocaktan önce asılmıĢ ama teslim tutanağı 

17 Ģubatta yapılmıĢ.  

 Gaziler günü için afiĢ bastırılmıĢ bu afiĢin muayene kabul tarihi  Ekim ayının  11'inde  yani 

ekim 11'de afiĢleri teslim almıĢız. fatura 15.de düzenlenmiĢ.  

  

 BaĢkan Bey; Yine aynı Ģeyleri söylüyoruz. Bakın az önce de sizi uyardık. Bunlar aynı Ģeyler. 

Aynı Ģeyleri tekrarlayarak meclisi meĢgul etmeyelim. Eğer siyaset yapacaksak farklı yapalım. Burada 

açıkları ve eksikleri söyleyin, eleĢtirilerinizi yapın, bu en doğal hakkınız. Biz bunlardan 

faydalanacağız.  Ama fatura üzerinden gidersek aylarca sürer. Denetim komisyonu zaten bunları 

dikkate almak için toplanıyor. Konular orada incelenir. Eksiklikler konuĢulur.  

 

 CHP Meclis Üyesi Fikret ÖZGÖK; Siz konuĢmama müdahale ediyorsunuz. Ben burada 

gördüğüm eksiklikleri söylemek zorundayım.  Gaziler günü için afiĢ bastırılmıĢ bu afiĢin muayene 

kabul tarihi  Ekim ayının  11'inde  yani ekim 11'de afiĢleri teslim almıĢız. fatura 15.de düzenlenmiĢ.  

 Bu afiĢler aynı firma almıĢ.  

 Bu firmanın bize fatura ettiği kalemlerin içerisinde 4 tane kalemin birebir ayın kalemler. Biri 

14 Ģubatta fatura edilmiĢ 10x15 afiĢ  5 ocakta tanesi 2 bin 950 liraya fatura edilmiĢ, 14 Ģubatta 450.TL, 

285x285 afiĢ  5 ocakta 120 lira, 14 Ģubatta 110 lira,  

340x240 afiĢ 5 ocakta 104  lira, 14 Ģubatta 125 lira,  bu konularda daha dikkatli olunması gerektiğini 

düĢünüyorum. ArkadaĢlar biz burada uygunluk denetimi yapmıyoruz,diyebilirler. Ama birebir aynı 

olan kalemlerinde muayene kabul tutanağını düzenleyen arkadaĢlarında, talepleri gerçekleĢtirin 

arkadaĢlarında imzaları birebir aynı olunca dikkat edilmesi bence yerindedir. Beni sabırla dinlediğiniz 

için teĢekkür ederim.  

     

 MHP Meclis Üyesi Uğur Ġsa CEYLAN; Denetim Komisyonu çalıĢmaları hakkında birkaç 

cümle söylemek istiyorum.  Sayın BaĢkanım, Denetim Komisyonu çalıĢmaları süresince bize 

sağladığınız kolaylıktan dolayı size teĢekkür ediyorum. Bizimle çalıĢan bürokratlara baĢta  Mali 

Hizmetler Müdürü Meral ÇETĠN hanımefendiye ve ekibine olmak üzere hepsine teĢekkür ediyorum.  

Bu denetim komisyonunun görevi mal alımlarının nasıl yapıldığını, belediyeyi zarara uğratıp 

uğratılmadığı inceleniyor. Bakıp bir rapor halinde hazırlanıyor. Komisyon arkadaĢlarımla yaptığımız 

çalıĢmada belediyenin zarara uğratılmadığı konusunda müsterihim. Bu konuda siyaset yapmaya gerek 

yok. Mevcut dosyalar içerisinde tarih anlamında iĢlem anlamında eksikliklerimiz var. Bunu raporla 

dile getirmiĢtik. Geçen her yıl bu eksiklikler azalmakta olduğunu görüyorum. ĠnĢallah seneye bunların 

tamamen biteceğini düĢünüyorum.  



 

 

 

 Burada bir eksikliği söylemek istiyorum. Tüm müdürlüklerin harcamalarını kendi baĢlarına 

yaptıkları için her müdürlüğün  tek tek harcaması kendi müdürlüğünü ilgilendiriyor. Bu konu belediye 

baĢkanının yetkisinde, bir seminer veya bir toplantı ile yapar. Bunu yapacağına da inanıyorum. Çünkü 

devlet mutfağında yetiĢmiĢ bir belediye baĢkanı.eksiklikler bunlardan ibarettir. Kamu adına zarar yok. 

Bu konuda müsterih olun. Sadece teknik anlamda eksiklikler var bunları da mali müĢavir arkadaĢlar 

tespit etti. Onun için teĢekkür ediyorum. dedi. 

 Ak Parti Meclis üyesi Celal TURAN; Fikret bey arkadaĢımızın tespit ettiği eksiklikler, fatura 

tarihi ve mal teslim tarihindeki eksiklikler, genelleme yaparsak, hizmet alımlarında traktör 

kiralamalarında veya herhangi bir iĢ alımlarında, süreklilik arz eden bu tür Ģeylerde, sigortalılığın 

olması gerekiyor dedi, mükellefiyetin olması gerekiyor dedi. bunlar gerçekten güzel Ģeyler hiçbir 

zaman kayla almamazlık yapmamasını da söylüyoruz Mali ĠĢlere.  Faturasını zamanında kesmeyen bir 

mükellefin her ne kadar kurumsal bir yapı olarak yön vermemiz gerekse bile sorumluluğu kesmeyene 

o suçu iĢleyene aittir.  Yani normalde belediyeye mal satan bir kiĢi çok iyi biliyorum Vergi Usul 

Açısından,  Belediyeye (bize) niye bu faturayı zamanında istemedin diyemez. Ama onu kesmeyene 

yani mükellefe diyecek ki kardeĢim sen 7 gün içerisinde bu faturanı kesmedin V.U.K.'na göre suç 

iĢledin cezası budur diyip, bu iĢi yapmayana gider. Veya traktör kiralamaya ihaleye çıkmıĢım, adam 

sigortalı çalıĢtırmamıĢ, çünkü ben hizmet alımı yapıyorum orada. Faturasını alıyorum, kira sözleĢmesi 

stopajını kesiyorum. Ben adama bedelini ödüyorum. O kiĢinin sigortalı olup olmamasından benim 

traktörü kiraladığım kiĢi sorumludur. Dolayısıyla kurumsal olarak bizim göndermemiz gerekirmi evet 

gerekir. Gömleği tamamen üzerimizden atmıĢ değilim.  

 Stopajla ilgili birĢey söyledi. Dün onun mevzusunu beraber YaĢar Bey, Ertuğrul Bey ve 

kendisi dördümüz mütalaasını yapmıĢtık. Orada Ģöyle bir ifade daha var "Mal ve Hakların 

kiralanmasında %20'dir, Hizmet alımlarında %15, o %10'luk olan değerle ilgili kısmı ben okumadım. 

Burada traktörle beraber hizmetide kiralıyorsun. Bu konu ile alakalı Meral Hanım mukteza isteyecekti 

Vergi idaresinden, yani burada %20'mi yoksa %15'keseceğiz.  

 Burada bir ihtilaf var sanırım %20 kesilmiĢ. Doğrudur. Burada yanlıĢ bir iĢlemin yapıldığını 

ve iĢlemin düzeltilmesi gerektiğini söyleyince ben ifade etme gereği duydum.   Bu konu ile alakalı bir 

görüĢ alınacak. Yani burada Fikret Beyin söylediği gibi %20'lik kesintinin kesinlikle yanlıĢ olduğu 

ifadesi doğru değildir. Ben bunları ifade etmek istedim.dedi. 

 BaĢkan Bey; Denetimin yapılması demek; zaten denetim yapılacak bizde bu eksiklikleri alıp, 

ilgilileri Meclis BaĢkanı olarak uyaracağız. Demektir.  

 ġimdi ben burada meclisi usul ve esaslara göre yönetiyorum. Ben haklarımı biliyorum. 

Saygısızlık yapmam. 8 yıldır mevzuatı okuyorum. Sürekli okuyorum. Yeni geliĢmeler oldukça 

alıyorum. Meclis BaĢkanının süreleri kısıtlama ve söz verip vermemeyle ilgili yetkileri vardır. Ben 

onları hiçbir zaman konuĢmadım. Siz "müdahale ediyorsunuz" diyince açıklama gereği duydum. 

Benim amacım konuĢmanızı sonlandırmak değil, eksiklikleri tabiki söyleyin, ben 3 yıldır burada 

sizlerin  çalıĢmalarınız hep tebrik ettim. Ertuğrul Beyin, Celal Beyin ve YaĢar Beyin çok katkıları 

olmuĢtur.  Burada konu aynı faturanın önce sonra kesilmesi bir iki örnekle gösterdiniz, örnekleri 

uzatmanız burada bir fayda getirmeyecekti. Bu raporu aldım.detaylı bir Ģekilde inceleyeceğim. Zaten 8 

yıldır görevim gereği bu konuya muhatabım.  Ġlgili arkadaĢlarla hem Ģifai hem yazılı toplantı yaparak 

talimatları veriyoruz. Faturalarla ilgili eksiklikler devletler var olduğu sürece vardı, bundan sonrada 

var olacaktır. Önemli olan bunu süreç içerisinde asgariye indirgemektir.  Çünkü 8 yıl önce bu 

faturaları kesenler muayeneleri yapanlar baĢka kiĢilerdi Ģimdi yapan baĢka kiĢilerdir. Her gelen hata 

yapıyor.   



 

 

 Ama iyi Ģeylerinde denetiminde yapılması lazımdı. Ġdare olarak söylüyoruz. 740 personel 

vardı Ģimdi 291 personelimiz var. Popülizm yapmamıĢız, adam almamıĢız.personel giderlerini çok 

düĢürmüĢüz.   

 

 Burada Denetim Komisyonunun asli görevi eksiklikleri ortaya çıkarmaktır. Meclis adına 

baĢkanda ilgilileri uyarmalıdır. Usulsüzlük varsa gerek idari gerek adli takibat baĢlatılır. 

 Denetim komisyonunda emeği geçen bütün arkadaĢlara teĢekkür ediyorum.dedi.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Gündemde görüĢülecek baĢka madde olmadığından birleĢim 07.04.2017 günü, Saat; 10.00'da    

toplanmak üzere  BaĢkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

OTURUM SONU:  11.00'de  

 

 

Mahmut ÇELĠKCAN                        Sayim FERSAK                          Aslıhan YAVUZ        

     Meclis BaĢkanı                               Meclis Katibi            Meclis Katibi  

    Belediye BaĢkanı                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

T.C. 

YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT 

TUTANAK ÖZETĠ  

 

      TOPLANTI TARĠHĠ                      :  07.04.2017 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          : CUMA 10.00'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                :  35  

      KATILMAYANLAR                       :2   

      MAZERETLĠ                 : -   

 

          Belediye Meclisinin 07 NĠSAN CUMA günü saat 10.00’da 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,  Ömer AYGÜN, Ömer ġAYĠR, 

Recep KABAKLI, Remzi KAR, Salih ACAR, Sayim FERSAK, ġaip KARDEġLER, 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 Ömer Çağatay 

ÇAĞLAR'ın katılımları, Ozan GÜLAÇTI ve Murat CEVHERĠBUCAK'ın  katılmamalarına  rağmen 

çoğunluk kurulduğundan oturum baĢkan tarafından açıldı.  

 

 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 06.04.2017 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

  Gündeme geçilmeden önce AK Partisi grup sözcüsü YaĢar TURAN; Gündeme 3.madde 

olarak 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu komisyon raporunun gündeme alınmasını teklif etti. Teklif 

oybirliği ile karar verildi.   

G Ü N D E M;  

  Gündemin 1.maddesini oluĢturan; Encümen Üye Seçimi ile ilgili BaĢkanlığın 06.04.2017 

gün ve 155 sayılı yazısı okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede 5393 Sayılı Belediye Kanununun 

33.maddesi uyarınca Encümen Üyesinin gizli oy, açık tasnif yoluyla yapılan seçimi neticesinde ; 

Mümtaz UÇAK ve Macit MERTDUR 2'Ģer oy, Ertan SÜMER 1 oy almıĢlardır.  

  Fatma EVCĠMĠK 25 oy, Recep KABAKLI 24 oy ve Ömer ġAYĠR 18 oyla seçilmiĢlerdir.  

 Gündemin 2.maddesini oluĢturan; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi uyarınca 

Meclis Ġhtisas Komisyonlarına ait BaĢkanlığın 06.04.2017 gün ve 156 sayılı yazısı okundu, 

görüĢülmesi yapıldı ve neticede açık teklif ve açık oylama ile;  

1. BAYINDIRLIK ĠMAR KOMĠSYONU; Salih ACAR, Ahmet ÇÖZER, Bihter 

EġELĠOĞLU, Battal ALKAN ve Macit MERTDUR,  

 

2. PLAN BÜTÇE KOMĠSYONU;  YaĢar TURAN; Celal TURAN, Ertuğrul BOZKURT, 

M.CEVHERĠ BUCAK ve Fikret ÖZGÖK 

 

3. KANUNLAR KOMĠSYONU;  Ertuğrul BOZKURT, Celal TURAN, Yusuf CAN, Müslüm 

SUSAR ve Ġsmet YÜKSEL 

 

4. ÇEVRE VE SAĞLIK KOMĠSYONU;   Abdulkadir KARANALBANT, Necim TANTĠK, 

Recep KABAKLI, U.Ġsa CEYLAN ve Mümtaz UÇAK, 

 

5. EĞĠTĠM KÜLTÜR SPOR KOMĠSYONU;  Ozan GÜLAÇTI, Sayim FERSAK, Ömer 

AYGÜN, Ayhan BULAN ve Ertan SÜMER, 

6.  



 

 

 

7. DEPREM VE DOĞAL AFETLER KOMĠSYONU;  Ömer ġAYĠR, Abdulkadir 

KARANALBANT, Recep KABAKLI, Yıldırım TAġKAYA ve Mümtaz UÇAK, 

 

8. AVRUPA BĠRLĠĞĠ VE DIġ ĠLĠġKĠLER KOMĠSYONU;   Necim TANTĠK, ġaip 

KARDEġLER,Cemal ALTUNDAĞ,Mümtaz UÇAK ve Ömer Çağatay ÇAĞLAR  

 

9. KADIN ERKEK FIRSAT EġĠTLĠĞĠ KOMĠSYONU;  Fatma EVCĠMĠK, Aslıhan 

YAVUZ, Yusuf CAN, U.Ġsa CEYLAN ve Macit MERTDUR 

 

10. TARĠFE KOMĠSYONU;  Yusuf CAN, Remzi KAR,Ömer ġAYĠR, Cemal ALTUNDAĞ ve 

Macit MERTDUR 

 

11. HALKLA ĠLĠġKĠLER KOMĠSYONU; Recep KABAKLI, ġaip KARDEġLER, Yıldırım 

TAġKAYA , Ertan SÜMER  ve Ömer Çağatay ÇAĞLAR,  

 

12. ULAġIM KOMĠSYONU;  Ömer AYGÜN, Ertuğrul BOZKURT, Mustafa KILIÇ, Ayhan 

BULAN ve Ahmet YÜZKECCĠER, 

 

13. ĠNSAN HAKLARI KOMĠSYONU;  Hüseyin ALAGÖZ,Hüseyin ÖZAYDIN, Mustafa 

KILIÇ, Gürhan KÜTÜK ve Ahmet YÜZKECCĠER, 

 

14. MESKEN VE GECE KONDU KOMĠSYONU;  Hüseyin ÖZAYDIN, Aslıhan YAVUZ, 

Remzi KAR, Müslüm SUSAR ve Ertan SÜMER,  

 

15. ALTYAPI HĠZMETLERĠ KOMĠSYONU; Sayim FERSAK, Ozan GÜLAÇTI, Fatma 

EVCĠMĠK, Gürhan KÜTÜK ve Ġsmet YÜKSEL  

 

16. KENTEL DÖNÜġÜM KOMĠSYONU; Celal TURAN, YaĢar TURAN, Hüseyin 

ALAGÖZ,Salih GÖKÇE ve Fikret ÖZGÖK   ihtisas komisyonları üyeliklerine seçilmiĢlerdir.  

 

  Gündemin 3.maddesini oluĢturan; 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili  Mali Hizmetler 

Müdürlüğünün 27.03.2017 gün ve 183 sayılı yazısı,okundu görüĢülmesi yapıldı ve neticede 

Bayındırlık Ġmar-Deprem ve Doğal Afetler-Kentsel DönüĢüm-Altyapı Hizmetleri-Mesken ve 

Gecekondu-UlaĢım-AB ve DıĢ ĠliĢkiler-Kadın Erkek Fırsat EĢitliği-Plan Bütçe-Tarife-Kanunlar-

Eğitim Kültür Spor-Çevre ve Sağlık-Ġnsan Hakları ile Halkla ĠliĢkiler   komisyonlarında 

görüĢüldü ve 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 Gündemde görüĢülecek baĢka madde olmadığından birleĢim 02.05.2017 günü, Saat; 16.00'da    

toplanmak üzere  BaĢkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

OTURUM SONU:  10.45'de  

 

 

      Celal  TURAN                               Sayim FERSAK                        Aslıhan YAVUZ       

     Meclis BaĢkanı                                 Meclis Katibi            Meclis Katibi  
  Meclis 1.Başkanvekili                   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


