
 

 

 

 T.C. 

YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT 

TUTANAK ÖZETĠ  

 

      TOPLANTI TARĠHĠ                      :  02.01.2018 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          : SALI 16.00'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                :  37   

      KATILMAYANLAR                       : -    

      MAZERETLĠ                : 1   

 

          Belediye Meclisinin 02 OCAK SALI 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 Ali TETĠK'in katılımları, Ömer AYGÜN'ün mazeretli olmasına 

rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum baĢkan tarafından açıldı.  

 

 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 08.12.2017 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

  BaĢkan Bey; 2018 Yılının ilk meclis toplantısına hoĢ geldiniz. 2018 yılı sizlere ailenize 

sevdiklerinize hayırlar getirsin. Huzurumuz, mutluluğumuz ve kardeĢliğimiz daha çok pekiĢsin.  

Ülkemize özellikle son zamanlarda yapılan saldırıların üstesinden gelip, Türkiye'nin bölgesinde, 

coğrafyasında güçlü bir ülke olması için Cenabı Allah yardımcımız olsun.  Bu duygu ve düĢüncelerle 

toplantıyı açıyorum ve yoklama yaptırıyorum. 

 

 CHP Meclis Üyesi Ġsmet YÜKSEL; 2018 Yılının ulusumuza, Ülkemize ve bölgemize barıĢ 

ve kardeĢlik getirmesini diliyorum. Özellikle Müslüman ülkelerine BarıĢ , huzur ve kardeĢliğin 

gelmesini temenni ediyorum.  

 2018 yılı bütçesinin geçmiĢ yıllardaki gibi %50-60 gibi kalmamasını temenni ediyorum.  

Yüreğir'in gerçek anlamda hizmete ihtiyacı var. Bizler Yüreğir'i seviyoruz ve yaĢanabilir bir ilçe 

olmasını istiyoruz. Burada seçime bir yılımız kaldı, belki de seçimin daha erken yapılacağı 

konuĢuluyor. Bu süreçte umarım 2018 yılı bütçesi tümü ile kullanılmıĢ olur.  

 Yüreğir özellikle son zamanlarda uyuĢturucunun tamamen yatağı haline gelmiĢtir. Bunun 

tedbirleri nasıl alınır biliyoruz ama, bir tekel bayisinden uyuĢturucu almak  içki almaktan daha  kolay 

olmuĢ. Burada bize düĢen görev muhakkak ki vardır. Ama esas kolluk kuvvetlerinin emniyet 

güçlerinin bu iĢi yapması gerekiyor. Bizlerin akĢamları Yüreğirde dolaĢma Ģansımız tamamen ortadan 

kalkmıĢ.  Sokak çetelerine teslim olmuĢ. Bunun ciddi sıkıntısını çekiyoruz.  

 Değerli arkadaĢlar, bazen Yüreğir yaĢanabilir bir ilçemidir dediğimiz zaman alınıyoruz. Geçen 

haftalarda Yüreğir'de bir at eti skandalı yaĢadık. Kaburgalar ortada duruyor. Etlerin nerede satıldığı 

meçhul. Bunların tedbiri alınmalı, Burada zabıtanın ihmalini görüyorum. Bu iĢin emniyet güçleri ile 

beraber muhakkak çözülmesi gerekiyor. Bu iĢlerin çıkıĢ yeri Yüreğir olmamalı diye düĢünüyorum. Bu 

konuda vatandaĢın bizlere ciddi ve haklı eleĢtirileri var. Bu etler nerede satılıyor, Yüreğir'de ne kadar 

ev yemekleri yapan yerler var, toptan satıĢ yapan yerler var. Düğünlere, cenazelere giden yemek 

Ģirketleri var. Bunların çok ciddi denetlenmesi gerekiyor. Bu konuda ciddi bir çalıĢma yapılmasını 

talep ediyorum.  

 Sarıçam mahallesindeki imar uygulaması ile ilgili sorular oluyor. Sayın BaĢkanım bu konu 

hakkında bilgi vermenizi talep ediyorum.dedi.  

 



 

 

 

 MHP Meclis Üyesi Uğur Ġsa CEYLAN; 2018 Yılının Ülkemize, Adanamıza ve 

Yüreğirimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Adaletin, barıĢın ve imanın hakim olduğu bir 

müslüman coğrafyasında yaĢayacağımızı umuyorum.  

 Az önce KonuĢma yapan arkadaĢımızın söylediklerinden dolayı Ģunu söylemek istiyorum. 

Çarpık kentleĢmenin olduğu her yerde sadece uyuĢturu değil  her Ģey olur. Burada yerel yönetimlerin 

ve devletin acil olarak yapması gereken çarpık kentleĢmeyi ıslah etmek ve hızlı bir Ģekilde kentsel 

dönüĢümü gerçekleĢtirmek. Devlet bu iĢin altına elini koyacak. Yoksa yavrularımızın geleceği ve 

gençlerimiz heba olacak. Biz kendimizce bölgemizde ishal olması için gerekeni yapmaya çalıĢıyoruz. 

Yinede bu konuda devletin elinin olması gerekiyor. Devlet olmassa hiçbir Ģey olmaz. TeĢekkür 

ediyorum.dedi. 

 CHP Meclis üyesi Fikret ÖZGÖK; Öncelikle yeni yılın hepimize ülkemize  ve tüm insanlığa 

barıĢ ve huzur getirmesini temenni ediyorum. SavaĢın olmadığı bir dünya olmasını temenni ediyorum.  

 Ġsa bey kentsel dönüĢümden bahsetti. Kentsel dönüĢüm konusu olunca haliyle KıĢla Mahallesi 

aklıma geliyor.   Sanırım gelecek dönemde de iĢ kentsel dönüĢüm süreci ile devam edecek gibi 

görünüyor.  Çünkü kentsel dönüĢüm ülkemizin artık olmassa olmazı özellikle Yüreğir'in. 2018 

yılındayız. Teknoloji almıĢ baĢını gitmiĢ. Modern Ģehircilik , inĢaat teknolojisi herĢey hızlı bir Ģekilde 

ilerliyor. Kimi zaman yakalamak mümkün olmuyor. Bizde böyle bir süreçte Yüreğir'de 1.etap kentsel 

dönüĢüm planlarını tamamladık. 1 yıldır mahalle sakinleri  yerleĢtiler. Belediye olarakta bir bölümünü 

satıĢa çıkardık. Bunu neden anlatıyorum. Pazar günü TOKĠ'nin yaptığı kentsel dönüĢüm alanını 

dolaĢtım.  Bir sürü resim çektim. Eğer arkadaĢlar  slayt haline getirebilirse izlemenizi istiyorum. 

Tespitlerimi paylaĢmak istiyorum. Bizim belediyemizin internet sitesinde kentsel dönüĢüm diye bir 

alan var. Burada diyorki " Daha modern ve daha yaĢanabilir kent alanlarına ulaĢmak" gayesiyle çarpık 

kentleĢme ile mücadele etmek için kentsel dönüĢüm projeleri ürettik.. Kent yaĢamına uygun projeler 

üreterek yaĢam kalitesini yükseltmeyi ve bölgeyi çağdaĢ görünümlü bir kent durumuna getirmeyi 

hedeflediğimizi söylüyor ama benim bu çektiğim fotoğraflarla internette paylaĢtığımız hedeflerle 

örtüĢmediği kanaatine kapıldım. Bunu oraya giden herkes çıplak gözle görebilir. Burada o mahallede 

oturan arkadaĢlarda var. Onlarda benimle aynı kanaate vardıklarına eminim.  

 Oradaki tespitlerimi paylaĢacağım, arkadaĢlar orada her yer çamur, her taraf moloz yığını, bu 

kentsel dönüĢüm alanının her yeri çukur, bu çukurlar su birikintileri ile kaplı, çöp ve inĢaat artıkları ile 

dolu, açıktan geçen ne olduğu elektrikmi,telefonmu  belli olmayan kablolar var, açıktan geçen  su mu, 

doğalgaz mı ne   olduğu belli olmayan borular var, kırık-açık logar kapakları var, bunlar çocuk oyun 

alanlarının hemen yanıbaĢında çok ciddi tehlike arz ediyor. Bunun vebali hepimizin üstünde diye 

düĢünüyorum. Güvenlik Ģeridi ile kaplanmıĢ alanlar var. Yeni yapılmıĢ kaldırımlar, sökülmüĢ 

kaldırımlar var. SökülmüĢ ve ortaya atılmıĢ sokak lambaları var. Etrafı çöp dolu Trafo binası var. 

ArkadaĢlar burası 1 yıllık bir yer. Burayı model olarak Yüreğir'in önüne koyuyoruz. ÇağdaĢ 

görünümlü bir kent olduğunu iddia ediyoruz. YaĢam kalitesini yükselttiğimizi söylüyoruz. Daha 

modern ve daha yaĢanabilir bir kent olduğunu iddia ediyoruz. Benim gördüğüm bu iddiaların 

gerçekleĢmediğidir. Orada yaĢayan birçok vatandaĢta benimle aynı görüĢü paylaĢıyor. Küçük 

müdahalelerle bu sözünü ettiğimiz aksaklıkların önüne geçebileceğimizi düĢünüyorum. Bunun için bir 

an önce harekete geçmemizin Ģart olduğunu söylüyorum. Saygılarımı sunuyorum. dedi. 

 BaĢkan Bey; ArkadaĢlar bu uyuĢturucu sorunu ile ilgili bugün BaĢkan Yardımcımız Mehmet 

bey emniyette ekiplerin eğitimi  ile bir görüĢme yaptılar. Bildiğiniz gibi bu iĢ ne devletin, ne 

belediyelerin, ne de sivil toplum kuruluĢlarının tek baĢına çözebileceği  bir olay değildir. Kolektif 

akılla bir araya gelerek çözülmesi gereken bir sorundur. Bu konuda geçmiĢ yıllarda , özellikle Avrupa 

Birliği projeleri kapsamında belediyemiz bu çalıĢmaların içerisinde yer aldı. Pilot bölgelerden birisi 

seçildi. UyuĢturucu ile mücadele yüksek kurulu var. Bunların zaman zaman çalıĢmaları basına 

yansıyor.  Her Vilayet'tede bir Vali Yardımcısının baĢkanlığında bu çalıĢmalar devam ediyor.  

  

 BaĢkan Yardımcısı Mehmet GĠLDĠR; Bu konu ile ilgili olarak Valilikte toplantı yapıldı. Biz 

Yüreğir Belediyesi olarak Valilik  ile bir protokol imzaladık. dedi. 

 BaĢkan Bey; Bu konu ile ilgili olarak her ne kadar bu oran Avrupadan düĢük olsada bir 

Müslüman ülkesi olarak bu konuda tedbir almamız gerekmektedir. Gençliğimiz ve gelecek nesiller 

için bu konuda hemfikiriz. Bizim üstümüze düĢün ne varsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. 

Mobil eğitim araçlarının alınarak, tabiki bu sadece bizim yapacağımız bir iĢ değil. Ġlgili kuruların yani  

 



 

 

 

ĠçiĢleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi kuruluĢların içinde 

olduğu vatandaĢların bilinçlendirildiği  gibi bir proje üzerinde görüĢlerimiz vardı. Çünkü uyuĢturucuya 

bulaĢtıktan sonra bağımlı olanın tedavisi çok zor. Önemli olan önleyici tedbirler almaktır. Bu 

yapılacak iĢte önleyici tedbirdir. Bugün Anne-babalar çocuklarının uyuĢturucu kullanıp kullanmağını  

anlamıyorlarsa sıkıntı orada baĢlıyor demektir.  Bu konuda gençlere yönelik bilinçlendirici eğitim 

faaliyetlerimiz de var. Belediyenin ve diğer sivil toplum kuruluĢlarının içinde olduğu bir  sosyal destek 

projemiz var.  Temizlik ĠĢleri ve Zabıta Ekiplerinin yardımı ile bunların  fark  edilmesi açısından 

emniyetle beraber çalıĢacağız.   

 Bu at eti ile ilgili olay sadece Yüreğir'de olmuyor. Yoksa Seyhan ilçesin güney kesimlerin de 

de var.  Ama ne yazıkki son zamanlarda Yüreğir'de  biraz sık oluyor. Aslında nerde olduğu önemli 

değil, bu iĢin hiç olmaması gerekiyor. Ne yazıkki bu konuda mevzuat yetersiz kalıyor. Bu olayların 

son zamanlarda sık olması nedeniyle Adana Valiliğin ilgili bakanlıklara yaptırımların daha fazla 

olması ile ilgili  görüĢleri olacak.  Bizde bu konuda muzdaripiz çünkü, yakaladığımızın hiçbir cezai 

yaptırımı yok. Sadece Kabahatler Kanununa göre bir ceza kesiyorsunuz, yakaladığınızı imha 

ediyorsunuz. Sonrası yok. Buda caydırıcı olmuyor. Caydırıcı olması için aslında hapis cezası verilmeli 

kanaatindeyim.    

 Kentsel DönüĢümü ben 2009 yılından beri söylüyor ve savunuyorum. Sadece Yüreğir için 

değil tüm Adana için söylüyorum.  Ama biz hala o olgunlukta değiliz biz burada 11 yıldır SinanpaĢa'yı 

hala çözemiyorsak, tek taraflı orayı burayı suçlayarak bir yere varamayız. VatandaĢından, devletin 

ilgili organlarına, yerel yönetimleri herkes Ģapkayı koyup düĢünecek. Yani burada 2 tane daire 

düĢüyor ama siz 12 isterseniz, 2 değil 2,5 isterseniz yine olmaz. Bilinç dediğim bu. O zaman hiçbir 

yerde dönüĢtüremezsiniz. Yavuzlar örneğinde olduğu gibi ortalığı karıĢtıranlar var. Zamanla onları 

göreceğiz.  

 Fikret Bey 'in yaptığı eleĢtiriler doğrudur ama  muhatabı biz değiliz, muhatabı oradaki 

yönetimdir. TOKĠ yaptı teslim etti. Sitenin içini  biz yada TOKĠ yapmak durumunda değildir. Halkın 

parasını oradaki siteye kullanmayacağız. Bende gördüm, ama o iĢin muhatabı biz değiliz. Orayı kırıp 

dökenler o sitenin yönetimidir. Yoksa biz orayı tertemiz teslim ettik.  

 Bakın biz Adana'da ilk yerinde dönüĢümü yapan ilçe belediyesiz, Fikret Bey siz 

küçümsüyorsunuz. Ben çok baĢarılı buluyorum. Bu proje gidin Ankara'da TOKĠ'nin önemli yerlerinde  

sülüet olarak kullanılan ve  beğeni görmüĢ bir projedir. Takdir edilen bir projedir. 

 2.Etap çalıĢması devam ediyor, eğer anlaĢma sağlanırsa yapılacak. VatandaĢın talepleri 

doğrultusunda revize ettiğimiz yerler var. Bu çalıĢmanın devam etmesini istiyoruz. 2. Etapın projeleri 

bitti, iptal edilmesin dedik. Proje onaylanır gelirse belki devam eder. Bakın 3.etapı iptal ettiler, bu 

kadar sürede anlaĢma olmuyorsa biz baĢka yere bakarız diyorlar.dedi. 

 

G Ü N D E M;  

    

 Gündem maddesini oluĢturan;  SözleĢmeli Personel Ücreti ile ilgili BaĢkanlığın 02.01.2018 

gün ve 01 sayılı yazısı ekinde gelen  Bayındırlık Ġmar-Deprem ve Doğal Afetler-Kentsel 

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

Fırsat EĢitliği Komisyonları Raporu okundu, görüĢülmesi yapıldı ve netice komisyon raporunun 

aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Gündemde görüĢülecek baĢka madde olmadığından birleĢim 03.01.2018 günü, Saat; 16.00'da    

toplanmak üzere  BaĢkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

OTURUM SONU:  17.10'da  

 
 

 

Mahmut ÇELĠKCAN                        Sayim FERSAK                          Aslıhan YAVUZ        

     Meclis BaĢkanı                               Meclis Katibi            Meclis Katibi  

    Belediye BaĢkanı     
              

 



 

 

 

T.C. 

YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT 

TUTANAK ÖZETĠ  

 

      TOPLANTI TARĠHĠ                      :  03.01.2018 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          : ÇARġAMBA 16.00'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                :  38   

      KATILMAYANLAR                       : -    

      MAZERETLĠ                : -   

 

          Belediye Meclisinin 03 OCAK ÇARġAMBA 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 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 Ali TETĠK'in katılımları ile  oturum 

baĢkan tarafından açıldı.  

 

 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 02.01.2018 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

 

G Ü N D E M;  

    

 Gündem maddesini oluĢturan;  Ġptal Ġhdas  ile ilgili  BaĢkanlığın 03.01.2018 gün ve 04 

sayılı yazısı ekinde gelen Plan Bütçe-Tarife-Kanunlar-Eğitim Kültür Spor-Çevre ve Sağlık-Ġnsan 

Hakları ile Halkla ĠliĢkiler Komisyonları Raporu okundu, görüĢülmesi yapıldı ve netice komisyon 

raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Gündemde görüĢülecek baĢka madde olmadığından birleĢim 04.01.2018 günü, Saat; 16.00'da    

toplanmak üzere  BaĢkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

OTURUM SONU:  16.20'de  

 
 

 
 

Mahmut ÇELĠKCAN                        Recep KABAKLI                          Aslıhan YAVUZ        

     Meclis BaĢkanı                                Meclis Katibi            Meclis Katibi  

    Belediye BaĢkanı     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

T.C. 

YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT 

TUTANAK ÖZETĠ  

 

      TOPLANTI TARĠHĠ                      :  04.01.2018 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          : PERġEMBE 16.00'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                :  38   

      KATILMAYANLAR                       : -    

      MAZERETLĠ                : -   

 

          Belediye Meclisinin 04 OCAK PERġEMBE 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 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 Ali TETĠK'in katılımları ile  oturum 

baĢkan tarafından açıldı.  

 

 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 03.01.2018 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

 

G Ü N D E M;  

    

 Gündem maddesini oluĢturan; Meclis ve Komisyon Huzur Hakkı ile ilgili BaĢkanlığın 

04.01.2018 gün ve 05 sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.12.2017 gün ve 745 

sayılı yazısı okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar 

verildi.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Gündemde görüĢülecek baĢka madde olmadığından birleĢim 05.01.2018 günü, Saat; 10.30'da    

toplanmak üzere  BaĢkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 

OTURUM SONU:  16.20'de  

 
 

 
 

Mahmut ÇELĠKCAN                        Recep KABAKLI                          Sayim FERSAK         

     Meclis BaĢkanı                                Meclis Katibi            Meclis Katibi  

    Belediye BaĢkanı     

               

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

T.C. 

YÜREĞĠR BELEDĠYE MECLĠSĠNE AĠT 

TUTANAK ÖZETĠ  

      TOPLANTI TARĠHĠ                      :  05.01.2018 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          : CUMA 10.30'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                :  31   

      KATILMAYANLAR                       : 6    

      MAZERETLĠ                : 1   

          Belediye Meclisinin 05 OCAK CUMA günü saat 10.30’da olağan  olarak yapılan toplantısında 

Meclis BaĢkanı (Belediye BaĢkanı ) Mahmut ÇELĠKCAN, 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, Salih GÖKÇE,Uğur Ġsa CEYLAN, Yıldırım 

TAġKAYA, Ahmet YÜZKECCĠER, Fikret ÖZGÖK, Ġsmet YÜKSEL, Mümtaz UÇAK ve Ali 

TETĠK'in katılımları,Abdulkadir KARANALBANT, Yusuf CAN, Gürhan KÜTÜK, Murat 

CEVHERĠBUCAK,Müslüm SUSAR ve Ertan SÜMER'in katılmamaları, Macit MERTDUR'un 

mazeretli olmasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum baĢkan tarafından açıldı.  

 

 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 04.01.2018 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

  Gündeme geçilmeden önce; CHP Meclis Üyesi Ġsmet YÜKSEL;  Sayın BaĢkanım, değerli 

meclis üyesi arkadaĢlarım, 96 yıl önce yani  bugün Adanamız  Fransızların iĢgalinden 

kurtulmuĢtur.Türkiye'deki iĢgalde emperyalizme karĢı ilk  mücadele Adana'da yapılmıĢtır.  Kuvayi-

Milliye ilk Adana'da örgütlenmiĢtir. KurtuluĢ savaĢında Fransızlar Adana'yı iĢgal edeceklerdi ama 

Çukurova'nın yiğit insanları Fransızların bu amacını engellediler. O zamanlardan anlatılan kaç kaç 

diye bir olay vardı.  yapılan iĢkenceleri ve Fransızlar ile Ermenilerin birlikte burada yaĢayan aileleri 

hapse atmaları bunlarla ilgili  insanlara yaptıkları iĢkenceler ve tuzaklar anlatılırdı. Bunların üzerine 

buranın halkı Toroslardan kuvayi-milliye olarak örgütlenmeye baĢlamıĢ ve Fransızları Adanadan 

atmıĢtır.  Zaten ĠĢgalcilerin Anadolu'yu terketmeleri Adana'dan baĢlamıĢtır.  Bizler o süreçte  bu 

mücadeleye katılan ve ülkenin kalkınmasında emeği olan aileler ve evlatlarıyla Ģeref duyuyor,  

saygılarımı sunuyorum.dedi.  

 MHP Meclis Üyesi Uğur Ġsa CEYLAN; Sayın BaĢkanım, saygıdeğer arkadaĢlarım, öncelikle 

mübarek cuma gününüzü kutluyorum.  Bugün 5 Ocak Adana'nın kurtuluĢu, ĠnĢallah sulhun hakim 

olacağı bir ülkede, bir dünyada yaĢamak nasip olur.Adanamızın kurtuluĢunda emeği geçen Ģehit 

düĢen, gazi olan tüm Ģehitlere ve gazilere Ģükranlarımızı sunuyor, Allah'tan rahmet diliyorum. 

Mekanları cennet olsun. Dedi.  

 BaĢkan Bey; Değerli arkadaĢlar, bizde 5 Ocak Adana'nın kurtuluĢu dolayısıyla, o gün 

mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle minnetle yad ediyoruz. Kuvayi-Milliye buradan 

Toroslardan doğmuĢ ve tüm ülkenin ilham kaynağı olmuĢtur. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün  

KurtuluĢ SavaĢını baĢlatırken Adana'daki mücadeleden etkilenmesi ve ilham kaynağı olması bizim 

için onur vericidir.   Az önce Ġsmet Beyin anlattığı mücadeleyi bizim büyüklerimizde anlatırdı. 

Gerçekten çok acılar yaĢanmıĢ, herkes  birlikte Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı Çerkez'i  mücadele vermiĢ ve 

kazanan Türk Milleti olmuĢtur. Bunun için nekadar gurur duysak azdır. Bizde bunu yaĢatmak adına 15 

Temmuz ġehitler Parkı içerisinde, Adana   5 Ocak KurtuluĢ Dioramamız var, Orada çocuklarımızı 

gezdiriyoruz. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol çerçevesinde birkaç ay içerisinde  7 

binin üzerinde çocuklarımız burayı ziyaret ettiler. Orada Adana'yı iĢgalinden kurtuluĢuna kadar 

sembolize eden efektler, 3 boyutlu heykeller resimler ile desteklenmiĢ çok güzel bir Ģey. En 

azından çocuklarımıza anlatarak değil az da olsa görsel olarak görmelerini sağlıyor. Burada 

emeği geçen bütün arkadaĢlarımızı kutluyorum, Tekrar 5 Ocak Adana'mızın kurtuluĢunu 

kutluyor, orada Ģehit ve gazi olanları rahmetle yad ediyor saygılar sunuyorum. Cenabı Allah 

bu ezanı susturmasın, bu bayrağı indirmesin ve kimseye bir çakıl taĢı vermemek adına bu 

mücadeleyi sürdürmeyi nasip etsin.dedi. 
 



 

 

 

 

G Ü N D E M;  

    

 Gündem maddesini oluĢturan; Denetim Komisyonu Seçimi ile ilgili BaĢkanlığın 05.01.2018 

gün ve 07 sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.12.2017 gün ve 744 sayılı 

yazısı okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede; 2017 mali yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara 

iliĢkin hesap kayıt ve iĢlemlerinin incelenmesi için Denetim Komisyonuna gizli oy açık tasnifle 

yapılan seçimi neticesinde; Celal TURAN 30(otuz)'oy, Fikret ÖZGÖK 29 (Yirmidokuz) oy, Mustafa 

KILIÇ, Necim TANTĠK ve Uğur Ġsa CEYLAN28 (yirmisekiz)'oyla    seçilmiĢlerdir.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Gündemde görüĢülecek baĢka madde olmadığından birleĢim 08.01.2018 günü, Saat; 16.00'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                      :  08.01.2018 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT          : PAZARTESĠ 16.00'da                                                                                                                                                                                                          

      KATILANLAR                                :  38   

      KATILMAYANLAR                       : -    

      MAZERETLĠ                : -   

 

          Belediye Meclisinin 08 OCAK 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 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 Ali TETĠK'in katılımları ile  oturum 

baĢkan tarafından açıldı.  

 

 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 05.01.2018 günlü meclis tutanak özetinin 

yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.    

 

  Gündeme geçilmeden önce AK Parti Meclis Üyesi YaĢar TURAN; 3.madde olarak Ġptal 

Ġhdas ile ilgili Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Md. 03.01.2018 tarih ve 14 sayılı dosyası, 4.madde olarak 

Ġptal Ġhdas ile ilgili Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Md. 08.01.2018 tarih ve 32 sayılı dosyasının 

alınmasını teklif etti. Teklifler oybirliği ile karar verildi.  
 

 

G Ü N D E M;  

    

  Gündemin 1.maddesi oluĢturan; Çevre Temizlik Vergisi 2018 Yılı ile ilgili BaĢkanlığın 

05.01.2018 gün ve 09 sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.12.2017 gün ve 

3217 sayılı yazısı okundu, görüĢülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar 

verildi.  

 

  Gündemin  2.maddesini oluĢturan; Bilim ġenliği ile ilgili BaĢkanlığın 05.01.2018 gün ve 10 

sayılı yazısı ekinde gelen Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün 28.12.2017 gün ve 961 sayılı yazısı 

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

 

      Gündemin 3.maddesini oluĢturan; Ġptal Ġhdas ile ilgili BaĢkanlığın 08.01.2018 gün ve 11 

sayılı yazısı ekinde gelen Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.01.2018 gün ve 14 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 ile Kadın Erkek Fırsat EĢitliği komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.  

 

       Gündemin 4.maddesini oluĢturan; Ġptal Ġhdas ile ilgili BaĢkanlığın 08.01.2018 gün ve 12 

sayılı yazısı ekinde gelen Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 08.01.2018 gün ve 32 sayılı 

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

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

oybirliği ile karar verildi.  

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Gündemde görüĢülecek baĢka madde olmadığından birleĢim 05.02.2018 günü, Saat; 16.00'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 BaĢkanı                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


