
KAMUOYUNA DUYURU 

 

Bizleri, milletinden aldığı güçle tam 96 yıl önce büyük bir zafere imza atarak, ülke ve milletin 

kaderini bağımsızlık ve hürriyet yönünde tayin eden, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 

Mustafa Kemal Atatürk’e , fikirlerine ve emanetlerine karşı göstermek için algı 

operasyonuna girişenleri, bundan siyasi bir çıkar  devşirme çabasını  kınıyorum. 

 

Şahsım, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı’da dahil, 22  yılı 

aşkın süre  görevde bulunduğum tüm devlet kademelerinde,  2009 yılından bugüne Yüreğir 

Belediye Başkanlığı görevinde,  Atatürk ilke ve inkılaplarını bağlı, Gazi Mustafa Kemal in 

hayali, memleketi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için, gece gündüz demeden,  

her alanda hizmet üretmeye, millete hizmetkar olmaya çaba sarfettim.  

 

Yüreğir’de 9 yılda, yüzlerce kalıcı eseri hizmete aldık, sadece alt ve üst yapı çalışmaları ile 

değil, aralarında UNESCO’nun da bulunduğu ulusal ve uluslararası sivil toplum 

kuruluşlarından sosyal ve kültürel  belediyecilik kategorilerinde önemli ödüllere layık 

görüldük. 9 yılda laf değil, hizmet ürettik.   

 

Nihayetinde bugün, bazı internet haber sitelerinin ‘Skandal’ tabiri ile yer verdiği haberlerle 

büyük bir iftira ile karşı karşıya kaldık. Haberler  gerçeği yansıtmadığı gibi, konu ile ilgili 2018 

Mart ayı içinde,TBMM  Soru Önergesi ile izah ettiğimiz eski bir  iftiranın,  gerçeklerden ve 

doğru bilgiden uzak olarak sansasyon beklentileri ile yeni seçilmiş CHP’li vekil tarafından  

haber olarak servis ettirilmesinden ibarettir.  

 

Zira, kamuyu bilgilendirme görevinin kutsiyetine inanan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

olarak,  haberi yapanın iddia ile ilgili  araştırma yapmadan bu konuyu yayına taşımasını 

habercilik heyecanı olarak anlayabiliyor, ancak iddiayı yeniden gündeme getiren CHP’Lİ 

vekilin,  aynı partide siyaset yaptığı, Vekil Elif Doğan Türkmen’in meclis soru önergesinden  

ve kurumumuzun  01.03.2018 tarih ve 129 sayı ile bu soru önergesine tüm detayları ile 

birlikte  verdiğimiz cevap metninden  haberdar olmamasını iyi niyet sınırlarında görmüyor, 

operasyonel bir algı yönetimi hevesinin sonucu olarak  değerlendiriyoum.  

 

Zira sayın milletvekili,  kendi partisindeki vekil arkadaşının verdiği soru önergesinden 

habersiz olsa dahi, bu iddiayı öğrendikten hemen sonra  bir medya mensubuna 

anlatmadan önce devlet  geleneği ve terbiyesi içinde  tüm vatandaşların bilgi talebine 

açık olan şeffaflık ilkesi ile yönetilen kurumumuza veya şahsıma konuyla ilgili bilgi 

talebinde bulunabilir,  gerçek bilgilere ulaşarak kamuoyunu ve gazeteciyi yanıltmazdı. 

  

İşte bu noktada; sayın vekil iddiasının araştırmasını tam yapsaydı;  park içinden 

kaldırılarak korumaya alınan Atatürk heykelinin bir hurdalıkta olmadığını, kaldırılan 

Atatürk heykelinin oran ve ölçülerinin hatalı olduğu için  vatandaştan gelen geri 

bildirimlerle kaldırıldığını, yeniden düzenlenen park içinde tören alanı bulunmadığı 

için  bu parka Türk Bayrağı konumlandırıldığını, yeni Atatürk heykelinin  halen yapımı 

devam eden Adana Adliye Sarayı önünde yer alacak 10 dönümlük bir park içine, ölçü 

ve oranlamaları uygun şekilde yapılan  yenisinin konulacağını öğrenebilirdi.   

 

Her şeye rağmen, iyi niyet çerçevesinde olduğunu düşündüğümüz sayın vekil böylelikle 

kamuoyuna yanlış bilgi aktarımından kaçınır, resmi yazı ile geçmişte TBMM’ye aktarılmış 



eski bir konu olarak, yeni bir habere konu edilmesinde, adalet ve hak kavramlarını gözetir, 

asılsız bir habere konu yapmaktan kaçınarak, ilçemizde bu yönde yaptığımız 

çalışmalarımızdan haberdar olabilirdi. . 

 

Yüreğir Belediyesi olarak, bugüne kadar ilçemizde  Atatürk büstlerine karşı hassasiyetle 

yaklaştık. Bir çok parkımızda ve kamusal alanımızda bulunan heykel ve büstlerin temizlik ve 

çevresel düzenlemelerini itina ile gerçekmeştirmekteyiz. Üstelik sadece belediyemize ait olan 

alanlarda değil, vatandaşımızın talep ettiği özel site ve yaşam alanlarında bulunan  büst ve 

heykelleri yenileyip korumaktayız. Bunun son örneği Aksantaş TOKİ Konutları içerisinde 

bulunan Atatürk büstüdür.  Talimatımla yenilenip çevre düzenlemesinin yapılmasını 

sağladım. Bundan sonra da  çalışmalarımızın bu yönde devam edeceğini vatandaşlarımızın  

bilmesini isterim.  

 

Yerel seçim süreci hızla  yaklaşırken,  siyasi iklimi ve atmosferi küçük çıkarlar üzerine 

dizayn etmeye yeltenenler, Atatürk’ü bir siyasi  bir istismar malzemesi haline 

dönüştürerek, Atatürk’ün askeri ve siyasi hayatı boyunca savunduğu fikir ve 

oluşturmaya çalıştığı millet felsefesi ile ters düşmüşlerdir. Hiçbir iftira bizleri Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’ün fikir ve düşüncelerine karşı gösteremeyecektir.  

 

Kamuoyuna Saygılarımla             Mahmut ÇELİKCAN 

       Yüreğir Belediye Başkanı 

 

 

 

 

 


