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YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

 

      TOPLANTI TARİHİ                      :01.03.2023 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT         :ÇARŞAMBA  16.00'da 

      KATILANLAR                                :37 

      KATILMAYANLAR                      :- 

      MAZERETLİ                      :-  

 

 Belediye Meclisinin 01 MART  2023  ÇARŞAMBA günü saat: 16.00’da olağan  olarak yapılan 

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

Mustafa ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan TOPÇU, Murat Ayhan 

BENLİCE, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal ŞAHBAZOĞLU, 

Suna ÖĞÜTCAN, Mehmet Murat KILINÇ, Aslıhan YAVUZ, Ali PAMUK, Hacı YÜKSEKYAYLA, Asım 

GÜL, Ruçhan İLVAN, İsmet YÜKSEL,  Cafer BOYRAZ, Zeki KURŞUN, Uğur SAYILKAN, Aydın BAŞ, 

Fevzi ALA, Muharrem BARAN, Elifnaz TOZKOPARAN, Turgut ÜSTÜN, Mehmet Bülent VATANSEVER, 

Suzan YİĞİT, Yılmaz BALLIOĞLU, Şükrü BAYAV, Recai MERCİMEK, Duran Hakan ŞAŞMAZ ve 

Zeynep ÇELİK’in katılımları ile  oturum başkan tarafından açıldı. 

 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.02.2023 günlü meclis tutanak özetinin yapılan 

oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.  

 

Gündeme geçilmeden önce Depremde vefat eden vatandaşlarımıza 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.  

 

CHP grup Sözcüsü İsmet YÜKSEL; 

 

Sayın Başkan, çok kıymetli meclis üyesi arkadaşlar, Mart ayı olağan meclisimize hoş geldiniz. Mart 

ayı meclisimizin İlçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.  

Değerli arkadaşlar bu sabah artı depremler oldu yine, 20 gün önce başlayan depremi Adana’mızda da 

hissediyoruz. Malatya’da başlayan, Kahramanmaraş ve Hatay’ıda kapsayan Kayseri ve Niğde’ye de uzanan 

deprem yaşıyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yakınlarına sabır ve hastalarımıza acil şifalar 

diliyorum.  

Adana’da 1998 depremini gördük, 1999 yılında İzmir ve Elazığ’da depremleri yaşadık. Depremin 

özelliği var, 2,3 günde biten artçılar 10,000’i geçmiş ve artı depremler yaşıyoruz. 4’ün üzerindeki sarsıntılar 

deprem olarak geçiyor, 

Değerli arkadaşlar hem bölgemiz, hem ilçemiz bu konuda çok hassas, arkadaşlarımız bu süreçte 

yaşadıklarını anlatacaklar, depremin yaralarını sarılması konusunda bizim arkadaşlarımızla kendi üzerine 

düşen görevleri oldu, görevlerini yerine getirdiler. Depremin 2. Günü 8 arkadaşımız Belediyeye gelip, bu 

konuda ortak çalışma önerdiler, ben gelemedim, çünkü bende depremde yakınımı kaybettim, hassas dönem 

geçirdik. Yüreğir Belediyesinin Toplanma alanlarıyla ilgili hiçbir defa bağlantı kurulmamış Yüreğir deprem 

bölgesi 1998’de yaşadık. Depremin 2.defa tekrarlanmasında Yüreğir yerle bir olur demiştik. Çok katlı olmasa 

da tek katlı, 2 katlı binalar yıkılmaya müsait çünkü mimari projeler geçmediği için bu alanlar %90 dan fazlası 

ustalar tarafından yapılan binalar, depreme dayanıksız binalar diyoruz. Yüreğir’de depremle ilgili şunu 

söyledik, meclis tutanaklarında var, Yüreğir’de Bayındırlık Bakanlığı aracılığıyla hazar gören binaların acilen 

tespit edilmesi,  hafif, orta ve ağır hasar o dönemde yapılmıştı. 1998’de bende Yüreğir’de kendi ofisimizde 

depremi yaşadık ve gördük. Duvar çatlamıştı, güçlendirmesini yaptık, ama neticede dayanıklılığını tam 

bilemiyorum. Meclis’de benim önerim Bayındırlık Bakanlığı ile bizim Yüreğir’deki 1998 öncesi yapılan 

evlerle ilgili, bilgiler ve hasar tespitleri var, bu tespitleri bir an önce yapmamız gerekiyor. 
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 Yüreğir’de hala depremler devam ediyor, insanların psikolojisi bozuldu. Çocukların psikolojisi 

tamamen bozuldu. Çocukların  ve kadınlarımızın psikolojik desteğe ihtiyaçları var, bunla ilgili ileride ne 

yapacağız, ne yaptık bu güne kadar, Yüreğir Belediyesi toplanma alanlarında neler yaptı, kimleri misafir etti, 

misafir etti derken şunu da söyleyeyim artık, Seyhan ve Çukurova’da apartmanda yaşayanların bir kısmı 

Yüreğir’e göç etti. Ailelerinin yanın geldiler, diğer bir olayda Maraş ve Hatay’dan ilçemize gelen 

depremzedeler var, bunu sizlerde biliyorsunuz, kesin bir rakam yok ama 200 bine yakın, Yüreğir tekrar bir 

göç aldı, kendi insanlarını burada barındıracak, süre içerisindeki ihtiyaçları da ortaya çıkacak, ben şöyle 

diyorum, deprem bölgelerinde yıkılan binalarda belki de binlerce kilo kuru fasulyesinden, nohutuna kadar, 

salçasından, yağına varana kadar, hepsi toprağa karıştı, bu insanların sorunlarının o düzey dede çözülmesi 

gerekiyor. Önerimiz Yüreğir’de en azından meclis olarak liste çıkarmamız gerekir. İstanbul’da olduğu gibi 

depreme dayanıksız konutları tespit edip, Kentsel Dönüşüme gitmek gerekiyor, bu sürecin başında şu anda 

Belediye meçlimizin  belki bir görevi var, bildiğimiz kadarıyla Valilik her şeye el koydu. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının denetiminde bazı olaylar gelişiyor, biz bu arada şunu söylemek zorundayız. Yüreğir’de 

arkadaşlarımızın önerisi olmasına rağmen böyle bir yakınlaşma görmedikleri için arkadaşlarımız üzgün,  

dolayısıyla hepimiz üzgünüz. Neticede Deprem Doğal bir felakettir. Hiç kimsenin istemediği ve beklemediği 

bir olaydır. Ama maalesef biz bu depremi yaşadık ve meclis üyesi arkadaşlarımızın akrabası ve yakını vefat 

etti. Deprem öldürmez derler biliyorsunuz, inşaat öldürür derler, inşaat altında insanlarımız kaldı, bugün 

sabahleyin televizyon kanalında izliyorum, bir apartmanda enkaz toplaması bitmiş, 13 kişinin cesedine 

ulaşılamamış, bu insanlar orada olduğu tespit edilmiş, deprem bölgesinde de çalışmalarla ilgili eksiklik, 

yanlışlık olduğu görülmektedir. Tuhafıma giden bir şey daha var, bir kanalı açıyorum her şey mükemmel, 

başka bir kanalı açıyorum insanların sorunu diye getiriyor, başka bir kanalda maalesef o insanlarla ilgili 

tehditler savuruluyor, biz bunları doğru bulmuyoruz. Bazı Kanallar görüntülerle Maraş’ın ve Hatay’ın 

köylerine ulaşılamıyor diyorlar, ya bizim CHP Belediyeler ya çok hızlı davrandı ve yahutta Merkezi Hükümet 

çok yavaş davrandı. Bunu görmek zorundayız, hiç kimse burada anılmayacak, işin gerçeğini konuşuyoruz. 

Adana çok hafit atlattı doğrudur, binanın altında teyzemin oğlunu beklerken saatler ve zamanlar geçmedi. 13 

kişi hala en kazdan çıkmamış, insanlar yakınlarını arıyor, biz ölümümüzü hiç olmazsa mezara koyalım, 

mezarımızın başına gidelim diyor, biz bunu burada konuşmak zorundayız. Yarınki süreçlerde biz bunları hiç 

olmazsa belgelerimizle konuştuk diyelim, rol olsun diye bunları söylemiyoruz. Yüreğir deprem bölgesidir. 

Acilen bu bölgede Belediyelerin ve Merkezi Hükümetin alması gereken tedbirler neyse bu bellidir.  

 Ben bugüne kadar Kentsel Dönüşüm yapabilmek için şehirleşmiş, mahalleşmiş yerlerde sunu 

savundum, yüksekten korkmayın dedik, 8.katta oturuyorum açık söyleyeyim ben çok korktum, depreme 

dayanıklı binaları yapabiliriz.  

 Değerli arkadaşlar demin dediğim gibi Yüreğir’e göç eden insanlarla ilgili bir envanter çıkartmamız 

lazım, grup olarak bize düşen ne varsa yapmak zorundayız. Mahallelerdeki birimlerde, muhtarlıklarda bunu 

acilen tespit edip buraya gelen insanlara bir katkı ne sağlayabiliriz, insanların geçinmesiyle ilgili en azından 

gıda sorununu nasıl çözebiliriz, bunları gözden geçirmemiz gerekiyor,  yardıma hazır olmamız gerekiyor. İlçe 

Başkanımız ve meclis arkadaşlarımızla bir olduk. 4 aileye kendi imkanlarımızdan 1 sene barınma imkanı 

sunduk, ayrıca 1180 koli, 1800 giyimi 621 haneye ulaştırdık. Yeter mi yetmez. 

 Deprem konusunun çözümü depreme dayanıklı inşaatları yapmak ve bu inşatları kontroller tarafından 

kontrol edilmesi, depremden korunması gereken şekilde dayanıklı konut yapmak zorundayız.  

 Merkezi Hükümettin zamanında müdahale etmemesi, ilk günlerde o insanlar yağmurda ve karda 

yalın ayaktı. İnsanlar çadırdan bahsediyor, 20 günden beri hala konteynerlerden bahsediliyor, en kazların 

altında insanlar aranıyor, Türkiye bundan sonra şunu yapmalı, Milli Eğitime İlkokuldan başlar başlamaz 

depremi ders olarak getirmeleri gerekiyor, çünkü o çocuk yarın inşaat mühendisi olduğu zaman, o süreç 

içerisinde İlkokulda, Lisede ve Üniversitede gördüğü deprem derslerinden sanırım etkilenir. Daha temel atar, 

atmaz insanları nasıl yaşatabilir diye düşünür. 

İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte depremi atlatacağız, beni dinlediğiniz için hepinize çok 

teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Dedi.  
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İYİ PARTİ grup Sözcüsü Recai MERCİMEK;  
 

 Sayın Başkan çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım Mart ayı Meclisimizin Yüreğir’imize hayırlar 

getirmesini temenni ediyorum. 

Bu arada İYİ Parti Yüreğir İlçe Başkanımız Çağlar KÜPÇÜOĞLU ve CHP Yüreğir İlçe Başkanı Anıl 

TANBUROĞLU  aramızdalar her ikisinede  hoş geldiniz diyorum. 

06.02.2023 Pazartesi saat 04.017 de yüzyılın faciasını yaşadık. Eskiden  Depremler  yukarıdan 

aşağıya vurur idi şimdi ise sağdan soldan vurdu. Allaha şükür Adana’mızda fazla zayiat yok ama Sayın Genel 

Başkanımız Sayın Meral AKŞENER ile Hatay , Adıyaman K.Maraş  Bölgelerine gittim oraları görünce inan 

facia demek az kalıyor Hatay bitmiş 2. Ağır hasarı gören Adıyaman 3. Ağır hasarı görende K.Maraş onun için 

değerli arkadaşlarım Ülkemiz gerçekten büyük bir facia atlattı. Allah böyle bir facia göstermesin diyorum 

çünkü Dünyada 12 ye varan deprem tesiri varmış bu deprem 7.10.7.20 olmasına rağmen 11’e tekabül 

ediyormuş. Yıkıcılığı  yönüyle de 12 limit ama 11 e tekabül ediyormuş ben Yerbilimcilerinin söylediğini 

söylüyorum. 

Bu Affetten etkilenen 11 ilimizde yaklaşık 13.5 milyon vatandaşımız yaşıyordu bu illerden göç 

başladı buda ayrı bir facia Depremin olduğu gün dışarı çıkan millet yağmurdan soğuktan kardan ne 

yapacağını şaşırmıştı. Bütün eşyalarını içerde bırakmak suretiyle canlarını zor kurtarmışlardı. Bir kez daha 

Depremde ölen vatandaşlarımıza Allahtan Rahmet  yaralı vatandaşlarımıza da Allahtan Acil Şifalar 

diliyorum. 

Gecen Arşivleri karıştırıyorum  2021 Nisan ayı Meclis toplantısında şunları söylemişim İnsan 

Hayatının hayati önem taşıyan Afet Deprem Dairesi Başkanlığının neden kurulmadığını ve hasarlı binaların 

tespiti edilmesini dile getirdiğimi söylemişim. 

Değerli arkadaşlarım Yüreğir bu yönden şanslı niye şanslı tüm imar uygulamalarını bitirmiş 1/1000 

lik 1/5000 lik bitmiş 50 yıllık beklenen hasreti bu Meclis sayesinde gidermiş. Biran evvel  bu imar 

uygulaması Adana Yüreğir de uygulamaya girmesi lazım, Millet yine kaçak yapı yapmaya başlamış Bizler 7-

8-9-10 katlı binalardan kaçarken baba evlerine sığındık biz bu imar uygulamasını biran evvel uygulamaya 

girmezse yapılan bu kaçak yapıların önüne geçmemiz mümkün değil, Herkes 1-2 katın peşinde onun dışında 

çoğu vatandaş apartmanlara girmiyor.  

Hasar tespitleri yapılıyor B.şehir yapıyor da Yüreğir yapıyor mu bilmiyorum B.Şehir son süratle 

hasar tespitlerini yapıyor az-orta-hasarlı gibi ve buna rağmen sonuca göre bile millet dairesine giremiyor 

Deprem anında ufak tefek hatalar olmaz desek yanlış olur, olmuştur bunda hem fikiriz. Çadır olayı gündeme 

gelmiştir bunlara da hazırlıklı olmamız gerekliydi. Ağır iş makinaları bölgede olsaydı daha fazla can 

kurtulacaktı. 

Bunun en büyük sebebi İmar Affı Adana’mızda 12 adet bina yıkılmış bunun 8 adetti iskansız 

Belediyelerimizin bunları kontrol etmesi gerekmiyor muydu? İnşaat Mühendisi mezunu olan arkadaşlar ve 

İnşaat Mühendisleri mezunu olanların belli bir testten geçmeleri lazım İnşaat Mühendisleri 1. 2. 3.  Sınıf 

olarak bence sınıflandırılması lazım diye düşünüyorum. 

Kentsel Dönüşüm yapılması lazım ya yerinde dönüşüm, yada Kentsel dönüşüm mü olur onu bilemem ama 

dönüşüm olması gerek. Deprem Master planı, Binalarda İzolatör yapılması gerek Jeoloji Mühendisleri, 

Mimarlar, Şehir Plancıları, Haritacılar, İnşaat Mühendisleri, Yer Bilimcileri Belediyemizce veya B.Şehir 

Belediyesiyle birlikte çalışması lazım. 

İzolatör olayı var inşaata %10,%15 gibi bir + maliyet getiriyormuş bu olay değerlendirilebilir. 

13 Martta Okullar Açılacak Okullarda belli bir heyetle kontrol edilmesi lazım Bu sadece Adana da değil 

bence Türkiyede tüm okullar denetlenmeli Belediye ve Çevre Şehircilik beraber çalışarak bir inşaat kimliğini 

ortaya çıkarması gerek mutlaka ve mutlaka inşatların bir kimliği olması gerek. 

Ben o daire satın alacaksam dairenin sahibi o kimliği ortaya koysun, desinki bak benim binam incelenmiş ve 

garantisi var depreme karşı yapılması gereken her işlem binamda var desin ki alanda huzur içerisinde o binayı 

alsın. 

Denetim,  Denetim , Denetim  bu işin başında Belediyeler var. Ben Meclisin Bu ayki Görüşmeleri 

hayırlara vesile olmasını diliyor ve tekrar Cenabı Allah Böyle Bir Affet yaşatmasın. Dedi.  
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MHP Grup Sözcüsü Ruçhan İLVAN;  

 

Sayın Başkan çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım Mart ayı Meclisimizin Yüreğir’imize hayırlar 

getirmesini temenni ediyorum. 

Bu arada İYİ Parti Yüreğir İlçe Başkanımız Çağlar KÜPÇÜOĞLU ve CHP Yüreğir İlçe Başkanı Anıl 

TANBUROĞLU aramızdalar her iki sinede   hoş geldiniz sefalar getirdiniz  diyorum. 

2019 Nisan ayında seçildiğimizde, 37 Meclis Üyesi ve 1 Belediye Başkanı  ile Yüreğir de neler 

yaparız diye düşünüyorduk, oradan zaman geçmeden Covid 19 (Pandemi) süreci oluştu evlerimizden dışarı 

çıkamadık. Döndük şimdi başımızda Deprem var evlerimize giremiyoruz. Şunu açık ve net olarak ifade 

etmek isterim ki arkadaşlar önceliğimiz günden güne değişebiliyor. 

Her şeyi her konuyu, her fikri değerlendirmekten yanayım, evet Covid 19 (Pandemi) yaşadık, 

Hükümetinde Belediyesin inde kendi göne artı ve eksileri olmuştur bu Depremde ben şahsım olarak 2 defa 

bölgeye gittim yardımda da bulundum oradaki sıkıntıları bilip görmek başlı başına büyük bir dehşet şuan bile 

üzüntüden konuşamıyorum hükümetin eksikleri yok mu evet var, Belediyemizin eksikleri yok mu evet var  

ama bunu açık ve net bir kez daha söylüyorum bir birimizin varlığından mutlu olmadığımız müddetçe, 

farklılıkları zenginlik görmediğimiz müddetçe fikren zihnen dinen siyaseten o farklılıkları bir bahçede 

bulunan çiçek güzelliği durumunda görmediğimiz sürece çözüm üretemeyiz. 

CHP den İsmet abi İYİ Partiden Recai abi doğruları söylediler 1986 yılında başlayıp 1989 yılında 

kurulan bir belediyeden bu zamana kadar bir imar olmadı ama Yüreğir in öncelikleri farklı ki bunu Covid 19 

(Pandemi) de de gördük. Şimdi 1/500 ve 1/1000 imar planı uygulaması bizde, Nazım İmar Planı başta 

Belediye Başkanımız Büyükşehir Meclis Üyelerim ve Yüreğir Belediye Meclis Üyelerimizle beraber 

kararınca emek verdik. Bundan sonra uygulama kısmında üzerimize düşeni yapacağız bunlar yapılır edilir 

ama  birbirimizin kalbini kırmadıkça üslup çok farklı yere gittikçe ve saygı yerlerin altıda gezdikçe inanın 

çözüm üretemeyeceğiz ben Birlik ve Beraberlikten yanayım 11 ilimizde vefat edenlerle kan bağımız 

olmayabilir ama unutmayalım ki can bağımız var bugün bir savaşa gitsek, 81 il vatandaşlarımızla beraber 

omuz omuza savaşa gideceğiz şuan Tv izlerken bile üzülüyorum böyle bir affet yok acımız çok büyük. 

Master Planları diyoruz ama Master Planları İlçe Belediyelerinde olmaz bu Planı  Büyükşehir   yapar. 

Yüreğir Belediyesinin burada  Belediye Başkan Yardımcıları var ben burada kimsenin Avukatlığını yapacak 

değilim ama Yüreğir Belediyesinin baştan sona Başkan yardımcılarını sahada gördüm. Büyükşehir  

Belediyesinden de Allah razı olsun onlardan da bir takım yardım istedim Büyükşehirde gerekeni yaptı şunu 

bir kez daha açık ve net ifade etmek istiyorum Birbirimiz üzmeyelim artık sona geldik nasıl sona geldik belki 

birda ki Depremde bizlerde olmayabiliriz. Bu Deprem Bizi de etkilemiş olabilir, belki bir sonraki toplantıda 

bugünkü olan arkadaşlarımız da belki de ben dahi olmayabiliriz. Eksiklerimizi ve yanlışlarımızı 

söylemeyelim demiyorum ama ben sizlerde özelikle rica ediyorum birbirimizin kalbini kırmayalım Mart Ayı 

Meclis Toplantısının Hayırlara vesile olmasını ve bir daha Ülke olarak böyle bir afatı Allah yaşatmasın ve bu 

yaşananlar kötü bir sayfa olarak kapansın ve güzelliklerle yaşayalım Saygılar ve Sevgiler sunuyorum. Dedi.  

  

AK Parti Grup Sözcüsü Özdemir GÖKDEMİR;  

 

Sayın Başkan Sayın Divan Değerli Meclis Üyeleri Ak Parti Gurubu Adına Hepinizi Saygıyla 

Selamlıyorum 

Değerli arkadaşlar CHP, İYİ Parti ve MHP Gurup Başkanlarının konuşmalarından dolayı onlara 

teşekkür ediyorum. Özelliklede MHP gurup Başkanı Ruçhan İLVAN kardeşimizin konuşmalarından dolayı 

AK Parti Grubu Adına teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar İsmet Başkan ve Recai Başkanın Hasar tespit çalışmaları hızlandırılması 

konusunda bizlerde katılıyoruz. Zaten çalışmalar ivedilikle devam etmektedir malum aslında söylemeye 

gerek yok 10000 binlerce bina gözden geçirilecek bu bir süreç tabi ki ama doğru olan hızlı bir şekilde doğru 

bir tespitle yapılmalı. 
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Değerli arkadaşlar böyle bir affet ,felakette siyasi, mezhepsel, ırki ve meşrebi mezhebi ne olursa 

olsun farklı bir düşünce içinde olanın insanlığından hepimiz şüphe ederiz diye düşünüyorum. 

Arkadaşlar Depreme Kim çok hızlı bir şekilde müdahale etmişse Allah onlardan razı olsun. Arkadaşlar biz 

Yüreğir Belediyesi olarak  yapılan hizmetler 33 Başlık altında toplanıyor, 14 ayrı toplama yeri , yaklaşık 

35550 kişiyi Yüreğir Belediyesi olarak misafir ettik. İhtiyaçları elimizden geldiğince yaptık. Yüreğir’de çok 

fazla bir şey yaşanmadı arkadaşlar Allaha binlerce kez şükür, daha çok Çukurova bölgesinde yaşandı. Buraya 

da Yüreğir Belediyesi olarak elimizden gelen bütün katkı sağlandı. Bu bizim görevimizdir. Dediğim gibi 

yapılan yardımlar  33parça altında toplanıyor tek ,tek ifade etmek çok fazla vaktimizi alacağını düşünüyorum.     

 

Bu arada şunuda belirtmem gerekir Arama kurtarma ekibimiz var biliyorsunuz Yüreğir Belediyesinin 

yaptığı Başkan Yardımcımız Sayın Murat Ayhan BENLİCE’ye  teşekkür ediyorum, kendilerinin 

koordinasyonunda Depremin 3. Ve 4.gününden itibaren bildiğim kadarıyla Kahramanmaraş ve Adıyaman da 

ekip olarak yardımların oraya dağıtılması ve götürülmesi, hem de enkaz altında yaralı sağ olarak insanlarımızı 

kurtarmak adına çok büyük , güzel iş başardılar diye düşünüyorum .Değerli arkadaşlar okullar ifade edildi . 

Okullar bildiğimiz gibi bu hafta açılması lazımdı, 13 Marta ertelendi, gerekçelerinin en önemlisi okuldaki 

evlatlarımız Allah muhafaza,  dolayısıyla daha sağlıklı bir inceleme yapabilmek adına Okullarımızda Çevre 

Şehircilik Bakanlığı tarafından incelenmesi sürüyor, tahminim 13 martta okullarımız açılıyor.  

Değerli arkadaşlar dediğim gibi Yüreğir’in çeşitli bölgelerinde 14. Yerde depremzedelerin barınma 

ihtiyaçlarını karşıladık. Değerli arkadaşlar Allah bir daha Milletimize, Devletimize, Ülkemize böyle bir acı 

yaşatmasın, Hepinize saygıyla sunuyorum. 

 

 CHP Meclis Üyesi Cafer BOYRAZ;  

 

Deprem elbette bir afettir, bir doğal olaydır. 

Ülkemiz deprem tehdidi altıda olan ve coğrafyasının % 72 si deprem riski altıda bir yeryüzü 

coğrafyasıdır. Ancak bir depremi afetten felakete döndüren insanoğlunun gafleti, delaleti ve ihanetidir. 

 

Adını doğru koyalım, eşeği adıyla çağıralım, aç gözlü bürokrasi ve maalesef suça meyilli olan 

atanmış ya da seçilmiş ayrımı yapmaksızın  söylüyorum, yönetici kadrolarının suç ihtiva eden 

eylemleri bir afeti felakete dönüştürebilmekte, bu nedenle bu gün aslında f elaketin cinayetle iş 

tutuğu, afetin nerden cinayetin nereden başladığını bilmediğimiz bir kaotik durumla karşı 

karşıyayız. 

Haz etme, yetinme insanoğlunun kendini terbiye etmesiyle anlamlı ve değerli olan insan 

meziyetleridir. Arna maalesef atanmışı da, seçilmişi de ranta dayalı bir yönetim anlayışıyla yeryüzünü başka 

bir gezegenin adeta cehennemine dönüştürebilmiştir. 

Şimdi yaşanan deprem felaketi on binlerce acıyı hatırayı, yok oluşu, hasreti, özlemi geride 

bırakarak artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağa hakikati ile bizi karşı karşıya bırakıyor. Adana’mız bir 

ç o k  kente göre daha az hasar almıştır, bu doğru ancak, muteber kimi bilim insanlının levhaların kayması 

sebebiyle stresin güneye Adana havzasına ve Kıbrıs’a yöneldiği hususundaki söylemiyle birlikte Adana 

halkında da büyük bir tedirginliğe de sebep vermiştir. v e  maalesef hepimizin konuştuğu imar aff1 

kavramsal lığını masaya yatırmadan onu müzakere ve muhakeme edemeden süreci olumlu manada 

ilerletmemizin mümkün olmadığı açıktır. İmar affı nedir? İmar affı, hiçbir mühendislik çalışmasının 

gereğinin gözet ilmediği yasadışı yapılardır ve o yapılara izin veren yasalaşma sürecidir. Gece konutlaşmaya, 

bir  kentin  adeta  getto  dediğimiz  hoyrat,  ilkel,  kaba  saba  yapılarla,  alt  yapısı  olmayan  insan 

aklının ve kent gereklerini, 
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Parametrelerinin  gözetilmediği, kimi usta ve mahareti kendinde menkul kişilerin alelacele 

kurtardığı binaların meşrulaşmasına izin veren bu ceberut yasa ve anlaşılan o ki ş imdiye kadar dokuz 

defa imar affı gündeme gelmiş ve yenisini de gündeme getirmek için Büyük Birlik partisi lideri 

üzerinden bir hazırlık yapılırken maalesef bu büyük deprem felaketi ile karşı karıya gelinmiştir. Burada 

depremin sonrasında Devletin, Devleti yöneten hükûmetin yeteri kadar marifet gösteremediği, bi zati 

yetkili kişilerce, Devleti yöneten muktedirlerce itiraf edildiği herkesin bilgisindedir.” Adıyama’a iki gün 

geç geldik helallik istiyorum” diyenlere ş u n u  hatırlatmak isteriz. Deprem bir nedenle insan gafletiyle, 

insanın kazanma, haksız kazanç elde etme, sebepsiz zenginleşme hırsıyla birleşince elbette felakete 

dönebilir ama  sonuçta  betonların  arasında  kalan eğer müdahale edilseydi, yada devletin beni 

kurtarır, sesimi duyar deyip, orada aç susuzca, soğukta, karanlıkta, Üzerindeki tonlarca ağırlıkta ki kütlenin, 

demir ve beton blokları arasında yaşama tutunmak isteyen o çocuk, kız ve kızanın bir an için yerine koyalım 

kendimizi. 

Değerli arkadaşlar, Dünyayı, empati kurtarır kurtarırsa, baş k a s ı n ı n  yerine kendimi koyabilme 

yeterliliği ve ahlaki duruş u kendisine ulaşmadığı için o yıkık  binada, köyde yada kentte yetkililerin etkili 

müdahaleleri olmadığı ya da hiç müdahalenin olmadığı  gerçeği karşısında ölümü acılar içerisinde bekleyen bir 

yurtta olarak, bir an için kendinizi düşünmenizi isterim, bu nasıl kahredicidir, bu nasıl acıdır, bu katlanabilir 

bir şey değildir. 

Tanrının yada doğanın hakikati başımız gözümüz üstüne ama biz biliriz ki bu kaderimiz değildir, 

Tanrın kaderi değildir, insanoğlunun hoyratlığı insanoğlunun yetmezliği, hükümet edenlerin 

yönetememezliği ile birleş miştir. 0 saatten sonra elbette ki politik ve siyasi ayrım yapmaksızın söylüyorum 

hesap vermelidir, hesap verebilmelidir. Demokrasiler ancak böyle geliş ir, böylelikle dallanır  budaklanır.   

Ama onca cenazeye ve maalesef hala binlerce cenazenin bizi beklediği gereceği ile    karşı karşıya iken, 

tek bir bürokratın bile istifa müessesinden nasibini almamış olması ne korkunçtur, ne acıdır. 

Devlet Beni kurtarır diyen çığlık içindeki o çoluk çocuğa, o yaşlıya, o teyzeye, o engelliye 

helalleşelim demek münasip midir,  uygunumdur, makulümdür, makbulümdür.Kendinizi bir an için onların 

yerine koyun kendinize sonra deyin ki evet biz helalleşelim, helali hoş olsun, sayın yöneticiler diyelim bu 

mümkünümdür. Helalleşmek ve hesaplaşmak arasındaki farkı hükümet edenlerin bilmediğine maalesef 

tanıklık ediyoruz. Çok acıdır Tanrının yazgısı Allahın yazgısı diye görürler. Bunu zaten söylüyorlar . Kader 

planı diye . Peki soruyorum tedbir almakta Tanrının planı değilmidir. Allahla aldatmak değilmidir. 

Ama biz şunu biliyoruz, günahlarımızı dinin, suçlarımızı bayrağın arkasına gizleyerek, biz bir millet 

olmalıyız, biz helalleşemeyiz. Hesaplaşmadan hak yerini bulmadan, Hakla batıl ayrışmadan adaletin tecelli 

ettiği nerede görülmüştür. Ya Kızılay’ın kahredici sonu, onu nereye koyalım. Dedi.  
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CHP Meclis Üyesi Suzan YİĞİT;  

 

 Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

 Biliyoruz ki,  6 Şubatta büyük bir felaket yaşadık, etkisi yıllar sürecek ve hayatımızı tamamen 

etkileyen bir doğal afet yaşandı. 

 Ülkemiz deprem bölgesi ve bu bilinmesine rağmen yapılan tedbirsizlikler bu felaketi böyle bir 

sonuca getirdi.  

 Belediyeler rant uğruna halkın canını hiçe saydı, Türkiye inşaat ülkesi değil, 

 Deprem bölgesine gittiğimizde ne yazık ki halkın yanında Devlet yetkililerini görmedik. 3.gün 

olmasına rağmen en kaz çalışmaları yok denecek kadar azdı. İnsanlar kendi çabalarıyla en kazı kaldırmaya 

çalışıyorlardı. Ölenleri kefensiz gömdüler, kimse açısını yaşayamadı. Felaket silisiği bitmez bitmedi. Halktan 

yana çok destek geldi.  

 Kızılay Devletin bir yardım kuruluşu değil, ticari şirket bunu gördük. İnsanlar bu kadar çadır 

beklerken çadırlığı da stoklayıp, sonrası bunları satmak ülkenin utanç tablosudur. 

 Pazarcık’ta HDP ve gönüllerden oluşan yardımların olduğu cem evine kayyum atandı. Bu gösteriyor 

ki yapamadıkları desteği halkın yapmasını da önüne engel koymak, ölümle baş başa bırakmaktı.  

 Bugün Cumhurbaşkanı halktan helallik istiyor, bu insanlar canını, en yakınını kaybetti, neyin 

helalliği, bilin ki bu halk hakkını helal etmeyecek. Dedi.         

  

 

G Ü N D E M;   

 

 

           Gündem maddesini oluşturan; Millet Bahçesine Büfe Konulması ile ilgili Başkanlığın 01.03.2023 

gün ve 49 sayılı yazısı ekinde gelen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 17.02.2023 gün ve 133 sayılı yazısı 

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

Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.  

    

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 02.03.2023 günü, Saat; 16.00’de   

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 
OTURUM SONU: 17.20 ’de  

 

 

 

       Emine YILDIRIM               Ünal ŞAHBAZOĞLU                   Bihter EŞELİOĞLU                                                

        Meclis Başkanı                                   Meclis Katibi                                   Meclis Katibi  

    Meclis 1.Başkanvekili                  
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T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

 

      TOPLANTI TARİHİ                      :02.03.2023 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT         :PERŞEMBE  16.00'da 

      KATILANLAR                                :37 

      KATILMAYANLAR                      :- 

      MAZERETLİ                      :-  

 

 Belediye Meclisinin 02 MART  2023  PERŞEMBE günü saat: 16.00’da olağan  olarak yapılan 

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

Mustafa ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan TOPÇU, Murat 

Ayhan BENLİCE, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal 

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

YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, Ruçhan İLVAN, İsmet YÜKSEL,  Cafer BOYRAZ, Zeki KURŞUN, Uğur 

SAYILKAN, Aydın BAŞ, Fevzi ALA, Muharrem BARAN, Elifnaz TOZKOPARAN, Turgut ÜSTÜN, 

Mehmet Bülent VATANSEVER, Suzan YİĞİT, Yılmaz BALLIOĞLU, Şükrü BAYAV, Recai MERCİMEK, 

Duran Hakan ŞAŞMAZ ve Zeynep ÇELİK’in katılımları ile  oturum başkan tarafından açıldı. 

 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 01.03.2023 günlü meclis tutanak özetinin yapılan 

oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.  

 

G Ü N D E M;   

 

 

           Gündem maddesini oluşturan;  2023  Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili Başkanlığın 02.03.2023 gün ve 50 

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

Hakları -Halkla İlişkiler - Bayındırlık İmar-Deprem ve Doğal Afetler-Kentsel Dönüşüm-Altyapı 

Hizmetleri-Mesken ve Gecekondu-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 

Komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne 

oybirliği ile karar verildi.  

 

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 03.03.2023 günü, Saat; 11.00’de   

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 
OTURUM SONU: 16.20 ’de  

 

 

 

       Emine YILDIRIM               Ünal ŞAHBAZOĞLU                   Bihter EŞELİOĞLU                                                

        Meclis Başkanı                                   Meclis Katibi                                   Meclis Katibi  

    Meclis 1.Başkanvekili                  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        
 

 
T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

 

      TOPLANTI TARİHİ                      :03.03.2023 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT         :CUMA  11.00'de 

      KATILANLAR                                :37 

      KATILMAYANLAR                      :- 

      MAZERETLİ                      :-  

 

 Belediye Meclisinin 03 MART  2023  CUMA günü saat: 11.00’de olağan  olarak yapılan 

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

Mustafa ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan TOPÇU, Murat 

Ayhan BENLİCE, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal 

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

YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, Ruçhan İLVAN, İsmet YÜKSEL,  Cafer BOYRAZ, Zeki KURŞUN, Uğur 

SAYILKAN, Aydın BAŞ, Fevzi ALA, Muharrem BARAN, Elifnaz TOZKOPARAN, Turgut ÜSTÜN, 

Mehmet Bülent VATANSEVER, Suzan YİĞİT, Yılmaz BALLIOĞLU, Şükrü BAYAV, Recai MERCİMEK, 

Duran Hakan ŞAŞMAZ ve Zeynep ÇELİK’in katılımları ile  oturum başkan tarafından açıldı. 

 

 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 02.03.2023 günlü meclis tutanak özetinin yapılan 

oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.  

 

G Ü N D E M;   

 

 

           Gündemin 1.maddesini oluşturan; Parka İsim Verilmesi(Anadolu Mah. Çukurova Caddesi ve 859 

Sokak kesişen noktada bulunan Dinlenme Alanına) ile ilgili Başkanlığın 03.03.2023 gün ve 52 sayılı yazısı 

ekinde gelen Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 24.02.2023 gün ve 36 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi 

yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-Deprem ve Doğal Afetler-Kentsel Dönüşüm-

Altyapı Hizmetleri-Mesken ve Gecekondu-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 

komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.  

 

 Gündemin 2.maddesini oluşturan; Parka İsim Verilmesi(Doğankent Cumhuriyet Mahallesi 5502 

sokakta bulunan parka) ile ilgili Başkanlığın 03.03.2023 gün ve 53 sayılı yazısı ekinde gelen Park ve 

Bahçeler Müdürlüğünün 24.02.2023 gün ve 34 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede 

incelenmek üzere Bayındırlık İmar- Plan Bütçe- Tarife-Kanunlar-Eğitim Kültür Spor-Çevre ve Sağlık-

İnsan Hakları  ile Halkla İlişkiler komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.  

 

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 06.03.2023 günü, Saat; 16.00’de   

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 
OTURUM SONU: 11.20 ’de  

 

 

 

       Emine YILDIRIM               Ünal ŞAHBAZOĞLU                      Suna ÖĞÜTCAN                                               

        Meclis Başkanı                                   Meclis Katibi                                   Meclis Katibi  

    Meclis 1.Başkanvekili                  
 

  

 
 

 



 

 

        
 
 

 

T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

 

      TOPLANTI TARİHİ                      :06.03.2023 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT         :PAZARTESİ  16.00'de 

      KATILANLAR                                :37 

      KATILMAYANLAR                      :- 

      MAZERETLİ                      :-  

 

 Belediye Meclisinin 06 MART  2023  PAZARTESİ günü saat: 16.00’de olağan  olarak yapılan 

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

Mustafa ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan TOPÇU, Murat 

Ayhan BENLİCE, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal 

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

YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, Ruçhan İLVAN, İsmet YÜKSEL,  Cafer BOYRAZ, Zeki KURŞUN, Uğur 

SAYILKAN, Aydın BAŞ, Fevzi ALA, Muharrem BARAN, Elifnaz TOZKOPARAN, Turgut ÜSTÜN, 

Mehmet Bülent VATANSEVER, Suzan YİĞİT, Yılmaz BALLIOĞLU, Şükrü BAYAV, Recai MERCİMEK, 

Duran Hakan ŞAŞMAZ ve Zeynep ÇELİK’in katılımları ile  oturum başkan tarafından açıldı. 

 

 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 03.03.2023 günlü meclis tutanak özetinin yapılan 

oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.  

 

Gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup Sözcüsü Özdemir GÖKDEMİR; Sayın Başkan, Sayın 

Meclis Üyesi arkadaşlarım AK Parti Grubu adına Berat Kandiliniz mübarek olsun. Dedi.  

 

CHP Meclis Üyesi Zeki KURŞUN; Sayın Başkan, Sayın Meclis üyesi arkadaşlarım, Pazar günü 

Bursaspor ile Amedspor maçında, Amedspor ısınmak için sahaya çıktığında tribünden yabancı maddeler 

atıldı. Daha sonra sahaya çıkan Bursaspor futbolcularla, Amedspor futbolcular arasında kavga çıktı.  

Amedspor’a yapılan çirkin saldırıları şiddetle kınıyorum. Dedi.  

 

G Ü N D E M;   

 

           Gündem maddesini oluşturan; Parka İsim Verilmesi ( Güzelevler Mahallesi 1934 sokakta bulunan  

parka) ile ilgili Başkanlığın 06.03.2023 gün ve 54 sayılı yazısı ekinde gelen Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 

24.02.2023 gün ve 35 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık 

İmar-Eğitim Kültür Spor ile Mesken ve Gecekondu komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.  

 

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 07.03.2023 günü, Saat; 16.00’de   

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 
OTURUM SONU: 16.15 ’de  

 

 

 

       Emine YILDIRIM               Ünal ŞAHBAZOĞLU                      Suna ÖĞÜTCAN                                               

        Meclis Başkanı                                   Meclis Katibi                                   Meclis Katibi  

    Meclis 1.Başkanvekili                  
 

  

 

 
 



 

 

        
 

T.C. 

YÜREĞİR BELEDİYE MECLİSİNE AİT 

TUTANAK ÖZETİ  

 

      TOPLANTI TARİHİ                      :07.03.2023 

      TOPLANTI GÜN VE SAAT         :SALI  16.00'de 

      KATILANLAR                                :37 

      KATILMAYANLAR                      :- 

      MAZERETLİ                      :-  

 

 Belediye Meclisinin 07 MART  2023  SALI günü saat: 16.00’de olağan  olarak yapılan toplantısında 

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

ÖZCAN, Özdemir GÖKDEMİR, Furkan BOZKURT, Ozan GÜLAÇTI, İhsan TOPÇU, Murat Ayhan 

BENLİCE, Selahittin KILIÇ, Tarık ÖZÜNAL, Metin UĞURLU, Bihter EŞELİOĞLU, Ünal 

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

YÜKSEKYAYLA, Asım GÜL, Ruçhan İLVAN, İsmet YÜKSEL,  Cafer BOYRAZ, Zeki KURŞUN, Uğur 

SAYILKAN, Aydın BAŞ, Fevzi ALA, Muharrem BARAN, Elifnaz TOZKOPARAN, Turgut ÜSTÜN, 

Mehmet Bülent VATANSEVER, Suzan YİĞİT, Yılmaz BALLIOĞLU, Şükrü BAYAV, Recai MERCİMEK, 

Duran Hakan ŞAŞMAZ ve Zeynep ÇELİK’in katılımları ile  oturum başkan tarafından açıldı. 

 

 Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 06.03.2023 günlü meclis tutanak özetinin yapılan 

oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.  

 

Gündeme geçilmeden önce AK Parti Grup Sözcüsü Özdemir GÖKDEMİR; Bugün gündeme 

2.madde olarak Millet Bahçesine Büfe Konulması ile ilgili Komisyon Raporunu teklif etti. Teklif oybirliği 

ile kabul edildi.   

 

G Ü N D E M;   

 

           Gündemin 1.maddesini oluşturan; Tamamlanmış Tesislerimize İsim verilmesi ile ilgili Başkanlığın 

07.03.2023 gün ve 56 sayılı yazısı ekinde gelen Tesisler Müdürlüğünün 24.02.2023 gün ve 79 sayılı yazısı 

okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-Eğitim Kültür Spor ile 

Mesken ve Gecekondu komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.  

 

 Gündemin 2.maddesini oluşturan; Millet Bahçesine Büfe Konulması ile ilgili Başkanlığın 

07.03.2023 gün ve 57 sayılı yazısı ekinde Plan Bütçe-Tarife ile Kanunlar Komisyonları raporu okundu, 

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

 

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından birleşim 03.04.2023 günü, Saat; 16.00’de   

toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi. 

 
OTURUM SONU: 16.15 ’de  

 

 

 

       Emine YILDIRIM               Ünal ŞAHBAZOĞLU                      Suna ÖĞÜTCAN                                               
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