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Abidin Kaymak’ın amcaoğlu Moritanya’nın yeni cumhurbaşkanı

Kozanspor Eski Kulüp Başkanlarından ve  Kozan’ın sevilen işadamlarından 
Abidin Kaymak’ın amcasının oğlu Muhammed Vild el- Gazvani, Moritan-
ya'nın yeni seçilen Cumhurbaşkanı.  Başkent Navakşot'ta kendisini destek-
leyenlere hitaben yaptığı konuşmada Gazvani, "Sizleri ve tüm Moritanya 

halkını tebrik ediyorum” dedi. 6’da

Gazeteci-Yazar Çetin Yiğenoğlu’nun Annesi vefat etti
Kozan’ın Eşraflarından, Ulusal 
Kurtuluş Kahramanı Hulusi Kur-
doğlu’nun son kızı, Merhum Ali 
Yiğenoğlu’nun Eşi, Gazeteci Yazar 
Çetin Yiğenoğlu, Kamil Yiğenoğlu, 
Merhum Plakçı Halil Yiğenoğlu ve 
Hatice Kaplan’ın Anneleri, Kozan-
lıların (Kurt’un kızı diye tanıdığı) 
Nezihe Yiğenoğlu (93), böbrek 
yetmezliğinden geçtiğimiz hafta 
Cumartesi günü vefat etti. 5’de

Kozan Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Kuruldu
Kozan Hayvanları ve Doğayı 
Koruma Derneği Nevra Ünlü 
başkanlığında kuruldu.  Derne-
ğin yönetim kurulu ise şu isim-
lerden oluştu; Son Fikir Gazetesi 
İmtiyaz Sahibi Yalçın Kara, Otağ 
TV Genel Yayın Yönetmeni Le-
vent Açıkgöz, Seda Abidder Öz-
güner, Sevdiye Çürük, Gökhan 
Söğüt, Deniz Hatice Karaduman 
ve Derya Kızıloluk Özcan. 4’de

Kozan AGD’den Mursi açıklaması
Anadolu Gençlik Derneği 
Kozan Temsilciliği tara-
fından Hoşkadem Camii 
önünde Cuma namazı son-
rasında 17 Haziran Pazar-
tesi günü Mısır’da çıkarıl-
dığı Mahkeme salonunda 
Şehit olan Muhammed 
Mursi için basın açıklaması 
yaptı.                 13’de

Dağlıoğlu Ailesinin acı günü
Merhum Hacı Ahmet Dağlı’nın Torunu ve yine Mer-
hum Vahit Dağlı’nın oğlu Mahir Dağlı vefat etti. 4’de

KOZAN’DA NEDEN CİĞERCİLER SOKAĞI YOK? – Cuma Ali Sarı’nın yazısı 11’de



02 25 Haziran Salı 2019SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Cumhuriyetin gücü...
Türkiye Bir Çadır Devleti Değildir!

İstanbul seçimleri göstermiştir ki Türkiye bir çadır devleti 
değildir. Bu yönüyle bu seçim sonucu iktidar partisinin de 
yararınadır. Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunun ve de-
mokrasi yolculuğunda, geriye gidişler yaşansa da, tecrübe-
sinin bir göstergesidir.
ATATÜRK’ÜN RUHU ÜZÜERİMİZDE DOLAŞIYOR
 Aynı zamanda Büyük Atatürk'ün ruhunun üzerimizde 
dolaştığının da bir ispatıdır. Sonucu itibarıyla İstanbul’da 
Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanması Cumhuriyet'in 
gücüdür.

BU SEÇİM AYNI ZAMANDA KILIÇDAROĞLU’NA 
ANKARA’DA YAPILAN ÇİRKİN SALDIRININ 

İSTANBUL’DA GÖRDÜĞÜ TEPKİNİN ADIDIR
Bir başka açıdan ise: Bu seçim CHP Lideri 
Kılıçdaroğlu'na Ankara'da yapılan provakatif 
saldırının İstanbul'da ve halkta gördüğü tepkinin 
de bir sonucudur.

 İSMET PAŞA'nın büyüklüğü bir kez daha anlaşıldı... 
Kurtuluş savaşının liderlerinden ve Lozan Kahramanı 2.adam İsmet İnö-
nü'ye Bakmayın popülistçe ve bilinçsizce yapılan saldırılara. 
14 Mayıs 1950'de DP iktidara gelirken o aynen şunları söyler: " halk bizi 
isterse yeniden İKTİDARA getirir" Öyle kolay değil lider olmak. İsmet 
Paşa Mevhibe hanımla evlendikten 3 gün sonra Yemen'e savaşa gitmiş bir 
askerdir...
Sonuçta: İstanbul seçimlerini İmamoğlu'nun kazanması Atatürk'ün 
mirasından destek alan CHP'nin Türk demokrasi hayatına ve ülkemize 
yeniden yaptığı katkı takdir edilmeli.
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YAĞMURLAR… RAHMETTEN AFETE !..
Kuran-ı Azimuşşan da rahmet olarak zikredilen yağmurlara ne oldu da afete 

dönüştü ?.. Yağmurlar rızıktır; hayattır; yeryüzünün tek su kaynağıdır…
 Kuran-ı Azimuşşan da rahmet olarak zikredilen yağmurlara ne oldu 
da afete dönüştü ?.. Yağmurlar rızıktır; hayattır; yeryüzünün tek su 
kaynağıdır…
Bulut, bulutların oluşması ve yağmurların yağması Cenab-ı Hakkın 
birer mucizeleridir. Olayların sebep-sonuçlarını düşünmeden bun-
lar Allahın hikmetleridir deyip geçiştirmek ne kadar sığ dindarlık-
sa, determinizmin bilimsellik gölgesine sığınarak hadiseleri kuru 
bir  ‘’doğa kanunu’’ yaftasıyla tanımlamak da o kadar cambazlıktır. 
Batı alemi uzun dogmatik uykusundan 15. Yüzyılda RÖNASANS 
ve REFORM’la uyanmış, 18. Yüzyılda AYDINLANMA ile de 
artık netice almaya başlamıştır. Onların hamlelerinin ana espirisi 
neydi? Soyut teolojik kavram ve konuları terk etmeleri somut ve 
kozmik olaylara dönmeleri sorunun cevabı olmuştur. Oysa Kuranı 
Kerim onlarca ayetinin yanı sıra MÜLK suresinde gözümüzü gök-
lere çevirmemizi ve ibretle incelememizi emretmiş ama kime ?.. 
Biz Müslümanların derin uykusunun en bariz misali olan: ‘’Benim 
oğlum bina okur döner döner gene okur’’ tekerlemesinin öznesi 
olan MULLA’ya değil… çünkü mollanın kozmoloji, matematik ve 
laboratuar derdi hiç olmamıştır. Halbuki Kuran satır başlarlarıyla bu 
konuları emretmiştir.
        Batı son iki yüzyıl içerisinde büyük keşif ve icatlar yapmıştır. 
Ulaşım vasıtalar, sinema, televizyon ve basın gibi… Bu aletlerin 
kendine özgü kültürleri de oluşmuştur. Batı; bencil, pragmatist fel-
sefesi ve yeni icatlarının da kültürüyle tüm dünyayı çekirge istilası 
gibi kuşatmıştır. Büyük kitlelerin açlık ve yokluk sorunu bir tarafa, 
insanlar bir takım modern aletlere sahip olmuşlar ama maneviyatla-
rını kaybetmişler; adeta ahlaken çölleşmişlerdir. Burada Müslüman-
ların gafleti sebebiyle sorumluluğu, batıdan daha az değildir.

       Bizim gibi doğu toplumlarında icat etmeden ve üretmeden 
modernleşme ve sekülerleşme çok derin başka bir dini, psiko-sos-
yolojik ve ekonomik sorunları da ortaya çıkarmıştır. Burada en ba-
riz mesele son çeyrek yüzyıl içerisinde dini kavramların içinin bo-
şaltılması şeklinde ortaya çıkan tezahürlerdir. Din anlayışımızdaki 
sığlığımız, hodbinliğimiz ve ayrıca batının küreselleştirdiği haz ve 
mideye hitap eden hayat tarzı öylesine etkiledi ki bizleri, her ne 
kadar bazılarımız batıya inat ahiret yaka gömlek giyse de batının 
egoizminden kendini kurtaramamıştır.
     İnsanlıktaki bu düşüş, kısır döngü tarzında ilanihaye sürmeyecek, 
bir yerde tıkanacaktı; tıkandı da!.. Dinli-dinsiz tüm insanlarda; hatta 
dindar oldukları zannedilen Müslüman kesimlerde dahi bir kusur 
vardır ki eşi benzeri tarihte görülmemiş gibi!... O da ALLAH’ın 
güç ve kudretini unutmak gibi bir gaflet!.. Hayır, Allah vardır ve her 
şeye kadirdir ve hakimdir…
       Kuranda Cenab-ı hak, çok sık şekilde, yaptığınız her şeyin 
bir bedeli olacaktır buyuruyor. Peygamber efendimizde : ‘’Genç-
ler asi olduklarında, şerler her tarafa yayıldığında, YAĞMUR-
LAR SEL olarak yağacaktır.’’ Buyurmuştur. Eğer bu gün o günse, 
bu durum bir eşiği işaret ediyor. Yani insanlık için tehlike çanları 
çalıyor demektir. Son on yıldan bu yana beş dakikada yağmur sel 
oluyor; yollar ırmaklara dönüşüyor ve koca tırları otobüsleri denize 
sürüklüyor!.. Duyduk, bildik şeyler değildi bunlar... Yoksa o günler 
mi geldi ne?.. İnsanoğlunun önünde iki yol var; ya samimi Salih 
Müslüman olacak ya da!.. 
                                              Şemsettin İnceler: Müftü-ü Esbak
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Kozan Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Kuruldu
Kozan Hayvanları ve 
Doğayı Koruma Derne-
ği Nevra Ünlü başkanlı-
ğında kuruldu.  Derne-
ğin yönetim kurulu ise 
şu isimlerden oluştu; 
Son Fikir Gazetesi İmti-
yaz Sahibi Yalçın Kara, 
Otağ TV Genel Ya-
yın Yönetmeni Levent 
Açıkgöz, Seda Abidder 
Özgüner, Sevdiye Çü-
rük, Gökhan Söğüt, De-
niz Hatice Karaduman 
ve Derya Kızıloluk 
Özcan.
Dernek Başkanı Nevra Ünlü “ Saygın ve güçlü yönetim kad-
romuzla, değerli üyelerimizle ve tüm hayvan sever dostları-
mızla bundan sonra Kozan’da çok şey değişecek. Çok güzel 
şeylere imza atacağız Allah'ın izniyle” dedi.

Dağlıoğlu Ailesinin acı günü
Aslen Karabucak-Faydalı’dan  Merhum 
Hacı Ahmet Dağlı’nın Torunu ve yine 
Merhum Vahit Dağlı’nın oğlu; 
Cemalettin, Celal, Hayrettin ve Nuri Dağ-
lıoğlu’nun kardeşleri Mahir 
Dağlı(50) geçtiğimiz Çarşamba günü ve-
fat etti.Genç yaşta aniden geçirdiği kalp 
kriziyle hayatını kaybeden Mahir Dağ-
lıoğlu’nun yakınları ve sevenleri çok 
üzüldüler. Dağlı ailesini bu acı günlerin-
de aile yakınları, arkadaşları, dostları ve 

sevenleri yalnız bırakmadılar. Merhum, kılınan cenaze namazının ardından Kozan Mezarlığına 
defnedildi.



0525 Haziran  Salı 2019 SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Kozan'da Mevsimlik Çiçek Dikimi Hızla Devam Ediyor

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaz mevsimi ile birlikte 
kendi serasında ürettiği mevsimlik çiçekleri park alanlarında dikimine 
devam ediyor.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Belediye Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü ekiplerince ilçe genelinde başlatılan mevsimlik bitki dikimi ça-
lışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.
Başkan Özgan, “Mevsime uygun olarak ilçe genelindeki parklarda bitki 

dikimini bir süre önce başlatmıştık. Daha güzel ve daha yeşil bir Ko-
zan için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda ilçe genelinde 
yeşillendirme çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle vatandaşlarımızın 
ortak kullanım alanları olan parklarımızda çim dikiminin yanı sıra Ho-
roz İbiği, Reyhan, Petunya, Kasımpatı ve Bodrum Papatyası türlerindeki 
çiçekleri toprakla buluşturuyoruz.” dedi.
Alparslan Türkeş Parkı'nda yapılan çiçek dikiminden dolayı parka din-
lenmeye gelen vatandaşlar, yapılan çalışmadan dolayı Belediye Başkanı 
Kazım Özgan'a teşekkür ettiler.

Gazeteci-Yazar Çetin Yiğenoğlu’nun Annesi vefat etti
Kozan’ın Eşraflarından, Ulu-
sal Kurtuluş Kahramanı Hu-
lusi Kurdoğlu’nun son kızı, 
Merhum Ali Yiğenoğlu’nun 
Eşi, Gazeteci Yazar Çetin 
Yiğenoğlu, Kamil Yiğenoğ-
lu, Merhum Plakçı Halil 
Yiğenoğlu ve Hatice Kap-
lan’ın Anneleri, Kozanlıların 
(Kurt’un kızı diye tanıdığı) 
Nezihe Yiğenoğlu (93), böb-
rek yetmezliğinden geçtiği-

miz hafta Cumar-
tesi günü vefat 
etti. 
Merhum Yiğe-
noğlu kılınan ce-
naze namazının 
ardından Kozan 
Asri Mezarlığı’na 
defnedildi. Yiğe-

noğlu ailesini bu acı günlerinde aile yakınları, arkadaşları, 
dostları ve sevenleri yalnız bırakmadılar.
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Şantiye Ekiplerinden Yağmur Sonrası Mesai
Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan'ın talimatları doğrultusunda 
çalışmalarına ara vermeksizin devam eden Belediye Yol Şantiye ekiple-
ri gerçekleşen yağış nedeniyle yollarda oluşan tahribata anında müdahale 
ederek tıkanan rögarlarda da çalışma gerçekleştirdiler. 
Yağışlar nedeniyle bozulan yollarda çalışma gerçekleştiren yol şantiye 
ekipleri bozulan yolların tamiratını da gerçekleştirdiler. Öte yandan bele-
diye ekipleri tarafından şehrin muhtelif noktalarında bulunan ve tıkanan 
rögarlarda da temizlik çalışması yapılarak açıldı.

Dağılcak’ın Yerli Palyaçosu…
Yaz aylarının vazge-
çilmez mesire yeri 
Dağılcak’ta çocukları 
neşelendiren ve onla-
ra balon hediye eden 
Yerli Palyaçomuz da 
var. Palyaço Dağıl-
cak’ı renklendiriyor, 
çocukları sevindiri-
yor. Minikler ise en 
çok balondan kılıç ve 
köpek yapılmasını is-

tiyorlar.Eğer istenirse Kozan ve çevresi yerli ve 
yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelir. Güzel 
yöremizin cazibesi yükselir. 

Abidin Kaymak’ın amcaoğlu Moritanya’nın yeni cumhurbaşkanı

Kozanspor Eski Kulüp Başkanlarından ve  
Kozan’ın sevilen, tanınmış eski ünlü 
 işadamlarından Abidin Kaymak’ın 
amcasının oğlu Muhammed Vild el- Gaz-
vani, Moritanya'nın yeni seçilen Cumhur-
başkanı.
 Başkent Navakşot'ta kendisini destekle-

yenlere hitaben yaptığı konuşmada Gazva-
ni, "Sizleri ve tüm Moritanya halkını teb-
rik ediyorum” dedi.
Gazvani'nin en yakın rakibi aktivist Bey-
ram Vild ed-Dah Abid ise yüzde 18,72 
ikinci sırada yer alırken, islami kanadın 
desteğini alan muhalefetin adayı eski Baş-
bakan Sidi Muhammed Vild Bubekir de 
yüzde 18,13 ile üçüncü sırada yer aldı..
Yaklaşık bir buçuk milyon kayıtlı 
seçmenin bulunduğu Afrika ülkesinde 
seçime katılım oranının yüzde 53 
olduğu belirtildi.
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Deliçay-Sırkıntı yolu perişan…

Yıllardır asfalt yüzü görmeyen 
Berber kolunun yolu yetkililerden 
ilgi bekliyor.
Yüzlerce köyü Kozan’a bağlayan 
Deliçay-Sırkıntı yolunun bir an 
önce yapılması bekleniyor.

Kozan Sanayi Esnafının Yol Çilesi bitmiyor!
Seçimlere yakın oy zamanı akla gelen Kozan 
Sanayi esnafı kışı perişan geçirdi. 
Sanayiye yapılmak üzere gelen araçlar tam 
sanayiden çıkarken, yol bozukluğundan 
yeniden arızalanmaya başladı. 

Kozan Belediyesi Ekmek Fabrikasında Tadilat Çalışması
Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan’ın talimatları doğrultu-
sunda Kozan Belediyesi Ekmek Fabrikası’nda tadilat, bakım onarım ve 
yenileme çalışmaları başlatıldı. 
Belediye ekipleri tarafından ekmek fabrikasında bulunan tüm maki-
nelerin bakım onarım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra, ocakların 
baca temizliği de yapıldı.Fırının giriş bölümüne ise demir korkuluk 
yapılarak dışarıdan pişen ve soğuması için bekletilen hazır ekmeklere 
çıplak elle müdahalenin engellendiği öğrenildi. Belediye ekmek fırı-
nında bulunan eski ve kirli kasalar yenileri ile değiştirilirken, kirli kasa 
yıkama havuzunun da yapıldığı kaydedildi. Öte yandan tadilat çalışma-
ları kapsamında belediye ekmek fabrikası yeniden komple boyanırken 
fırının elektrik tesisatında da yenileme çalışmalarının yapıldığı öğrenil-
di. Haşerelerin fırına girişini önlemek amacı ile fırının giriş ve çıkış-
larındaki tüm kapı ve pencereler yenilenerek sineklik ilave edileceği 
öğrenildi.
Kozan Belediyesi Ekmek Fabrikasında yapılan tadilat çalışmalarını 
gören vatandaşlar ise Başkan Mimar Kazım Özgan ve personellerine 
yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. 
Vatandaşların günlük sofrasına giren ekmeğin daha hijyenik bir ortam-
da hazırlanması için ellerinden gelen çaba ve gayreti gösterdiklerini 

belirten Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan; “Kozan Bele-
diyesi olarak vatandaşlarımızın sofrasına günlük sunduğumuz ekmek-
lerin daha hijyenik bir ortamda üretilmesi ve vatandaşlarımızın sof-
rasına ulaşması için belediyemiz ekmek fabrikasında temizlik, bakım 
onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Hemşerilerimizin sağlığı bizim için 
her şeyden önce gelir. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalar daha mutlu 
bir Kozan halkı için, daha güzel bir Kozan içindir. Kozan Belediyesi 
olarak hizmetlerimize devam ediyoruz.” dedi.
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Mahalli
seçimlere

96
gün kaldı

HARAM’I HELAL’İ İNCELEDE BAK:
YA AHMAK DİYORLAR, YADA AVANAK...
HARAM DOLU HARAM, TENCERE
TABAK...!

(Eski MENZİL-Yerel Gazetecilikte 31. Yıl)

NÖBETÇİ
ECZANELER

3. Sayfada

DOĞRUYA DOĞRU
Ne Kozan’da 

Ne Türkiye’de işsizlik yok
Kemal BİRİN’in yazısı 2. Sayfada

Hürses’e, Hodri 
Meydan’a, Son
Söz’e abone ol,

abone bul.
Reklamın 
ücretsiz

yayınlansın...
Tel: 

0 544 517 09 72
HALKA HİZMET 

HAKKA 
HİZMETTİR...

Şu ezanlar ki, şahadetleri
dinin temeli, ebedi yurdu-
mun üstünde inlemeli...
Sahipsiz vatanın batması
haktır... Sen sahip çıkarsan
bu vatan batmayacaktır... 
Bayrakları bayrak yapan
üstündeki kandır, toprak
eğer uğrunda ölen varsa
vatandır... 
Bastığın yerleri toprak diye-
rek geçme tanı,
Düşün altında binlerce
kefensiz yatanı...

Kozan Özel Yıldız Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde neler oluyor ?

Kozan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren özel Yıldız Teknik Anadolu Lisesi’nde neler oluyor.?
Bu Özel okulun vermiş olduğu hizmetlerden öğrenciler, öğretmenler, veliler, çalışanlar memnun mu? Öğrencil-

er, veliler çalışanlar ve öğretmenler şikayetlerini gazetemize bildirebilirler.
Kozan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile sorun yaşıyorlar mı?
Mahkeme aşamasına geldikleri iddia ediliyor...
DOĞRU MU?
Yerel gazetelere verdikleri ilan bedellerini en geç 30 Kasım’da öderiz demelerine rağmen bugün 18 Aralık

henüz ödemedikleri iddia ediliyor...
Borçlarından dolayı Kozan Organize Sanayi Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde  elektriklerinin kesildiği

söyleniyor..
DOĞRU MU?
Yetkililer bu konuya el atana kadar yazmaya devam edeceğiz...

Vatan
Partisi

Kozan’da
çok sevilen

birisini
Belediye
Başkan

adayı
çıkartabilir...

Başta Kozan Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Adana Valisi, etkilileri ve yetkilileri göreve çağırıyoruz.

Öztürk 5 yılda kalıcı eserlere imza attık
Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk göreve

geldikleri 30 Mart 2014'ten itibaren halka
hizmet düsturuyla işe koyulduklarını ve Kozan için
neler yapabiliriz önce bunun muhasebesini yaptık-
larını belirtti. 7. Sayfada

Başkan Sözlü ile yılların ihmal edilmişliği beş yılda giderildi
Beş yıl önce-

sine kadar eşek
sırtında su
götürülen
köylere su ve yol
götüren,
yaşayan köylerin
arttığı bir Adana
arzusu ile mil-
liyetçi ve üretken
belediyeciliğin en
güzel örneğini
sergileyen Adana
Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hüseyin Sözlü,
ihmal edilmişlik-
leri gidermeye
var gücüyle
devam ediyor.

16. Sayfada

Başkan Zeydan Karalar’ı
30 bin Adanalı karşıladı

11’DE

“Bizler sizinle
birlikte varız”

Sarıçam Belediye Başkanı
Bilal Uludağ, her fırsatta
Sarıçamlılarla birlikte olmaya
devam veriyor.  14’DE

Çalışanlarından da Büyükşehiri
kazanmak için çalışma sözü aldı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin
4’DE

"Sarıkamış
Harekatı 

En hüzünlü
sayfadır"

Milliyetçi Hareket
Partisi  (MHP)
Adana İl Başkanı
Bünyamin Avcı,
Sarıkamış
Harekatının 104.
yıl dönümü
münasebetiyle bir
mesaj yayımladı. 

5. Sayfada
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GÖZDEGÖZDE
BETONBETON
Tel: 0 322 516 44 77

0 322 515 80 55

0 328 826 81 07
0 530 565 23 34

Trayler/Dorse İmalatı

www.candikliali.com.tr

Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki
Adnan Menderes Sahil Yolu’nu peyzaj
sanatlarıyla bütünleştiren Adana
Büyükşehir Belediyesi, güzergah
üzerinde bulunan binaların duvarlarını
da üç boyutlu resimlerle renklendirm-
eye başladı. Kent estetiğine uygun
sıra dışı çalışmalara imza atan peyzaj
mimarları, Beyaz Saray Tesisleri
bitişiğindeki kiremit çatılı binanın göle
bakan cephesindeki duvarda üç boyut-
lu bahçeli ev tablosu oluşturdu. 

Gündüzü başka, gecesi bir başka
güzel hale gelen Adnan Menderes
Sahil Yolu’nda kent estetiğine uygun
düzenlemelerini sürdüren Adana
Büyükşehir Belediyesi, faytonlu
kavşak civarındaki yapay şelale çalış-
masının ardından güzergah boyunca
duvarları üç boyutlu resimlerle süsle-
mek için harekete geçti. Başkan
Hüseyin Sözlü’nün vizyon projeleri

arasında ilk sıralarda yer alan Adnan
Menderes Sahil Yolu’nun prestijini
yükseltmek için mesaisini sürdüren
Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve
Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri,
Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki dikey
bahçe çalışmalarına resim sanatını da
dahil etti.

Deneyimli peyzaj mimarlarının
gözetiminde sıra dışı çalışmalar
yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri,
Adnan Menderes Sahil Yolu girişinde
Beyaz Saray Tesisleri’nin bitişiğindeki
kiremit çatılı binanın duvarını üç
boyutlu resim tuvali olarak kullandı.
Yağlı boya ile bahçeli ev tasvir eden
dekoratif peyzaj görevlileri, ahşap,
plastik, metal ve seramik malzemeler-
den yararlanarak resme gerçeklik
kazandırdı.

Adnan Menderes Sahil Yolu’nda

spor yapan, yürüyüşe çıkan ve piknik
keyfi yaşayan vatandaşlar üç boyutlu
resim çalışmasını ilgiyle izledi.
Adanalılar, sahil yolunun yanı sıra
parkları, meydanları, bulvarları, köprü-

leri ve altgeçitleri peyzaj sanatlarıyla
renklendiren Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye
hizmetlerinden dolayı teşekkür edip,
benzer çalışmaların devamını diledi.

Peyzaj sanatlarını sıra dışı tasarımlarla zenginleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Sahil
Yolu’ndaki binaların duvarlarını üç boyutlu resimlerle donatıyor. 

Sahil yolu üç boyutlu resimlerle renkleniyor

16_1  09/12/18  13:08  Page 1

ARIF DAĞLI DEMOKRAT PARTI’NIN 
KOZAN BELEDIYE BAŞKAN ADAYI MI?Öztürk yeniden aday

Gazetemiz üç ay önce Öz-
türk’ün İyi Parti’den aday olaca-
ğını yazmıştı ve Musa Öztürk İyi 
Parti’nin Kozan Belediye Başkan 
Adayı oldu. Doğru söyleyeni 
dokuz köyden kovarmış... Biz 
doğru bildiklerimizi yazmaya 
devam edeceğiz. 2014 seçimle-
rinde her Firavun’un bir Musa’sı 
var diyerek AK Partili mimarlar 
mimarı (Şimdi Saadet Parti-
si’nin adayı) Baş mimar  Kazım 
Özgan’ın karşısında MHP’den 
38.000 oyla belediye başkanı 
seçilen Öztürk 31 Mart’ta acaba 
oylarını koruyacak mı? artıracak 
mı? Bekleyelim görelim Mevlam 
neyler.

İş adamı AK PArti 
Kozan Beledi-

ye Başkan Aday 
adaylarından Hilmi 

Baysal “Kozan’da ve 
Adana’da Cumhur 

İttifakı’nın adaylarını 
destekliyorum.”

16 7 Haziran 2019 Cuma

Kadın üreticilere ziyaret
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kadın girişimciler 

tarafından sürdürülen “akvaryum balığı üretim” 
çalışmalarını inceledi. Tarım ve Orman İl Müdürlü-
ğü’nce desteklenen üretim tesislerine Vali Demirtaş’ın 
eşi Beyhan Demirtaş da katıldı.

Projede yer alan kadın girişimcilerden, akvaryum 
balığı  üretim çalışmaları hakkında bilgi alan Vali 
Demirtaş, kadınların bu tür projelere yönelik ilgilerinin 
hem ekonomiye hem de aile bütçesine katkı sağlaması 
açısından hayli önemli ve yararlı olduğunu dile getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin’in 
Demirtaş’a verdiği bilgilerde proje kapsamında evleri 
uygun olan 10 kadının belirlendiğini ve bu kişilere 
Türkiye İş Kurumu aracılığıyla “Akvaryum Balığı Yetiş-
tirme” konusunda eğitim verildiğini belirtti.

Tekin’e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eden De-
mirtaş inceleme ziyaretinde kadın girişimcileri tebrik 
etti ve başarılar diledi.
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Park Cafe 
Adres: Şevkiye Mh. Atatürk Parkı İçi
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Zeydan Karalar, “Gastronomide dünya çapındayız”

Adana, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri 
başvurusuna hazırlanıyor. Adana, dünya genelinde 26, Tür-
kiye’den de 2 kentin kabul edildiği UNESCO gastronomi 
listesine girmek için 30 Haziran 2019’da başvuru gerçekleş-
tirecek.
 
2019 yılı UNESCO Gastronomi Şehri başvuruları için Adana 
Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nce ya-
pılacak girişimin adaylık bilgilendirme toplantısı gerçekleş-
tirildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 
Başkanlığı’nda yapılan toplantıya Çukurova Otelciler Birliği 
Başkanı Tayyar Zaimoğlu, Uluslararası Strateji ve Gastro-
nomi Uzmanı Ömer Faruk Çelebi, Gastronomi Araştırmacısı 
Veyis  Durdu, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Lütfi Altınsı, Adana Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcı-
sı Barış Topal ile Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan 

Belediyesi’nden ilgili bürokratlar katıldı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN 26 KENT 
KABUL EDİLDİ

Yaratıcı Şehirler Ağı (Creative Cities Network), 2004 yılın-
da UNESCO Yürütme Kurulunun 170. toplantısında alınan 
karar doğrultusunda dünyanın farklı ülkelerinden 116 şeh-
rin katılımıyla kurulmuş olup; gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerin şehirlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkın-
malarına katkı sağlamayı hedefleyen söz konusu ağa üye 
olan şehirler, yerel yaratıcılık, tanıtım ve görünürlüklerini 
artırmayı hedeflemekte, UNESCO’nun kültürel çeşitliliğin 
desteklenmesi doğrultusundaki görüşlerini paylaşmaktadır.
Programa katılım, "zanaat ve halk sanatları", "tasarım", "si-
nema", "gastronomi", "edebiyat", "müzik" ve "görsel sanat-
lar" alanında gerçekleştiriliyor.
Şu ana kadar UNESCO gastronomi listesine dünyanın dört 
bir yanından sadece 26 kent kabul edilmiştir. Ülkemizden de 
Gaziantep ve Hatay illerimiz bu listeye dahil edilmiştir.

GASTRONOMİDE DÜNYA ÇAPINDAYIZ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Kara-
lar, “Adana gibi gastronomi alanında dünya çapında 
olan, bu konudaki zenginliği çok iyi bilinen bir şehrin 
UNESCO tarafından tescillenmesi için çalışmala-
ra başladık ve 30 Haziran 2019’a kadar dosyamızı 
hazırlayarak UNESCO’ya sunacağız. Bu konu Ada-
na’nın tamamını ilgilendirdiği için; kurumlar arası 
işbirliğine çok önem veriyoruz. O açıdan Adana’da 
gastronomi alanında çalışan tüm kurumların projemi-
ze destek vermesini arzu ediyoruz.  Zaten bu toplantı-
da, söz konusu iş birliğinin ve birlikteliğin ilk adımı-
nı görmekten büyük memnuniyet duyduk” dedi.
 Adana Büyükşehir Belediyesi başvuru sahibi ola-
rak 30 Haziran 2019’a kadar dosyasını hazırlayarak 
UNESCO 2019 Gastronomi Şehri olma başvurusunu 
gerçekleştirecek.
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KOZAN’DA NEDEN CİĞERCİLER SOKAĞI YOK?

Kozan bir sanayi kenti yapılabilir...
Kozan bir tarım kenti yapılabilir...
Kozan bir turizm kenti yapılabilir...
Benim gördüğüm; Kazım Özgan'ın Belediye 
Başkanlığı yaptığı 2004-2014 arası ve şuanki 
kent anlayışında Kozan'ı bir turizm şehri yap-
ma hayali var. 
Kozan Kalesi, Dağılcak ve Baraj çevresinde 
yapılan çalışmalar, hem Kozanlılara kafa din-
leyebilecekleri daha nezih ortamlar sunmak 

hem de yerli ve yabancı turist çekmek olarak 
değerlendirilebilir. Ünlü isimlerin Kozan'a davet 
edilmesi, ulusal çapta yayın yapan televizyon 
programlarına Kozan'da çekimler yaptırılması 
da aynı şekilde görülebilir. Buna ilave olarak, 
Başkan Özgan ve ekibi birkaç gün önce Ana-
varza Kalesi'ne UÇAN BALON PROJESİ için 
Nevşehir'de balon kiralama işi yapan firmalarla 
görüştü ve incelemelerde bulundu...
Bunları bir kenara yazalım...

KOZAN’DA NEDEN CİĞERCİLER SOKA-
ĞI YOK?
Kozan deyince akla ilk gelen yemeklerden biri 
ciğerdir. Kozan usulü ciğer! Google'a 'Kozan Ci-
ğeri' yazıp arama tuşuna bastığınızda ilçemizde 
faaliyet gösteren birçok ciğercinin reklamı çıkı-
yor karşınıza. Yapılan yorumlara bakıyorsunuz; 
'ben hiç ciğer yememiştim ama Kozan'da yedik-
ten sonra bir daha ciğeri bırakamadım', ‘Kozan 
ciğeri candır’ tarzı yorumlarla karşılaşıyorsunuz. 
Toros Dağlarının kekikleriyle beslenen, soğuk 
sularından içen keçilerin, koyunların elbette 

ciğeri daha lezzetli olacaktır. Ciğer deyip geçme-
yelim. Kozan’nın marka değeri içinde önemli 
bir yer verilebilir ciğere... Sadece ciğercilerin 
faaliyet gösterebileceği bir CİĞERCİLER 
SOKAĞI organize edilmeli. Bunu belediye 
yapmalı. Daha sempatik ve hijyenik olacak 
şekilde, belli standartların getirildiği bir so-
kak olabilir. Bunun reklamı da yapılırsa hem 
Kozan’a değer katacaktır hem de esnafımız 
daha iyi iş yapacaktır.

Bu yazıyı yazmadan önce Kozan’ın 30-40 yıllık 
ciğercileriyle konuştum ve Kozan ciğerinin 
farkını sordum...

Kozan’nın en eski ciğer kebapçılarından 1962 
yılında kurulan Ciğerci Ali Lokantası’na 

gittim. Tabi Ciğerci Ali amcamız geçen yıl vefat 
etmiş. Allah rahmet eylesin. Lokantayı, 40 yıldan 
fazla babasının yanında çalışan Mahir Tok işle-
tiyor.  Mahir bey Kozan ciğerini şöyle değerlen-
diriyor; “ Ben babamın yanında yetiştim. Yaşım 
55... 13 yaşımdan beri babamın yanındaydım. 
Biz küçükbaş ciğeri kullanırız. Koyun keçi ciğeri 
bulamadığımız taktirde dana ciğeri kullanıyoruz. 
Ciğerde keçinin iç yağı kullanılır. En iyi lezzeti 
bu şekilde alabilirsiniz. Ciğerin yanında mayda-
noz soğan karışımlı söğüş gelir. Özünde böyledir. 
Eskiden sadece soğan salatası gelirdi. Sonradan 
domates salatası da koymaya başladık.”

“CİĞERE TUZ DAHİ ATMIYORUZ”   
Eski Belediye Hali içinde 1986’dan bu yana 
faaliyet gösteren Ölmezler Ocakbaşı’nın Sahibi 
Ufuk Ölmez, ciğerde Kozan’ın farklı bir noktada 
olduğunu belirtti. Ölmez; “Bizim buranın sala-
ta farkı ciğerini aldığımız küçükbaşın yetişme 
tarzından dolayı bizim ciğerimiz daha farklı. 
Bazı farklı illerde ciğere toz biber atıyorlar, sıvı 
yağ döküyorlar, daha iyi pişsin diye ama bizim 
Kozan’da tuz dahi atmıyoruz . Birinci sınıf ciğer 
keçide olur şayet o yoksa ikinci sınıf ise tosun 
ciğeridir. Koyun ciğeri üçüncü sınıftır benim bil-
diğim. 1983 yılından bu yana kasaplık da yaptım 

yani bu işin içindeyim. Ciğerde iç yağı daha güzel 
olur ama vatandaş kuyruk yağı istiyor. Doktorlar 
bir zamanlar kuyruk yağı yemeyin diyorlardı ama 
90 derece dönüş yaptılar kuyruk yağı yiyin, ciğer 
yiyin demeye başladılar. Eskiden ciğerin yanında 
sadece soğan salatası olurdu. Marul salatası filan 
bilinmezdi. Kışın turp söğüş olurdu mesela... 
Limon olmazdı turunç olurdu. Şalgamın içine 
Turunç’u sıkın lezzeti görürsünüz” dedi.

“CİĞER MANGAL BAŞINDA YENİR”
Kırk yıldır ciğer kebap severlere hizmet veren Bağ-
rıyanık Ciğer  Kebap’ta ustamız İbrahim Ka-
raoğlan Kozan ciğerini; “Burası 40 yıldır hizmet 
vermekte. Kozan ciğerinin farkı yaylada da yetişen 
hayvanların ciğeri olması. Fark burada yani. En 
çok kuzu ciğeri tercih ediliyor. Yoksa Adana’da da 
ciğer var ama Adana’dan buraya ciğer yemeye ge-
liyor müşterilerimiz. Burada ki lezzeti başka yerde 
bulamıyorlar. Toros dağlarında, Bakır dağlarında 
yayılan hayvanların ciğerinin olması farklı yapıyor 
Kozan ciğerini. Ciğerde kuyruk yağı kullanıyoruz. 
İç yağı tercih etmiyoruz biz. Biz ciğere İsot atma-
yız mesela. Ciğerin yanında sumaklı soğan maydo-
noz salatsı vardı eskiden. Şimdi yine soğan sala-
tasının yanında marul domates salatası sivri biber 
şeklinde sunum yapıyoruz” şeklinde değerlendirdi. 
İbrahim bey Kozan’da bir ‘Ciğerciler Sokağı’ 
olmalı mı? şeklindeki sorumuza ise; “Çok iyi olur. 
Madem Kozan’da ciğer bir numaralı yemeklerin 
başında geliyor, CİĞERCİLER SOKAĞI olması 
gayet uygun olur. Ciğer mangal başında yenir. O 
da Kozan’da yenir” dedi. 
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Manav Ali PAŞA

ANDIL’IN GÜNLÜK TAZE MEYVELERİ-SEBZELERİ  BULUNUR

Kozanlının Ailenizin manavı

TLF:0536 676 42 77

ve

Kozan Belediyesi Sosyal Tesisleri yeniden vatandaşların uğrak yeri haline geliyor
Göreve gelir gelmez 
ilk talimatı belediye 
bünyesinde işleti-
len sosyal tesislerin 
yeniden canlandırıl-
ması, tarihi ve doğal 
mekanların yeniden 
eski halini alması 
için ekiplerine ta-
limat veren Kozan 
Belediye Başkanı 
Mimar Kazım Öz-
gan'ın talimatları 
doğrultusunda bele-

diye bünyesinde işletilen sosyal tesislerde tadilat ve yenileme çalışmala-
rının ardından vatandaşlar bu tesislere yoğun ilgi göstermeye başladılar.

Gerek Kozan merkez gerek ise şehir dışından gelen vatandaşların uğrak 
mekanı haline gelen Sodes Düşler Alemi, Dağılcak Piknik Alanı, Sodes 
ve Dağılcak arası yürüyüş yolu, Kozan Barajı, Kozan Kalesi ve Manastır 
Piknik alanı gibi belediye bünyesinde işletilen sosyal tesislerin bulundu-
ğu alanlara ilgi ve alaka giderek artarken son olarak Kozan Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü personelleri ve Şehit Mehmet Oflaz Yatılı İlköğre-
tim Bölge Okulu personelleri bu mekanlara gezi düzenlediler.

Tesisleri gezip piknik yapan grup sosyal tesislerin bulunduğu mekan-

larda da fotoğraf çekilmeyi ihmal etmediler. Eğitim camiasından oluşan 
grup daha sonra Sodes Düşler Alemi ve Dağılcak arasında  yeniden açı-
lan yürüyüş yolunda da yürüyüş yapmayı ihmal etmediler. Kozan Bara-
jının etrafında serinleme imkanı da bulan ekipler günün tamamını sosyal 
tesislerde geçirdiler.

Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Şehit Mehmet Oflaz Yibo 
personellerinin belediye bünyesinde işletilen ve yapılan hizmetlerle ye-
niden canlandırılan sosyal tesislerde verimli bir gün geçirdikleri öğre-
nildi. 
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 Kozan AGD’den Mursi açıklaması

Anadolu Gençlik Derneği Kozan Temsilciliği tarafından Hoş-
kadem Camii önünde Cuma namazı sonrasında 17 Haziran 
Pazartesi günü Mısır’da çıkarıldığı Mahkeme salonunda Şehit 
olan Muhammed Mursi için basın açıklaması yaptı.
AGD Kozan Temsilcisi Ahmet Sönmez “Mısır’da 25 Ocak 
2012 tarihinde yapılan seçimlerde halkın oylarıyla iktidara ge-
len İhvan-ı Müslüm’ün desteklediği Muhammed Mursi’yi 3 
Temmuz 2013’de yapılan darbeyle görevden uzaklaştırdılar. % 
52 ile cumhurbaşkanı seçilen Şehit Muhammed Mursi sözde 
mahkemeye çıkarıldığı anda, mahkeme salonunda şehit oldu. 
Bu haksız ve hukuksuz sözde mahkemenin yargılama ve ceza 

vermesini kabul etmiyoruz.
Bizler şimdi basın açıklamaları, gıyabi cenaze namazları, çe-
şitli cılız kınamalar, ufak tefek protestolar yapıyoruz. Bunların 
dışında bu olayları önleyebilecek adımların atılmasını talep edi-
yoruz.
Şehadetin Mübarek olsun büyük lider… Şahidiz sen direndin, 
boyun eğmedin, liderin Şehit Hasan El Benna gibi izzeti 
kuşanıp gittin. Şahadetini Mevla’m kabul eylesin. 
Muhammed Mursi bir şehittir, Allah katında mazlumdur, O 
rahmet ve mağfiret iledir. Ona edilecek dualar ve rahmet 
dilekleri ancak Müslümanların kendilerinin uyanışına neden 
olmalı” şeklinde konuştu.

Lise Arkadaşlarından Başkan Özgan'a Ziyaret

Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım 
Özgan'ı 1982 yılında mezun olduğu Kozan 
Endüstri Meslek Lisesi'nden sınıf arkadaşları 
makamında ziyaret ettiler. Lise arkadaşları 
Başkan Özgan'a yeni görevinde başarılar 
dileyerek Kozan üzerine bir dizi sohbette de 
bulunarak geçmişi de yad ettiler.
37 yıl önce Kozan Endüstri Meslek Lisesi'n-
den mezun olan ve bugün Türkiye'nin farklı 
şehirlerinde ikamet eden ve çeşitli meslek 
dallarında görev alan  Kozan Belediye Baş-

kanı Mimar Kazım Özgan'ın sınıf arkadaşları 
Başkan Özgan'ı makamında ziyaret ettiler.
Daha önce on yıl boyunca memleketleri 
Kozan'a  önemli hizmetler kazandıran Mimar 
Kazım Özgan'ın yeni dönemde de önemli 
proje ve hizmetlere de imza atacağından 
emin olduklarını kaydeden Başkan Özgan'ın 
sınıf arkadaşları Özgan'a yeni görevinde 
başarılar dilediler.
Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Öz-
gan ve sınıf arkadaşlarından oluşan 45 kişilik 
grup daha sonra İskele Kafe tesisini gezerek 
Kozan Barajı üzerinde  serin sularında Derin 
Sis Teknesi'nde tur yapma imkanı buldular. 
Başkan Özgan ve beraberindeki heyet daha 
sonra Dağılcak Sosyal Tesisleri'nde öğle ye-
meğinin ardından Kozan Kalesini de ziyaret 
ettiler. Kozan Belediyesi bünyesinde işletilen 
tesisleri gezen Başkan Özgan'ın lise arkadaş-
ları tesisler hakkında Başkan Mimar Kazım 
Özgan'dan bilgi aldılar.

Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım 
Özgan ise otuz yedi yıl önce aynı sırada 
oturdukları arkadaşlarıyla bir arada olmaktan 
memnuniyet duyduğunu belirterek bugün 
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan arka-
daşlarının Kozan'ın Türkiye genelinde tarihi 
ve turistik mekanları ile tanıtımı noktasında 
destek istedi. Başkan Özgan'ın arkadaşları 
ise gittikleri şehirlerde mutlaka arkadaş ve 
dostlarını giderek değişen ve gelişen 
Kozan'a getireceklerini ifade ettiler. 
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Soner Yalçın’ın Saklı 
Seçilmişler Kitabı’ndan Alıntı Ambardaki “fare”

Okuyacakları-
nızı yüreğiniz kal-
dırmaz! ABD-AB 
bize endüstriyel 
ürünlerini satsın 
diye neler yapmadı 
ki… Örneğin mer-
cimek…

Anavatanı Ana-
dolu olan mercimeğimizi AKP eliyle yok etti-
ler. 1990 yılı dikkate alındığında 846 bin ton 
mercimek üretimi ile dünya ihracatının % 
47’sini karşılayarak ilk sırada yer alan Türkiye, 
bugün ithal mercimek almak zorunda bırakıl-
dı!

Sebebi belli… 1990’lı yılların başında 5.37 
milyon dönüm alanda kırmızı mercimek ta-
rımı yapılırken, 2014 yılı sonunda bu rakam 
yaklaşık %60 azalarak 2,3 milyon dekara düş-
tü!

Kavılca buğdayımızın hikâyesine benzer 
kırmızı mercimeğin başına geldi: 

Kanada 1970’li yıllarda Türkiye’den gö-
türdüğü kırmızı mercimeği soğuk iklime da-
yanıklı hale getirmek için genleriyle oynadı. 
Böylece dünyanın en büyük ihracatçısı oldu. 

Bugün yıllık ortalama 300 bin ton merci-
meğin önemli miktarını Kanada’dan alıyoruz! 
Bu ülkenin Saskatchewan bölgesi dünya mer-
cimek ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor.

Yazlık ve kışlık ekilen bizim kırmızı merci-
meğin yetiştiği Güneydoğu boynu bükük du-
ruyor! Terörle boğuşuyor!

Sadece mercimek değil…
Ülkemizde kişi başına yıllık ortalama 3-4 

kilo fasulye, 4-5 kilo mercimek ve 5-6 kilo no-
hut tüketildiği dikkate alındığında, yemeklik 
tane baklagillerin ülkemiz insanları açısından 
önemi büyük.

1990’lı yıllarda 2 milyon 13 bin tonu aşkın 
bakliyat üretimi gerçekleştirirdik.

2015 yılına geldiğimizde üretim 1 milyon 
79 bin tona düştü.

Son 25 yılda baklagillerin ekildiği alanlar-
da %66, üretim miktarında ise %47 gerileme 
yaşandı.

Aynı dönemde…
Dünyada baklagiller ekim alanı 61 milyon 

hektardan 82 milyon hektara; baklagiller üre-
timi 40 milyon tondan 70 milyon tona çıktı. 

( Üretimin % 75’inin ABD-AB gibi gelişmiş 
ülkelerde olmasının ve fiyatlarını sürekli artır-
malarının sebebi belli değil mi?)

İşte nohut…
1990 yılında 860 bin ton nohut üretimi ile 

dünya ihracatının %62’sini karşılayarak ilk 
sırada yer alan Türkiye, bugün yarısını ürete-
miyor! 2016 yılında Türkiye, %19.3 gümrük 
vergisine rağmen 30 bin 446 ton nohut ithal 
ederken, gümrük vergisinin 1 Temmuz 2017 
itibariyle sıfırlanmasının amacını sizin yoru-
munuza bırakıyorum…

 İşte kuru fasulye…
Yılda 50 bin ton kuru fasulye ithal ediyoruz 

artık. 1990 yılında kuru fasulye dikilen arazi 
171 bin hektar idi. Bu rakam bugün 70 bin 
hektara kadar düştü!

Bu tarım politikaları sonucu son 25 yılda 
ekim alanları, yeşil mercimekte %94, kırmızı 
mercimekte %67, nohutta %60, kuru fasulyede 
%47 daraldı.

Türkiye, 1980 yılında 7 bin 600 ton kuru 
fasulye, 88 bin 500 ton nohut ve 102 bin ton 
mercimek ihraç edip bu üç üründe bir gram 
ithalat yapmamıştı. Nerden nereye…

AKP’nin “tarım devrimi” yalanı
Küresel tarım şirketleri GDO’lu ürünleri 

yediriyor bizlere.
Küresel tarım şirketleri endüstriyel gıdaları 

dayatıyor bizlere.
AKP “ tarım devrimi yaptık” diyor. “ An-

tik Yunan’ın tavrını örnek aldık” dese daha iyi! 
Antik Yunan’da mercimek-nohut gibi baklagil-
lerin yenmesi caiz değildi. Ruhun, insan göv-
desi içerisinde bulunduğuna inanıyorlardı. Bu 
gıdaların gaz yaparak ruhun uçmasına sebep 
olduğu düşünülüyordu!

Şaka yapmayayım da ne yazayım?
Savaşmadan toprak kaybetmektir bunun 

adı!
Ya tohumlar? Hibrit tohumlar…
Şili’den, Çin’den, Tayvan’dan fasulye tohu-

mu alıyoruz!
Keza “ insanlarını doyuramıyor” gibi yalan 

propagandanın yapıldığı Çin’den bakla tohu-
mu alıyoruz.

Afrikalı Tanzanya’dan barbunya ve hıyar to-
humu alıyoruz!

Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, 

Hırvatistan, Sırbistan, İsviçre’den buğday to-
humu alıyoruz. Hırvatistan’dan arpa, yulaf 

tohumu alıyoruz. Peru’dan, Pakistan’dan 
patlıcan tohumu alıyoruz. Zimbabve’den be-
zelye alıyoruz.

Sudan’dan ve Yunanistan’dan bile mısır to-
humu alıyoruz. 

İsrail’den; biber, turp, marul, soğan, doma-
tes, kabak, ayçiçeği, buğday, kavun, karpuz, çi-
çek tohumları alıyoruz.

Sorsanız AKP yönetiminin hepsi Osman-
lıcı! Fatih Sultan Mehmet’e, armut ve kestane 
Bursa’dan, bal Malkara’dan, zeytin İzmit’ten, 
üzüm Ayaş’tan, balık Terkos Gölü’nden gelirdi.

Şimdi… Yaklaşık 15 milyar dolar veriyoruz 
tarım ithalatına.

Evet. Türkiye’nin tarımsal ihracatı 1980’le-
rin başında 2 milyar dolar; ithalatı ise sadece 
50 milyon dolar idi! Hala… Kimileri Özal’a, 
Çiller’e, Erdoğan’a “devrimci” diyor!

Bu sağcı politikacıların iktidara gelmesini 
kim destekledi; ABD!

Bugün…
Kuru fasulyeyi, mercimeği ABD’den alıyo-

ruz. 
Nohutu ABD’den alıyoruz.
Bezelyeyi ABD’den alıyoruz.
Buğdayı, mısırı, ayçiçeğini ABD’den alıyo-

ruz.
Pamuğu ABD’den alıyoruz. 
2000’li yılların başında pamuk ekim 

alanları bakımından Hindistan, ABD, Çin, 
Pakistan, Özbekistan ve Brezilya’dan sonra 
yedinci sıradaydı Türkiye. Bugün Çin’den 
sonra dünyanın “ en büyük ikinci pamuk it-
halatçısı” durumunda!
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TAZİYE
Merhum Kasap Muhammet 
Sarıtaş’ın Eşi, Okuyucumuz 
Kadirli Caddesi’nin sevilen 

esnaflarından Sakin Sarıtaş’ın 
Annesi Zahide 

Sarıtaş’ın vefatını üzüntüyle 
öğrendik. Merhumeye Allah’tan 

rahmet dilerken, ailesine 
sevenlerine bağsağlığı 

diliyoruz.
Son Fikir Gazetesi

Büyükşehir’in melekleri işbaşında
Karaisalı’da engelli 
vatandaşların kişisel 
bakımı yapıldı, sağlık 
kontrolleri gerçekleşti-
rildi.
 Adana Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık ve 
Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı’na bağlı 
Aile ve Sağlık Hizmet-
leri Şube Müdürlüğü, 
sağlık hizmeti verme-
ye, kuaförlük ve bakım 
faaliyetleriyle de kalp-
lere dokunmaya devam 
ediyor.
 Adana’nın Karaisalı 

ilçesindeki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki 
21 engelli vatandaşa sağlık, 34 engelli vatandaşa da kişisel 
bakım hizmeti verildi.
 Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire 
Başkanlığı’na bağlı Aile ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdür-
lüğü bünyesinde görev yapan sağlık ve kişisel bakım ekibi, 
sağlık hizmetinin yanı sıra, engelli vatandaşların saç kesimi, 
kişisel bakımı gibi insanların fiziksel görüntüsüyle ilgili do-
kunuşlar yaparak, yaşama sevincini artıracak faaliyetleri de 
gerçekleştirdi, sağlıklı yaşam hakkı konusunda bilgilendirme 
yaptı.




