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YALÇIN KARA KARADENİZ ÜZERİNDEN MANSURLU YOLUNU BÜTÜN TÜRKİYE’YE DUYURDU
Gazeteci Yalçın Kara, Karadeniz gezisi esnasında Gümüşhane 
sınırları içerisinde yapılmış olan 16 tane tüneli gördü ve şaşkınlığını 
dile getiren bir video çekti. ‘Karadeniz'deki tüneller Adanalı vatan-
daşın aklını başından aldı’ başlığı altında yayınlanan, kısa sürede 
yüzlerce haber sitesinde yer alan ve binlerce kişi tarafından izlenen 
videoda; sadece Gümüşhane’de 16 tünel olmasına rağmen bölge-
mizdeki Mansurlu yolunun hala açılmamış olmasını dile getiren 
Kara şu ifadeleri kullandı; “Karadeniz hizmet almış tünelin içine 
bakın Allah Allaaaahhh! Bizde daha Allah’ın Mansurlu yolu 136 
senedir yapılacak. 10 yıldan sonra da Adana-Kozan duble yolu 
maşallah! Çok güzel! Bitti. Şu hizmete bakın! Bizim Çukuro-
va’nın Adana’nın vay haline” dedi.     16’da

“SU SORUNU ÇEKEN HİÇ BİR KÖY KALMAYACAK”
ASKİ 2. BÖLGE MÜDÜRÜ ALİ AŞAN;

Ali Aşan Kızlarsekisi Köyü’nün su sorunuyla ilgili incelme-
lerde bulundu. Köyü gezdikten sonra vatandaşlarla sohbet 
eden Aşan; “Kızlarsekisi Köyü’nün 10 parça kadar mahallesi 

var. Burada daha önce yapılan bir içme suyu projesi yarım 
kalmış, inşallah nasip olursa projeyi hayata geçirmek bizim bu 
döneme nasip olacak. Gezdik, muhtarımla beraber tespitleri-
mizi yaptık, bu tespitlerimi ben daire başkanıma ileteceğim. 
Çektiğim videoları fotoğrafları göstereceğim. Bu yarım kalan 
projeyi inşallah tamamlayacağız. Nasip olursa kesin ümit var. 
Zeydan (Karalar) başkanımın elinden hiçbir şey kurtulmaz. 
Verdiği sözü her zaman yerine getiren bir başkanımdır. İnşal-
lah yapacağız… Bu proje olacak yani, kesin! Kızlarsekisi Köyü 
ile birlikte bu bölgede su sorunu çeken hiçbir köy kalmaya-
cak. Suyu akıtacağız.”

“HALKLA KONUŞARAK SORUNLARI YERİNDE TESPİT  EDİYORUM” 
Ali Aşan, ASKİ 2. Bölge Müdürlüğü’ne atanalı 2 ay kadar 
olmasına rağmen sorumluluk alanı olan Kozan, İmamoğlu 
ve Aladağ’a bağlı köylerdeki sorunları yerinde inceledi ve 
aslında bir yönüyle halka dokundu...       

DUA EMEK İSTER
Aslında tüm ibadetlerin özü duadır. Bütün 
bunlardan da öte, yaratan ile yaratılanlar 
arasında hiçbir şeye bağlı olmadan; yere, 
zamana, mekana …                            3’de

RUS S-400 FÜZELERİ
Suriye’de Emevi Camii’n-
de namaz kılacaktık. 5 
milyon Suriyeli camile-
rimizde  namaz kılıyor 
şimdi…14’de 

GAZETECİ YALÇIN KARA’DAN BAŞKAN 
KAZIM ÖZGAN’A  HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Gazeteci 
Yalçın Kara, Kozan Belediye Baş-
kanı Mimar Kazım Özgan'a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. İkili, ye-
rel ve genel siyasetin yanında doğa, 
turizm ve belediyecilik üzerine bir 
süre sohbet etti.  16’da
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ACILI ANNE KIZINDAN İYİ BİR HABER BEKLİYOR

Kozan'a bağlı Ağlıboğaz Mahallesi'nde ikamet eden 17 
yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi Mihriban Yaman, ailesi-
nin iddiasına göre kendisinden 12 yaş büyük birisi tara-
fından evlenme vaadiyle kaçırıldı. Kızından yaklaşık 1,5 
aydır haber alamayan anne, yavrusundan gelecek iyi bir 
haber bekliyor.
Acılı Anne “Mayıs’ın 5’inden beri kızım kayıp. Kızım, 
İmam Hatip 3. Sınıfta okuyordu. Kendisinden haber ala-

mayınca emniyet güçlerine giderek kayıp ilanında bulun-
duk ama şuana kadar hiçbir sonuç alamadık. Biran önce 
kızımın bulunmasını istiyorum. Ölü mü? Sağ mı? Bilmi-
yorum. Ailesi bir kez geldi. Bilmiyoruz bulmak dediler.
Kızım evine dönmeni istiyorum. Seni acılar içinde, yok-
luklar içinde okuttuk. Kızım okuyacağım diyordu” dedi.
Acılı Baba “Sıvacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. 
Kızımın bulunmasını istiyorum.   Oğlan tarafının Saim-
beyli’nin Kapaklıkuyu Mahallesi’nde olduğunu söyledi-
ler. Oğlan tarafı yardımcı olmuyor. Kızımızın hayatından 
endişe ediyoruz” dedi. Anneye babaya zulüm yapmayın, 
onlara çektirmeyin. Siz de çekersiniz.  

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Remzi Özdoğan, Kozan Ticaret Odası 
Başkanı Mustafa Kandemir ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Fatih 
Aydın ile beraberindeki heyet üyeleri, coğrafi işaret almak üzere Türk 
Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapılan yeni ürünler hakkında bil-
gi vermek üzere Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

10 AYRI ÜRÜN İÇİN "COĞRAFİ İŞARET"
BAŞVURUSUNDA BULUNULDU
Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ve OSB Müdürü Fatih 
Aydın, ziyaretleri sırasında Vali Demirtaş'a verdikleri bilgilerde, "Feke 
Sedir Mantarı, Tufanbeyli Hanyeri Balı, Çerkez Peyniri ve Fasulyesi, Sa-
imbeyli Kötün Domatesi, Kirazı,  Çeralan Cevizi ve Narenciye Balı, Ko-
zan Hurması ve Mezla Balı ürünlerinin tescillenerek coğrafi işaret alın-
ması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldığını belirtti.
VALİ DEMİRTAŞ, "ADANA'NIN SAHİP OLDUĞU DEĞERLE-
RİN MARKALAŞMASINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"
 Daha önce yirmi ayrı ürün için de başvuru yapıldığını ifade eden heyet 
üyelerine ziyaretlerinden ve verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür eden 
Vali Mahmut Demirtaş, Adana'nın sahip olduğu değerlerin, coğrafi işaret 
ile markalaşmasına büyük önem verdiklerini vurguladı ve bu yöndeki ça-
lışmaları daima desteklediklerini kaydetti.
İLÇELERİN GENEL DURUMU DA DEĞERLENDİRİLDİ
İlçelerin genel durumu hakkında çeşitli değerlendirmelerin yapıldığı zi-
yaret, Vali Mahmut Demirtaş'ın, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa 
Kandemir ve OSB Müdürü Fatih Aydın ile heyet üyelerine teşekkür edip, 
çalışmalarında başarılar dilemesiyle son buldu.

KOZAN TİCARET ODASI BAŞKANI MUSTAFA KANDEMİR VE OSB MÜDÜRÜ FATİH AYDIN, VALİ DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ
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DUA EMEK İSTER
Aslında tüm ibadetlerin özü duadır. Bütün bunlardan da öte, yaratan ile yaratılanlar arasında hiçbir şeye bağlı olmadan; yere, 

zamana, mekana … Bir vasıtasız bağ vardır ki onu kullar ıvazsız bir  şekilde kullanırlar. İşte Cenab-ı Hakka aracısız olarak 
ulaşma vesilesine dua denir.

       Aslında tüm ibadetlerin özü duadır. Bütün bunlardan da 
öte, yaratan ile yaratılanlar arasında hiçbir şeye bağlı olma-
dan; yere, zamana, mekana … Bir vasıtasız bağ vardır ki onu 
kullar ıvazsız bir  şekilde kullanırlar. İşte Cenab-ı Hakka ara-
cısız olarak ulaşma vesilesine dua denir.
      Hristiyanlıkta ibadet yoktur; çünkü peygamber kabul ettik-
leri PAOL bütün ibadetleri iptal etmiştir. İngilizcede dua ke-
limesinin karşılığı PRAY, namazın karşılığı da PRAYER’dir. 
Dua ile namazı aynı kelime ile ifade etmeleri VAHİY’den 
yoksun olmalarından ötürüdür. Dinlerindeki bu noksanlığı ka-
liteli din adamı yetiştirerek gidermeye çalışmışlardır. Böyle 
olmasaydı itakadı bu denli çarpık bir dinin bugünlere kadar 
ayakta kalması mümkün değildi. Gençlik yıllarımın başların-
da İngilizce öğretmenimiz Gönen  Mutluay’ın sınıfta anlattığı 
yaşanmış hikaye beni hala düşündürmektedir. Aslında hoca-
mız İlahiyat fakültesi mezunu idi. Altmışlı yılların başında 
İngiltere’ye görevli gitmiş, bu arada İngilizceyi de iyice öğ-
renmişti. 
      Bir defasında hocam gemi yolculuğunu tercih etmiş; ge-
mide her milletten  her dinden yolcular varmış: Tabiki gemi-
nin hastanesi de varmış. Hocam da rahatsızlanınca bir müddet 
hastanede kalmış!..  Bir de ne göreyim bir PAPAZ dolaşıyor. 
Hastalara: “Pray my brothers” yani” Dua edin kardeşle-
rim” diyordu. Hastanın biri “Iam Muslim”( ben müslima-
nım) diye cevap verdiğinde:’’ So pray your relijion ‘’ (sende 
kendi dininde dua et) diyerek mukabele ettiği zaman, pa-
pazın bu olgunluğu herkesin dikkatini çekti ve oradakileri de 
kendine hayran bıraktı demişti hocam.
      Bu kıssayı o günden bu güne hep düşündüm durdum. 
Gemide  papaz değil de bizden bir hoca olsaydı nasıl cevap 
verirdi acaba? Mevlana gibi evrensel dili kullanabilirmiydi?... 
Mevlananın müridleri arasında Hristiyanlar da varmış; bir gün 
ham bir sofi, gayrimüslümün takvası olurmuymuş  deyince 
Mevlana: ‘’Allaha takvanın müslümü gayrimüslümü  ol-
maz ‘’ diyerek mukabele etmiş… Adam da derhal Müslüman 
oluvermiş…
    Dua, her bir kul için…  günahlı günahsız, kafir müslüm her 
insan için cenabı hakka açılan bir kapıdır. Buraya müdahale 
etmek hiç bir kimsenin haddi ve hakkı değildir. Zaten yüce 
Allah, dara düştüklerinde her insanın ateist-deist her bir kim-
senin  Zat-ı Ecellisine iltica ettiklerini, kurtardığı zaman da 

nankörlük yaptıklarını çokça dile getirmektedir.
     Burada müslümanın unutmaması gereken çok önemli bir 
husus vardır. Kişi, karşılığı maddi-dünyevi olan bir talepte bu-
lunduğu zaman mutlaka onun alt yapısını oluşturması gerekir. 
Yani bider ekilmeden mahsül Allah’tan istenemez. Bunun-
la ilgili şu kıssa son derece uyarıcı ve önemlidir.

    Cenab-ı Hakk Talak suresinin 2.ayetinde:”Kim Allaha 
takvalı olursa, mutlaka onun için bir çıkış yolu açar’’ 
buyuruyor. Bu ayetin tefsirinde es-SAVİ şu kıssayı anlatı-
yor: Sahabeden Avf b. Malik el Escaii’nin Salim adındaki 
oğlu müşriklere esir düştü. Salim ailesinin geçimini temin 
ediyordu ve ailede çok fakirdi. Onun esir düşmesi aile-
ye, özellikle anasına çok ağır geldi. Kadıncağız ağlıyor 
sızlanıyordu. Avf b. Malik Peygamberimizden çocuğunun 
kurtarılması için acil yardım isteyince: ‘’Allaha takvalı 
olun, sabredin, sen ve eşin çok çok vela havle çekin’’ 
buyurdu. O zaman Salimin kurtarılması için duadan başka 
hiçbir çare yoktu. Ana ve baba :’’ Vela havle vela kuvvete 
illa billahil azim’’i çok  çok çektiler. Bunun üzerine Allah 
(cc)müşriklere gaflet verdi; Salimde ondan yararlanarak 
kurtuldu: hem de 4 bin koyun ve 50 deveyi de  önüne ka-
tıp MEDİNE’ye ganimet olarak getirerek… Aile bir emek 
sarf etti, Allah (c.c) da dualarını kabul ederek onlara çıkış 
yolu gösterdi. Rahmetli Cengiz Aymatov’un Al Yazmalım 
da:’’Sevgi emek ister’’ dediği gibi dua da emek 
istemektedir.              Şemsettin İnceler: Müftü-ü Esbak
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“SU SORUNU ÇEKEN HİÇ BİR KÖY KALMAYACAK”

Yeni bir başkan, ‘yeni bir yönetim anlayışı’ demektir. 
En azından biz böyle ümid ediyoruz…

Sayın Hüseyin Sözlü 2014 yerel seçimlerinde büyük 
bir reklam kampanyası gerçekleştirdi, dağa taşa her 
bir yere afişler astırdı, ismini yazdırdı... Birçok kesim 
de kendisinden ümitli’ydi fakat özellikle Kozan’ın 
şehirlisi-köylüsü 5 yıllık süreçte umduğunu bulamadı. 
Köylerde su, yol sorunları hala devam ediyor. Halk oy 
verdiği başkandan, hizmet bekliyor. Vatandaşın umu-
dunun kırılmayacağına inancım var. Bekliyoruz! 

Adana BB Başkanı Zeydan Karalar CHP Kozan İlçe 
Danışma Kurulu Toplantısı’nda; Kozan’ın su, arıtma, 
yol ve haşereyle mücadele konusundaki sorunlarını 
çözeceklerini belirtti. Başkan Karalar ayrıca; “Geçen 
ay Büyükşehir ve ASKİ’nin geliri 125 milyon TL 
idi. Bunun 80 milyonu işçi maaşlarına gidiyor. 
Geçmiş dönemden kalan sorunlar nedeniyle be-
lediye bütçesi her ay açık veriyor ve haciz geliyor” 
dedi. Bakınız 80 milyon TL - eski parayla 80 trilyon 
- az para değil. Büyükşehir belediyesinin her ay 60 
milyona yakın açık verdiğini biliyoruz.

Açıkçası benim, bir yıla kadar hizmet noktasında 
büyük bir atılım yapılacağına yönelik ümidim yok, 
çünkü; Hüseyin Sözlü döneminden, hatta daha da 
öncesinden kalan borçlarla boğuşuyor belediye. 
Zeydan Karalar’ı istekli görüyorum  ancak yukarda 
bahsettiğimiz konulardan ötürü eli kolu en azından bir 
süreliğine! bağlı gibi duruyor. Kişisel çıkarlar uğru-
na yapılan dedikodulara kulak asmayan bir yapısı 
olduğunu da siyaset kulislerinden öğreniyoruz. Bunlar 
güzel şeyler. Bıktık dedikodu siyasetinden! 

ASKİ 2. BÖLGE MÜDÜRÜ ALİ AŞAN KIZLARSEKİSİ 
KÖYÜ’NÜN SU PROBLEMİNİ YERİNDE İNCELEDİ
Kızlarsekisi Köyü’nün yeni seçilen muhtarı 
Şaban Özcan’dan bir davet aldım…
“ASKİ 2. Bölge Müdürü Ali Aşan bey köyümüze 
gelecek ve su projemize yönelik incelemelerde bulu-
nacak, bu ziyarette siz de olmalısınız” dedi. Geçtiği-
miz Cuma günü Kızlarsekisi Köyü’ne gittik... Muhtar 
Şaban Özcan, Ali Aşan bey ve ekibiyle köyü baştan 
sona dolaştık… Ali bey gayet mütevazı ve çalışkan 
bir insan.
Kızlarsekisi Köyü yerleşim olarak dağınık bir yapıya 
sahip. Kendi içinde 10’a yakın mahallesi var. Köyün 
alt sınırı Gökdere Köprü Barajı, üst sınırı Savruk 
Yaylası’na kadar uzanıyor.  Hiç su olmayan mahalleleri 
var. 3-4 kilometre uzaklıktaki çeşmelerden araçlar-
la bazen de eşeklerin sırtında su getiren vatandaş 
manzaralarıyla karşılaşıyorsunuz. Çok yazık! 

Bu ayıp bu şehri yönetmiş olanlarındır. 21.yy Tür-
kiye’sine bu tarz manzaralar yakışmıyor.

Dört yıl önce, Sözlü döneminde Kızlarsekisi Köyü 
için 46 kilometrelik içme suyu projesi hazırlan-
mış, ihaleye çıkılmış ve bir firma işi almış... Köye, 
projede kullanılacak su borularını getirmişler fakat 
Büyükşehir Belediyesi işi alan firmaya; ‘sen bu iş 
yerine Tufanbeyli’de şu işi yapacaksın, Kızlarsekisi 
Köyü’ne bıraktığın boruları biz ASKİ himayesine 
alırız, orada bırakın’ demiş ve proje öylece başlı 
kalmış. Daha sonra ikinci bir ihaleye çıkılmış, işi 
alan firma geçtiğimiz 31 Mart Yerel Seçimleri ön-
cesi göz boyama olarak, projenin 11 kilometrelik 
kısmını yapmış ancak ona da para dahi ödeme-

mişler. O firma da mecburen bırakmak zorunda 
kalmış. Vatandaşın ve muhtarın anlattıklarına göre 
konu bu şekilde.

Proje hazır vaziyette duruyor. Yeni ihaleye çıkılması 
gerekiyor. Muhtar ve köylüler dört gözle köylerine su 
gelecek günü bekliyor.

Şimdi burada önemli bir nokta var! Plastik su 
boruları köyde 4 yıldır güneşin altında bekliyor. 
Açık alanda olduğu için haliyle kışın soğuğunu, yazın 
sıcağını yedi. 46 kilometrelik bir projeden ve bu 
projeye yetecek kadar borudan bahsediyoruz. Daha 
sonra borular ASKİ’ye geçti. Şayet yeni ihale yapılır 
o borular kullanılırsa ne kadar sağlıklı olur. Kullanıl-
maz ise bu bir israf değil mi, kul hakkı değil mi, bu 
millete yazık değil mi?

ALİ AŞAN; “BU PROJE KESİNLİKLE OLACAK
(HAYAT GEÇECEK), SUYU AKITACAĞ IZ”
Ali Aşan köyü gezdikten sonra köylülerle sohbet etti 
ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemiş oldu.  En son 
ayrılırken kendisine, yaptığı ziyareti, başlı kalan proje-
ye dair düşüncelerini sordum ve şöyle değerlendirdi; 

“Kızlarsekisi Köyü’nün 10 parça kadar mahallesi var. 
Burada daha önce yapılan bir içme suyu projesi yarım 
kalmış, inşallah nasip olursa projeyi hayata geçirmek 
bizim bu döneme nasip olacak. Gezdik, muhtarımla 
beraber tespitlerimizi yaptık, bu tespitlerimi ben daire 
başkanıma ileteceğim. Çektiğim videoları fotoğrafları 
göstereceğim. Bu yarım kalan projeyi inşallah tamam-
layacağız. Nasip olursa kesin ümit var. Zeydan (Karalar) 
başkanımın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Verdiği sözü 
her zaman yerine getiren bir başkanımdır. İnşallah yapa-
cağız… Bu proje olacak yani, kesin! Kızlarsekisi Köyü 
ile birlikte bu bölgede su sorunu çeken hiçbir köy 
kalmayacak. Suyu akıtacağız.”

“HALKLA KONUŞARAK SORUNLARI
YERİNDE TESPİT EDİYORUM”
Ali Aşan, ASKİ 2. Bölge Müdürlüğü’ne atanalı 2 ay 
kadar olmasına rağmen sorumluluk alanı olan Kozan, 
İmamoğlu ve Aladağ’a bağlı köylerdeki sorunları ye-
rinde inceledi ve aslında bir yönüyle halka dokundu. 
Aşan şöyle devam etti; “Hemen hemen günlük arazide-
yim, bölgemin sorunlarını araziye çıkarak, köyleri geze-
rek, halkla konuşarak sorunları yerinde tespit ediyorum 
ve daire başkanımla paylaşıyorum bu problemleri. Yani 
işimiz şu anda gerçekten zor, yorucu ama yarın bir gün 
bu suları akıtmaya başladığımızda inşallah bu yorgun-
luğumuz geçecek. Zeydan başkanımın tek ricası, ‘bana 
birazcık müsaade edin’ diyor. Çünkü daha seçimi yeni 
atlatmışız, bu bir kadro meselesi. Kadroları oluşturmak 
lazım ve baya bir borç içerisindeyiz. Büyükşehir Bele-
diyesi ve ASKİ’nin şu an ki borcu 5 milyar TL ve aylık 
60 milyon TL zarardayız. Bu zarar, bu açık kapanmıyor. 
Zeydan başkanım bunların önlemini alıyor”

PROJEYE İVEDİLİKLE SAHİP ÇIKILMASINI İSTİYORLAR
Kızlarsekisi Köyü Muhtarı Şaban Özcan genç, 
dinamik bir isim. Şimdilik 
‘işim gücüm su olacak’ 
diyor ve Bölge Müdürü Ali 
Aşan’ın ziyaretine yönelik; 
“ASKİ 2. Bölge Müdürü 
Sayın Ali Aşan beyin ziya-
retinden dolayı memnu-
niyet duyduk. Köyümüze 
yapılacak olan içme suyu 
projesinin yarım kaldığını 
kendilerine ilettik ve köyün her yerini birebir gezdik, 
kendilerine gösterdik. Su projemizin halledileceğine 
inancımız yüksek fakat kimse hemen yarın gelecek 
şeklinde düşünmemeli. Bunu Sayın Ali Aşan’da söy-
ledi zaten. Öyle ya da böyle suyu getireceğiz. Ben 
özellikle bu konuda çalışacağım. Benim işim gü-
cüm su olacak.  En hayati sorunumuzun su olduğunu 
her yerde söyleyeceğim. Zeydan Karalar başkanım-
dan çok ümitliyiz. Bu köyü susuz bırakmayacağına 
dair inancımız yüksek. Ali Aşan beye sadece bir kez 
söylememe rağmen kendisi hemen dönüş yaptı 
ve biran önce köye gelip incelemelerde bulunmak 
istedi, bugünde geldi. Bu konuda istekli dav-
ranmasına çok sevindim açıkçası. 4 yıldır köyde 
bulunan ama bir türlü döşeme işlemi gerçekleşmeyen 
su borularını birlikte inceledik. Tekraren Sayın Ali 
Aşan beye çok ama çok teşekkür ediyorum. Projeye 
ivedilikle sahip çıkılmasını ve köyümüzün su sorunun 
çözülmesi için ihaleye çıkılmasını istiyoruz” dedi.

ASKİ 2. BÖLGE MÜDÜRÜ ALİ AŞAN;
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 
“Kozan’da 220 km yol yapılması için talimat verdim”

Cumhuriyet Halk Partisi Kozan İlçe Başkanlığı 6. İlçe Danışma 
Kurulu toplantısı CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, CHP 
Burhanettin Bulut, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, Ada-
na Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye meclis 
üyeleri ve partililerin katılımıyla ilçe binasında gerçekleşti.

İlçe Başkanı Bünyamin Sedefoğlu “Yerel seçimler demokrasi-
mizin festivalleridir. İlçemiz Kozan siyasi konumu itibarıyla daha 
fazla önemsenmelidir. CHP adayla yola çıksaydık daha fazla başa-
rılı olabilirdik. Büyükşehirde 25 sene sonra zafer kazandık. Sevgi 
ve barış dili kullanacağız” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar "İstan-
bul'daki seçimlerin ardından Türkiye’de yeni bir inanç ve umut 
oluşmaya başlandı. İstanbul’daki seçimde en büyük ekip Adanalı-
lardı. Tufanbeyli’den gelip beni orada buldular. Uzun yıllar sonra 
belediyeyi almanın kıymetini bilmek ve başarılı olmak zorunda-
yız. Benim başarılı olmamda sizin ve parti tabanının önemi çok 
büyüktür.

Gelirlerimizin çoğu işçi maaşlarına gidiyor
 80 milyona yakın parayı Büyükşehir ve ASKİ çalışanları dahil 

işçiye veriyoruz. Geçen ay Büyükşehir ve ASKİ'nin geliri 125 mil-
yondu. Bunun 80 milyonu işçi maaşlarına gidiyor. Geçmiş dönem-
den kalan sorunlar nedeniyle belediye bütçesi her ay açık veriyor 
ve haciz geliyor.

Suyu % 30 azaltacağımı söylemiştim. Bunu meclis gündemine 
de getirdik ama bunu % 10 -%10-%10 yani kademeli olarak yap-
mak zorundayız. Yoksa açık veririz dedim. Ama muhalif meclis 
üyeleri bunu tek kalemde % 30 talep edince teklifimizi geri çek-
mek zorunda kaldık. Ama % 15 olarak iki kademede yapalım diye 
meclise teklif sunacağız. 

Sivrisinekle mücadelede 109 araç vermesi gerekirken firma 71 
araç vermiş ve bunun 25'ini geri almış, parası ödenmediği için. 

Onlara çok daha fazla para ödedim. Ama onlar da sistemin bir par-
çası olduğu için ve bizi zorlamak için böyle yaptı. Sivrisinekle il-
gili sağdan-soldan 40 araç alarak takviye yaptık. Ve sivrisinekle 
mücadele için gece gündüz çalışıyoruz. Lavra döneminde mücade-
le yapılmadığından zorluk yaşıyoruz. Ama seneye sinekten şikâyet 
ederseniz beni sorumlu tutabilirsiniz.

Kozan’ın yol, su ve arıtma sorununu çözeceğiz
Kozan’ın su sorununu Yedigöze Barajı ile çözeceğiz söz verdik. 

Bunun ihalesi yapılacak. Tahmini tamamlanması 2,5 yıl sürer. Arıt-
ma sorununu da çözeceğiz. Bunun talimatını verdim. Memleketin 
her yöresi önemli ama Kozan benim için önceliklidir. İmamoğlu ve 
Kozan’da 220 kilometre yol yapacağız. İhalesini yapıldı. Göller 
ve Mansurlu yoluna başladık. Burada hangi işi yapacağımızı örgüt 
bilecek. Yaptığımız işi önce siz sahiplenin” dedi. 

Zeydan Karalar’nın konuşmasının ardından CHP Adana İl Baş-
kanı Mehmet Çelebi, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut 
ve CHP Adana Milletvekilli Ayhan Barut birer konuşma yapma-
sının ardından danışma kurulu karşılıklı soru cevap şekliyle son 
buldu. 



06 02 Temmuz Salı 2019SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

RUS S-400 FÜZELERİ Suriye’de Emevi Camii’nde namaz kılacaktık. 5 mil-
yon Suriyeli camilerimizde namaz kılıyor şimdi…

Son zamanlarda Türkiye 
gündemini sarsan Rus 
S-400 füzeleri gündemi-
mize oturdu. Alınsın mı? 
Alınmasın mı? Alınsa 
ABD ne der? Alınmasa 
Rusya ne der? İkilemin-
de bocalayıp duruyoruz. 

Kararlı mıyız? Kararsız mıyız? Rusya Temmuz ayı içinde S-400 
füzelerini Türkiye’nin önemli bölgelerine yerleştireceğiz açıklamasın-
da bulundu. Hemen arkasından ABD tehdidine hız verdi. “Alırsanız 
parasını ödediğiniz F-35 uçaklarını vermem, ekonomik krizle terbiye 
ederim Türkiye’yi”
Terbiye eder mi? Bence eder. Zira boğazımızdaki kravatı eline geçirdi. 
Ümüğümüzü sıkar vallahi. Öt ötebilirsen ötecek nefesin kaldıysa tabi! 
Lanet olsun ABD! Benim ne alıp ne satacağıma sen ne karışıyorsun? 
Deme cesaretini kendimizde bir türlü bulamadık. Tatlı rüyalarda balık 
aramaya devam ediyoruz. Balık ABD’nin balığı olursa gerisini siz 
düşünün artık. Balık balina balığı mübarek… Oğlum Arap Aga kolla 
pöçüğü!

Düttürü düdükler yönetimde söz sahibi olursa,
düttürü bir dünyada düdük gibi öttürürler adamı.
 
Öğrenmeyi bilmediğimiz için bilmeyi öğrenmek gibi bir kaygımız 
yok. Laf olsun da ezbere kuru kuru konuşma Hüsnü Bey amca. Hüs-
niye yerine koyar yoksa seni. ABD balığı bu belli mi olur? Curcunalar 
kafa ütülemekten, öteye gitmekten başka bir işe yaramıyor. Curcuna 
olursun. Laf kalabalığında beynin çürür. Tımarhanede akıl ararsın 
alimallah! 
Akla önem vermeyişimizin cezası ABD gibi bir baş belasını başımıza 
bela ettik. Düttürü düdükler yönetmeyi bir türlü başaramıyor, yönetil-
mek arzusu ile dopdolu. Emrin olur ABD! Kravatımız nasıl olsa elinde 
sık boğazımızı.  Bu beyinsiz kafaya sahip düttürü dükler koskoca ülke-
yi yönettiğini mi sanıyor? Adamlar ülkeyi nasıl soyup soğana çeviririm 
zihniyetinde olursa halimiz harap. Çırılçıplak dağlara çıkar hariçten 
gazel okuruz. 
Sıradan bir vatandaşım. Epeyce bir zamandır Son Fikir’de amatörce 
köşe yazarlığı yaptım. İyi kötü yorumlarımızın tahminlerinde birço-
ğunda haklı çıktık. Övünmek gibi olmasın. Ara sıra muhalefete sert 
eleştirilerimi yönlendirsem de eleştirilerimin hedefinde hep mevcut 
hükümet vardı. Ektiğiniz üzüm bağlarında armut aramayı bırakın artık. 
Şaşkınlığınızla baş başa kalırsınız. Şaşkın ördek gibi paytak paytak 
yürüyerek şaşkınlığınızı ortaya koymayın. ABD ve Batı emperyalizmi 
enayi yerine koyar, türküleriniz aynı dağın yelinde esmez olur. Uyarı-
larımızı enayice bir gülümseyişle güya küçümsemiş oldular. Her neyse 
Sayın Reis-i Cumhurumuz imdadımıza yetişti de küçümsenmekten 
kurtulduk. “ Birçok yerde kandırıldık” itirafı ile enayi olmadığımızı 
onaylamış oldu. 
Uyardık; Aman haaa!!! ABD ipi ile karanlık dipsiz kör kuyulara inip 
sakın boşuna su aramayın. Bir zerrecik su bile bulamazsınız. İnmeden 
şöyle etrafınıza şöyle bir bakın. Irmaklar her taraftan çağıl çağıl akı-
yorsa su bol demektir. İyi düşünün. Düşerseniz de sakın ağlamayın. 
Hükümetimiz karanlık dipsiz kör kuyularda su arama yolunu tercih 

etti. Reis-i Cumhurumuz ABD ipi ile karanlık dipsiz kör kuyulara 
inmeye kalkıştı. Nitekim indi de. Kandırıldım kafası şimdi o indiği 
kuyudan nasıl çıkarım da çağıl çağıl ırmakların suyuna kavuşurum 
hesabını yapıyor. Geçti borun pazarı sür eşeğini Niğde’ye. Amman o 
kuyudan sakın çıkma ırmakların suyu da kurur yoksa. Çünkü tulumba-
da su bitti.
Gelelim asıl konumuza. Yahu ne halt yiyip önünüzdeki derin çukurları 
görmeyip de Suriye çukuruna düştünüz?
 Anlamadım gitti. Hadi siz düştünüz de ülkeyi de o çukurlara düşür-
meye ne hakkınız vardı? Düttürü düdükler! Sözüm ortaya hiç kimse 
üzerine alınmasın. Her b.ka maydanoz olan beyni çürümüş beyinsiz 
yediği b..un lezzeti ile avunurmuş.

 Suriye’de Emevi Camii’nde namaz kılacaktık. 5 mil-
yon Suriyeli camilerimizde namaz kılıyor şimdi.  

Tersine döndü dünya. Suriye bize girdi.
Düttürü düdükler bir şeyin farkına varamadılar. Rusya 
ve İran gerçeği… Burnumuz b.ka bulaştı ya illaki tuvalet 
çukuruna düşeceğiz ya. B.k kokusunu esans kokusu san-
dı bizim meretlerimiz. Bre beyinsiz meret misiniz? Düt-
türü düdük müsünüz? Nesiniz? Rusya size göz göre göre 
Suriye’yi yedirir mi? Rusya, Suriye için üçüncü dünya 
savaşını bile göze alır bunu hiç hesap edemediniz mi? 
Kılavuzu din olanın açtığı yara. ABD başımıza belaydı. 
Belayı ikiye çıkardık. Rus belası. Bir PKK belası ile baş 
edemiyoruz. Rus belası ile mi baş edeceğiz şimdi? Gül-
dürmeyin Allah aşkına düşmanlarımızı! İsmet İnönü’nün 
sözü ile “ Hadi canım sen de” Komşusu olmayanın dostu 
olmazmış. Rusya değil de okyanus ötesindeki ABD mi 
komşun senin? Köklü komşunla ne diye cenk etmeye 
kalkıştınız düttürü düdükler.
Eee ne oldu şimdi de S-400 füzelerini imdadımıza ça-
ğırdınız. Dostunuz kimmiş şimdi anladınız mı? Düttürü 
düdükler…                                  Devamı haftaya…
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Ciğerci Fuat Usta “Ciğer sabah yenir”
Ciğer bizim işimiz diyen ve deden toruna ciğer ve ke-
bapçılık mesleğini devam ettiren Aşağı Çarşı’nın sevilen 
esnaflarından Ciğerci Fuat Dokuzcu, ciğerin asıl sabah 
yenmesi gerektiğini ve eskiden ciğerin tadının bir başka 
olduğunu söyledi.
Ciğerci Fuat Usta “Ben bu mesleğe 7 yaşında başladım. 
Dedem Hamamcı Mehmet ve Babam Kel Ahmet ciğer-
ciydi. Yıllardır ciğercilik yaptı. Benim babamdan başka 
Kozan’da ciğerci yoktu. Aradan 3-5 sene geçtikten sonra 
Kara Mehmet de ciğerciliğe başladı. Yıllar önce ciğer 
bulamadığımız zaman Tufanbeyli’den, Saimbeyli’den, 
Feke’den keçi ciğeri getirttirirdik. Oranın yerli ciğerleri 
çok güzel ve lezzetli olurdu. Eskiden ciğerlerin tadı bir 
başkaydı. Şimdiki hayvanlar gübre ve hormonlu ürünlerle 
beslendiği için eski ciğerlerin tadı yok. Büyükbaş ciğeri 
kullanmam. Adana ve Osmaniye’den ciğer almıyoruz. 
Tufanbeyli’den, Saimbeyli’den, Feke’den ve Kadirli’den 
ciğer alıyorum. Keçi ve kuzu ciğeri kullanıyorum. İşye-
rimde hijyene ve temizliğe çok önem veriyorum. Eskiden 
insanlar ciğer yemeğe sabah gelirdi. Esas ciğer kültürü 
sabahtır. 
Ben de küçükken babama yardım ederdim.  Dede ve 
Baba mesleğini yıllardır Aşağı Çarşı’da kendi dükkânımı 
işleterek devam ettiriyorum” dedi. 

Ciğerci Fuat Usta...Yıl:    1977

Bayan güreş takımından Başkan Özgan'a ziyaret etti

Bayan güreş takımı sporcuları Kozan Belediye başkanı Mimar 
Kazım Özgan'ı makamında ziyaret etti.

Tekirdağ'da yapılacak olan Türkiye Küçük kadınlar Türkiye 
şampiyonasına gidecek olan güreşçiler için destek isteyen güreş 
hocası Tuğba Yılmaz  " Maalesef Kozan Spor yönetimi bizim işi-
mize son verdi. Bu hafta Tekirdağ'da yapılacak olan  Küçük Ka-
dınlar Türkiye Şampiyonası’na Kozan'dan 3 güreşçimiz ile katıla-
cağız Hatice Nur Sarı, Cansu Özdemir ve Rabia Ercan ile Kozan'ı 
temsil edeceğiz" Dedi.

Bazı güreşçiler ise serzenişte bulunarak Türkiye'de olduğu gibi 
maalesef Kozan'da da  futbola verilen değer güreşe verilmiyor. 
Keşke onlar gibi bizde gündem olabilsek. Bizim amacımız Tekir-
dağ'da Türkiye şampiyonu olup gelmek diye konuştular.

Kozan Belediye başkanı Mimar Kazım Özgan ise ilçemizden 
güreşte hedef olarak Türkiye şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu 
hatta dünya şampiyonu çıkarmak. Pes etmeyeceğiz mücadelemizi 
sonuna kadar devam ettireceğiz. Ben inanıyorum ki gençlerimiz 
her zorluğun üstesinden gelerek başaracaktır.
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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
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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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 Başkan Karalar “Halka iyi davranılacak, Adanalının malına titiz bakılacak”
Belediye otobüs 
şoförleri ve işletme 
çalışanlarıyla bir 
araya gelen Başkan 
Zeydan Karalar, va-
tandaşa nazik davra-
nılması gerektiğini 
belirterek, araçların 
bakımının yapılması, 
klimaların çalışır vazi-
yette bulundurulması, 
araçların hor kullanıl-
maması konularında 

uyarıda bulunarak, Adanalının malını, parasını iyi kullanmayan beledi-
ye çalışanının sorun yaşayacağını söyledi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşe-
hir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Otobüs İşletme Müdürlüğü’nü 
ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.
Belediye çalışanlarının Adanalılara kaliteli hizmet etmesi gerektiğini 
ve herkesin işini iyi yapmasının çok önemli olduğunu belirten Başkan 
Zeydan Karalar, “Çalışanlarımızda üç özellik ararım. Öncelikle ça-
lışkan olacak ve işini iyi yapacak. Sonra dürüst olacak. Üçüncüsü de 
asla ve asla mikser gibi karıştırıcı olmayacak. Benim aradığım siyaset 
değildir. Okan Tekstil’de, Çukobirlik’te müdürlük yaptım. 5 yıl Seyhan 
Belediye Başkanı olarak görev yaptım. Siyasetinden, siyasi görüşünden 
dolayı tek Allah’ın kulunu işten atmadım. Zeydan Karalar’a oy vermek 
ne kadar normalse, Hüseyin Sözlü’ye oy vermek de o kadar normaldir. 
Bu bir yarış” dedi.

SİYASİ GÖRÜŞÜNE DEĞİL, İŞİNİ İYİ YAPMASINA BAKARIZ

Otobüs şoförlerinin ve Otobüs İşletme çalışanlarının, belediyenin en 
önemli işini yapan 3-4 gruptan biri olduğunu kaydeden Başkan Zeydan 
Karalar, “İşinizi ciddi yapacaksınız, işinizi yaparken telefonla konuş-
mayacaksınız, işinizi yaparken sohbet etmeyeceksiniz. Çok pahalı araç-
ları kullandığınız için bunları doğru kullanacaksınız. Sizin kullanma 
biçiminiz mazot giderini bile etkileyebilir. Şoförlerin hepsi bilir. Mazot 
yakımını yüzde 10 etkiler arabayı kullanma şekli. Doğru kullanırsanız 
mazot kullanımı bile düşer. Belediyenin şu anda buna dahi ihtiyacı var. 
Dikkatli olursanız kaza yapmazsınız. Seçim sürecinde bize PKK’lı di-
yen, bizim afişlerimizi yırtıp, PKK yazanlardan hesap soracağız, bunu 
her yerde söylüyorum. Ama Hüseyin Sözlü’ye oy vermiş, AK Parti’ye 
oy vermiş, hiç sorun değil. İnsanlar istediklerini düşünür, istediği siyasi 
partiye oy verir. Ben burada 5 yılın ardından takdirinizi almıyorsam o 
suç benim. Ben adil olmalıyım” diye konuştu.

5 YIL İŞE GELMEYEN KENDİ İSTİFA ETSİN

31 Mart 2019 tarihine kadar işe gelmeyip, 31 Mart’tan sonra işe gelen-
lerin istifasını isteyen Başkan Zeydan Karalar, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Biz önceki gün 30 kişi bildirdik. Bunların geçmişe yönelik SGK’larını 
kesin dedik. İstifa ederek giderse bir kuruş kestirmeyeceğiz. Maaşından 
da kestirmem. Ama öyle yağma yok, 5 yıl işe gelmeyecek, 31 Mart’tan 
sonra gelecek,  imza atacak. Sen bu 40-50 derecede çalışacaksın, o 
senin aldığın parayı alacak. Benim buna tahammülüm olmaz. Burada 

15 bin insan çalışıyor. Burada amirlerin de bu söylediklerimi uygula-
ması lazım. 15 bin insanı benim birebir görmem mümkün değil. Birebir 
o eksikleri tespit etmem de mümkün değil. Amirler doğru çalışır, doğru 
adamı kollar, çalışmayan için gereğini yaparlarsa bize yardımcı olur-
lar. Bizi kandırıp bir müddet yaşayabilirler ama bunu sürdürmelerinin 
imkanı yok.
Bakın ben ASKİ’ye atamalar yaptım. Dikkat edin yarısı CHP’li değil. 
Çünkü ben iş yapmak istiyorum. İşini iyi yapsın, CHP’li olmasın. Doğ-
ru yapsın, dürüst olsun, siyaseti işine karıştırmasın, bitti.”

ARAÇLARINIZIN BAKIMINI ZAMANINDA YAPTIRACAKSINIZ

Son zamanlarda belediye otobüslerindeki arıza sayısının çok arttığını 
belirten Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi: “ Her arıza, hem eko-
nomik sıkıntı, hem servisten araç çekilmesi anlamına gelir. Biz vatan-
daşa hizmet ediyoruz, en iyisini yapmak zorundayız. Klimalarla ilgili 
yoğun şikayet ver. Yazın geldiği, sıcakların artacağı belli. Neden bakım 
yaptırmadınız? Kabahat sizin. Bunun hazırlığı yapılacak. Herhalde 
Adana’ya ilk defa yaz gelmiyor. Bunun tedbiri önceden alınmalı.
Arızaların dışında vatandaşa iyi davranacaksınız. Vatandaş kapris 
yapabilir, bağırıp çağırabilir ama vatandaşa iyi davranacaksınız. Emek-
lileri, engellileri otobüse almaktan imtina etmeyeceksiniz. Siz ticari bir 
müessese değilsiniz.
Ayrıca onlarla da konuşacağız. Ticari müessese olan araçlar da almak 
zorunda engelli, yaşlı vatandaşı. Para alıyorlar devletten, onları taşımak 
için.

BELEDİYEMİZİN EN KÜÇÜK TASARRUFA BİLE İHTİYACI VAR

Eğer sizin hatanızdan ötürü bir arıza olursa, sorun yaşarsınız. Bu benim 
babamın parası değil, milletin parası. Ben milletin parasını iyi kullan-
mak durumundayım. Yediemin gibi iyi kullanmak zorundayım. Bu 
belediyenin en küçük bir tasarrufa bile ihtiyacı var. Şoför arkadaşla-
rımdan ricam, bundan sonra kendilerinden şikayet gelmesin. Otobüsü 
dikkatli kullanın, yakıt kullanımını azaltın, çukurlara girerken dikkatli 
girin, hızlı girmeyin. Bozuk yollar var biliyoruz. Çok ciddi yol yapaca-
ğız ama esas büyük yol hamlesi seneye olur.
Seneye biraz daha toparlanmış, parası olan değil ama, yaptırdığı işi 
ödeme garantisi veren bir belediye haline geliriz. Bu sene onu yapa-
mayız. Mesela dün bir aracın yolda mazotu bitmiş. Gidiyorsun Kozan 
kırsalında mazotun bitiyor. Sıcakta yolcuyu bekletiyorsun. Bu olacak iş 
değil.  
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Millet sinekten yatamıyor…
Sivrisinek ilaçları etkili olmalı. Ağlıboğaz mahallesinde emekçi 
kardeşlerimiz ilaçlama yapıyorlardı. Ancak sayıları az... Merkez 
ve köylerde sivrisineklerin her birisi 
eşek arısı gibi oldu. Sesleri de eski 
BMC gibi cızzlıyor. Seçim ayağına 
larvayı atladık tamam. Ne yapalım ka-
derimize teslim mi olalım? Birincisi: 
Mücadele artmalı. Düzenli yapılmalı.
İkincisi: İlaç etkili olmalı...
Üçüncüsü: Eczacı Mehmet Açık-
göz'ün tecrübelerinden faydalanın.

Atatürk düşmanı Kadir Mısırlıoğlu’nun kitapları 
çocuklara neden tavsiye edilir ki?!
Milli Eğitim Bakanlığı’nın devletten maaş alan öğ-
retmeni, çocuklara, Tescilli Atatürk düşmanı, “Keş-
ke Yunan galip gelseydi” diyen Kadir Mısırlıoğ-
lu’nun kitaplarını da okumalarını tavsiye ediyor.
Bu ne cesaret, bu ne aymazlık?! Kör müyüz sanı-
yorsunuz?
Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın ve eğitimin ne hale getirildiğini siz dü-
şünün gayri.
Konuyu sosyal medyada paylaşmamızın ardından 
çok sayıda mesaj aldık. Bunların bazıları:

Muhammet Çağ: Yalçın yazını okudum güzel kardeşim 
.
Atatürk bu ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Türklerin 
atasıdır. Sana çok net bir şeyi ifade etmek isterim .
”Hiç bir Türk” 
güzel vatanımızın kurucusu Atamız Atatürk’e dil uzat-
maz atasına kötü bir ifadede bulunmaz .
Bunu unutma lütfen
sayfa dostlarında unutmasınlar .
Tekrar ediyorum “HİÇBİR TÜRK “Atası Atatürk’e say-
gısızlık nankörlük yapmaz kardeşim .

Ergün Güvercin TC: Diyanet isleri baskanı ve cum-
hurbaskanı fesliyi Atatürkün ölüm yıldönümü olan 10 
kasımda özel olarak ziyaret ederse Atatürk düsmanı 
ögretmende cesaret alır bunu der tabiki.

C Volkan Varan: Yalçın Kara Bu tür tipleri ifşa edip 
bekleyeceksin, itibarlarının güvendikleri dağlara kar 
yağdığında yerle bir olduğunu izleyeceksin.

Hayrullah Özdoğan: Öğretmen, Eğitimci, Örnek olan 
yol gösteren farklı bakış açısı sunan, tez, antitez, sentez 
yapabilen gelişim çağında ki, çocuklara çoklu bakış 
açısı sunabilendir, Cumhuriyet aydınlanmasınsembo-
lü olan köy enstitüleri öğretmenler yetiştirmek yerine, 
doğmalarla hayata bakan kişiler yetiştirmeyi çıkarla-
rına daha uygun buldular. Biat kültürü ile yetişen bir 
öğretmen, öğrenci hiçbirşeyi sorgulamaz sorgulatmaz, 
buda iktidarları rahat ettirir, 4500 yıl önce yazıyı kulla-
nan Anadolu insanına hakarettir, tarih toprağına insa-
nına ihanet edenleri asla affetmez ve tarihin çöplüğüne 
gönderir, Mustafa Kemal Atatürk'e karşı çıkanların 
gideceği yer çöplüktür.



12 02 Temmuz Salı 2019SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Manav Ali PAŞA

ANDIL’IN GÜNLÜK TAZE MEYVELERİ-SEBZELERİ  BULUNUR
Kozanlının Ailenizin manavı

TLF:0536 676 42 77

ve

Erdoğan ailesinin mutlu günü

Eskimantaş asıllı Merhum Katip Mehmet Erdoğan’ın torunu; Emekli 
Öğretmen Hasan Erdoğan ve Selma Erdoğan’ın oğulları, Nusret, Zeki, 
Muhammet ve İhlas Erdoğan’nın Seyhan Devlet Hastanesi’nde Ortopedi 
Uzmanı olarak görev yapan yeğenleri Çağrı ile Sevim ve Enver Hakkoy-
maz’ın güzel kızları A. Merve Hakkoymaz’le SODES Düşler Aleminde 
düzenlenen törenle evlendi.  Hasan Erdoğan ve Selma Erdoğan çifti düğü-
ne gelen davetlilerle yakından ilgilendiler. Cemiyet yönü gelişmiş sevilen 
Erdoğan ailesini bu mutlu günlerinde aile yakınları, dostları arkadaşları ve 
sevenleri yalnız bırakmadılar. 

Kozan Belediyesi Beyaz Masa Birimi Cemil Gök’e emanet
Kozan Belediyesi 
Beyaz  Masa Bi-
rimi; halkın dilek, 
istek ve şikayetle-
rinin kısa sürede 
ilgili mercilere 
ulaşmasında köprü 
vazifesi gören bir 
birim olarak çalı-
şıyor. Kozan Bele-

diye Başkanı Kazım Özgan, iki fakülte me-
zunu, birikimli bir isim olan Cemil Gök’ü 
Beyaz Masa biriminin başına atadı. Cemil 
Gök halk tipi sevilen bir insan. Ayrıca Göç-
yolu üzerinde kitap satışını ilk defa Kozan’a 
getiren bir isim.
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Adana Büyükşehir Belediyesi’nden işçi çıkışları başladı
İşe girişler ise başlamadı
Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ Kozan’dan 25, Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesin-
de çalışan işçilerden ise 450 kişi işten çıkarıldı. İşçi çıkarmalarıyla ilgili konuşan Zeydan Karalar; “ 
Her işten çıkarılan işçi bankamatikçi değildir. Belediye bünyesinde ciddi bir işçi fazlalığı var ve 
kaynaklar buna yetmiyor. Geçen ay Büyükşehir ve ASKİ'nin geliri 125 milyon TL idi. Bunun 
80 milyonu işçi maaşlarına gidiyor. Belediye bütçesi her ay 60 milyon açık vermekte. Belediye-
ye haciz geliyor. Bu durumda mecburen işçi çıkarmak zorundayız” dedi. ASKİ’den sonra büyükşehir 
belediyesinden de işçi çıkışlarının yapılacağı söyleniyor. İşlerine son verilen işçiler ve yakınları; “En 
altta ekmek parası için çalışan işçiler neden işlerinden ediliyor” derken, bazıları da; “Siyasetle gelen 
siyasetle gider, herkes kendi ekibiyle çalışır. Biliniyor ki; bugün işe başlayan kişiler mutlaka bir 
başkalarının yerine işe başlıyordur. Yarın bunlar çıkıp birbaşkaları girecektir. Bu hep böyle olmuştur. 
MHP’lidir diye işten çıkartılanlar varsa, zaten MHP’lidir diye işe başlayanlardı. ” şeklinde yorumlar-
da bulundular. Bu arada işten çıkarmalar yapılırken; herhangi bir işçi alımı da yapılmadı.

Zeydan Karalar: “Her işten çıkarılan işçi bankamatikçi değildir. Belediye bünyesinde 
ciddi bir işçi fazlalığı var ve kaynaklar buna yetmiyor. “

Niyazi Ceylan oğlu Emin’i evlendirdi
Kozan’ın en eski, titiz ve dikkatli 
şoförlerinden Merhum Cipçi Bakır 
Ceylan’ın torunu; Emekli Öğ-
retmen Niyazi Ceylan ve sosyal 
yönü, çalışkanlığı ve gülen yüzüy-
le bilinen Emine Ceylan’ın oğul-
ları Emin Ceylan, Yeşim ve Ayhan 
Karaman’ın kızları Betül ile Elit 
Balo Salonu’nda düzenlenen tö-
renle evlendi. Ceylan çifti düğüne 
gelen davetlilerle yakından ilgi-
lendi. Ceylan ailesini bu mutlu 
günlerinde aile yakınları, dostları 
ve sevenleri yalnız bırakmadılar. 
Çocuklarının eğitimine ehem-
miyet gösteren Ceylan ailesinin 
yakışıklı oğlu Emin, Cafer, Bülent 
ve Levent Ceylan’ın da yeğenidir. 

Halim Karataş Milli Eğitimin Demirbaşıydı...

KOZANLI HEP KALP KRİZİNDEN GİDİVERİYOR...
Halim abiyi çocuklu-
ğumdan bu yana tanı-
rım. Ayrıca öğretmeni-
miz Şadi Karataş'ın da 
kardeşidir. Kimseleri 
kırmazdı. Ben onu her 
gördüğümde " Abi 
sen hancısın başkaları 
hep yolcu" derdim. 
Mütevazı idi. Nazikti. 
Birden kalp kriziyle 
aramızdan ayrıldı. Çok 
üzüldüm. Ne kadar 
da sevilirmiş. Allah 
rahmet eylesin. Halim 
abiyi daima gülen insa-

ni yüzüyle hatırlayacağız.
Diyorum ki şu Kozan"a acil bir kalp ünitesi. Duyan var 
mı?
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Kozan'da Piknik Alanlarında Temizlik

Kozan Belediyesi SODES ve Dağılcak yürüyüş yolu 
üzerinde bulunan piknik alanlarında çevre temizliği ya-
pıldı.
Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Adana 
Büyükşehir ve Kozan Belediyesi Temizlik İşleri Müdür-
lüğü ekipleri, SODES-Dağılcak yürüyüş yolu çevresinde 
ve piknik alanlarında çevreye rahatsızlık veren dikenli 
bitkilerin temizlenmesi başta olmak üzere genel temiz-
lik çalışması yaptı. Havaların ısınmasıyla vatandaşların 
vakit geçirmek amacıyla piknik yapmak için yöneldiği 
ormanlık alanlarda bırakılan ısınma sonucu yakıcı özelli-

ği bulunan maddeler toplanarak genel temizlik yapıldı.
Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak halkın daha 
temiz bir alanda zaman geçirmeleri ve piknik yapmaları 
sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Kozan Belediye 
Başkanı Mimar Kazım Özgan, “Vatandaşlarımız Ba-
raj manzaralı serin, temiz ve daha huzurlu bir ortamda 
zaman geçirip piknik yapmalarını sağlamak için çalış-
malarımız Kozan Merkez ve kırsal alanlarda da devam 
etmektedir." dedi.
Piknik alanına gelen vatandaşlar ise yapılan çalışmadan 
dolayı teşekkür ettiler.

“Ekmeklerin büyük bir kısmı ihtiyaç sahiplerine gitmiyor”
Bazı yerel basın yayın organları ile 
sosyal medya hesaplarında yer alan 
belediye aşevi ve ekmek fırınından 
ihtiyaç sahibi ailelere yapılan ek-
mek yardımının kesildiği şeklindeki 
haberler üzerine Kozan Belediyesi 
Basın Bürosu tarafından konu ile 
alakalı olarak basın açıklamasında 
bulunuldu.
Belediye basın bürosundan yapı-
lan açıklamada konunun tamamen 
aslının olmadığı ve araştırılmadan 
yapılan asparagas bir haber oldu-
ğu kaydedilerek söz konusu asılsız 
habere halkımızın itibar gösterme-
mesi gerektiği belirtilerek ekmek 
yardımlarının tam tersine gerçek 

ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandığı ifade edildi. 
Kozan Belediyesi Ekmek Fırını ve Aşevi Müdürlüğü tarafından 
yapılan ekmek yardımları ile alakalı olarak konunun özeti belediye 
basın bürosu tarafından şu ifadelerle açıklandı; “Kozan Belediyesi 
tarafından Halk ekmek fırınında günlük 2614 adet ekmek ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılırken bunun yanında 460 adet ekmek ise aşevi 

tarafından ihtiyaç sahiple-
rine ulaştırılıyordu.
Ekiplerimizin yapmış ol-
duğu araştırmalar netice-
sinde birçok kişiye ihtiyaç 
sahibi adı altında ekmek 
dağıtımı yapılmış ancak 
belediyemiz halk ekmek 
fırını ve aşevinden veri-
len ekmeklerin büyük bir 
kısmının gerçek ihtiyaç sahiplerine gitmediği tespit edilmiştir. Bu 
sebeple yaptığımız araştırmalar neticesinde gerçek ihtiyaç sahipleri 
tespit edilmiş olup bazı basın yayın organları ile sosyal medyadan 
yazılan aslı astarı olmayan yazılara itibar edilmemesini rica ediyo-
ruz. 
Tespit ettiğimiz gerçek ihtiyaç sahibi ailelere yeniden ekmek yardı-
mı yapılacaktır. Bunun yanında Belediyemiz bünyesinde bulunan 
aşevi tarafından da gerçek ihtiyaç sahibi ailelere yemek yardımı da 
devam etmekte bununla ilgili araştırmalarda devam etmektedir. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi. 

Günde bin 700 ekmek tasarrufu ile ayda 51 bin TL belediyenin 
kasasında kalmış oluyor.
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TAZİYE
Okuyucumuz 

Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu 
Müdürü Reşit Cömert’in Ağabeyi  

Yaşar 
CÖMERT’in vefatını üzüntüyle 

öğrendik. Merhuma Allah’tan 
rahmet dilerken, ailesine 
sevenlerine bağsağlığı 

diliyoruz.
Son Fikir Gazetesi

Kaybettiklerimiz
Hatice Köse, Emine Köse, Mustafa 

Göral,  Emine Bulunmaz, Zeliha 

Özden,  Hatice Tanrıverdi, Emrah 

Demir, Hacı Musa Demircili, Ülkü 

Özçelik, Mehmet Özkan,  Halil Şahin, 

Halim Karataş,  Nurettin Aktaş, 

Fatih Duran,  İsmail Yavuz. Merhum 

ve merhumelere Allah'tan rahmet, 

kederli ailelerine ve sevenlerine 

başsağlığı diliyorum.

Yalçın KARA



GAZETECİ YALÇIN KARA KARADENİZ ÜZERİNDEN MANSURLU 
YOLUNU BÜTÜN TÜRKİYE’YE DUYURDU

Gazeteci Yalçın Kara, Karadeniz gezisi esnasında Gü-
müşhane sınırları içerisinde yapılmış olan 16 tane tüneli 
gördü ve şaşkınlığını dile getiren bir video çekti. ‘Kara-
deniz'deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başın-
dan aldı’ başlığı altında yayınlanan, kısa sürede yüzlerce 
haber sitesinde yer alan ve binlerce izleyiciye ulaşan 
videoda; sadece Gümüşhane’de 16 tane tünel olmasına 
rağmen bölgemizdeki Mansurlu yolunun hala açılmamış 
olmasını dile getiren Kara şu ifadeleri kullandı; “(Ka-

radeniz’in) Tünelleri bile en kalabalık denilen İstiklal 
Caddesi’nden daha ışıklı. Karadeniz hizmet almış tüne-
lin içine bakın Allah Allaaaahhh! Bizde daha Allah’ın 
Mansurlu yolu 136 senedir yapılacak. 10 yıldan son-
ra da Adana-Kozan duble yolu maşallah! çok güzel! 
bitti. Şu hizmete bakın! Bizim Çukurova’nın Adana’nın 
vay haline. Bir de Karadeniz’e bakın… Karadeniz Tür-
kiye’yi yönetiyor maşallah! Maşallah! Maşallah! Biraz 
da bize gardaş yaa… Biraz da (hizmet) bize gelsin. Gü-
müşhane’den Trabzon’a gidiyoruz sevgili hemşehrilerim, 
sevgili arkadaşlarım; şu siyasileri, şu yöneticileri gelmiş 
geçmiş bugün hepsini bir düşünün… Maşallah bir tünel 
bitiyor başka bir tünel başlıyor. Tünelden tünele, en yük-
sek dağlar delinmiş… Adana nere! Trabzon, Gümüşhane 
nere! Gelişmişliğimizi buna göre değerlendirin”.

GAZETECİ YALÇIN KARA’DAN BAŞKAN KAZIM ÖZGAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Gazetemiz 
İmtiyaz Sahibi 
Gazeteci Yalçın 
Kara, Kozan 
Belediye Başka-
nı Mimar Kazım 
Özgan'a hayırlı 
olsun ziyare-
tinde bulundu. 
İkili, yerel ve 
genel siyasetin 
yanında doğa, 
turizm ve bele-
diyecilik üzerine 
bir süre sohbet 

etti. Kozan Kalesi’ne restorasyon çalışması yapılacağını, Anavarza 
Kalesi’nin turistik işletme hakkının Kozan Belediyesi’ne devri konu-

sunda çalışma yaptıklarını belirten Kazım Özgan, Kozan’ın turizm 
potansiyeli açısından iyi konumda olduğunu ve bunu değerlendi-
receklerini ifade etti. Kozan’da yaptıkları birçok projenin son 5 
yılda iyi korunmadığını belirten ve göreve gelir gelmez hummalı 
bir çalışma başlattıklarının altını çizen Başkan Özgan, Yaverin 
Konağı konusunda ise kamulaştırılma yapılırken imzalanan proto-
kolde, ailenin, konağın adının Arıkan Konağı olması konusunda 
bir isteğinin olmadığını belirtti. Özgan, malum protokolde ailenin 
sadece, ‘konağın herhangi bir yerinde ailemizin adının geçtiği bir 
levha asılabilir’ şeklinde değerlendirmelerinin olduğunu söyledi. 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile uyumlu 
çalıştıklarını ve bundan sonra da bu şekilde devam edeceklerini 
vurgulayan Kazım Özgan, Kozan’a hak ettiği hizmeti 
vereceklerini ifade etti.                  HABER: Cuma Ali SARI


