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FEKELİ KATIRCI AİLESİNDEN 4 KİŞİ 
DENİZDE BOĞULARAK CAN VERDİ

KKTC’de yaşayan Kozanlı Katırcı 
ailesinin 4 ferdi denizde boğularak 
hayatlarını kaybettiler. Tulumba 
mevkiinde, yüzmek için denize 
giren Aile reisi 
Ramazan Katırcı, 
anne Filiz Katırcı 
ve 18 yaşındaki 
Merve Katırcı,13 

yaşındaki Mert Katırcı’nın cesedine 
ulaşıldı.12 yaşındaki Barış Katırcı ise 
Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi 
altında ve sağlık durumunun iyi oldu-
ğu belirtildi. 7’de

SUYA İLK OLARAK %15 
İNDİRİM UYGULANACAK
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı 
5’inci oturumunda su fiyatlarına yüzde 15 indirim 
yapacaklarını açıklayan ve vatandaşın su borçlarıy-
la ilgili konuşan Başkan Zeydan Karalar; “10 ay su 
borçlarını ödememesine müsaade etmek vatandaşa 
iyilik değildir çünkü1-2 aylık su faturasını ödeye-
meyen vatandaş 10 aylığı hiç ödeyemez”... 3’de

SERGEN İÇİN SON 8 BİN TL
Sergen’in annesi: Hiç aklıma gelmezdi oğlumun böyle olacağı...

Sol bacağının dizinden aşağı kısmını kemik 
kanseri nedeniyle kaybeden ve protez bacak 
alma imkanı olmayan Sergen Kocaman’ın ha-
berini sizlere geçtiğimiz 28 Mayıs’ta manşet-
ten duyurmuştuk. Kozan Tavşantepe Mahal-
lesi’nde oturan 22 yaşındaki Sergen Kocaman 
kullanışlı ve rahat yürüyebileceği bir protez 
bacak almak istiyordu, bunun için de desteğe 
ihtiyacı vardı. Aradan geçen bir buçuk ay gibi 
bir sürede Kozanlı hayırseverler Sergen’i gör-
mezden gelmedi ve yardımlar yapıldı. Ancak 
son 8 bin TL kadar bir açık kaldı. Sergen bu 8 
bin TL’nin ödenebilmesi için hayırseverlerden 
yardım bekliyor. Aile maddi açıdan da zor du-
rumda. Sergen Kocaman’ın annesi; “Bir yardım 
istiyorum Türk Milleti’nden inşallah yaparlar. 
Güveniyoruz. Benim oğlum da inşallah iyi 
bir ayağa kavuşur, güzelce yürür. Hiç aklıma 

gelmezdi oğlumun böyle olacağı, bu günleri yaşayacağım” ifadelerini kullanmıştı.
Sergen’e 0531 214 07 11 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Kilgen Çayı Projesi’nin fikir babası ben, projeyi
hayata geçiren Milletvekili Tamer Dağlı

Yıllar önceydi sevgili arkadaşımız Kozan Ticaret 
Odası Başkanı Mustafa Kandemir, telefonu uzat-
tı ve dönemin milletvekili Prof. Dr. Talip Küçük-
can’a Kilgen Çayı projesi fikrimi söyledim. Fikir 

çok kapsamlıydı. 
Kozan merkezden 
başlayan ve Kozan 
Barajı köprüsü ci-
varına kadar yapıl-
ması gereken dev 
bir projeden söz 
etmiştim... 2’de

Özgan; "Kozan Bölgenin
Parlayan İlçesi Olacak"

Kozan’a bir dizi ziyaret için gelen ve Kozan 
Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan’ı 
makamında ziyaret eden Aler Yağ Fabrikası 
sahibi Ali Çetin Önder, Yaltır Tarım Ürünleri 
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi sahibi ve ge-
nel müdürü Mehmet Yaltır ile beraberindeki 
iş insanları Kozan'a hayran kaldılar. 3’te
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Kilgen Çayı Projesi’nin fikir babası benim, projeyi
hayata geçiren ve para çıkartan Milletvekili Tamer Dağlı

Yıllar önceydi sevgili arkadaşımız Kozan Ticaret Oda-
sı Başkanı Mustafa Kandemir, telefonu uzattı ve dö-
nemin milletvekili Prof. Dr. Talip Küçükcan’a Kilgen 
Çayı projesi fikrimi söyledim. Fikir çok kapsamlıydı. 
Kozan merkezden başlayan ve Kozan Barajı köprü-
sü civarına kadar yapılması gereken dev bir projeden 
söz etmiştim. Düşünün çay sıra sağlı sollu yürüyüş 
yolumuzun uzayıp gittiğini. Alın size Adana’daki Ad-
nan Menderes Bulvarı güzelliği. Kısır tartışmalarla 
değil ancak böyle gerçekçi projeleri hayata geçirerek 
bu bölge cazibe merkezi olabilir. Belediye ile genel 
iktidarın kesinlikle el ele yapması gereken bir proje. 
Sayın Küçükcan böyle bir projeyi ilk kez duyduğu-
nu ve gerekli ön girişimleri mutlaka yaptıracağını o 
zaman söylemişti. Şimdi Kozanlı Milletvekili Tamer 
Dağlı’ya nasip oldu. Ancak projenin sadece bir kısmı 
gerçekleştiriliyor. Tamer bey ilgilendi. Parayı çıkarttı. 

Çalışmalar başladı ve hız kazandı. Dağlı’nın bu ko-
nuyla sonuna kadar ilgilenmesini bekliyorum. Kilgen 
Çayı Kozan Barajı’na kadar ıslah edilmeli. Islah edil-
dikten sonra gerekirse ulusal veya uluslar arası kre-
diler bulunup Kozan Belediyesi işbirliğiyle yürüyüş 
yolunun muhakkak yapılması gerektiğinin altını çizi-
yorum. Bölgemize yapılacak kalıcı bir hizmet, siyase-
tin ötesinde bir vefa göstergesidir.  
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SU’YA İLK OLARAK %15 İNDİRİM UYGULANACAK

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz 
ayı 5’inci oturumunda su fiyatlarına yüzde 15 
indirim yapacaklarını açıklayan ve vatandaşın 
su borçlarıyla ilgili konuşan Başkan Zeydan 
Karalar; “10 ay su borçlarını ödememesine 
müsaade etmek vatandaşa iyilik değildir çünkü 
1-2 aylık su faturasını ödeyemeyen vatandaş 
10 aylığı hiç ödeyemez” dedi.

SUYA %15 İNDİRİM

Büyükşehir Belediye Meclisinde Millet ittifakı 
ve Cumhur İttifakı meclis üyelerinin ortak 
kararıyla su fiyatlarında yüzde 15 oranında 

indirime gidileceğini açıklayan Zeydan Kara-
lar, “Bizim halkımıza verdiğimiz sözü, konuş-
mamı burada size dinlettim. Ekonomik şartlar 
nedeniyle bir çırpıda yüzde 30 düşüremeyiz. 
10-10-10 dedim; siz ona razı olsaydınız 2 ay 
benim halkım suyu ucuz kullanacaktı. Hatta 
yüzde 15’i kabul etseydiniz vatandaş yine 
ucuz kullanacaktı. Bir anda yüzde 30 indirim 
demek belediyenin önünü tıkamak demektir” 
şeklinde konuştu. Karalar, Kuzey Adana böl-
gesindeki 46 köye içme suyu hattı getirecekle-
rinin de altını çizdi.

BORCUNU ÖDEMEYENİN 
SUYU KESİLECEK

Su borçlarını silme konusunda yetkilerinin 
olmadığını belirten Başkan Karalar; “Sonuç 
itibariyle hiçbirimizin su borçlarını affetmek 
silmek gibi bir yetkimiz yok. Bu vergi gibi, 
SSK gibi, KDV gibi silinemeyecek borçlar. 
Yani vatandaşın ödemek zorunda olduğu 
borçlar. Konuşarak, tebliğ ederek, eğer ona 

rağmen de ödemiyorsa sularını keserek bizim 
ASKİ’nin tahsilatını arttırdığımızı söylemek 
istiyorum. ASKİ’nin toplamda 66 milyon TL 
borcu azaldı. Aldığımız tedbirlerle ASKİ’yi 
çalışır hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

KOZAN ARITMA TESİSİ İÇİN 
PROJE HAZIRLANIYOR

Başkan Zeydan Karalar, Kozan, Horzum, Feke 
ve Saimbeyli’nin arıtma projelerinin hazırlık 
aşamasında olduğunu ve bu ilçelerdeki arıtma 
sorununu çözüme kavuşturacaklarını vurgula-
dı.

Özgan; "Kozan Bölgenin Parlayan İlçesi Olacak"

Adana'dan Kozan’a bir dizi ziyaret için 
gelen ve Kozan Belediye Başkanı Mi-
mar Kazım Özgan’ı makamında ziyaret 
eden Aler Yağ fabrikası sahibi Ali Çetin 
Önder, Yaltır Tarım Ürünleri Sanayi 
Ticaret Anonim Şirketi sahibi ve genel 
müdürü Mehmet Yaltır ile beraberinde-
ki iş insanları Kozan'a hayran kaldılar.
İlçenin tarihi ve turistik mekanları ile  
ilçenin geçmişine ışık tutan Kozan Kent 
Müzesi, tarihi Kozan Kalesi ve İskele 
Kafe’yi gezerek Tekne turu yaptılar.

Dağılcak Sosyal Tesislerinde dinlenen 
ve yemek yiyen iş insanları Kozan'a 
hayran kaldıklarını belirterek Kozan'a 
yapılacak yatırımlar hakkında Belediye 
Başkanı  Mimar Kazım Özgan ile fikir 
alışverişinde bulundular.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı 
makamında ziyaret eden iş insanları Ali 
Çetin Önder ve Mehmet Yaltır Aler yağ  
Natürel sızma zeytin yağı ile zeytin 
çeşitlerinden oluşan hediye takdiminde 
bulundular. 
Kozan'ın yatırımcı çekecek, cazibe ve 
merkezi bir ilçe haline getirmek için 
Kozan Belediyesi olarak ellerinden ge-
len çaba ve gayreti gösterdiklerini ifade 
eden Kozan Belediye Başkanı Mimar 
Kazım Özgan; “Mert ve yiğit insanla-
rın diyarı şirin ilçemiz Kozan’ımızı  iş 
insanlarını buraya çekmek için cazibe 
merkezi haline getirmemiz gerekiyor. 

Onun için elimizden gelen çaba ve gay-
reti sarf ediyoruz. Kozan önümüzdeki 
dönemlerde hem iş alanlarında hem de 
turizm anlamında bölgenin parlayan 
ilçesi olacak."dedi.
İş insanları Ali Çetin Önder ve Meh-
met Yaltır ise Kozan'a hayran kalırken 
özellikle turizm alanında cazibe merke-
zi olabilecek bir yapıya sahip ilçe diye 
bahsettiler. 
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ÜMMET VE MİLLET

Tarih bir milletler mücadelesidir. Sade-
ce tarihte değil elbet, günümüzde de bu 
mücadele; en sert, en acımasız ve en kal-
leş şekliyle devam etmektedir.
Böylesine bir mücadele gerçeğini gör-
meyen ve gereğini yapamayanları tarih, 
çöplüğüne atmakta tereddüt etmemek-
tedir. Evrimciler bu noktada haklı galiba: 
Sadece güçlü olanlar yaşayabiliyor.
Artık, en etkin silah düşünce ve ona da-
yalı propaganda faaliyetleridir.
Veya moda deyimiyle algı operasyonla-
rıdır. 
ANCAK TEPEMİZDE PATLAYAN 
BOMBALAR, HER GÜN VERMEKTE 
OLDUĞUMUZ ŞEHİTLER; FİKİR VE 
PROPANGANDANIN AÇTIĞI YOL-
DAN GELEN SİLAH SESLERİNİN 
GERÇEĞİNİ HAYKIRMAKTADIR… 
‘’Şehrin ana caddelerinde barış şarkıla-
rı söyleniyorken, arka sokaklarda harp 
marşları çalıyor’’ diyorduk. Şimdilerde 
artık, herkes her yerde harp marşları çal-
maktadır. 
Silah gücünün, düşünce ve algı operas-
yonlarının önünü açtığı, zeminini hazır-
ladığı gerçeğini görmemek aptallıktan 
öte bir şey olmalı.
DÜŞÜNCENİN GÜCÜNE İNANMA-
MAK İLKELLİK, SİLAHLI GÜCE SA-
HİP OLMAMAK APTALLIKTIR.
Beyin gücünün etkili olabilmesi için, 
çoğu zaman gerektiği gibi, yumruk gü-
cünün hazır olması gerekir.
Türk milliyetçileri, böylesi bir kavgada 
ayakta kalmanın temel şartı olarak, milli 
birlik ve milli kimlik sahibi olmayı gö-
rürler. 
VARLIĞIMIZI VE HAYSİYETİMİZİ 
KORUMANIN EN ÖNEMLİ SİLAHI 
MİLLİYETÇİLİK/ULUSÇULUKTUR. 

Her ne kadar aksi söylense de millet ger-
çeği gün gibi varlığını sürdürmektedir. 
Türkiye’de her şeye rağmen kültür ve ta-
rih bilincinin beslediği bir milli kimlik 
vardır.
Millet sevgisi ve bir millete mensubiyet 
bilinci ile milli kimliğe sahip çıkmak 
mücadelesi umudumuzu canlı tutmak-
tadır.  
Ancak çok ciddi aymazlıklarımız da yok 
değildir. 
Bilindiği gibi dil ve din; millet olmada ve 
o milletin varlığını sürdürmesinde çok 
önemli iki faktördür.
Milletimiz diline de, dinine de samimi 
olarak bağlıdır.
Ancak aydınlar ve yöneticiler maalesef 
milli kültür, milli kimlik ve inançlarımız 
konusunda, ihanet demesek bile, ancak 
aymazlık ve aptallıkla izah edilebilecek, 
kusurlar içerisindedirler.
Türk kültürü deniyorsa, şu gerçeği he-
men vurgulamak gerekir: TÜRK KÜL-
TÜRÜ BÜYÜK ÇAPTA İSLAMLA ŞE-
KİLLENMİŞTİR. 
Yalnız bu gerçek başka bir gerçeğin üze-
rini kapatmamalıdır. O da İslam’dan ön-
ceki kültürümüzün de bir hakikat oldu-
ğudur.
Türkler İslam’dan öncede vardılar. Hem 
de cihan çapında kültür ve medeniyetin 
sahibi olarak… Hem de cihan devletleri 
kurmuş olarak vardılar.
Kısaca ve öz olarak söyleyelim; Türkler, 
İslam’dan öncede elbette şerefli bir millet 
olarak vardılar. 
VE BU TÜRKLER ALLAH’IN SON 
DAVETİNE İCABET EDİP İSLAM’LA 
ŞEREFLENDİLER.
Kısaca söylersek Türk kültürünün, Türk 
kimliğinin temel unsurlarından bir el-
bette Müslümanlıktır. 
Türk’ü ve İslam’ı birbirinden ayrı düşün-
mek son derece yanlış olduğu kadar, aynı 
zamanda ölümcül bir hatadır. 
Tarihimizin, kültürümüzün, inancımı-
zın hakikatlerinden kaçmak kafamızı 
kuma gömmektir. 
Elbette biz bir ümmetin en önemli par-
çasıyız. Çünkü Müslümanız. 
Müslüman olmamız, İslam ümmetinden 
olmamız, ulusal politikalarımızda elbet-

te etkin bir realitedir. 
Ancak siyasal anlamda bir ümmetçilik 
tarihimizin ve tarihin hangi gerçeği ile 
izah edilebilir?
‘’Müslümanlar kardeştir.’’ buyruğu Yüce 
Allah’tan gelmektedir. Ve bu buyruk ba-
şımız üzeredir.
Problem bu kardeşliğin nasıl sağlanacak 
olmasındadır.
Tarihte Müslümanların kurduğu bir İs-
lam devleti var mıdır?
Sadece peygamberimiz döneminin Me-
dine-Site devletini sayabiliyorum. 
Ama diğer devletleri tekrar soruyorum 
Müslümanlar mı kurmuşlardır?
Emevi ve Abbasi devletlerini Müslüman-
lar değil, Müslüman Araplar kurmuşlar-
dır. Endülüs Emevi Devleti de ha keza.
Karahanlılar, Gazneniler, Memluklu-
lar, Selçuklular, Osmanlılar ve Türkiye 
Cumhuriyetini ise Müslüman Türkler 
kurmuşlardır.  (Yazık ki bazı ahmaklar 
Türkiye Cumhuriyeti ibaresini bölücü-
lük ve kışkırtıcılıkla itam etmektedirler.  
Bu ayrı bir yazı konusudur elbette.)
Bu tarihi gerçek görülmüyor ve yanlış bir 
siyasal ümmetçilik anlayışı ile politikalar 
geliştirilmeye çalışılıyor.
Ümmete ait olma duygusuna, ümmeti-
mize duyduğumuz sevgi ve bağlılık an-
lamında, elbette evet diyoruz. 
Yalnız siyasetin gerçeğini görmezden 
gelmek de büyük hatalara sebep oluyor.
Müslüman kardeşliği ise, bütün Müslü-
manların ve bütün Müslüman devletle-
rin işbirliği ile daha gerçekçi bir zemine 
oturacaktır. Önce milli devletler sonra 
işbirliği, en gerçekçi siyaset olarak görül-
mektedir.
Hangi işbirliği?
Heyhat! 
Müslümanlar birbirlerini boğazlamakla 
ve boğazlanmakla meşguller…
Srebrenitsa Katliamı sebebiyle, vahşi ve 
Avrupalı (!)bir tarzda şehit edilen Müs-
lüman Boşnak kardeşlerimize bu vesile 
ile Allah’tan rahmet diliyorum.
Son söz: Ümmetinize bir hayrınız do-
kunsun istiyorsanız, önce milletinize sa-
hip çıkmalısınız.
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Diş Hekimi Durmuş Sucak ve Doktor  Gülperi Meryem Sucak
Diş Hekimi Durmuş Sucak yılların diş hekimidir, bizim dostu-
muz, abimizdir. Dostlarının dostudur, kibar ve nezih insandır. 
Toprağı, bağı, bahçeyi, doğayı; sağlıklı yaşamayı çok sever. Eşi 
Doktor Gülperi Meryem Sucak 70’li yılların Kozan Lisesi birin-
cisidir. Her ikisi de vefa duygusunun ehemmiyetini bilir ve ona 
göre davranış sergilerler. Mutlu insanlardır.
Meryem Abla doktor kıtlığı yaşandığı, zamanın şartlarında, yıl-
larca görev yaptı, memlekete hizmet etti. Taa o zamanlar da bile 
şehirde çıkan yerel gazetelere abone olur, bayram kutlamaları 
çıkardı. Yaşadıkları toplumdan kopmayan; Cumhuriyete ve Ata-
türk’e son derece bağlı, mutlu kimselerdir. Oruç tuttuklarıyla 
bayram edebilen, istikrarlı insan ilişkileriyle da tanınan dostla-
rımız olgunluk çağlarında gençliği yaşayan iyi ve üretken insan-
lar ancak yine de onların torun sevme hakları olduğunun altını 
çiziyor; oğulları İbrahim ve Bora’ya buradan sevgi ve selamlarımı 
gönderiyorum…
 Merhum babam: “ Kişinin babası iyiyse çocukları da iyi olur; 
kişinin babası kötüyse eğer çocukları şimdilik iyi de olsa döner 
döner özüne çeker o da kötü olur.” Derdi. Yani iyiden iyi, kötüden 
kötü doğuyor… Onların aşıları da tarlaları da sağlam maşallah…
Vesselam: Mutluluklar bulaşıcıdır. Sucak ailesini seviyoruz
HABER: Yalçın KARA

CHP İlçe Başkanı Bünyamin Sedefoğlu’nu seviyoruz…
CHP Kozan İlçe Başkanı Bünyamin 
Sedefoğlu nevi şahsına münhasır, gü-
venilir, ağırbaşlı ve sorumluluk sahibi 
bir insandır. Eğitimli, birikimli Felsefe 
öğretmeni bir siyasidir. Kayınpederi 
Fatih Sedefoğlu da zamanın CHP ilçe 
başkanıdır. Çok sevdiğimiz bir baba 
dostumuzdur. Siyasetin içerisinde yoğ-
rulan, kırmayan, farklı dengelere önem 
veren Bünyamin Sedefoğlu kamuoyunun 
istek, arzu ve önerilerini dikkate alır; 
yüksek rolünün ve kesinlikle iyi niyeti-
nin farkındayız. Siyasi partilerin iktidar 
ve muhalefet olma zamanlarında; beledi-
ye seçimlerinin hemen ardından daima 
yaşanan işçi çıkışlarının olduğu dönem-
lerde her zaman tartışmalar yaşanır. 
Bu maalesef siyasetin ve belediyeciliğin 
doğası haline gelmiş bir temaüldür. Be-
lediyecilik işleri hep böyledir. Bünyamin 
Sedefoğlu’nun haksız yere yıpratılmasını 
doğru bulmuyoruz. Onu seviyoruz. Başa-
rılı olmasını ve bu yöreye yapılacak hiz-
metlerin önünü açmasını bekliyoruz.
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Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir’den 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla mesajı

Kozan Ticaret Odası Baş-
kanı Mustafa Kandemir 
15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik günü dolayı-
sıyla mesaj yayımladı. Ko-
zan Ticaret Odası Başkanı 
Mustafa Kandemir “Vata-
nına, devletine, bayrağına, 
demokrasiye, milli birlik 
ve beraberliğimize sahip 
çıkmak için Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısına tered-
dütsüz cevap veren kahra-
man milletimiz sayesinde 
o karanlık geceden zaferle 

çıktık. Ulus olarak, vatanımızı hedef alan kişiler ve 
eylemlere karşı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu 
içerisinde ortak bir tavırla hareket etmek görevimizdir. 
Hainler şunu çok iyi bilmelidir ki, hiçbir güç millet ira-

desinden üstün de-
ğildir. Bu millet, ta-
rihin her döneminde 
iradesine sahip çık-
mış, iradesine ipotek 
koymak isteyenleri 
tarihin çöplüğüne 
göndermiştir. Bizler 
ülkemiz ve milleti-
miz için şimdi daha 
büyük bir azimle ça-
lışacak ve Türkiye'yi 
büyük hedeflerine 
taşıyacağız. Üzerine 
basarak bir kez daha ifade ediyoruz: Kozan Ticaret 
Odası olarak, 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, 
unutturmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 
milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Gününü kutluyorum" dedi. 

KOZAN'DA SEYYAR YAZLIK SİNEMA ŞENLİĞİ BAŞLIYOR

Kozan Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdür-
lüğü tarafından parklara dönüşümlü olarak 
nostaljik yazlık ücretsiz sinemalar kurulacağı 
bilgisini aldık. Anavarza Kalesi’ne kurulacak 
Uçan Balon Projesi de çok yakında faaliyete 

geçiyor. Sodes bölgesine de belediye tarafın-
dan güvenlikli alan içerisinde aile kamp çadır-
ları kurulacak. Tırmanma duvarı da yapılacak. 
Bunların hepsi sevindirici gelişmeler. Bu proje-
lerin Kozan’a canlılık katması bekleniyor.
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FEKELİ KATIRCI AİLESİ’NDEN 4 KİŞİ DENİZDE BOĞULARAK CAN VERDİ
KKTC’de yaşayan Kozanlı Katır-
cı ailesinin 4 ferdi denizde boğula-
rak hayatlarını kaybettiler. Tulum-
ba mevkiinde, yüzmek için denize 
giren aile reisi Ramazan Katırcı, 
anne Filiz Katırcı, 18 yaşında-
ki Merve Katırcı ve 13 yaşındaki 
Mert Katırcı’nın cesedine ulaşıldı. 
12 yaşındaki Barış Katırcı ise Ma-
ğusa Devlet Hastanesi’nde tedavi 

altında ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis tarafından olaya dair yapılan açıklamada “Saat 18.30 
sıralarında Kaplıca - Yedikonuk arasında Tulumba mev-
kiinde, yüzmek için denize giren Ramazan Katırcı (48), 
Filiz Katırcı (40), Merve Katırcı (18) denizin aşırı dalgalı 

oluşundan dolayı boğulmak 
suretiyle yaşamlarını yitir-
miştir. Yine deniz içerisinde 
bulunan Barış Katırcı (12) 
vatandaşlar tarafından kur-
tarılarak ambulans ile has-
taneye sevk edildi. Deniz-
de bulunan Mert Katırcı’ya 
(13) ise henüz ulaşılamamış 
olup arama ve kurtarma ça-
lışmaları devam etmekte-
dir” ifadelerine yer verildi. 
Katırcı ailesinin vefat 
eden fertleri KKTC’de 
defnedildi.

OKULDA TEHLİKE OLUŞTURAN AĞAÇLAR KESİLECEK

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Gazi İlk ve Ortaoku-
lu’nu ziyaret ederek okul binasını ve çevreyi tehdit eden 
ağaçların kesimi ile ilgili olarak açıklama yaptı.
Kozan'ın eski okullarından biri olan, binlerce öğrenci-
ye eğitim ve öğretim vererek mezun eden Gazi İlk ve 
Ortaokulu binası çevresinde bulunan çam ağaçları okul 
binasını ve çevreyi büyük derecede tehdit ediyor. Çam 
ağaçlarının yıkılma riskine karşılık tedbir önlemleri kap-
samında, gerekli yasal işlemlerin yapılmasının ardından 

kesimi gerçekleştirilecek. 11 çam ağacının kesilmesinin 
ardından yerine zeytin fidanları dikilecek.
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Faruk Sönmez,  Şube Müdürleri ve ba-
sın mensupları ile birlikte tehdit içeren çam ağaçlarının 
bulunduğu yerde incelemelerde bulundu. Şafak Gürçam, 
çam ağaçlarının okul binasını ve çevresini tehdit ettiğini, 
yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından kesilerek ye-
rine zeytin fidanlarının dikileceğini söyledi. Kaymakam 
Gürçam ayrıca açılan yaz kursunda eğitim gören öğren-
cileri de ziyaret etti. 
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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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KOZAN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANIİDRİS ÇEVİKALP' İN
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI

Kozan Ticaret Borsası 
Başkanı İdris Çevikalp 15 
Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik günü dolayı-
sıyla mesaj yayımladı. Çe-
vikalp mesajında “15 Tem-
muz 2016'daki hain darbe 
girişiminin bertaraf edilme-
sinin üçüncü yıl dönümünü 
kutlamaktayız.  Aziz Türk 
milletimiz üç yıl önce 15 

Temmuz'da darbe girişimine kahramanca direnerek unutulmaz bir de-
mokrasi mücadelesi vermiş, 15 Temmuz destanının şanlı Türk tarihine 
altın harflerle yazılmasını sağlamıştır. Aziz Türk Milletinin Çanakkale 
ve Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadele ruhuyla hareket ettiğini, işgalcilerin 
vatanı asla teslim alamayacağını bütün dünyaya bir kez daha göstermiş-
tir. ‘’Bizi yıkamayan şey güçlendirir’’ düşüncesiyle artık daha güçlü ve 

dik duruşumuzla Dünyaya 
Türk’ ün gücünü bir kez daha 
göstermiş olmanın sevinci 
içerisindeyim.
Bu vesile ile 15 Temmuz 
destanının bütün şehit kahra-
manlarını şükran ve rahmetle 
anıyorum. Türkiye Cumhu-
riyeti yaşadıkça bu büyük 
fedakarlığı ve kahramanlığı 
sergileyen aziz şehitlerimi-
zin isimleri de yaşayacaktır. 
Gazilerimize de hayırlı, uzun 
ömürler niyaz ediyorum.
Tüm Milletimizin 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Bir-
lik Günü Kutlu Olsun.

Kozan'da Kurban Bayramı Öncesi Alınacak Tedbirler Belirlendi

Kurban Bayramı öncesi Kozan İlçe Tarım ve Or-
man Müdürlüğü Ekipleri ile Kozan Belediyesi 
Zabıta Ekipleri ile toplantı yaparak Kurban bay-
ramı öncesi market, okul kantinleri ile gıda satan 
esnafları ilgilendiren kanunlar ile ilgili fikir alışve-
rişinde bulundular.
Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün talebi 
üzerine, Kozan Belediyesi meclis salonunda ya-

pılan toplantıya Veteriner Hekim Fatih Şen, Gıda 
Mühendisleri Okan Akçalıoğlu ve Mustafa Karaö-
merlioğlu katıldı.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi büyükbaş ve 
küçükbaş hayvanların kesiminden kurbanlıkların 
nerede ve ne şartlar altında nasıl kesileceğine dair 
dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında fikir 
alışverişinde bulunuldu.
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CHP Üyesi Yaşar Yıldız Eren Erdem’e özgürlük için yürüdü

Cumhuriyet Halk Partisi Kozan İlçe üyesi 
Yaşar Yıldız, CHP PM Üyesi, gazeteci Eren 
Erdem’in özgürlüğüne kavuşması için Ko-
zan’dan başladığı “Özgürlük Yürüyüşü”nü 
Adana Milletvekili Orhan Sümer, il yöneti-
cileri, ilçe başkanları ve partililerin eşliğinde 
İnönü Parkı’nda tamamladı.  Beş gün süren 
ve parti örgütlerinin desteğiyle yürüyen Yaşar 
Yıldız ve beraberindekiler, yürüyüş boyunca  
“Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.
Elindeki “Eren Erdem’e Özgürlük” döviziyle 
Adana Adliyesi önünden yürüyerek İnönü Par-
kı’nda tamamlayan Yaşar Yıldız burada basın 
açıklaması yaptı.
“YARGI İKTİDAR MÜCADELESİNİN 

ARACI HALİNE GETİRİLDİ”
2010 yılında anayasa değişikliğini içeren re-
ferandum sonrasında yargıda önemli değişik-
liklere gidildiğini ifade eden Yıldız, yargının 
iktidar mücadelesinin aracı haline getirildiğini 
belirterek, “Yargı üzerinden topluma baskı, 
tehdit, yıldırma, korkutma salınmış, farklı 
düşünen muhalif olan isimlere ve kurumlara 
yargı üzerinden gözdağı verilmiştir” dedi.
“YARGI GÜVENİLİRLİĞİ EN DÜŞÜK 
KURUMLAR ARASINA GİRDİ”
Yargının siyasi iktidarın müdahaleleri ve ver-
diği kararlarla güvenilirliği en düşük kurum-
lar arasına girdiğini ifade eden Yaşar Yıldız, 
“Üretilen sahte deliller, gizli tanık ve itirafçı 
beyanlarıyla yürütülen Ergenekon, Balyoz, 
Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri dosyaları da 
göstermiştir ki; siyasi iktidar tarafından sakın-
calı görülen, susturulmak istenen kurum ve 
kişilerin masumiyet, lekelenmeme haklarına 
gölge düşürülmüş, masum kişilerin hastane-
lerde, cezaevlerinde ölümüne ya da intiharına 
neden olmuştur” diye konuştu.
“EREN ERDEM’İN TUTUKLULUK DU-
RUMU BİR AN ÖNCE SONLANDIRIL-
SIN”

Bu dosyalardan birinin de CHP PM Üyesi 
Eren Erdem hakkında olduğunu kaydeden 
Yıldız, Eren Erdem'in FETÖ/PDY silahlı terör 
örgütünün ne olduğuyla ilgili ilk görüş açık-
layan kişilerden biri olduğunu, bu terör örgü-
tünün yapılanmasıyla ilgili kitap yazıp, tehli-
keye dikkat çektiğini anımsattı. Bu gerçekliğe 
karşılık Eren Erdem'in FETÖ/PDY silahlı 
terör örgütüne üye olmak, bilerek ve isteyerek 
yardım etmekle suçlandığını aktaran Yaşar 
Yıldız, "Eren Erdem bu suçlamalarla 4 yıl 2 ay 
hapis cezası almış ve tutukluluk durumunun 
devamına karar verilmiştir. Tutuklulukta bir 
yıllık süreyi dolduran, ciddi sağlık sorunları 
yaşayan ve cezaevi ortamında iyi tedavi ola-
mayan Eren Erdem'in tutukluluk durumunun 
bir an önce sonlandırılmasını dilemekteyim" 
ifadelerini kullandı. 

Ayhan Barut 15 Temmuz darbe girişmini kınadı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan 
Barut, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini kınayıp aynı 
acıların tekrarlanmaması için Cumhuriyet ilkelerine daha çok 
sahip çıkılmasını istedi.

"AYNI ACILAR YAŞANMASIN"
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin 
3'üncü yıldönümünde açıklama yapan CHP Adana Milletve-
kili Ayhan Barut, "FETÖ'nün demokrasi ve bağımsızlığımızı 
hedef alan hain darbe girişimi halkın parlamenter demokra-
siye sahip çıkmasıyla engellendi. Aynı acıların yaşanmama-
sı için demokrasinin geliştirilmesi, hukuk ve adaletin tesis 
edilmesi gerekiyor. Darbe girişiminin tüm boyutlarıyla ele 
alınması ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

"CUMHURİYET İLKELERİNE SARILMALIYIZ"

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin demokrasi ve bağım-

sızlığı hedef aldığını vurgulayan Ayhan Barut, "Bir daha 15 
Temmuz gibi darbe girişimleri olmasın diye yaşanan acı-
lardan ders alınması lazım. Bunun için de demokratik, laik, 
sosyal bir hukuk devleti olan cumhuriyetimize, cumhuriyet 
ilkelerimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Tüm bu duygu-
larla 15 Temmuz'da yaşamını yitiren şehitlerimizi ve gazile-
rimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz" diye konuştu. 
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Manav Ali PAŞA

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

TLF:0536 676 42 77
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Başkan Zeydan Karalar, Dünya
Belediyeler Birliği Eş Başkanı seçildi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dünyanın en 
büyük yerel yönetim birliği olan Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler 
Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (Dünya Belediyeler Birli-
ği) (UCLG-MEWA) Eş Başkanı (Co-President) seçildi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ürdün’ün baş-
kenti Amman’da 09-10 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenen UC-
LG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak toplantısına katıldı. 
2019-2022 dönemi yönetim organları ve ilgili komitelerle, yönetim 
kademe seçimlerinin de yapıldığı toplantıda Başkan Zeydan Karalar, 
oylama sonucunda UCLG-MEWA Eş Başkanlığına (Co-President) 
seçildi.
Böylece Adana, dünyanın önde gelen yerel yönetim birliklerinden bi-
rinde üst düzey temsil yetkisi kazandı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 3 yıllık görev sü-
resi boyunca hem bölgede, hem de dünya çapında ilişkileri geliştirerek, 
Adana’ya daha fazla katkı sağlama olanaklarını araştıracağını belirtti.
Amman’daki toplantıda yerel yönetimlerin yetkilileriyle üst düzey 
temaslarda bulunan Başkan Zeydan Karalar, Türkiye’nin Ürdün Büyü-
kelçisi Murat Karagöz ile de bir araya geldi.
UCLG-MEWA; yerel yönetimler arasında iş birliklerinin kurulmasını 
sağlamak, yerel yönetimlerin değerlerini, amaçlarını korumak ve ulus-
lararası deneyimleri paylaşmak amacıyla kurulmuş, Birleşmiş Kentler 

ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) Orta Doğu ve Batı 
Asya organizasyonudur.
Ocak 2004’ten itibaren fiilen faaliyetlerine başlayan UCLG’nin genel 
merkezi İspanya’nın Barcelona kentindedir. UCLG teşkilatı, dünyanın 
farklı bölgelerinden kentleri temsil eden en kapsamlı yerel ve bölgesel 
yönetim ağıdır. 
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Vekil Müzeyyen Şevkin “Karataş-Yumurtalık sahilleri yatırım bekliyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Mil-
letvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye ve 
Adana turizmini baltalayan konulara Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) parmak 
bastı.
Adana’nın turizm yatırımlarından hiçbir 
şekilde yararlandırılmadığına işaret eden Dr. 
Şevkin, 2006 yılında Turizm teşvik bölgesi 
ilan edilen Karataş-Yumurtalık sahil şeridine 
bugüne kadar hiç bir yatırım yapılmadığını, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Karataş-Ku-

zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  (KKTC) feribot 
seferlerine izin çıkmadığını vurguladı.
İşsizlikle kavrulan Adana’nın turizm yatırımı 
beklediğini dile getiren Dr. Şevkin, geniş ve 
bakir bir alana yayılan Karataş-Yumurtalık 
sahillerine yapılacak yatırımların yanı sıra ha-
yata geçirilecek Karataş-KKTC feribot sefer-
lerinin bölge turizmine büyük katkı sunacağını 
ifade etti.

 MÜZE GİRİŞ ÜCRETLERİ VE YURTDIŞI 
HARCI NEDEN ZAMLANDI?

Türkiye genelinde 2018 yılı Ekim ayın-
da müze giriş ücretlerine yapılan yüzde 50 
zammın ardından bugünlerde yeni bir zammın 
hayata geçirildiğine işaret eden Dr. Şevkin, 
“Müzelere giriş ücretlerine şimdi de yüzde 20 
zam yapılması planlanmaktadır. Bu zamlar, 
turizme darbe vurmayacak mıdır?” sorusunu 
yöneltti. Ayrıca, yurt dışı çıkış harçlarının da 
15 liradan 50 liraya çıkarıldığını ifade eden 

Dr. Şevkin, “Bunun mantığını da anlamakta 
güçlük çekiyoruz” dedi

SEKTÖRÜN ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Turizm sektöründen gelen önerileri de aktaran 
Dr. Şevkin, "Turizm Bakanlığı’nın AR-GE 
çalışmaları ve aktif kullanıcı tanıtım portalı 
var mı? Personel eğitimi ve dil eğitimine iliş-
kin çalışma var mı? Bakanlık, yurtdışı festival 
ve ‘workshop’ları ülkelerin özelliğine göre 
yapıyor mu? Çevre konusunda yerel yönetim-
lerle ilgili iş birliği var mı?” sorularına yanıt 
verilmesini istedi.

Başkan Özgan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan 15 Temmuz Demokrasi ve Mil-
li Birlik Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Başkan Özgan yayınladığı 
mesajda; “Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleşti-
rilen 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında meydanlara koşan Aziz 
Milletimizin Kahraman Evlatları; uçak ve helikopterlerden hainlerce 
yağdırılan bomba ve kurşunlara, tankların namlusunun önüne göğsünü 
siper ederek ülkemizin birliği ve dirliğine, Türk milletinin aziz vata-
nına, istiklaline, istikbaline,demokrasisine kasteden hainlere gereken 
cevabı vermiş,böylece tarih boyunca yazdığı destanlara yeni bir destan 
daha eklemiştir.Bu destanın adı 15 Temmuz Destanı'dır. Vatan sevgisini 
tüm değerlerin üstünde tutan, bağımsız ve özgür yaşama gayesinden 
hiçbir zaman taviz vermeyen Türk Milleti, sahip olduğu özelliklerle 
dünya üzerinde saygın bir konum edinmiştir. Türk Milleti, onurlu tutu-
mu, kahramanlıkları ve başarılarıyla tarihin akışını değiştiren yüce bir 
Millettir.Bizlere düşen sorumluluk, şehitlerimizin emaneti olan bu gü-
zel vatan topraklarına aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkarak ülkemizin 
bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odakla-
ra karşı uyanık olmak ve mücadeleyi aynı kararlılıkla yürütmektir.
Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gü-
nü’nün 3.Yıl dönümünde vatanı, milleti, devleti ve tüm mukaddesatı 
uğruna canlarını feda eden başta 15 Temmuz Şehitlerimiz başta olmak 
üzere tüm Şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ve bu müca-
deleye destek veren sivil, asker, polis tüm vatandaşlarımızı şükranla ve 
minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
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YİTİĞİMİZ
Son birkaç yüzyıldır genelde Müslümanlar, özelde Türkler olarak epeyi yitiklerimiz 
olmuştur. Üreten bilimi kaçırmamız, ilah-i kelimetullah davamızı nizam-ı âlem ül-
kümüzü kaybedişimiz yitiklerimiz cümlesindendir.

       Son birkaç yüzyıldır genelde Müslümanlar, özelde 
Türkler olarak epeyi yitiklerimiz olmuştur. Üreten bilimi 
kaçırmamız, ilah-i kelimetullah davamızı nizam-ı âlem 
ülkümüzü kaybedişimiz yitiklerimiz cümlesindendir.
     Bunlardan da öte, daha içerden daha yakıcı hatta yıkıcı, 
daha çetrefilli yitiklerimiz vardır ki bu vatanın evlatların-
dan düşünen her bir aydını, özellikle din hizmeti veren 
düşünürü kaygılandıran cinsten kayıplarımızdır bunlar… 
Bu kayıplar daha çok din görevlilerinin toplum nezdinde-
ki etkilerinin azalması yönünde tezahür etmiştir. Bu yitik 
öyle bir şeydir ki toplumun her kesiminde olumsuzlukları 
hissedilmiştir.
     Hâlbuki 1820 yılında Çarlık Rusya adına casusluk 
yapmasından sonra idam edilen Fener Rum Patrik’i-
nin Çar’a verdiği bir rapor vardır ki o günün din görev-
lilerinin toplum içinde ne kadarda çok itibarlı olduğunu 
göstermektedir. Patrik diyor ki :’’ Türkler öyle millettir ki 
büyük zafer elde ettiklerinde şükrederler; çılgınlık göster-
mezler. Ağır bir felaket karşısında da sabrederler; yılgın-
lık göstermezler. Toplum içinde bir grup vardır; gösterişli 
kıyafet giymezler; ilk bakışta onları halktan ayırt etmek 
çok zordur; ama insanlar üzerinde öyle etkileri vardır ki 
kitleleri gözlerini kırpmadan ölüme sevk edebilirler. Bun-
lara HOCA derler. Hocalarla halkın arasını açmadan 
Türkleri nihai olarak yenmek ve teslim almak müm-
kün değildir.’’ Toplumun yoğrulması itibariyle ele alın-
dığında hocalarla toplumun arasındaki mesafe çok fazla 
açılmıştır maalesef…
     Bunun zararları her kesimde yıkım derecesinde kendini 
göstermiştir. Demokratik hayatımızdaki partileşme süreci 
önemli ve heyecanlıdır. Ancak iktidara geldiklerinde par-
tili vatandaşların bazı talep ve tasarrufları ölçüyü aşmak-
ta ve çok rahatsız edici olmaktadır. Toplumu HAK adına 
kim terbiye edecek? Bunu hocalar yapabilirdi!...
     1984 yılında Paris’te ölmeden evvel telkinde bulunmak 
için Yılmaz GÜNEY’e din görevlisi çağıralım mı dedik-

lerinde hayır cevabını vermiştir. Ayrıca cenazesi yıkanma-
mış ve cenaze namazı kılınmadan defnedilmiştir. Bundan 
daha evvel Deniz GEZMİŞ, Hüseyin İNAN ve Yusuf AS-
LAN 1972 yılı mayıs ayında idam edilmeden önce telkin 
etmek üzere hoca çağıralım mı dendiğinde onlarda hayır 
cevabı vermişlerdir. Korkarım ki bunlar gibi daha nice in-
sanlar vardır bu toplumda… Neden bu insanlar, dinlerine 
dahi bu kadar kin duymuşlardır?... Bu kişiler halk adına 
halkın hakkını korumak için mücadele ettiklerini ve uğ-
runa öldüklerini söylüyorlardı. Oysa İSLAM’IN dışında 
İslam’dan daha ileride halkı, hakkı ve adaleti daha fazla 
gözeten ne bir ideoloji, felsefi görüş nede bir din vardır. 
Yukarıda adları geçen insanlar hakikaten samimi idiyse-
ler İSLAM onların dostu olması lazımdı…Onlarla kim bu 
din-i mübini İslam’ın arasını açtı?.. Bu insanların isim-
lerinin İslamiliği, ana ve babalarının ne denli Müslüman 
olduklarını ifade ediyor bizlere… Niçin yitirdik bunları?..
     Adana il müftülerinden biri, bir zaman Adana’da Hı-
ristiyan MİSYONERLERİN dükkânına uğradığında ora-
daki gençlerin kendisini tanıdığını ve saygıyla hocam-ho-
cam dediklerini anlatmıştı. Müftünün :’’Arkadaşlar bu 
gençler Türk çocuklarıdır ve bizim yitiğimizdir’’ de-
mesini bekledim, demedi. Hatta onların suni saygısından 
da memnun gibiydi. Oysa o Türk çocukları bizim yitiği-
mizdir. Bu tehlikeyi göremeyen Adana gibi küçük bir ülke 
mesabesindeki il müftüsü olan şahsın gafleti de bizim yi-
tiğimizdir
     Yukarıdaki soruların cevabı, din hizmeti veren biz-
lerin yetersizliğinde yattığını düşünüyorum. Şivan PER-
VER nasıl kalite ve çapta bir insandır bilmiyorum. Ancak 
1970’lerden evvel doğudaki ağaların halka baskılarına 
ŞEYHLERİN karşı çıkmaması, hatta onlarla beraber ol-
ması beni şeyhlerden soğutmuştur demişti. Şeyhler ne pa-
hasına olursa olsun bu ithamı yememeliydiler.Görüldüğü 
gibi YİTİKLERİMİZ çok ancak UMUTLARIMIZ da 

çoktur…      Şemsettin İnceler: Müftü-ü Esbak
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EN GELİŞMİŞ CİHAZLARLA KUSURSUZ ÖN DÜZEN AYARI

Lastik alanlara lastik değişimi ve balans ayarı

ÜCRETSİZ
Saimbeyli Caddesi No: 236 Kozan Telefon: 0(322) 515 63 29

BÖLGE BAYII

Baskı :Doğan Matbaası 
Tepebağ Mah. 27001 Sk. No: 12 / A

Seyhan / ADANA  

Kaybettiklerimiz
Sucu Aziz Kılınçlı, Kör Orhan, Filiz 

Katırcı, Ramazan Katırcı ve Çocukları 

Merve, Mert Katırcı, Hilmi Topuz, Meh-

met Karaca, Hacı Genç Doğan, Özcan 

Dinç, Celal Yalçın, Hacı Ertuğrul Toprak, 

Mustuk Hasan, Selahattin Demir, Ömer 

Faruk Orhan. Merhum ve merhumelere 

Allah'tan rahmet, 

kederli ailelerine ve sevenlerine 

başsağlığı diliyorum.

Yalçın KARA

HAYATIN İÇİNDEN

Feke'nin Kaleyüzü Köyü 
sakinlerinden Hilmi Çeri, bakmış  
çöken yolla aylardır ilgilenen yok iş 
başa düştü deyip kazma kürekle yolu 
yapmaya başlamış. Bu ayıp kimindir?




