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Siyasiler, yetkililer susamaz! Kim ne yaptıysa ortaya çıksın! Suçlu olan cezasını çeksin! Ortada
trilyonluk senetler uçuşuyor, bir bit yeniği var… Bu durum geçiştirilecek ve görmezlikten
gelinecek bir konu değildir.
Gazetemiz herkesin söz ve açıklama hakkına saygılıdır. Gerçek neyse bir an önce ortaya çıksın.

Kozan İmar Limitet Şirketi “ Asgari ücretle çalışmış, Musa Öztürk’ün işçi
yiğeni Barbaros Öztürk nasıl olur da çalıştığı kurumdan 2.trilyon alacaklı
olmuş? Vicdanlara sığmayan bu olayın tarifini Kozan Halkına bırakıyoruz”
Kozan Belediyesine ait olan Kozan İmar Sanayi Personel Ticaret
Limited Şirketine gelen 2 milyon lira ( eski para ile iki trilyon)
haciz işlemi ile ilgili şirket yetkilileri resmi basın açıklaması
yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamada önceki dönem
şirket Müdürü Mehmet Tatan’ın böyle bir senetten haberi
olmadığı ve böyle bir seneti imzalamadığı vurgulandı.
Kozan İmar Sanayi Personel Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan
açıklamada: "Kozan Belediyesine Ait olan Şirketimiz Kozan İmar Sanayi
Personel Ticaret Limited Şirketine 05/02/2020 tarihinde gelen bir tebligat
ile 2 milyon lira ( eski para ile iki trilyon) senet ile haciz işlemi başlatıldığını
örgenmiş bulunmaktayız.
3’de

2’de

7’de

Tapanlılar Derneği’nden
anlamlı kampanya

ALTINTAŞ AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Hesap vermesi
gerekenler hesap
versinler
Siyasiler
konuşsun, hukuk
harekete geçsin, Yoksulun,
garip gurebanın, milletin parası
çarçur edilmesin. Hesap vermesi gerekenler hesap versinler. Gerçek neyse ortaya çıksın.
Trilyonluk paralardan söz ediliyor. Millet Bağkur, SSK parasını
yatıramazken, portakal işçileri
1 günlük yövmiyeye talim ederken böylesi önem arzeden bir
konu görmezden gelinemez.
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Tapanlılar Derneği Başkanı Gökmen Sarıtaş “Kampanyada elde
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edilen kıyafet ve oyuncaklar ihtiyaç sahiplerine verilecek”
Uzat" kampanyasında top-

Tapan ve Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen "Çocuklar Üşümesin" ,"

Benimde Oyuncağım Var" ve "Bir Elde Sen

lanmış olan kıyafet ve oyuncak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Tapan ve Yöresi Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökmen Sarıtaş “Projemiz
sayesinde toplanılan kıyafet
ve oyuncakları 20 Şubat Perşembe günü Tapan'ımızın tüm
köylerinin bir arada olduğu bir
etkinlikle Ali Kuşçu İlkokulu
ve Paşalı Ortaokulumuzun
ev sahipliğinde ihtiyaç sahiplerine ve çocuklarımıza dağıtımı yapacağız inşallah. Tüm
muhtarlarımızı, köylülerimizi, öğrencilerimizi, bu etkinlikte
görmek bizleri mutlu edecektir. Kampanyamıza destek veren
tüm büyüklerimize, yönetim kurulumuza, kadın kollarımıza
şükranlarımı sunuyorum” dedi.

TAZİYE

Okurumuz Yavuz Selim Aktaş ile Hülya Erdoğan’ın (Aktaş)
dayıları, Işıklı Köyü’nden Batuhan Gök kardeşimizin
büyükbabası, Mehmet Gök’ün babası, baba dostumuz Zübeyir
GÖK, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine, dostlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim

Yalçın KARA
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Siyasiler, yetkililer susamaz! Kim ne yaptıysa ortaya çıksın!
Suçlu olan cezasını çeksin! Ortada trilyonluk senetler
uçuşuyor, bir bit yeniği var…
Kozan İmar Limitet Şirketi “ Asgari ücretle çalışmış, Musa Öztürk’ün işçi
yiğeni Barbaros Öztürk nasıl olur da çalıştığı kurumdan 2.trilyon alacaklı
olmuş? Vicdanlara sığmayan bu olayın tarifini Kozan Halkına bırakıyoruz”
Kozan Belediyesine ait olan Kozan İmar Sanayi Personel Ticaret
Limited Şirketine gelen 2 milyon lira ( eski para ile iki trilyon) haciz
işlemi ile ilgili şirket yetkilileri resmi basın açıklaması yaptı. Şirket
tarafından yapılan açıklamada önceki dönem şirket Müdürü Mehmet
Tatan’ın böyle bir senetten haberi olmadığı ve böyle bir seneti imzalamadığı vurgulandı.
Kozan İmar Sanayi Personel Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan açıklamada: "Kozan Belediyesine Ait olan Şirketimiz Kozan İmar
Sanayi Personel Ticaret Limited Şirketine 05/02/2020 tarihinde gelen
bir tebligat ile 2 milyon lira ( eski para ile iki trilyon) senet ile haciz
işlemi başlatıldığını örgenmiş bulunmaktayız.

“Asgari ücret ile çalışan bir personelin 2
milyon Lira alacağı olduğunu iddia ederek
haciz yapması ne vicdana ne ahlaka nede
yasalara uygun değildir”
Şirket Muhasebe Kayıtlarımızda bulunmayan bu senedin alacaklı
kısmında yazan ismin; eski dönem personellerinden olması yanında
Önceki Dönem Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk'ün
yeğeni olan Barbaros Mustafa Öztürk olması anlaşılır bir
durum değildir. Asgari ücret ile çalışan bir personelin 2 milyon Lira
alacağı olduğunu iddia ederek haciz yapması ne vicdana ne ahlaka nede
yasalara uygun değildir.

“Eski şirket müdürümüz MEHMET TATAN
şirket merkezine gelerek yetkililerle konuşmuş, böyle bir senedin olmadığını kendisinin
böyle bir senet imzalamadığını beyan etmiştir”
Önceki Dönem Şirket müdürü Mehmet Tatan ile şirketimiz temasa geçmiş senet ile ilgili bilgi talep edilmiştir. Duyduğunda resmen şok olan
Eski şirket müdürümüz şirket merkezine gelerek yetkililerle konuşmuş,
böyle bir senedin olmadığını kendisinin böyle bir senet imzalamadığını
beyan etmiştir.

MUSA ÖZTÜRK’ÜN BİR YİĞENİ
MEHMET TATAN DİĞER YİĞENİ
BARBAROS ÖZTÜRK İÇİN SAVCILIĞA
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU…
Bu durumla ilgili yapması gereken ne varsa yapmaya hazır olduğunu dile getirmiş ve savcılığa giderek senette ismi yazan şahıs ile ilgili
savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Şirketimiz avukatları yine aynı
şekilde şahsı savcılığa şikayet etmiş ve icranın durdurulmasını talep
etmiştir. 47 milyon Lira borç ile devraldığımız şirketimiz devraldığımızda resmen iflas etmiş durumdaydı.

“İşçiler, Başkanımız Mimar Kazım Özgan'ın
göreve başladığı gün itibariyle düzenli bir
şekilde maaşlarını almıştır”
430 kişinin ekmek yediği ve Kozan'ımızı Kozan yapan Dağılcak,
İskele, Kale, Konak gibi tesisleri işleten aynı zamanda halkımıza ucuz
ekmek satışı sağlayan şirketimizin faaliyetlerini yönetim olarak bu borç
ile devam ettirmek için yoğun bir çaba gösterirken bu tarz haksız, gerçeği yansıtmayan, vicdanlara sığmayan bir olayın içinde bulunmanın
tarifini Kozan Halkına bırakıyoruz. Eski dönemde 3 ay üst üste maaş
alamayan personellerimiz Başkanımız Sn. Mimar Kazım Özgan'ın göreve başladığı gün itibariyle düzenli bir şekilde maaşlarını almıştır.
“Her ayin 15'inde maaşlarını alan personellerimiz üç gün sonra bu haksız haciz yüzünden maaşlarını alamadıklarında haczi yapan kişiler bu
durumun vebalinin altında ezilmeyecekler mi?”
Her ayin 15'inde maaşlarını alan personellerimiz üç gün sonra bu haksız haciz yüzünden maaşlarını alamadıklarında haczi yapan kişiler bu
durumun vebalinin altında ezilmeyecekler mi? Biz Kozan İmar Sanayi
Personel Limited Şirketi Yönetimi olarak bu durumu siz Değerli basın
mensupları aracılığı ile Kozan Halka arz ediyoruz” denildi.

04

SON FİKİR

18 Şubat Salı

2020

Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Başkan Zeydan Karalar “İnsan, demokrasi ve hukuk diyenler kazanacak”
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Adana Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Başkan Zeydan Karalar, demokrasi mücadelesi veren güçlerin küçük fikir ayrılıklarına, ayrıntılara takılmadan birlikteliklerine devam etmesi gerektiğini, başarının yolunun bu olduğunu kaydetti
Kongrede, etkili bir konuşma
yapan ve önemli mesajlar veren Başkan Zeydan Karalar,
“Köklü demokrasiye özlem
duyduğumuz günlerde, hayatı
demokrasi mücadelesiyle
geçmiş insanlarla birlikte
olmak bizim için büyük sevinç, gurur ve umut kaynağı.
Demokrasi mücadelesini
baskılara rağmen sürdüren
insanların varlığı bizi umutlandırıyor. ‘Bir ışık var, onun
için mücadeleye devam’
dedirtiyor.
Bizim kuşak için söylüyorum; sürekli mücadele eden
insanların hikayesi bizimkisi.
Hala da devam ediyor bu
mücadele. Bu yolda, inançlarımız doğrultusunda ölünceye kadar yürüyeceğiz. Bu
yoldan sapma yok” dedi.

SORUNLARIN SAHİPLERİNİ, SORUNLARA
SAHİP ÇIKAR HALE GETİRMELİYİZ
Demokrasi mücadelesinde yaşanan en büyük sorunun; sorunlara asıl
sahip çıkması gereken insanların, bu mücadeleyi yürekten ve çoğunluk
sağlayarak verir hale getirilememesi olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “Soruna asıl sahip çıkması gereken insanları, soruna sahip
çıkacak hale getiremiyoruz. Soruna asıl sahip çıkması ve bu yolda
mücadele etmesi gerekenler, söz konusu mücadeleyi vermezse başarılı
olamayacağımızı bilmeliyiz. Uzun yıllar yöneticilik yapmış olmam
ve hala da bunu sürdürüyor olmam, emek mücadelesine bakışımı hiç
değiştirmedi” diye konuştu.

DEMOKRASİ MÜCADELESİ VERENLER
OLARAK, KÜÇÜK FİKİR AYRILIKLARINA
TAKILMADAN BİRLİKTE HAREKET
ETMELİYİZ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir çağrısına da vurgu yapan Başkan Zeydan Karalar, şunları
söyledi: “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir çağrısı
oldu, dikkatinizi çekmiştir. ‘Bütün demokrasi güçleri bir arada olmalıdır’ diyor. Bu çağrıya kulak verilmesi gerek. Demokrasi mücadelesi

veren herkes ve her oluşum bir arada olabilmeli ve mücadele edebilmelidir. Bir kongrede söylemiştim. Emek diyen, insan hakları diyen,
adalet, demokrasi diyen biziz. İnsanların daha iyi şartlarda yaşaması
için mücadele eden biziz. İnsanlığın ihtiyaçlarını savunan bizleriz ama
biz Türkiye’yi yönetemiyoruz, biz dünyayı yönetemiyoruz. Bunda bir
terslik var. Çok kuvvetli olduğumuz dönemlerde biz küçük ayrıntılara
takılıp birbirimizle mücadele ettik. O gücü kaybettik ve bir daha elde
edemiyoruz. O günleri hatırlayıp, geçmişten ders alarak, artık küçük
ayrıntılara takılmadan, demokrasi güçlerinin birlikte olup, daha güçlü
şekilde yoluna devam etmesi gerekir. Kazanımın çaresi ve yolu budur.
İşte bizim de seçildiğimiz son seçimler bunu göstermiştir. Bunun Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu pratikte gördük. Böyle devam
etmemiz, bunu sürdürmemiz gerek. Böyle devam ettirme iradesi hepimizde var. Bu umut verici. Ben insan hakları, demokrasi, hukuk diyen,
insanlık için çalışan ve emekten yana olanların kazanacağına yürekten
inanıyorum.”
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Kozan Belediye Başkanlığı Gelir Müdürü Çağdaş Ayyıldız

“2020 yılı emlak vergileri tahsil edilmeye başlandı”

Kozan Belediye Başkanlığı Gelir Müdürü Çağdaş Ayyıldız,
2020 Emlak vergilerinin tahsil edilmeye başlandığını belirtti. Vergilerin anayasada yerini bulmuş bir vatandaşlık görevi
olduğunu altını çizen Kozan Belediye Başkanlığı Gelir Müdürü Çağdaş Ayyıldız “Devletin yerine getirdiği birçok hizmetin
ifası ve eserlerin vücuda getirilebilmesi için vergi gelirlerinin

son derece önem arzettiğini, bir ülkenin imarında, kalkınmasında, refah düzeyi artışında ve toplumsal ihtiyaçlarının karşılanmasında hayat veren kaynağın vergiler olduğunu ifade etti.
Vergilerin devletin en önemli kaynaklarından biri olduğunu
vergi gelirlerinin yetersizliği nedeniyle, kamu hizmetleri etkin
ve yeterli düzeyde yerine getirilemeyeceğini vurguladı. Vergilerin anayasada yerini bulmuş bir vatandaşlık ödevi olduğunu
belirtti.
Yeterli düzeyde ve kalitede güvenlik, adalet, savunma, parasız
eğitim, sağlık, hava alanından köprüye, otoyoldan denizaltından tüp geçit projesine, barajından yoluna, suyundan elektriğine kadar bir çok ihtiyaçlarımızı karşılayan kamu hizmetlerini
üretebilmek için devletin harcama yapma ve bu harcamaları
finanse edecek yeterlikte gelire ihtiyaç vardır. Belediyecilik
noktasında ise; yoldan kaldırıma, park ve bahçe düzenlemesinden, temizlik, cenaze hizmetleri ve fakir ve fukaranın yemek
ihtiyacının karşılandığı aşevi hizmetleri gibi sayamadığımız
birçok hizmet ve eser vergilerle finanse edilmektedir.” dedi.
Ayrıca 2020 yılı emlak vergilerinin tahakkuklarının yapıldığını
ve tahsil etmeye başladıklarını ifade eden Gelir Müdürü Çağdaş AYYILDIZ, 2020 yılı emlak vergilerinin 1. Taksitinin Mayıs ayı sonuna kadar 2. Taksitinin ise Kasım ayı sonuna kadar
yatırılması gerektiği hatırlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gençlik Kolları olağan kongresi
geçtiğimiz hafta CHP İlçe binasında yapıldı. Tek liste ile
girilen seçimde mevcut başkan Emin Kalkan yeniden CHP
Gençlik Kolları Başkanı seçildi.
Başkan Kalkan’ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden

oluştu:
Gamze Nur
Akçalı, Cafer
Ata, Murat Büyüköztürk, Furkan Değirmenci,
Cemrehan Gargın, Kevser Işık,
Onur Kalkan,
Ozan Kurt, İsmail Özcan, Yılmaz
Yıldırım. İl Delegeleri: Emin Kalkan,
Gamze Nur Akçalı, Burak Mazak,
Selçuk Avcı, Enes Karabalık, Onur
Kalkan, Doğan Gürsel Tokgöz,
Alişan Sedefoğlu, İsmail Özcan ve
Barış Karaoğlu.

CHP Gençlik Kollarında Emin Kalkan güven tazeledi
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BAŞKAN KOCAİSPİR, SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE 9 ÇİFTİN NİKÂHINI KIYDI
Yüreğir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü evlilik tarihi olarak belirleyerek
nikâh akdi randevusu alan çiftlerle dolup taştı. Günde ortalama 9 nikâhın
kıyıldığı Yüreğir’de 14 Şubat’ta bu sayı 24’e yükseldi.
14 Şubat Cuma
Raziye Kocaispir ile birlikte çiftelere, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün
günü Yüreğir
anlamı nedeniyle gül ve fincan takımı hediye etti.
Belediyesi’nden
Sevgililer Günü
için randevu alan
24 çiftin nikâhı
kıyıldı. Evliliğe
bu çok özel günde
adım atan çiftlerden dokuzunun
nikâhı ise Yüreğir
Belediye Başkanı
Fatih Mehmet Kocaispir tarafından
kıyıldı. Başkan
Kocaispir, ilk
olarak 14 Şubat
günü 10.30’da nikâh randevusu alan ve aynı zamanda doğum günü olan
24 yaşındaki Fadime Canpolat ile 28 yaşındaki Tolga Yiğittaş çiftinin
nikâhlarını kıydı.
Büyük bir heyecan yaşayan Fadime ve Tolga’ya ömür boyu mutluluklar
dileyen Başkan Kocaispir, 14 Şubat gibi özel bir gününün kendilerine
şans getirmesini dileyerek, çiftlere evliliklerini sevgi ve saygı içerisinde
yürütmeleri konusunda öğütler de verdi.
Sırasıyla 8 çiftin daha nikâhını kıyan Başkan Kocaispir, “Hayatlarını
birleştiren çiftlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyoruz. Aile bağlarımız ne kadar güçlü ve sağlam ise toplumun temeli de o
kadar güçlü demektir. Bugün Sevgililer Günü ancak, sevginizi bir güne
sığdırmayın. Tüm günleriniz sevgi dolu geçsin” dedi.
Başkan Kocaispir nikâh cüzdanlarını hanımlara takdim ederken eşi

Yıldız erkekler futbol turnuvası sonuçlandı
Yıldız erkekler
futbol turnuvası
sonuçlandı. 13
takımın katılımıyla
oynanan maçlar
sonunda turnuvanın şampiyonu 60.
Yıl Şehit Mustafa
Akar O.O. oldu.
Turnuva sonucunda 1). 60. Yıl Şehit
Mustafa Akar O.O. 2). İsmet İnönü O.O. 3). Lütfiye Ali Şadi Çelik
O.O. 4). Remzi Oğuz Arık O.O.
Kozan Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin “Turnuvaya katılan

turnuvada emeği olan gençlik spor çalışanlarına sporcu kardeşlerimize
beden Eğitimi öğretmenlerimize hepsine ayrı teşekkür ederim. İlk ikiye
giren okullarımıza Adana’da başarılar dilerim” dedi.
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ALTINTAŞ AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Milliyetçi Hareket Partisi Kozan Belediye Meclis Üyesi Salih Altıntaş’ın oğlu,
Altıntaş Gayrimenkul ve Danışmanlık
Sahibi Emine Altıntaş’ın yeğeni Abdullah Altıntaş vefat etti. Merhum Altıntaş,
17 Şubat Pazartesi günü öğle namazına
müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kozan Mezarlığına defnedildi.
Altıntaş ailesini bu acı günlerinde

belediye başkan yardımcıları, siyasi parti
temisilcileri, belediye meclis üyeleri,
yakınları, dostları, arkadaşları ve
sevenleri yalnız bırakmadılar.

Vefat Edenler
Hacı Bahri Erdoğan, Tütüncü Ali
Yüzgeç, Durdane Sırkıntı, Fatma Şirin,
Abdullah Altıntaş, Feyzi Mantı, Paşa
Muzaffer Mercan, Osman Nuri Kılınç,
Fatma Şahince, Göçmen Hasan
Karakaş, Şahin Gönül, Abdullah
Çabuk, Gübran Ergen, Sefer Ünsal,
Basri Atıcı, Mustafa Demir, Esma
Kocakaplan, Emine Eroğlu ve Ülkü
Demircili Hakk’ın rahmetine kavuştu.
Merhum ve merhumelere Allah’tan
rahmet, kederli ailelerine ve
sevenlerine başsağlığı dilerim.

Yalçın KARA

Kozanspor, Kemerspor’u rahat geçti

zanspor’un gollerini Yaşar
Kaan Yılmaz (2) ve Yusuf
Akbulut attı. Teknik Direktör Ramazan Silin yönetimde çıktığı maçlarda iyi
bir oyun ortaya koyan Kozanspor 19 Şubat Çarşamba
günü zirveye oynayan Esenler Erok’a konuk olacak.

TFF. 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Kozanspor,
evinde oynadığı zayıf rakibi Kemerspor’u 3-1
yenerek rahat bir galibiyet aldı. İsmet Atlı Şehir
Stadyumunda, Cumartesi günü oynan maçta Ko-
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D İ KK A T
Saygılı İş Hanından Duyurulur - Satılık ve Kiralık İş Yerleri
Kirada oturan odalar,
muhasebeciler, mimarlar,
mühendisler ve muhtelif
meslek sahibi esnaflarımıza
duyurulur.
Sağlıklı ve sağ olanımıza
gün ve yıllarımız çok çabuk
geçiyor. Her yıl kira ödeme
ve iş yeri değiştirmenin
sıkıntısını yaşayanlar bilir.
İş hanımızda 20-30-40-70180 metre kare satılık ve
kiralık iş yerlerimiz var.
Ben Ahmet SAYGILI,
işyerlerimizin sağlam, sessiz, tozsuz, sağlıklı olduğuna inanıyorum. İnşaatın
yapımında A’dan Z’ye her konuda birebir ben ilgilendim. Hiçbir malzemenin ucuzu
olsun, maliyeti düşürelim demedim.
		
Alıcı gözü ile incele ve bak,balkon korkulukları, zemin mozaikleri ve mülk
sahibi olan esnafımızdan bilgi al ve sor.
Maddi imkanın varsa iş yeri al. Kendi iş yerinde daha rahat, daha huzurlu çalış.

Ahmet SAYGILI

İrtibat Telefon: 0535 041 75 20
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Don, Narenciye üreticilerini olumsuz etkiledi
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Yetkililer narenciye üreticilerini uyarmalıydı; don’u ucuz atlatan bazı bahçe
sahipleri “damlama sistemleri açılsaydı, zarar en aza inerdi” dediler.

Arşiv
Havaların soğuk gitmesi nedeniyle portakal bahçeleri zarar gördü. Tüm
yurtta olduğu gibi Kozan’da da etkili olan poyrazla birlikte hava sıcaklığının eksilere kadar düşmesi, narenciye bahçelerinde ağaçlara büyük
zarar verdi.
Türkiye’nin 3.5 milyon ton olan yıllık narenciye rekoltesinin yüzde
25’inin yetiştiği Adana ve ilçelerinde etkili olan poyraz ile hava sıcaklığının gece eksi 7 dereceye kadar düşmesi portakal, mandalina, limon
ve greyfurt bahçelerinde büyük zarara yol açtı.
Bu sene soğuk havaların beklenenden fazla sürdüğüne vurgu yapan
Ziraat Mühendisi Mustafa Işık “Üreticilerimiz don vurmadan ne yapabilir? Rüzgâr pervaneleri çalıştırabilirler. Ama böyle bir sistem

çok pahalı olduğundan
Kozan’da üreticilerimiz
tarafından tercih edilmiyor.
Ne kadar önlem alınırsa
alınsın açık hava da olduğundan don olayları oluyor.
Dondan özellikle limon ve
portakal ağaçları etkileniyor.
Eğer narenciye ağaçlarını
don vurduysa mutlaka damlayla tabandan azotlu gübreleme, bitki geliştiricileri
kullanılmalıdır. Yapraktan
ise yine bakımlı preparatlar
(ilaçlar) kullanılmalıdır.
Don olaylarına karşı üreticilerimiz mutlaka sigorta yaptırılmalı. Şuanda
İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sahalarda gezerek tespit çalışması yapıyorlar. Eğer bahçe sigortasız ise don vurduysa İlçe tarım müdürlüğünün
yapabileceği pek fazla bir şey yok. Zarar tespit çalışması yapıp gerekli
yerlere bildiriyorlar. Eğer hükümetimiz uygun görürse dondan zarar
gören çiftçilerin banka borçlarını erteleyebiliyor. Tahminimce bundan
sonra don olaylarının olacağını sanmıyorum olmaz” dedi.

AÇICI LASTİK
Ercan AÇICI

EN GELIŞMIŞ CIHAZLARLA KUSURSUZ ÖN DÜZEN AYARI

BÖLGE BAYII
Lastik alanlara lastik değişimi ve balans ayarı

ÜCRETSIZ

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

SON FİKİR
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yalçın KARA

18 ŞUBAT 2020 / Yıl: 15 Sayı: 705

web:
www.sonfikir.net

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın
İletişim Tel

0(322) 516 15 19
0(533) 499 76 13

Kuruluş:12 /09 /2006
Email:
yalcinkaraoglu01@hotmail.com
sonfikir01@gmail.com
İdare Merkezi:

Hacıuşağı Mah. Irmak cad.
No: 43/A Kozan/ADANA

Baskı :Doğan Matbaası

Tepebağ Mah. 27001 Sk. No: 12 / A
Seyhan / ADANA

Köşe Yazarları yazdıkları yazılardan kendileri sorumludur gazetemizin yayın ilkerini bağlamaz.

Sözleşmesi olmayan yazarlara ücret ödenmez.
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Çevreyi kirletenler kimler?
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

rüntü kirliliği yaratan oto lastikleri Kozan Belediye ekiplerince tekrar
temizlendi.

Kozan Atatürk Parkı içinden geçen Kılgen Çayına birileri sürekli eski
oto lastikleri atarak kirliliğe sebep oluyor. Kim yada kimler tarafından
atıldığı bilinmeyen eski oto lastikleri hem çevre hem de görüntü kirliliği yaratmakta. Kozan Belediyesine bağlı ekipler zaman zaman kirlilik
yaratan bu lastikleri temizlemekte. Fakat ısrarla Kılgen Çayına oto
lastikleri atılmaya devam etmekte. Vatandaşlar kirliliğe sebep olanların
bulunması ve gerekli cezai işlemlerin yapılmasını talep ediyor.
Hangi lastikçi tarafından atıldığı henüz tespit edilemeyen, çevre ve gö-

Manav Ali PAŞA TLF:0536 676 42 77

Kozanlının ve Ailenizin Manavı

ANDIL’IN GÜNLÜK TAZE MEYVELERİ-SEBZELERİ BULUNUR
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VEKİL ŞEVKİN’DEN DEPREMDE ÖLÜMLERİ
DURDURABİLECEK KANUN TEKLİFİ...
CHP Adana Milletvekili, Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Şevkin, ‘Umumi Hayata
Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun
2’nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesini talep etti
İmar Kanunu çerçevesinde imar planlarına işlenir. İmar planı bulunmayan kasaba ve köylerde harita ve krokilere işlenmek suretiyle
afete maruz olabilecek alan olarak ilan edilir. Afete maruz alanlar,
İçişleriBakanın teklifi ile Cumhurbaşkanlığınca kararlaştırılır. Bu
suretle tespit olunan alan sınırları, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının isteği üzerine ilgili valiliklerce mahallinde ilan olunur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar İçişleri
Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken çıkarılacakyönetmelikle düzenlenir” şeklinde değiştirilmesini talep eden
Dr. Şevkin, uygulamadaki maddenin başta deprem üreten fay hatları
üzeri olmak üzere heyelan, kaya düşmesi, çığ, su baskını gibi doğa
kaynaklı afetlere uğramış veya uğrayabilir alanlar üzerine herhangi
bir yapı inşa edilmesine ilişkin bir yaptırımı içermediğini belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, Jeoloji Yüksek
Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin, ‘Türkiye Diri Fay Haritası’nın
göz önüne alınarak depremler nedeniyle yaşanan felaketlerin önlenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) ‘Fay Hattı
Kanun Teklifi’ sundu.
Fay hatları üzerindeki yapılaşmaların durdurulması ve hat üzerinde
yeni yapılaşmalara izin verilmemesi amacını taşıyan kanun teklifi
ile ilgili bilgi veren Dr. Şevkin, ‘Türkiye Diri Fay Haritası’ baz alınarak yapılan incelemede, “Aksaray, Bolu, Sakarya, Yalova, Bursa,
Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Erzurum, Kahramanmaraş, Hatay, Hakkari, Muğla, Eskişehir, Kütahya, Bingöl” gibi 18
ilin merkez yerleşim birimleri ile 80’i aşkın ilçe merkezinin ve ilk
belirlemelere göre yine içinde son Elazığ Sivrice depremini yaşadığımız köylerin de bulunduğu 502 köyün deprem üretme potansiyeli
yüksek aktif fayların geçtiği hatlar üzerine doğrudan oturduğunun
bilinmesi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM)
‘Fay Hattı Kanun Teklifi’ sunduğunu vurguladı.

“MEVCUT KANUN TEKLİFİ HERHANGİ BİR
YAPTIRIM İÇERMİYOR”
15/5/1959tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun
2’nci maddesinin birinci fıkrasının, “Yapılacak özel jeolojik araştırmalar sonucunda aktif olduğu tespit edilen fay hattı veya zonları
ile heyelan, kaya düşmesi, çığ, su baskını gibi doğa kaynaklı afetlere uğramış veya uğrayabilir alanlar üzerine herhangi bir yapı inşa
edilemez. Tespit edilen bu alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı

SON YAŞANAN ELAZIĞ DEPREMİ VE
TEKLİFİN ÖNEMİ!
Başta deprem olmak üzere doğa kaynaklı afetler sonucunda sık
sık can ve ekonomik kayıplar yaşanan Türkiye’de doğa olaylarının afete dönüşmemesi için yapılması gerekenlerin en başında afet
zararlarını azaltıcı ve önleyici yasal düzenlemelerin bilimsel, teknik
normlara ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılması geldiğini ifade eden Dr. Şevkin, şunları söyledi:
“Son yaşadığımız, Elazığ depremi de göstermiştir ki, depreme
kaynaklık eden Doğu Anadolu Fay Zonu doğrudan Bingöl ve Kahramanmaraş illerimiz, Palu, Sivrice, Gölbaşı gibi ilçeler ile bir çok
köy yerleşim birimlerinin içinden geçmektedir. Bu zon üzerindeki
yapıların depreme karşı koyarak ayakta kalması mümkün olmamakta ve can ve mal kayıpları ortaya çıkmaktadır. Çok sayıda il
merkezimizin ve ilçelerimizin de benzer durumda olduğu göz önüne
alındığında, başta aktif fay hatları veya zonları olmak üzere, doğa
kaynaklı afetlere uğramış veya uğrayabilir alanlar üzerine herhangi
bir yapı inşa edilmesi önlenmelidir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
ile afete maruz alan olarak ilan edilmiş bölgelerin 6306 Sayılı Kanun kapsamına öncelikle alınarak dönüşüme tabii tutulması gerekmektedir.
Başta deprem olmak üzere, doğa kaynaklı afetlere maruz olabileceği belirlenerek ilan edilmiş alanlarda can ve ekonomik kayıpların
yaşanmaması için 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 2.
Maddesinin önerilen şekilde değiştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.” dedi.
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Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı
Oya Katırcı, Kozan’da ziyaretlerde bulundu
ile birlikte Piyana kursunun açıldığı öğrenildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi
Kültür Daire Başkanı Oya Katırcı
ve Kültür Müdürü Hamit Arıkaner,
Kozan’da bşrtakım ziyaretlerde
bulundular. Ziyaret esnasında Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezimizi ziyaret ettiler.
Kültür Müdürü Gökhan Söğüt ve
Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli ile sosyal yaşam merkezini
gezen Başkan Katırcı’ya,

Sosyal Yaşam Merkezinde üretilen saati Kozan Belediye Başkanı
Mimar Kazım Özgan adına hediye
ettiler.
Ayrıca Kozan Belediyesi Sosyal
Yaşam Merkezi’nde belediyenin
sosyal etkinlikleri kapsamında
Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği

Güreşte büyük başarı
Kozanlı Sporcu Zeliha Alsan ise A Gençler
Okullar arası 50 Kg’da Türkiye 5.’si oldu.
Turnuvaya katılan sporculara Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve Kozan MEM, Şefik Musa Delibaş,
Tuğba Yılmaz, Semih Şener, Murat Akdoğan
ve HEM Müdürü Bünyamin Akbulut, Kozan
İlçe Gençlik Spor Müdürü Kürşat Gültekin’in
destek olduğu öğrenildi.

Sivas Valiliği, Türkiye Güreş Federasyonu ile
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından
Sivas'ta düzenlenen Okullar arası Gençler Türkiye Güreş Şampiyonasında, Kozanlı Güreşçi
Nazmiye Budak, 57 Kg’da Türkiye 2. oldu.
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AHİR ZAMAN (2)
Ahir zaman yazılarımızı, yaklaşık 1300 sene evvel kayıtlara tescil
edilmiş Haber’ül Ahadlara dayandırmaktayız… Bu haberlerde
(hadislerde) zikri geçen olaylar, toplumumuzda hatta dünya
milletlerinde bir asır evvel hemen hemen hiç yok iken, bu gün yaygın
bir hal almışsa, işte bu ahir zaman zuhuratıdır. Yine bu makalemizde
ilginç bulduğumuz haberlerden bir kaçını zikredeceğiz:

Ahir zaman yazılarımızı, yaklaşık 1300 sene evvel kayıtlara tescil edilmiş Haber’ül Ahadlara dayandırmaktayız… Bu haberlerde (hadislerde) zikri geçen
olaylar, toplumumuzda hatta dünya milletlerinde bir
asır evvel hemen hemen hiç yok iken, bu gün yaygın
bir hal almışsa, işte bu ahir zaman zuhuratıdır. Yine bu
makalemizde ilginç bulduğumuz haberlerden bir kaçını zikredeceğiz:
‘’Ümmetimden bir grup yiyecek-içecek; eğlencede haddini aşacak; gecenin sabahında birde ne
görsünler;domuz ve maymuna çevrilivermişler!..’’
Azgınlık ve haddini aşmışlık, içinde yaşadığımız toplumun bir kesiminde sıradanlaşmıştır. Afetler, felaketler
hatta şehit cenazeleri dahi bu kesime tesir etmiyor. Bu
hal, İsrailoğullarının yasağı hileli bir şekilde delme
girişimlerinden sonra vukuu bulmuştur; aynı cezanın
bu ümmetin densizlerinin de başına geleceğinden hiç
şüphem yok!.. Zaten Hadiste buna işaret ediyor.
‘’ Camilerin mihrapları çok süslenecek, fakat
cemaatın kalpleri harap olacak’’ Bu paradoksun üzerindeki yorumu okuyuculara bırakıyorum.
Alametlerden biri de milli gelir, belirli bir kesimin tekeline geçtiği zaman meydana gelecek.’’ Büyük
Fransız ihtilaline kadar kamuoyu kavramı olmadığı
gibi, kamuoyu diyebileceğimiz sosyal bir sınıf da yoktu. Bu nedenle bilimsel olarak milli gelir tanımlaması
da söz konusu değildi. 1917 Bolşevik ihtilalinden sonra proletarya (işçi) sınıfı ortaya çıkınca milli gelir kavramı literatüre girmiştir. Milli gelirde adaletsiz dağılım
deyimi bugün dünya devletlerinin ana sorunu olarak
zikredilmektedir. Oysa İslam, 1500 yıl önce bu tehlikeye dikkat çekmiştir.
‘’ Ahir zaman geldiğinde hainlere emin, sadakatli
insanlara hain damgası vuracak, akraba ilişkileri kesilecek; yabancı (uzak) insanlar bir araya gelecek (turizm
vakası) olacak…’’ Gerek kamu görevinde g erekse sivil hayatta birçok insanın dürüstlüğünden dolayı dert
yandıklarını, bu uğurda büyük acı bedeller ödediklerini

duyuyoruz ve çok üzüldüklerini de görüyoruz. Bu insanları ahir zamandayız diyerek teselli etmemizin en
uygun yol olduğunu düşünüyorum.
‘’ Kıyamet yaklaştığında geleneksel esnaf sınıfı
ortadan kalkacak, ticari kuruluşlar yaygınlaşacak;
öyleki kadın, eşine ticari mahalde yardımcı olacak;
kalem (basın) çoğalacak, yalancı şahitlikler artacak, sağlam şahitlikler bitecek…’’
Bu haberde bana en ilginç gelen olay, kadınların
ticari alanlarda boy göstereceklerinin ihbarıdır. Haber,
kadınların bu sahada oluşlarını kınamıyor ama, piyasada yaygın bir şekilde görülmeleri, artık insanoğlunun
yeni bir eşiğe adım attığının ilamı olduğunu duyuruyor. Bir asır evvel Batıda dahi kadınların ticari sahalarda çalıştıklarına dair bir haber yoktur; varsa da tek
tük… Ya şimdi!... Bütün dünyada!..
‘’ Kişi eşine itaat edip anasına eziyet ettiğinde,
babasını iteleyip başkasını dost edindiğinde, camilerde gürültü çoğaldığında kıyamet yaklaşmıştır.’’
Camilerde gürültü çoğaldığında ifadesini tam anlayamadım. Ancak âlimler, cemaatin boş lakırdı yapmaları
diye yorumlamışlardır.
Bu gün ana ve babaya itaatsizlik küresel bir çığlık
halini almıştır… Öyle ki adeta gök kubbeyi çınlatmaktadır!.. Ana ve babasına saygısızlık gösteren bir insan,
ne kadar sayın ve saygın olursa olsun, hitaplarında ne
kadar da çok sayın-sayın diyerek konuşurlarsa konuşsunlar onlarda hayır yoktur.
Çağımızda nice evlat yaşlı ana ve babasıyla imtihan
olmaktadır. Ve çoğu da kaybetmektedir... Bu bir maneviyat hastalığıdır ve kıyamet alametlerindendir…
Maalesef modern eğitim bu hastalığı tedavi edememiştir. Bundan 40-50 sene evvel askerden ana ve babasına
yazdığı mektupta: Ellerinizden incitmeden öperim
diyen Mehmetçiğin ifadesi ne kadar da manidardır bugün…
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‘Hypetia;
Milattan sonra 360 ile 415
Yılları arasında yaşamış
Tarihte ilk kadın
Matematikçi,
Filozof,
Astronom,
Olarak kabul edilir.
Eğitimini Atina’da tamamlar.
İskenderiye’ye gider.
Filozof olan babasının,
Okulunun başına geçer.
Platon’un öğretilerini benimser.
Halka açık dersler verir.
Gök cisimlerinin sınıflandırılmasına,
Hidrometrenin geliştirilmesine,
Katkıda bulunur.
‘Düşünme hakkınızı saklı tutun,
Yanlış düşünmek bile,
Hiç düşünmemekten iyidir’
Sözün söyleyebilen
Günümüzden yaklaşık,
Bin altı yüz yıl önce yaşamış,
Güzelliği dillere destan,
Kendisini eğitime adamış
Eğitimin amacı,
Bireyleri hayata hazırlayıp,
Bilim ile yoluna ışık tutmak
Olduğuna inanmış bir kadın.
1502 yılında
Kristof Kolomb,
Dördüncü kez Amerika seferine,
Dört gemiyle yola çıkar.
Ama yolculuk planladığı gibi
gitmez.
Gemilerden ikisi tahtakurularının,
Gazabına uğrar.
Tahtakurularının gazabına uğrayan,
İki gemiyi terk ederler.
Geriye kalan iki gemi ile,
1503 yılında yorgun ve bitkin bir
halde,
Jamaika, sahiline ulaşırlar.

Bu bölgede
Avawak yerlileri
yaşar.
Bunlar tanrıların
sakallı ve
Denizden geleceği-

ne inanırlardı.
Denizden gelen ve sakallı olan,
Kolomb’un adamlarının,
Doğaüstü güçleri olduğunu sandılar.
Yerliler zor durumda olan,
Avrupalılara kollarını açar,
Yiyecek,
İçecek,
Barınma,
Gibi ihtiyaçlarını karşılarlar.
Ancak, zaman geçtikçe,
Kolomb’un adamları yerlilerin,
Yiyeceklerini,
İçeceklerini,
Kıymetli mallarını,
Ya çalmışlar
Ya da yağmalamışlar.
Bu yaptıkları yetmemiş gibi
Birde adamlara kötü davranmışlar,
Hatta öldürmüşler.
Yerliler bu duruma çok kızar.
Yardımı ve yiyecek vermeyi
keser.
Kolomb çaresizdir.
Artık ne yiyecekleri,
Ne içecekleri,
Ne de eve dönecek gemileri vardır.
Kolomb’un tek çaresi yerlileri
ikna etmek,
Ama nasıl?
Kara, kara ne yapması gerektiğini
düşünür.
Yanında ki astronomi tabletlerini
inceler.
Tabletlerinden biri dikkatini
çeker.
1 Mart 1504 yılında,
Alman astronom,
Tam ay tutulması olacağını hesaplamıştır.
Ay tutulmasını öğrenen Kolomb,
Hemen yerlilerin şefine gider.

Şefe,
Tanrı ile haberleştiğini,
Tanrının yardımın kesilmesine,
Çok kızdığını,
Kızgınlığını da Ay’ı,
Kan kırmızıya çevirerek göstereceğini söyler.
Ertesi akşam,
Ay tutulması başlar,
Ay’ın rengi tutulmadan dolayı,
Kızıla döner.
Kolomb’un oğlu,
O anı günlüğüne şöyle yazmış.
İnleme ve feryatlarla birlikte,
Her yönden gemilere doğru gelirler,
Yiyecek ve içecek getirirler.
Tanrıya onları affetmesi için,
Amirale yalvardılar.
Kolomb kum saatine bakar.
Dakikalarca süren tutulma bitmek
üzeredir.
Onlara tanrının kendilerini affettiğini,
Ay’ı birazdan normal rengine,
Çevireceğini söyler.
Tutulma biter.
Jamaika yerlilerinin,
Eğitim seviyesi düşük.
Bilgi sahibi olan toplumları,
Hem bilmiyorlar,
Hem de denizleri aşamıyorlar.
Dolayısı ile bilgiye ulaşamıyorlar.
Evrenin işleyişini bilmediklerinden,
Ay tutulmasından,
Öyle bir korkarlar ki.
Kolomb’un bir dediğini iki etmezler.
Tanrı tarafından affedildiğine
inanan yerliler de,
Evrenin işleyişini bilen Kolomb
da,
Çok mutludur.
2020 yılında,
Diyanet işleri başkanı,
Kahramanmaraş’ın Pazarcık
ilçesinde
Kuran kursunun açılışında,
‘Kuran kurslarının bulunduğu
yerlerin,

Şeytandan korunmuş bölge’
Olduğunu ifade eder.
Konuşmasına devamla,
‘Kuran kursunda bir tuğlası olana,
Cennette bir ev verilecektir’
Müjdesini verir.
Anlattığım üç olay arasında,
Yüzlerce yıl fark var.
Dört yüzler de,
Matematikçi,
Gök bilimci.
Filozof bir kadın,
Bilim ile bireylerin yolunu,
Aydınlatmak gibi bir amacı var.
Muktedirler,
Her dönem,
Kitleleri kontrol etmek için,
Cehaletin ferasetini,
Aklın egemenliğinden,
Üstün tutmuşlar.
Bin beş yüzlerde
Eğitimden ve bilimden yoksun,
İnançları ve onun tabularına
dayalı,
Bir düzen içinde yaşamlarını sürdüren insanlar,
Bir doğa olayı ile kandırılmıştır.
İletişimin çok hızlı,
Bilgiye ulaşmanın çok kolay
olduğu,
2020’de,
Kuran kursu olan bölgenin,
Şeytandan korunduğu ve
Kuran kursu binasına bir tuğla
koyana,
Cennetten ev verileceği,
İfadelerine şaşırdık mı?
İnsanlar her şeyi bilemez,
Ama ;

Duyduğu her söze,
Sorgulamadan inananlar,
Akıl tutulması yaşarlar.
Gerçekleri,
Kendi akılları ile öldürürler,
Önlerine servis edilen,
Her şeyin,
Ya gerçek olduğuna inanırlar,
Ya da gerçek olduğuna
inandırılırlar.

Kozanlı Durmuş Ali Yıldız ve Ahmet Saygılı, AKAPDER yönetimine girdi
na’mızı kapsayacağını, siz üyelerimizin destekleri
ile Adana’mıza
ve Adanalılara
hizmet etmek için
üç yıl boyunca
elimizden gelen
tüm gayretimizi sarf edeceğiz
dedi”
Yönetim kurulu
görev taksimatı ve
kurulların oluşmadı hafta içinde
yapılacak yeni
seçilen yönetim
kurulu toplantısında belli olacak.

Adana Karaisalılar Aladağlılar ve Pozantılılar
Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği (AKAPDER) ikinci genel kurulu ve
başkanlık seçimi dernek binasında yapıldı. Tek
liste ile seçime giden AKAPDER Başkanı Yunus Sakarya’nın listesi, kullanılan oyların tamamını aldı. Sevilen siysetçi-işadamı Durmuş
Ali Yıldız da denetleme kurulunda yer aldı.
Ankara’da yaşayan Adanalıların ve Adana’da

yaşayan dernek üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seçim, Adanalıların birlik ve beraberliğinin
en güzel örneğini teşkil etti.
Genel kurulda tüzük değişikliği de yapılarak
derneğin adı “Adanalılar Eğitim Kültür ve
Dayanışma Derneği” oldu.
Seçim sonunda dernek üyelerine teşekkür eden
başkan Sakarya, ” Daha önce üç ilçemize hitap
eden derneğimiz tüzük değişikliği ile tüm Ada-

Kozan’da Atatürk’ün hayatı, “Vasiyet” adlı tek kişilik oyunla anlatıldı
Atatürk'ün hayatını ve bilinmeyen yönlerini tek
kişilik gösterisi
ile anlatan Atatürkçü Düşünce
Derneği (ADD)
Devrek Şube
Başkanı Okan
Onur, izleyenlere duygulu anlar
yaşattı.
Okan Onur'un tek
başına sahnelediği 'Vasiyet' adlı

anlatımda Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatına dair bilinmeyen yönlerini prodüksiyonla aktardı. Program sonunda ADD Kozan Şube Başkanı Av. Zihni Çubukçu, ADD
Devrek Şube Başkanı Okan Onur’a teşekkür etti.
ADD Kozan Şube Başkanı Çubukçu, ADD olarak sosyal
ve kültürel faaliyetlere devam edeceklerini söyledi.

