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Türkiye İdlib Şehitlerine Ağlıyor...
Üzeyir Öztürk, Muhammet
Yorulmaz ve Yakup Cihanker’in
destekledikleri Niyazi Göğer
seçimi kazandı
Adana ESOB’da Nihat Sözütek seçimi kaybetti

KAHRAMAN TSK Savaşıyor...
Yeni göç dalgası önlenmeye
çalışılıyor. Vekalet savaşları
giderek kızışıyor. Emperyalist yamyamlar Ortadoğu’ya
gözünü dikti, sınırlarımıza
dayandılar. İdlib’te 36
şehidin acısı Türk Milletini
hem üzüyor hem de
öfkelendiriyor.
Kahraman Mehmetçik,
Peygamber ocağımız, Türk
Milleti’nin göz bebeği TSK
sınırda savaşıyor. İdlip’deki saldırıda Kozanlı uzman
çavuş yaralandı...3’de

Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı
Niyazi Göğer oldu. Geçtiğimiz Pazar günü yapılan ve 561 oyun kullanıldığı seçimde Niyazi
Göğer 288 oy alırken eski başkan Nihat Sözütek 266 oy aldı. 7oy ise geçersiz sayıldı.
Kozan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi Başkanı Üzeyir Öztürk yaptığı açıklamada: “Adana ESOB
seçiminde bizleri yalnız
bırakmayan, oy veren ya
da vermeyen tüm esnaf
temsilcisi arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizleri listeye
yazarak onurlandıran birlik başkanımız Niyazi
Göğer’e ayrıca teşekkür ediyorum” dedi 8’de

02

SON FİKİR

03 Mart Salı

2020

Kozan'da Şehitler Ormanı oluşturuldu
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

mize böyle bir programın gerçekleşmesini sağladıkları için
teşekkür ederim" dedi.

Tema Vakfı Kozan İlçe Sorumluluğu ve Kozan Orman İşletmesi işbirliği ile Pekmezci Köyü yakınlarında şehitler adına
orman oluşturulması maksadıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe Atatürk İlkokulu, İnkılap İlkokulu ve Pekmezci
ilk, orta okulundan öğrenciler, Tema gönüllüleri, köylüler ve
şehit aileleri katıldı.
Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'nün yerlerini hazırlayarak
fidanları temin ettiği alanda 400 e yakın fidan dikimi gerçekleştirildi.
Etkilikle alakalı bilgi veren Kozan Tema İlçe Sorumlusu
Derya Deniz şunları dile getirdi:
"Şehit ailesinden bize gelen ve şehitleri adına oluşturulması
istenen hatıra ormanı talebini eski Orman İşletme Müdürümüz Veysel Önen'e iletmiştik. Talebin olumlu karşılanması
ile hazırlıklara başlandı ve bugün de yaptığımız etkinlikle
Şehitler Ormanı fikrini gerçekleştirdik. Etkinliğe geçen yıl
Ağaç Kardeşliği Projesini uyguladığımız okullardan Atatürk ve İnkılâp İlkokulundaki sınıflarımızla Pekmezci ilk ve
ortaokulundaki öğrenciler. Gönüllülerimiz ve şehit yakınları
katıldı. Yaklaşık 400 kadar fidan dikildi. Oluşturduğumuz şehitler ormanına bundan sonra da fidan dikmeye devam edeceğiz ve buranın daha büyük bir ormana dönüşmesi yolunda
çaba sarf edeceğiz. Şehitlerimiz adına oluşturulan bu ormanı
vatandaşlarımızın köylülerimizin koruyacağına inanıyorum.
Bundan sonra gerçekleştirilecek dikim etkinliklerinin de bu
alanda yapılmasının uygun olacağını düşünüyorum. Başta
eski Orman İşletme Müdürümüz Veysel Önen ve şimdiki
müdürümüz Şensu Küçükateş'e, İşletme Şefimiz Erdal Toker, Köy Muhtarımız Nizamettin Ocaklar, Atatürk İlkokulu,
İnkılap ilkokulu, Pekmezci ilk ve ortaokulları öğrenci ve
öğretmelerine, şehit yakınlarına, köylülere ve gönüllüleri-

TAZİYE
Arkadaşım Osman Çil’in Annesi Emiş Çil
Hakk’ın rahmetine kavuştu.
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli
ailesine ve sevenlerine başsağlığı
dilerim.

Yalçın KARA
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Kahraman TSK savaşıyor

iyi olduğu, Uzman Çavuş Ali Temel’in ise GATA’da tedavisinin devam
ettiği öğrenildi

Yeni göç dalgası
önlenmeye çalışılıyor.
Vekalet savaşları
giderek kızışıyor.
Emperyalist yamyamlar Ortadoğu’ya gözünü dikti, sınırlarımıza
dayandılar. İdlib’te 36
şehidin acısı Türk
Milletini hem üzüyor
hem de öfkelendiriyor.
Kahraman Mehmetçik,
Peygamber ocağımız,
Türk Milletinin gözbebeği TSK sınırda
savaşıyor.

İdlib’deki saldırıda 3 Kozanlı asker
yaralandı

Suriye’nin İdlib şehrinde hain
hava saldırısı sonucu 36 askerin
şehit olduğu saldırıda yaralanan
askerlerden üç uzman çavuşun Kozanlı olduğu öğrenildi.
Taş Mahallesi’nde ikamet eden
Merhum Kahveci Ecevit’in oğlu,
İmamoğlu İlçe Milli Eğitim
Şube Müdürü Hilmi Yılmaz’ın
yeğeni Zafer Ayhan ile Güneri
Mahallesi’nde ikamet eden Sefa
Öztürk’ün sağlık durumlarının

İDLİB ŞEHİTLERİMİZ MEKANLARINIZ
CENNET OLSUN…

1) YUSUF LEVENT KARA - HATAY 2) İSMAİL UYGUR - HATAY
3) EKREM KARABIYIK - HATAY / REYHANLI 4) ALİ TEMEL - HATAY 5) HALİL UZUN - HATAY 6) GÖKSU ÇAKMAK - HATAY
7) ONUR BİÇİCİ - HATAY HALİL İBRAHİM GÜNEŞ - HATAY
9) PİYADE UZMAN ONBAŞI ALİ TAŞÖZ - KAYSERİ / DEVELİ
10) PİYADE UZMAN ONBAŞI TURGUT BURKAY KORKMAZ - ANTALYA / FİNİKE - 23 YAŞINDA 11) UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM TÜZEL - MERSİN / ERDEMLİ 12) PİYADE UZMAN ONBAŞI HALİL
İBRAHİM AKKAYA - OSMANİYE / BAHÇE 13) UZMAN ONBAŞI
AHMET SAYGILI - KAHRAMANMARAŞ 14) PİYADE UZMAN
ONBAŞI BATUHAN TANK - OSMANİYE / KADİRLİ - 23 YAŞINDA
- BEKAR 15) TANK SÖZLEŞMELİ ER CUMA BAĞATUR - BİTLİS
/ TATVAN 16) GÜVEN KURTULMUŞ - BİTLİS / GÜROYMAK 17)
AHMET ALPASLAN - İSTANBUL / BAĞCILAR 18) EMRE BAYSAL
- İSTANBUL / SANCAKTEPE 19) RECEP BEKİR - ERGENE / TEKİRDAĞ 20) SELMAN CANKARA - ADANA / SARIÇAM
21) PİYADE YÜZBAŞI SÜLEYMAN ŞAHİN / AFYONKARAHİSAR DİNAR 22) TOLGA CAN YILMAZ - BURSA / YILDIRIM
23) ADEM AKIN - TOKAT 24) ALİ TURGUT - UŞAK / BANAZ
25) PİYADE TEĞMEN BAYRAM OLGUN - KONYA / SELÇUKLU
26) TAYFUN PEKEL - İSTANBUL / SULTANGAZİ 27) ARİF AKÇADAĞ - KAHRAMANMARAŞ28) EMİN YILDIRIM - HATAY / ANTAKYA 29) MEHMET ORHAN - ADIYAMAN 30) MEHMET MUHAMMED
AKAY - MERSİN / TOROSLAR 31) BİRHAN ER / ŞIRNAK
32) OSMAN AK / MERSİN SİLİFKE 33) MUSTAFA BAYRAKDAR HATAY / ANTAKYA 34) BATUHAN TANK - ADANA / SEYHAN 35)
MUHARREM ÖĞÜTCÜ - BİNGÖL / KARLIOVA
36) NİHAT KARA - TEKİRDAĞ / SARAY
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ESKİ GÜREŞÇİ VE ESKİ ŞALGAMCI
KOCA HASAN KARAOĞLU VEFAT ETTİ
ları, arkadaşları, dostları ve sevenleri yalnız
bırakmadılar.

Gazetemiz İmtiyaz sahibi Yalçın Kara’nın amcası, Veteriner Hekim Özhan Karaoğlu, Eski
Radyatör Tamircisi Muhammet, Akif, Merhum
İsmail, Taki , Baki, Burcu, Özgür ve Veteriner
Hekim Özhan Karaoğlu’nun babaları Eski Güreşçi ve şalgamcılardan Koca Hasan Karaoğlu
geçtiğimiz Cumartesi günü vefat etti. Merhum
Karaoğlu,Eskimantaş mahalle mezarlığına defnedildi.
Merhum Karaoğlu bir süredir yoğun bakımdaydı. Yalçın Kara, amcası için: “ Bulunduğu
ortama neşe saçan çok cömert bir insandı.”
Dedi.
Karaoğlu ailesini bu acı günlerinde aile yakın-
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BAŞKAN ZEYDAN KARALAR’DAN, İTFAİYE PERSONELİNE SERTİFİKA
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeline, “Stres Yönetimi, İletişim ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele” konulu verilen seminerin ardından sertifikaları dağıtıldı. Sertifika törenine katılan ve itfaiye personeliyle bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Belediye çalışanı da, halkı da
mutlu olan ve iyi hizmet alan bir Adana çabasındayım” dedi.
de doğmuş olsak da, burada yaşıyorsak artık memleketimiz
Adana. Hepimiz Adana’nın menfaatine çalışıyoruz. Ne kadar
iyi görev yaparsak kentimizin değeri o kadar artar. Ben belediye çalışanlarının ve halkın mutlu olduğu bir Adana istiyorum.
Bizim Adana’yı dönüştürüp değiştirmemiz, olumsuz görüntülerden kurtarmamız lazım. Bunun da bir maddi karşılığı
var. Bunu bulmak belediye başkanının görevi. Ben de bunu
yapmaya çalışıyorum ve yapacağız.”Başkan Zeydan Karalar, sertifikaların dağıtılmasının ardından personelle birlikte
yemek yedi.

İTFAİYE PERSONELİMİZ İŞİNİ CESURCA
VE BAŞARILI ŞEKİLDE YAPIYOR
Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Daire Başkanlığı’nca verilen seminerin ardından İtfaiye
Daire Başkanlığı’nda düzenlenen sertifika törenine katılan
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, itfaiye
personelini son dönemde Adana’da yaşanan sel felaketindeki
başarılı çalışmalarından ötürü kutladı. Belediye personelinin, kurmak istedikleri çalışma sistemini anladığına değinen
Başkan Karalar, “Yanınıza sık sık gelemesem de itfaiyeyi
yakından gözlemliyorum. Yangında, selde, yağmurda başarılı
çalışmalarını yakinen takip ettim. Bu sertifikalar eğitim sertifikası ama bir tebrik sertifikası olarak kabul edin. Bir yangın
olduğunda bizim kardeşlerimiz ve devletin, milletin malı
zarar görüyor. Hem selde hem yangında Adana Büyükşehir
Belediyesi büyük başarı gösterdi. Bütün arkadaşları yürekten
tebrik ediyorum” diye konuştu.

ADANA’YI DÖNÜŞTÜRÜP DEĞİŞTİRMELİYİZ
Başkan Zeydan Karalar, sözlerine şöyle devam etti: “Hepimiz bu memleketin insanlarıyız. Bazılarımız başka şehirler-
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Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan ilçede bulunan müteahhitler ile bir araya geldi.
Belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda ilçedeki müteahhitler ile inşaat sektörünün sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda
Başkan Özgan müteahhitlerin yaşamış oldukları sıkıntıları dinleyerek
çözüm noktası üretmeye çalıştı.
Kozan’da inşaat sektörünün rahat bir nefes alabilmesi ve sektörün

yeniden canlanması için neler yapılabilir konusunu müteahhitler ile değerlendiren Başkan Özgan ve müteahhitler fikir alışverişinde bulundu.
Oldukça verimli geçen toplantı sonunda ilçedeki müteahhitler Başkan
Mimar Kazım Özgan’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederek
zaman zaman böyle toplantıların faydalı olacağını ifade ettiler. Kozan
Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan ise toplantıya katılan müteahhitlere teşekkür ederek inşaat sektörünün sorununa Kozan Belediyesi
olarak neşter vurmak için ellerinden gelen çaba ve gayreti göstereceklerini ifade etti.

Kent Konseyi Tarım Komisyonu üretici pazarını faaliyete geçirecek..
VEFAT EDENLER
Saniye Toprak, Cengiz Batmanlı, Salim Ataş,
Ahmet Öztürk, Hasan Karaoğlu, İsmail Kaya,
Vicdan Doğanülkü, Ayşe Şahin, Elife Ataş,
Döne Tutar, Halil Gül, Ramazan Çalım, Fahriye
Parlak, Alpaslan Uluçay, Rahime Darbaş,
Zeliha Belek ve Mahmut Şaşoğlu Hakk’ın
rahmetine kavuştular. Merhum ve
Kozan Kent Konseyi Tarım Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Hikmet Saygılı öncülüğünde Üretici Pazarı
yerinin tespiti çalışmaları yapıldı. Çalışmalar neticesinde Otogar civarındaki Pazar yerinin belirli bir alanında,
kapalı, %100 yerli ve üretici belgesi olanlar tarafından
ürün satışı yapılabilecek. Adana Büyükşehir Belediyesi ve
Kozan Belediyesi destekleri ve Köy muhtarları, ilçe tarım
ve Ziraat Odası’nın ortak çalışması meyve verecek.

merhumelere Allah’tan rahmet, kederli
ailelerine ve sevenlerine
başsağlığı dilerim.
Yalçın KARA
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Seçim bu sağı solu
belli olmuyor. Seçmen her an sürpriz de
yapabiliyor. Sözütek çok güçlü görünüyordu.
MHP İlçe Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı
Sayın Nihat Atlı da beraberindeki birçok oda
başkanlarıyla birlikte toplantı yaptılar, açık
destek verdiler ancak Sözütek seçimi kaybetti.
Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Üzeyir Öztürk bildim bileli Merhum Kazım Barışık’a da
bayrak açmıştı. Hatta yıllar önce gazetemize
“Elazığlı Başkan Kazım Barışık seçimi kaybedecek” beyanatı verdiğinde çok ses gelmiş,
büyük yankı uyandırmıştı. Allah rahmet eylesin Kazım Barışık Bey iyi bir insandı o ebedi
aleme göçtü. Sözütek de Barışık’tan sonra başkanlığı aldı, deneyimli birisi idi. Kendinden de
emindi. Seçimi kaybettiler. Şahsen ben böyle
bir sürprizin olabileceğini düşünüyordum. Tabi
seçmen olanlar karar veriyor. Seçimlerde iki
kere iki dört etmeyebilir. En güçlü görünenler
dahi alaşağı olabilir. Çekişmeli geçen seçim
sonucunda Niyazi Göger kazandı. Umarız
esnaflarımıza iyi gelir. Eğer esnafın nefes alacak hali kaldıysa. Tüm ülkede ekonomik kriz
var. Piyasalar çok durgun. Millet bağ-Kur ve
SSK’sını yatırmakta zorlanıyor, hatta yatıramıyor bile. Bakalım, yeni yönetimi görelim,
gözetleyelim.

EYYYT Amerika!
EYYYTT Almanya,
EYTTT Rusya ve sanki
sıkıştık gibi…

Vallahi dış politikamız yap boz’a döndü. Bir
gün Rusya’ya karşı Patriot füzeleri ve rampaları istiyoruz, bir gün ABD ve Batı’ya karşı
Rusya’dan S 400 füze ve rampaları istiyoruz.
Esad’ı bir hafta da Esed ettiğimiz gibi. Komşu
ülkelerle sıfır sorun politikamız da STRATEJİK Davutoğlu ile birlikte çöktü. Şam’daki
Emevi caminde namaz kılacaktık devam!
O kadar paralarımız alınmamış f 35 uçaklarına ve S 400 füzelerine gitti. Suriye’den
gelen mültecilere 60 milyar harcamışız. Kendi
öğrencilerimize haciz göndermekte üstümüze
yok!
Her gün şehit geliyor. Gerçek sayılardan da
şüpheleniyoruz. Yazmaya korkuyoruz. Toplum
korku toplumuna dönüştü. İnsanlar konuşmaya, gazeteciler yazmaya, karikatüristler
çizmeye korkuyor. Sosyal medyayı Face’yi ve
İnstagram’ı yavaşlatarak günü kurtarıyoruz.
Yandaş medya halka gerçek haberleri ve bilgileri vermiyor. Eyyt ABD, EYTT Rusya de-

diğimiz de dolar fırlıyor, olan hep bize oluyor.
İktidarın işi gücü içeride birlik ve beraberlik
kurmaya gayret edeceğine muhalefete yüklenmekten, ülkeyi germekten başka işe yaramıyor. Başka bir şey düşünüyor herhalde. Şu
muhalefet partilerini kapatsalar da kurtulsak!
Anlayacağınız Nerden tutsan dökülüyoruz.
Allah sonumuzu hayır eylesin.

İNTERNET OYUNLARI
ÇOCUKLARI TUZAĞA
DÜŞÜRÜYOR…
Gazetecilik anlayışımda intihar haberlerine
yer vermiyorum. Çünkü bulaşıcıdır. Ancak
zaman zaman yurttaşlarımızı uyarmak durumundayız. Geçenlerde 16 yaşındaki bir lise 1.
Sınıf öğrencisi intihar etti. Yakınları internet
oyunundan söz ettiler. Hani şu meşhur Mavi
Balina oyunu gibi. Yazık ölçüsüz, kontrolsüz
teknoloji ve internet çocukları canından edebiliyor. Aman dikkat. Biraz çocuklara zaman
ayırmalıyız.
Hiç olmazsa birazcık betonsuz bir yer bulursanız yürüyüverin… Hep beraber evde kitap
okumayı deneyin…

KERİM CAN’IN KIZI BERRA CAN 3 YAŞINDA

nan doğumda gününde Berra’nın mutluluğu görülmeye
değerdi.
Can, ailesi tarafından özenle hazırlanan doğum günü
partisine çiftin yakın dostları, arkadaşları ve sevenleri
katıldılar. Berra, özenle süslenen salonda minik dostlarıyla doyasıya eğlendi.

Saadet Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özkan’ın
torunu, Kozan Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr.
Süleyman Can’ın yeğeni, Kerim Can ve Büşra Can çiftinin kızları Berra Can 3 yaşına girdi. Kozan Atatürk
parkında bulunan Sodes'te geçtiğimiz Salı günü kutla-

08

SON FİKİR

03 Mart Salı

2020

Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Üzeyir Öztürk, Muhammet Yorulmaz ve Yakup Cihanker’in
destekledikleri Niyazi Göğer seçimi kazandı
Adana ESOB’da Nihat Sözütek seçimi kaybetti

Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Niyazi Göğer oldu.
Geçtiğimiz Pazar günü yapılan ve 561 oyun kullanıldığı seçimde
Niyazi Göğer 288 oy alırken eski başkan Nihat Sözütek 266 oy
aldı. 7oy ise geçersiz sayıldı.
Büyük puntolarla gazetelere destek açıklamaları yapılan ve özgüvenim pek yüksek mesajları veren Mevcut Başkan Nihat Sözütek
seçimi 22 oyla kaybetti.
Kozan Esnaf ve Sanatkârlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Üzeyir Öztürk
yaptığı açıklamada: “Adana
ESOB seçiminde bizleri
yalnız bırakmayan, oy veren
ya da vermeyen tüm esnaf
temsilcisi arkadaşlarımıza
sonsuz teşekkür ediyoruz.
Bizleri listeye yazarak onurlandıran birlik başkanımız
Niyazi Göğer’e ayrıca teşekkür ediyorum. Kucaklayıcı,
birleştirici ve adaletli olacağız” şeklinde konuştu.
Üzeyir Öztürk, Yakup Cihanker ve Muhammet Yorulmaz dışındaki tüm oda başkanları ve bazı STK temsilcileri Sözütek’e açıktan
destek açıklamaları yapmışlardı.
Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı
Üzeyir Öztürk, yönetim kurulu üyesi, Terziler Odası Başkanı
Yakup Cihanker disiplin kurulu üyesi, Kuaförler Odası 2.Başkanı
Musa Öztürk yedek Denetim Kurulu Üyesi, Fırıncılar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz ise yönetime yedek listeden girdi.
Niyazi Göğer’in yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Ünsal

Perçin, Mehmet Güveloğlu,
Süleyman Oğuz, Üzeyir
Öztürk, İlhami Uygunsözlü, Tayfun Eker, Veysel
Bulat ve Hacı Emin Ünal.
Denetim Kurulu: Sinan Turan, Fikret Yılmaz, Yunus
Aytekin, Kenan Karaca ve
Kenan Çakmak.
Disiplin Kurulu: Yakup
Cihanker Mehmet Ateş,
Hüseyin Sert, Şamil Kocagöz, , Tuncay Karabey.
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Sporda başarı nasıl olur konulu konferans düzenlendi
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

rimizin ufkunu ne kadar geliştirebilirsek o kadar iyi bizim için. Ayrıca
Kozan’da Voleybol grubu oluşturduk. Alt yapı çalışmalarını yaptık.
50-55 öğrencilerimizle antrenmanlarımıza başladık. Bu konuda İlçe
Gençlik Spor Müdürümüz Kürşat Gültekin ciddi şekilde destek veriyor.
Beden Eğitimi öğretmenleri okullarda öğrencilere kendi branşlarıyla
ilgili dersler verse Kozan’dan daha çok başarılı sporcu çıkar.
Behlül öğrencilere başarılı bir sporcu nasıl olur? Nasıl beslenmeli?
Nasıl antrenman yapmalı? Konularında slâyt gösteri eşliğinde kendi
hayatından alıntılar yaparak anlattı. Öğrencilere başarılı olmak için asla
vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi. Başarıya giden yolda cesaretli olmalarını istedi. Başarı için fedakarlık gerektiğinin altını çizen Mustafa
Behlül’e konferans sonunda plaket takdim edildi.

Kozan Kaymakamlığı, Kozan Belediyesi, Kozan Kent Konseyi, Kozan FITLIFE FITNESS ve Ayfa Pastaneleri tarafından sporda başarı
nasıl olur? Konulu konferans düzenlendi. Özden Kültür Merkezi’nde
21 Şubat Cuma günü düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Kıbrıs
Sağlık ve Toplum Bilimleri Öğretim Üyesi ve 2019 IFFB NPC PRO
QUALİFİER CLASSİC Fizik Dünya Şampiyonu Mustafa Behlül
katıldı. Açılış konuşması yapan Kozan FITLIFE sahibi Murat Akdoğan
“Kozan’da spor anlamında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Öğrencile-
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KOZAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ ÖZGÜR DEMİR’DEN ZİYARET

Halkla ilişkileri son derece güçlü, kendisiyle ve personelleriyle ve de mükellefleriyle barışık artı değeri
yüksek bir bürokrat olan Kozan Vergi Dairsi Müdürü
Özgür Demir, 31. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Yalçın Kara’yı ziyaret etti. Kara ile bir süre sohbet eden Müdür Demir,
31. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaretlerde
bulunduğunu dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçın Kara, Vergi Dairesi Müdürü Özgür’e demir ve personellerine teşekkür etti.

AK Parti Kozan teşkilatı Kozanlı İdlib gazilerini ziyaret etti
AK Parti Kozan
İlçe Başkanı
Yusuf Bilgi ve
yönetim kurulu
üyeleri “Bahar
Kalkanı” harekatı kapsamında
İdlib’de gazi olan
Kozanlı Zafer
Ayhan, Sefa Öztürk ve GATA'da
tedavisi hala süren Ali Temel’in
ailesini evlerinde
ziyaret etti. Başkan Bilgili, gazilere vatan savunmasında gösterdikleri
cesaret için minnet borçlu olduklarını ifade ederek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti Kozan ilçe Başkanı Yusuf Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri
Bahar Kalkanı Harekatın da rejim askerleri tarafından hedef alınan
Türk birliklerinde bir çok arkadaşını şehit veren ve o saldırıda yaralanan Kozanlı gazileri ve ailelerini ziyaret etti. İlçe Başkanı Avukat Yusuf
Bilgili vatan savunmasında büyük bir cesaret ve yüreklilikle harekatta
mücadele eden tüm Mehmetçiklerin dualarla yanlarında olduklarını
ifade ederek gazilere gösterdikleri bu vatanperverlik için minnet borçlu
olduklarını söyledi.
Başkan Bilgili, ülkemiz tarihi bir süreçten geçerken sınırlarımızda
oluşturulmak istenen terör yapılanmasına ve buna çanak tutacak hiçbir
yapılanmaya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, silahlı kuvvetlerimiz büyük bir vatan savunması ve güvenliği harekatı gerçekleştirilmekte diyerek, "Tarihten buyana ülkemizi hedef alan emperyalizme
karşı verilen bu mücadelede ilçemiz yüzlerce gazi ve şehit veren ve
vatanperverlerin, Nene hatunların, Hasan Tahsin'lerin yer aldığı bir
ilçedir. Bahar Kalkanı harekatında da 36 askerimizin acısı yüreklerimizi dağlarken Kozanlı yiğit gazilerimiz evlerine döndüler ve bizler

de minnet borcumuzu bizzat kendilerine iletmek istedik. Gazilerimizin
yeniden bu operasyonda iyileşip dönmek istemeleri göğsümüzü kabarttı
, gururlandık duygulandık. Şehit ailelerimizin olduğu gibi vatanı için
canını yok sayan gazilerimizin her zaman yanındayız. Kendilerine bir
kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ileterek vatan savunmasındaki bu
yüreklilikleri için teşekkürü bir borç biliyor, sahadaki Mehmetçiğimiz
için dualar ediyoruz” dedi.
AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Gazi Zafer Ayhan, Sefa Öztürk iyileşip
yeniden cephede yer almak istediklerini ifade ettiler. GATA'da Tedavisi
hala süren Gazi Ali Temel’in ailesi nazik ziyaret için AK Parti teşkilatına teşekkür etti.

ZAYİİ

12

18.ve 19.yüzyıllarda,
İngiltere ve İskoçya’da,
Yaşayan insanlar arasındaki,
İlginç inanışlardan birisidir.
Bu inanışa göre,
Ölen insanın göğsünün üzerine,
Bir miktar ekmek konur,
Birde günah yiyici tutulurmuş.
Günah yiyicilik işini,
Ya çok fakir kişiler,
Ya da dilenciler yaparmış.
Ruhsal bir bedel ödemek,
Ruhlarını riske etme pahasına,
Bu işi,
Bir tabak yemek,
Ellerine tutuşturulan,
Bir miktar para karşılığı yaparlarmış.
Bir insan öldüğü zaman,
Ölen kişinin ailesi veya yakınları,
Günah yiyiciyi tutarmış.
Tutulan günah yiyici,
Ölen kişinin,
Göğsü üzerine konulan ekmek
parçasını alıp,
Bir tabak yemekle yermiş.
Yine inanışa göre,
Ölen kişinin,
Göğsünün üzerine konulan emek
parçası,
Ölenin günahlarını emermiş.
Üzerinde günahlar yüklü,
Ekmek parçası,
Günah yiyici tarafından yenirmiş.
Dolayısı ile günahlar,
Yenilen ekmek parçası aracılığı
ile
Günah yiyiciye geçermiş.
Günah yiyiciler,
Ruhlarına,
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GÜNAH YİYİCİ
Birçok kişinin günahını,
Çektikleri için,
İçinde yaşadığı toplum tarafından,
Günahkar olarak
nitelendirilir,
Daha da dışlanırlardı.
Ama;
Bu ritüeli de yerine getirmek için
Onlara da ihtiyaçları vardı.
Bundan yüzlerce yıl önce de,
Günümüzde de,
Kapitalist sistem,
İnsanları çeşitli yöntemlerle kontrol eder.
Bunların başında da
Yokluk ve yoksulluk gelir.
Bilirler ki;
Yokluk da,
Yoksulluk da,
İnsanları hırçın yapar.
Hırçınlaşan insan barbarlaşır.
Barbarlaşan insan,
Freni patlamış kamyona döner.
Nereye çarpacağı bilinmez.
Kasaba kur nazlığı ile
Yönetilen bu gezegende,
Kadınlar katledildi mi?
Evet
Güzellik lanetlendi mi?
Evet
Zeka yağmalandı mı?
Evet
İyilik kurban edildi mi?
Evet
Kasaba kur nazlığı ile
Yönetilen bu gezegende,
Hak,
Hukuk,
Adalet var mı?
Herhalde yok diyeceksiniz.
Bunlara neden olanlar,
Günah yiyiciniz var mı?
Kuran kursu binasına,

Tuğla bağışlayanlara,
Cennetten ev verenler,
Balıkçı çarşısına,
Çiçekçi dükkanı açanlar,
Kralların,
Sultanların,
Sarayların,
Yedek ve patlak lastiği olanlar,
İnsanları ve toplumları,
Mezhep,
Tarikat,
Cemaat,
Cemiyetler,
Üzerinden dizayn edenler,
Günah yiyiciler sizi bekler.
İçtiği bardaktan artan suyu,
‘Zemzem’ suyu diye,
Şişeye koyup sonra içenler,
Kuyruk sokumundaki,
‘Kıl’ kadar yakın olanlar,
‘Maklube’ yemeye gidenler,
Tank, top, uçak verenler,
Adına güzellemeler dizenler,
Siyasi ayağın ‘protez’ olduğunu,
Resme bakıp görmeyenler.
Günah yiyiciler sizi bekler.
Faiz haramdır,
‘Kar payı’ veriyoruz diyip,
Vatandaşı dolandıranlar,
Sevda tepesini imara açanlar,
Emek dışındaki bütün kazanç
yollarının,
Kurana göre haram olduğunu
bilenler,
Günah yiyiciler sizi bekler.
Hayvana tecavüz edip,
‘Kadın yoktu’ diyenler.
Çocuğa tecavüz edip,
‘Şeytana uydum’ diyenler.
Şort giyen kadına
‘Tecavüzü hak ediyor’ diyenler.
Camide Suriyeli kadınla basılanlar,
Günah yiyiciler sizi bekler.
Virüsün büyüğü,

‘Anıtkabir’de’diyen.
Beyni yerine,
Başka organları ile düşünen,
Seranın hormonlu malları
Günah yiyiciniz var mı?
‘Bir yere gelmek istedim.
Hep doğru yoldan,
Hep edepli şekilde,
Ama yok olmuyor’ diyen
On beş yıllık,
Matematik öğretmeni
Arabasının içinde ölü bulundu.
‘Çocuklarım aç, iş istiyorum,
Anlamıyor musunuz’?
Diyen baba,
Kendini yaktı.
Borçlarını ödeyemeyen,
Kamyon şoförü kendini,
Kamyonuna asarak yaşamına son
verdi.
İstanbul Üniversitesi,
Dördüncü sınıf öğrencisi,
İş bulamadığı için intihar etti.
Her yitip gidiş,
Kalanları da tüketiyor.
Bu intiharlar,
Psikolojik mi?
Sosyolojik mi?
Bir tarafta aç kalanlar,
Bir tarafta yedikçe doymayanlar.
İnançları hariç,
Her şeyleri gizli kapaklı olanlar.
Yedikçe doymayanlar,
Günah yiyiciniz var mı?
Beynime çarpan keskin rüzgar,
Kalbimi çarpıntısız,
Aklımı çaresiz,
Parmaklarımı hareketsiz
Kelimelerimi kifayetsiz,
Bırakıyorsun.
Düşüncelerimi,
Bir o yana,
Bir bu yana sürüklüyorsun.
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KOZAN'DA İDARE AMİRLERİNE TÜRK İŞARET DİLİ EĞİTİMİ

İşitme engellilerin kamu
kurumlarında zorluk
çekmelerini engellemek
amacıyla, Kozan Halk
Eğim Merkez Müdürlüğü
bünyesinde kamu kurum
ve kuruluşlarının müdürlerine yönelik Türk İşaret Dil Kursu verilmeye
başlandı.
Engelli vatandaşlarla iletişim kurabilmek için açılan Türk İşaret Dil Kursunun 120 saat süreceği öğrenildi.
Kurs hakkında bilgi veren Kozan Halk Eğitim Müdürü Bünyamin Akbulut
“Türk İşaret Dil Kursumuz 120 saatlik bir kurstur ve ilçemizde 6
yıldan buyana eğitim vermekteyiz. Kursumuza yoğun ilgi var. Şuan aktif
olarak 5 adet kursumuz var. Daire amirlerimiz ve kurum personellerinin
kursu devam ediyor” dedi.

Zayii
DSİ’den aldığım Sondör
yeterlilik belgemi
kaybettim. Hükümsüzdür.
Yusuf ERDOĞAN

Manav Ali PAŞA TLF:0536 676 42 77

Kozanlının ve Ailenizin Manavı

ANDIL’IN GÜNLÜK TAZE MEYVELERİ-SEBZELERİ BULUNUR
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AHİR ZAMAN (4)
Yakın geçmişte dünyanın şurasında burasında faili meçhul cinayetler, terör eylemleri
ve can yakan karanlık tedhiş hareketleri oluyordu. Kan gövdeyi götürüyor; bunu kim
yaptı?.. denildiğin de: ÇAKAL yapmıştır denilerek kapatılıyordu. Gerçekte böyle bir
şahıs varmıydı, bilinmiyordu. Böylece kanlı terör eylemleri gizleniyordu… 1990 lı
yıllardan itibaren tüm terör örgütlerinin hamilerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyinin beş daimi üyeleri olduğu anlaşılmıştır. 20. Yüzyılda dünyaya huzur getirmek
için görev yüklenmiş olan ülkeler, kapalı kapılar arkasından katiller besleyerek
uygarlıktan dem vuracaklar!..

Ahir zaman serimizin sonuncusunda yaklaşık
binbeşyüz sene öncesinde söylenmiş, ama, bu günleri işaret eden ilginç haberlerin (hadislerin) bir kaçını yine zikredeceğim; böylece nerede olduğumuzu,
nereye koştuğumuzu anlamaya çalışacağız.
Yakın geçmişte dünyanın şurasında burasında faili meçhul cinayetler, terör eylemleri ve can yakan karanlık tedhiş hareketleri oluyordu. Kan gövdeyi götürüyor; bunu kim yaptı?.. denildiğin de: ÇAKAL
yapmıştır denilerek kapatılıyordu. Gerçekte böyle
bir şahıs varmıydı, bilinmiyordu. Böylece kanlı terör
eylemleri gizleniyordu… 1990’lı yıllardan itibaren
tüm terör örgütlerinin hamilerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyeleri olduğu
anlaşılmıştır. 20. Yüzyılda dünyaya huzur getirmek
için görev yüklenmiş olan ülkeler, kapalı kapılar arkasından katiller besleyerek uygarlıktan dem vuracaklar!.. Ne garip bir medeniyet!.. İnsanlık için ne
talihsiz bir dönem !.. İşin ilginç yanı bu zulmün 1500
yıl öncesinden haber verilmiş olmasıdır:
‘’Ahir zamanda kitleleri öfkelendirmek, umutsuzluğa düşürmek için günahsız insanlar öldürülecek.’’
Bu hadis-i şerif, 20.yüzyılda başlayan, özellikle işlenen siyasi cinayetleri haber vermektedir. 1988 yılında Mısır’da görevli olarak bulunuyordum. Bir gün
el-Ehram gazetesinde çok enteresan bir itiraf haberi
çıktı: O zaman İsrail başbakanı İzhak Şamir’di. Şamir 1948 de bir Yahudi terör örgütünün başıymış…
1948 yılında İsveç’li bir Birleşmiş Milletler görevlisi
Filistin’deki kargaşayı rapor etmek içim geldiği gün,
suikastla öldürülmüştür. Siyonistler dünyadaki tüm
basını harekete geçirerek bu cinayeti Filistinlilerin
yaptığına ikna etmişlerdi. 1988 yılında gerçek katil,
40 yıl sonra başbakan ŞAMİR’İN emriyle suikastı
kendisinin yaptığını itiraf etmişti. 20.yüzyıl Yahudi yüz yılı dense yeridir. İşi desiseyle, manipilos-

yonla, provakasyonla kotaracağını zannedenler, ah
bir Kur’an okusa!.. Çok pişman olacaklarını, işlerin
böyle gitmeyeceğini anlayıverirler…
‘’Dünya meşakkatleri o kadar artacak ki kişi,
kabristana gidip keşke şu mezardaki adamın yerinde ben olsaydım, diyecek.’’ Bu hadiste son zamanlarda yoğunlaşan sıkıntılardan bahsetmektedir.
İnsanlar artık birbirine merhamet etmeyince yalnızlık duygusu ağır basmaktadır. Kişi kendini sahipsiz
hissetmeye başlamaktadır.Şu alemde savrulup gitmektedir.
Kıyametin alametlerinden biri de ani ölümlerdir. Son zamanlarda ani ölümlerin arttığına dair çok
fazla haber işitmekteyiz.
‘’Ahir zamanda ümmetim şişmanlayacaktır.’’
Vakıaya en uygun olaylardan biri bu hadis-i şerifin
işaret ettiği hakikattır. Benim ilk gençlik yıllarımda
insanlar, BABAYİĞİT görünmek için kilo almaya
gayret gösterirlerdi. 1990 lardan itibaren şişmanlık,
daha sonra OBEZİTE baş belası olmuştur. Şimdi ise
uzmanlar çaresiz hastalık olduğundan bahsetmektedirler.
‘’Kıyamet yaklaştığında yaşlılar, genç görünme gayretine düşecekler’’ Bu da ahir zamandaki
acı paradoks’u ilginç bir ihbarnamedir. Uzmanların
anlattığına göre bu gün, kadınlı-erkekli dünyanın her
tarafında bu gayretler için insanlar, 500 milyar dolar
harcıyorlarmış!.. Bu paranın beşte biriyle aç insanlar
doyurulurmuş!... Ama kimin umurunda…
Eskiden iman nimetine ulaşamamış toplumlar
hastaydı. Bu gün onların tesiriyle başta Müslümanlar
olmak üzere tüm insanlık maneviyat hastalığına tutulmuştur. Şeker Pınar’ın önünde su su diye çırpınan
susuzun hali misali. İnsanlar, özellikle Müslümanlar,
önlerindeki KUR’AN-I AZİMÜŞŞAN’ı görmemekte ısrar etmektedir… Ne garip bir hal!..
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BAŞKAN KOCAİSPİR DİKKATLİ PERSONELİ ÖDÜLLENDİRDİ

Yüreğir Belediyesi özel güvenlik görevlilerinin dikkati kayıp iki kız
çocuğunu ailelerine kavuşturdu. Evden kaçan 14 ve 15 yaşındaki kız
çocuklarını güvenlik kameralarından tanıyan belediyenin özel güvenlik
ekipleri hemen emniyetle irtibata geçti. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih
Mehmet Kocaispir kayıp kızların ailelerine teslim edilmesini sağlayan
özel güvenlik görevlilerini tebrik ederek ödüllendirdi.
Olayın 21 Şubat 2020 tarihinde Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda gerçekleştiğini belirten Başkan Kocaispir “Parkımızda
görev yapan özel güvenlik görevlilerimize olaydan bir gün önce aileler çocuklarının kayıp olduğunu ve fotoğraflarını gösterip bu konuda
kendilerine yardımcı olmalarını istiyorlar. Bir gün sonra ise özel gü-

venlik görevlilerimiz parkımızdaki güvenlik kamerasını takip ederken
hareketlerinden şüphelendikleri iki kız çocuğunun yanına gidip kontrol
ettiklerinde ailelerin fotoğraflarını gösterdikleri kız çocukları olduğunu
görüyorlar. Hemen emniyet birimlerini arayan ekiplerimiz tutanakla
çocukları gelen görevli polislerimize teslim ediyorlar.” dedi.
Yüreğir Belediyesi özel güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde
ailelerin kayıp kızlarına kavuştuğunu belirten Başkan Kocaispir “Özel
güvenlik faaliyetleri; önleyici, koruyucu ve düzenleyici özellikleri sayesinde daha güvenli ve daha huzurlu bir toplumsal yaşamın sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, ortaya çıkabilecek olumsuzlukların engellenmesinde
özel güvenliğin ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Özel
güvenlik ekibimizi kutluyorum. Çok iyi bir iş çıkardılar.” şeklinde
konuştu.
Özel güvenlik görevlilerini bu konuda ciddi eğitimlere tabi tuttuklarını
hatırlatan Başkan Kocaispir “İlçemizin, mahallelerimizin, parklarımızın
güvenliğine çok önem veriyoruz. Yapılan tüm parklarımıza güvenlik
kamerası sistemi de kuruyoruz. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu
yaşadığımız bu olayda bir kez daha görmüş olduk.” dedi.
Olayın kahramanı Yüreğir Belediyesi özel güvenlik görevlilerini makamında kabul eden Başkan Kocaispir, dikkatleri ve duyarlılıkları için
tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

ADD Kozan Şube Başkanı Ali Taş “Amacımız derneğimizi daha da büyütmek”
KOZAN'DA BİR KİŞİ ÖLÜ
OLARAK BULUNDU

Kozan Atatürkçü Düşünce Derneği şube
olağan genel kurulu geçtiğimiz Pazar
günü dernek binasında yapıldı. 4 dönemdir en büyük sivil toplum örgütünün
temsilciliğini başarıyla yürüten, aktif,
cesur ve aydın bir insan olan Av. Zihni
Çubukçu görevini Emekli Öğretmen Ali
Taş’a devretti.
Çubukçu toplantıda yaptığı konuşmada
görevde olduğu sürece ADD olarak bir
çok etkinlik yaptıklarını belirterek çalışmalarına destek olan herkese teşekkür
etti. Çubukçu ayrıca şunları söyledi.

“Bu görevi bugüne kadar yürüttük.
Bundan sonra bayrağı başka arkadaşlara
teslim etmemiz gerek. Bu aşamadan
sonra bizde dernek içerisinde çalışmalara katkımızı koymaya yeni yönetime
destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
Görevi devralan Ali Taş ise şunları
söyledi: “Kozan Atatürkçü Düşünce
Derneği çalışmalarını başarılı şekilde
bugünlere kadar yürüten sayın Çubukçu
ve ekibine gönülden teşekkür ediyorum.
Benim için büyük bir sorumluluk olan
bu görevi layıkıyla yürüteceğimden
kimsenin şüphesi olmasın. Ekip arkadaşlarım ve dernek üyelerimizle başarılı
işlere imza atacağımıza inanıyorum.
Amacımız derneğimizi daha da büyütmek” dedi.

Kozan'’da Türkeli Mahallesi Bey Sokak üzerinde
geçtiğimiz hafta gece geç saatlerde kamyonetinin
yanındahayatını kaybeden 36 yaşındaki Cengiz
Batmanlı'nın cansız bedeni sabah mahalle sakinleri
tarafından bulundu.
Polis ekipleri olay yeri çevresinde geniş güvenlik
önlemleri aldılar. Polis yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

DEV GİBİ AMCAM 10 KİŞİYE BEDELMİŞ..
Yalçın KARA/

cum etmiş, filmlerdeki gibi vurduğunu düşürmüş. Şimdiki
gibi kalleşlik yok. Daha bir mertlik var. O zamanki övünç
kaynağı işte... İri yarı dev gibi, süratli hem de feci kavga
1960'lı yılların sonu
ve 70'li yıllarda gazoz edermiş...
Bir dönem estirmiş...Ben onu Kadir Savun'a benzetirdim.
ve şalgam satarmış
babamla birlikte Ha- Fotoğrafta sandalye üstünde filan değil. Millet göğsüne
san Amcam ve baba- anca geliyor. İyi bir güreşçiymiş. Elinden tutan olsa dünya
şampiyonu olacak...
mın sağ koluymuş...
Kurtlar Vadisi'indeki Nazım'a da benziyor.
Söylemesi ayıp bir
Amcam emekçiydi. 1965 yılından sonra taşra da varolçok Kabadayı geçima savaşı veren emekçi sınıfları temsil edenlerden. Adam
neni yere çalıverirgeçen seneye kadar her gün bir kaç kilometre yokuş yürümiş. Bir gün sinema
yordu.
önünde 10 kişi hüHele bir huyu vardı ki müthiş CÖMERT
bir insandı. Ne yapsan nafile yerçekimi
kuvvetli. Allah rahmet eylesin. Ölüm
herkesin başına.

KOZAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ ÖZGÜR DEMİR’DEN
KOZAN TİCARET BORSASI’NAZİYARET
Kozan Vergi Dairsi Müdürü Özgür Demir, 31. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında kurum ve kuruluşlara ziyaretlerde bulundu. Ziyaret
esnasında Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp, Meclis
Başkanı Turgay Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Kurt ve Genel
Sekreter Abdullah Kılınç hazır bulundu.
Kozan Vergi Dairesi Müdürü Zafer Özgür Demir “31. Vergi Haftası
etkinlikleri kapsamında kurum ve kuruluşlara ziyaretlerde bulunuyoruz. Bu açıdan misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ediyorum”
dedi.
Kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi bakımından verginin önemini
dile getiren Demir,
Vergi vermenin vatandaşlık görevi olduğunu, toplanan vergilerle eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmetlerin yürütüldüğünü ifade etti.
Yönetim Kurulu Başkanımız İdris Çevikalp “ Vergi haftası sayesinde
vergi bilincinin toplumda üst noktalara çıktığını görmek bizi mutlu

ediyor. Özellikle
toplumda verginin
ve bu noktada yapılan çalışmaların anlatılması bakımından da bu haftayı iyi değerlendirmek açısından yaptığınız etkinlikler için sizi tebrik
ediyorum.

