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Vekil Şevkin “Türkiye, kadın temsilinde sınıfta kalmıştır”
Türkiye’de günde en az 3 kadının öldürüldüğüne işaret eden CHP Adana
Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, “15 yaş üzeri 30 milyon 695 kadın
nüfusundan sadece 10 milyon 723 bini işgücüne katılabiliyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana
Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde tüm kadınları daha eşit ve özgür bir
dünya için daha çok mücadeleye çağırdı. Kadın adının gerek iş yaşamında
gerekse sosyal, siyasi, sportif ve kültürel
alanda daha çok yer almasının Türkiye’nin çağdaş yarınları adına önemli
bir kazanım olacağına dikkat çeken Dr.
Şevkin, toplumsal cinsiyet eşitsizliği,
istihdam dışına itilen politikalar, aile
içi sorumluluklar, sosyal yaşamdan
uzaklaştırılan birçok etkenle mücadele eden kadının Türkiye’de hem ekonomik hem
de sosyal özgürlükten yoksun yaşadığına dikkat çekti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü nedeniyle açıklama yapan CHP’li Dr. Şevkin, Türkiye’de kadının karşısına en
büyük sorun olarak ‘şiddet’in çıktığını, ardından işsizlik, eğitimsizlik ve tacizin geldiğini belirtti.

Yalçın Kara Aski Personel AŞ Yönetim
Kurulu Üyeliği’ne getirildi…

Gazetemiz İmtiyaz
Sahibi ve Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü Yalçın Kara
Aski Personel AŞ Yönetim
Kurulu Üyeliği’ne getirildi.
3 kişiden oluşan yönetim
kurulu üyeliğine: Belediyeciliğin duayen isimlerinden
Abdülkadir Küreksiz ve
Kaşif Barut’un ardından
getirilen Gazeteci Yalçın Kara: “Başta Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar’a
teşekkür ediyorum. Verilen görevi layıkıyla
yapmaya, toplumsal ve kamusal alana faydalı olmaya ve artı değer katmaya çalışacağım. Tüm kamuoyuna saygı ve sevgilerimi arz ediyorum” dedi.

Ali Öztürk İnşaat Kozan’a modern bir
Sanayi ve Ticaret Merkezi kazandırıyor
Ali Öztürk İnşaat güvencesiyle Kozan’a modern
bir Sanayi ve Ticaret Merkezi kazandırılıyor. Kozan Küçük Sanayi sitesi yanında inşaatı devam
eden ve Müteahhit Hakan Öztürk tarafından
yapılan Ali Öztürk Sanayi ve Ticaret Merkezi’nin
1 yılda tamamlanması hedefleniyor. Yeni yapılan sanayi ve ticaret merkezinde kanalizasyon
ve alt yapı sorunu tamamen ortadan kaldırılmış
durumda.
8’de
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Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak “Kozan’ın huzuru için çalışıyoruz”
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Suriye'nin İdlib bölgesinde askerlerimizin şehit edilmesinin ardından,
Kozan'da bazı gençlerin Suriyeli ailelere yönelik saldırıların ve gözaltına almaların üzerine Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak
merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Büyükatak, gerginliklerin önlenmesi konusunda herkesi sükûnete davet etti. Şuana kadar
Kozan’dan 40 Suriyeli’nin sınıra gittiğini dile getirdi.
İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak “Kozan milliyetçi bir ilçe
olması münasebetiyle son günlerde Suriyeli vatandaşların evlerinin
camlarını kırarak ufak tefek tepkiler gösteriyorlar. Buradan kovmaya
çalışıyorlar. Biz dini bütün insanlarız. Biz veren eliz. Gelmişler bize
sığınmış bu insanlar. Bize sığınan insanları kovmak dinimizde yoktur.
Hem devlet politikamız hem de dinimiz gereği bunlarla sürtüşmeye ve

fiiliyat dönüşen eylemlere girmeyelim.Gençlerimiz bu işin sonunu düşünemiyorlar. Bu tür eylemlerden ötürü gözaltında olan arkadaşlarımız
var şuanda. Buraya gelenlere böyle bir şeyden işlem yapmak bizleri
üzüyor. Mahallenizdeki vatandaşlara özellikle bu konuları belirtmenizi
istiyorum. Biz bu insanlara öyle yada böyle kucak açtık. Bu insanlar
buraya geldiler. Bize güvenerek yerleştiler. Şuanda bizlerin misafirleri.
Kendi ülkelerindeki olaylar sulh olana kadar burada misafir olacaklar.
Beraber yaşamayı öğreneceğiz. Şuana kadar Kozan’dan 40 kadar Suriyeli sınır kapılarına gitti.
Göreve başladığım andan itibaren Kozan’ın huzuru ve güvenliği için
çaba içerisindeyiz. Günün hemen hemen her saatti uygulamalarımız
oluyor. Bizim yaptığımız her çalışma uygulama Kozan’ın huzuru için.
Ben buraya ailemle geldim. Bir Kozanlı gibi yaşamaya çalışıyorum.
Hırsızlıkla, uyuşturucuyla, öğrencilerimizin okul güvenliği ile ilgili
mücadele ediyoruz. Yapmış olduğumuz mücadeleyi tek başımıza yaptığımız zaman istediğimiz verimi alamaya biliyoruz. Bu yüzden sizlerin
de desteğini istiyoruz. Özellikle muhtarlarımızın desteğini istiyoruz.
Bizim yetişemediğimiz, göremediğimiz yerlerde sizler bizim gözümüz,
kulağımız olacaksınız.

Nusaybin Şehidi Polis Ercan Günay dualarla anıldı
Mardin Nusaybin
Trafik istasyonunda
nöbeti esnasında 4
Mart 2016 tarihinde
hain teröristlerin
bombalı araçla yaptıkları saldırı sonucu
Şehit olan Kozan
Pekmezci köyünden
Şehit Polis Memuru
Ercan Günay' ı 4.
Sene-i Devriyesinde dualarla anıldı.
Etkinliğe Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polisler,
Kozan Sosyal hizmetler Müdürü Mustafa Gökboğa ve personeli, Müftülük personeli ve Şehidin Annesi Gülsen Günay katıldılar.
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Devlet sokağa hakimdir.
Olmalıdır...
Teksas olmak istemiyoruz
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Şiddet ve intihar haberlerini

sevmiyor ve yapmıyoruz. Çünkü

Yahu bu Kozan' da silahlanma yarışı mı var?
bulaşıcı özellikleri var. Ancak bu olguları sorgulaHele hele Şevkiye'de, geceleyin Türkeli'de veya
mak da boynumuzun borcudur. Kurtlar Vadibaşka mahallerde sık sık geceleyin silahlar kosi'nden sonra “Eşkiya Dünyaya Hükümnuşuyor. Teksas olmak istemiyoruz. Bir anlık
dar Olmaz” filmleri ne yazık ki şiddete meyil
öfkenin nelere mal olduğunu ve sonuçta aileleveriyor. Şiddeti kutsuyoruz. Sorunları kaba dürtürin ne acılar yaşadıklarına şahit oluyoruz. Biraz
yor çözmeye çalışıyoruz. Akıl ve izandan uzakladeğil tam dikkat. Yazık o güzelim yağız delişıyor tahammülümüz, özeğimiz azalıyor.
kanlılarımıza sahip çıkalım, onları münafıklara
Genç bir esnafa (M.E) daha 30'lu yaşlarda
teslim etmeyelim...
Şevkiye Mahallesi'nde ateş açılmış, yakınları pusu
kurulduğunu söylediler. Kurşun şah damarını sıyırmış, tesadüfen ölmekten kurtulmuş Balcalı'ya
kaldırılmıştı.

Her türlü kaba dürtü ve şiddete hayır. Devlet
virüs merkezlerini bilir ve göz açtırmaz. Devlet
sokağa hakimdir. Olmalıdır...

Sağlık durumundan dolayı sözleşmesi
uzatılmayan uzman çavuş iş arıyor
Sağlık durumu elverişli olmadığı
gerekçesiyle
sözleşmesi
uzatılmayan
Kozanlı Jandarma Uzman
Çavuş Selman
Gök devlet
memuru, belediyede zabıta
veya itfaiye

eri olarak görev yapmak istiyor. Belediyelere başvuru
yapan Gök, Jandarma Genel Komutanlığı’nda 12 yıl
boyunca görev yapmış. Paraşütten atlamak için rapor
almaya gittiğinde sol böbreğinin mesanesine yakında bir yerde olduğunun anlaşılması üzerine 13 Ocak
itibariyle askeriyeyle ilişkisi kesilmiş. Doktorlar bu
durumda olan bir insanın askere dahi alınmadığını
belirtmişler. 2008 yılında Kuzey Irak’ta yapılan Güneş Harekâtına da katılan Selman Gök’ü SGK’da
doğuştan gelen bir rahatsızlık olduğu için malulen
emekli etmemiş. Gök, ulusal kanallara konu oldu.
12 Yıllık Uzman Çavuş Selman Gök’ün askeri
geçmişi başarılarla dolu.
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Kozan Belediyesi’nden Şehitler Anısına Büyük Türk Bayrağı
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

lerimizde hep yaşayan şehitlerimizin kanıyla bu bayrak bize hediye
edilmiş. Bayrak, vatan toprağı ve bizim için şereftir. O şerefi yaşamak
her Türk'ün en büyük görevidir. Bu duygular içinde çocuklarımıza devlet, vatan ve millet aşkını bugünlerden aşılarsak, bayrağımızı başımızın
tacı yaparsak, bu çocuklarımız yarın bizim bıraktığımız yerden devam
edecektir. Bu vatan hepimize çok görev vermiş, çok görevlerimiz var,
inşallah uyumayacağız, çok çalışacağız. Çocuklarımıza vatan millet
aşkını aşılayacağız." dedi.
Başkan Özgan, "Başta İdlib şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun" diye konuştu. Belediye Meclis üyeleri Kenan
Avan ve Soner Uzun'da Bayrağın dikildiği yerde incelemelerde bulundu.

Kozan Belediyesi tarafından Çanaklı Mahallesinde, başta İdlib olmak
üzere vatan uğruna canlarını ortaya koyan şehitler anısına yerleşim
merkezinin her yerinden görülebilecek bir noktası olan Çanaklı Tepesi'ne büyük Türk bayrağı direği dikilerek Bayrak göndere çekildi.
Kozan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Şantiye ekipleri
işbirliği ile Çomak Dede Türbesi'nin de bulunduğu alanda gerçekleştirilen çalışma 18 metre uzunluğunda olan bayrak direğine 12 metre
karelik Türk Bayrağı kullanıldı.
Ay yıldızlı Türk bayrağının, Türk milleti için taşıdığı değer ve öneme
vurgu yapan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Şehitlerimizin
kanıyla, vatan toprağını koruma amacıyla anlı yere düşen ama yürek-

Kebapçı Salih Usta vefat etti

Kozan’da 40 yıla yakın
esnaflık yapan, Kebapçı Salih Demirci (Salih
Usta) geçirdiği rahatsızlık sonucu geçtiğimiz
Salı günü Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhum
Demirci evli ve bir kız
çocuk babasıydı.
Merhum Salih Demirci
4 Mart Çarşamba günü
öğle namazına müteakip
kılınan cenaze namazının
ardından Kozan Mezarlığına defnedildi. Demirci
ailesini bu acılı günlerinde aile yakınları, arkadaşları, dostları ve sevenleri
yalnız bırakmadılar.

KAYBETTİKLERİMİZ
Fatma Tezcan, Teslime Gök, Süleyman Ateş,
Zeynep Çekke, Kübra Sınaç, Safiye Gül ,Fadiş
Ağcalı, Mehmet Kaya Can, İtibar Yılmaz , Tekin
Erkan, Ahmet Kurtgöz, Salih Demirci, Meryem
Koşarcan, Yusuf Bozer, Fatma Karaca ve Hatice
Karabulut, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhum ve
merhumelere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve
sevenlerine başsağlığı dilerim.

Yalçın KARA
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AK Parti Kozan İlçe Başkanı Bilgili, kadınlar gününü kutladı
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

kurulu üyeleri ile
kahvaltı programında bir araya
geldi. Başkan Bilgili
yaptığı konuşmada
“Kadınlarımız bir
anne, bir eş, bir evlat
olarak kadın toplumu dönüştüren ve
istikamet verendir.
Hükümetimiz, Aile
ve Sosyal Politikalar
Bakanlığımız aracılığıyla kadınlarımıza
pozitif ayırımcılık
yapmış ve hak ettikleri değeri vermiştir.
Hayata geçirilen
AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf
projelerle, geleceğin kadınları, anneleri
Bilgili, 8 Mart kadınlar gününde AK Parti
Kadın teşkilatı ile kahvaltıda bir araya gel- olan kız çocuklarımızın eğitimine önem
di. Bilgili “ Tüm emekçi ve cefakar kadın- verilmiş; kadın hakları, aile ve çocuk eğitimi gibi pek çok konuda, gerek devletimiz
ların günün kutladı.
AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf gerek sivil toplum kuruluşları tarafından
kadınlarımız toplumun en değerli yapı taşı
Bilgili 8 Mart Kadınlar günü dolayısı ile
olmuştur. Çanakkale’de Sakarya’da tarihte
AK Parti Kozan Kadın Kolları Başkanı
her zaman cephede yer alan kadınlarımız
Saffet Sarıca ve Kadın kolları yönetim

15 Temmuz hain darbe girişimi, doğal afet,
ekonomik baskılar dahil olmak üzere kahraman ordumuzun çıktığı her harekatta bile
fedakarlıklarını esirgememiştir. Başta şehit
annelerimiz ve eşleri olmak üzere tüm
kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor
kadınlarımıza sağlıklı huzurlu bir yaşam
temenni ediyorum” dedi.

Kozan HEM konsere hazır
Sosyal ve kültürel faaliyetleriyle
de dikkat çeken Kozan Halk Eğitim Merkezi, 10 Mart Salı günü
19:30’da Kozan Belediye Sineması’nda vereceği konser hazırlıklarını tamamladı. TRT ses sanatçıları
Ahmet Tuzlu ve Turgay Coşkun’un
katılacağı konsere ilginin yoğun
olması bekleniyor. Kerkük Yöresi
türkülerinin seslendireceği konserde “Baba bugün Dağlar yeşildi”,
“Kurban Kerkük Dağına”, “Mum
gibi yanan Kerkük”, “Altun Hızma
Mülaim”, “Beyaz gül kırmızı gül”,
“Evlerinin önü boyalı direk” gibi
türküler seslendirilecek.
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Başkan Özgan "Bizler bir ekibiz zorlukları hep beraber başaracağız"
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan Kozan Belediyesi’ndeki
birim müdürleri ile bir araya gelerek istişarede bulundu.
İskele Kafe Tesislerinde gerçekleşen toplantıya Kozan Belediye Başkan
Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri de eşlik ettiler. Başkan Mimar
Kazım Özgan birim müdürlerine Kozan Belediyesi olarak kıymetli
Kozan halkına vermiş oldukları hizmette önemli katkılarının olduğunu
belirtti.
Başkan Özgan vatandaşın istek ve talepleri doğrultusunda birim müdürleri ile istişarede bulunarak vermiş oldukları hizmetlerde vatandaşların memnuniyeti ve eksik olduklarını düşündükleri noktaları
değerlendirdiler. Özgan Kozan halkına daha iyi hizmet edebilmek için
birim amirleri ile sürekli olarak istişarede bulunduğunu belirtti. Kozanlı
hemşerilerine gerçekleşecek olan hizmetin her şeyden önce geldiğini
belirten Başkan Özgan; “Birim müdürlerimiz ile ilçemize gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi düşündüğümüz hizmetler için bir araya
geldik. Halkımızın istek ve taleplerini birim müdürlerimizden bizzat
dinledik. Dolayısıyla halkımıza gerekli olan hizmetin verilebilmesi için
elimizden gelen çaba ve gayreti gösteriyoruz. İlçemize gerçekleştirmiş

olduğumuz hizmetlerde büyük katkısı olan değerli birim
müdürlerimize teşekkür ediyorum. Tabi bu bir ekip işidir. Bizler bütün
zorluklara rağmen hep beraber başaracağız.Ekibiniz ile ne kadar iyi
istişare kurarsanız o kadar başarı elde edersiniz. Bizlerde gerek başkan
yardımcılarımız, gerek meclis üyelerimiz gerek ise birim müdürlerimiz
ile halkımıza hizmet noktasında sürekli istişare halindeyiz” dedi.

Kozan’dan geçmesi planlanan Demiryolu
projesinin ÇED toplantısı yapıldı

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, TCDD 6. Bölge
Müdürlüğü tarafından Adana ve Osmaniye ili sınırları içerisinde “Adana-İmamoğlu-Kozan-Kadirli- Osmaniye Demiryolu Bağlantısı Projesi”nin yapılıp işletilmesi planlanan çift hatlı tren yolunun Çevresel Etki
Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 9. maddesi gereğince vatandaşları bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Katılımı
Toplantısı” yapıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Adana Çevre ve Şehircilik İl
Müdür Yardımcısı Gülcan Karaserçe’nin de katılımıyla Kozan Ticaret
Odası’nda yapılan toplantı da proje için ihale ve etüt-proje işlerinin
devam ettiği belirtildi. Proje ve etüt çalışmalarının tamamlanmasının
ardından tren yolunun 4 yıl içerisinde tamamlanmasının ön görüldüğü
aktarıldı.
Tren yolunun ÇED Mühendisliği üstlenen MGS Proje Müşavirlik
Mühendislik adına konuşma yapan İbrahim Akdoğan projenin inşaat
aşamasındaki olası çevresel etkilerini ve projenin işletme aşamasındaki
olası çevresel etkilerini slayt eşliğinde anlattı.
Proje sayesinde Adana-İmamoğlu-Kozan-Kadirli-Osmaniye Demir-

yolu bağlantısı sayesinde İmamoğlu-Kozan-Kadirli ve çevre köylerin
ulusal demiryolu ağına erişimi sağlanacak. Toplantıda projenin bölgede
bulunan Mersin ve İskenderun gibi iki önemli limanına da bağlantısı
göz ününe alındığında İmamoğlu-Kozan-Kadirli sanayi bölgelerinde
oluşacak yük potansiyeli ile ülke ekonomisine katkısı bakımından ek
bir adım atılmış olacağı vurgulandı.
Proje güzergahı üzerinde sanat yapısı olarak; 5 adet durak, 3 adet
istasyon, 28 adet köprü, 1 adet viyadük, 1 adet tünel, 5 adet aç-kapa
tünel, 244 adet menfez, 120 adet alt geçit ve 19 adet üst geçit yapılması
planlanıyor. Proje kapsamında 3 adet şantiye kurulacak. Her şantiyede
75 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
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CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Sarıtaş “Daha aydınlık yarınlar,
emekçi kadınların yeni başarı hikayeleriyle mümkün olacak”

Cumhuriyet Halk Partisi Kozan İlçe Kadın
Kolları Başkanı Belgin Sarıtaş 08 Mart Dünya
Kadınlar günü dolayısıyla yazılı basın açıklaması yaptı. Başkan Sarıtaş “8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü. 163 yıl önce, daha iyi
çalışma koşulları için greve giden, ancak maruz kaldıkları polis şiddeti sonucunda yanarak
can veren New York’lu 129 kadın işçinin şahsında, geçmişte ve günümüzde hak mücadelesi
veren; kadınları, işçileri, yoksulları, ezilenleri,
emekçileri anmanın, mücadele azmimizi törpülemenin günü.

Bugün Kadının; kaç çocuk doğuracağından
nasıl doğuracağına,
Sokakta ne giyip ne giyemeyeceğine, Hangi
sokağa, saat kaçta çıkabileceğine, Gülüp gülemeyeceğine, konuşup konuşamayacağına,
Çalışıp çalışamayacağına, Hangi işi yapıp
hangisini yapamayacağına,
Karışanlara SANA NE! deme günü.
Bugün Kadını; Toplumsal yaşamdan çekmeye
çalışanlara, Kadını çalışma yaşamının dışına
çıkarmak isteyenlere, Bedeni üzerinde hak
iddia edenlere, Birey olarak değil; eş, anne,
namus öznesi olarak görenlere, Kadın erkek
eşitliğinin ne demek olduğunu anlamazdan gelip “fıtrata ters” diyenlere, HADİ ORADAN!
deme günü.
Bugün kadını; Cinsel şiddetin mağduru yapanlara, Eğitim hayatının dışında bırakanlara, Çocuk yaşta evlendirmeye çalışanlara, Çalışma
hayatında sömürenlere, Eşit emeğine eşit ücret
vermeyenlere, Siyasal yaşamda geri mevzilere
atmaya, dar alanlara sıkıştırmaya çalışanlara,
HAYIR! deme günü.
Biz kadınlar; Kadının kimliği, bedeni, özgürlüğü üzerinden yürütülen baskı ve şiddete her
gün yüzlerce korkunç örnekle tanık oluyoruz!
Biz çok şey istemiyoruz. Biz; eşit, adil, insan
onuruna yaraşır,
barış içinde yaşayacağımız bir ülke istiyoruz!

Vermezlerse alacağız! Kadınlar için yaşamsal
olan 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamamak için her yolu denediler,
deniyorlar. Tartışmaya açıyorlar, izin vermeyeceğiz! Ama biz kadınlar hiçbir zaman buna
sessiz kalmayacağız. Özgürlük, demokrasi,
toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine devam edeceğiz.
Biz kadınlar; Bizim olmayan bu krizin yükünü
KABUL ETMİYORUZ.
Bize reva görülen yoksulluğu, şiddeti ve
eşitsizliği KABUL ETMİYORUZ.Bize biçilen
rolleri KABUL ETMİYORUZ.
Yaşamımızı kontrol altına almak isteyenlere
buradan sesleniyoruz:
İsyan eden, kurtuluşu kadın dayanışmasında
ve örgütlenmesinde bulan biz kadınları susturamazsınız korkutamazsınız.
Çünkü yaşamak istiyoruz ve özgürce, insanca
eşit bir şekilde yaşam için mücadele edeceğiz.
El ele verip sesimizi yükselteceğiz… Bizi düşman eden yalanlara değil, birleştiren gerçeğimize ses vereceğiz.
Çünkü paylaştıkça çoğalacağız, çoğaldıkça
güçleneceğiz, güçlendikçe değiştireceğiz...
Daha güzel bir gelecek, Daha demokratik bir
memleket, Daha aydınlık yarınlar, Ancak biz
emekçi kadınların yeni başarı hikayeleriyle
mümkün olacak” dedi.

AMBULANS İLE KAMYONET ÇARPIŞTI

asılı kaldı. Kazada Bilal Kökyıldırım yaralanırken hayati tehlikesinin
olmadığı öğrenildi. Ambulanstaki hasta başka bir ambulansla Adana ya
gönderildi.

Kozan’da, Adana’ya hasta götüren ambulans ile kamyonet çarpıştı.
Kaza çevre yolu Güneri Caddesi kavşağında meydana geldi. Atilla A.
Yönetimindeki 01 CES 54 plakalı ambulans Kozan Devlet hastanesinden aldığı hastayı Adana’ya götürdüğü sırada Güneri caddesi kavşağında Bilal Kökyıldırım yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın
etkisiyle kamyonet yol kenarında bulunan telefon direğini tutan halata

08

SON FİKİR

10 Mart Salı

2020

Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Ali Öztürk İnşaat Kozan’a modern bir
Sanayi ve Ticaret Merkezi kazandırıyor
Ali Öztürk Sanayi ve Ticaret Merkezi yaklaşık 35 yıl önce
yapılan Küçük Sanayi sitesinden sonra Kozan’da gerçekleşen
en büyük proje olma özelliği taşıyor.

Ali Öztürk İnşaat
güvencesiyle
Kozan’a modern bir
Sanayi ve Ticaret
Merkezi kazandırılıyor. Kozan Küçük
Sanayi sitesi yanında
inşaatı devam eden
ve Müteahhit Hakan
Öztürk tarafından
yapılan Ali Öztürk
Sanayi ve Ticaret Merkezi’nin 1 yılda tamamlanması hedefleniyor. Yeni yapılan sanayi ve ticaret merkezinde kanalizasyon ve
alt yapı sorunu tamamen ortadan kaldırılmış durumda.
Ali Öztürk Sanayi ve Ticaret Merkezi hakkında bilgi veren Müteahhit Hakan Öztürk “Sanayi ve ticaret merkezimiz 50 bin metrekare arazi üzerine kuruluyor. İşyerlerimiz sadece oto tamiri vb.
değil, depo, soğuk hava deposu, oto galerisi olarak da kullanılabilir. Yani kısaca her türlü ticari faaliyet yapılabilir. İş yerlerimizin
üzeri betonarme. Kesinlikle akma riski yok. Kanalizasyon ve alt
yapı sorunu yok. Yağmur yağdığında esnaflarımız ve vatandaşlarımız zor durumda kalmayacak. Satılık iş yerlerimiz 100 metre kare
zemin 36 metre kare de üstte büro olacak şekilde tasarlanmıştır.
Şehir merkezindeki atölyeleri, oto galericileri, PVC ve

demircileri, mermercileri, inşaat malzeme satıcılarını, mobilyacıları, depocuları, yedek parçacıları ve vb. esnaflarımızı Ali Öztürk
Sanayi ve Ticaret Merkezine davet ediyoruz. Bu proje kapsamında bulunan imar yolları yapım aşamasında Adana büyükşehir ve
Kozan’ın değerli başkanlarımdan desteklerini bekliyoruz” dedi.

İş yerleri faaliyete geçince projede en az 600 kişi
istihdam edilebilir. Şu an yapım aşamasında olan
projede 100 kişi istihdam ediliyor.
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Ticaret Odası Başkanı Kandemir “ Oda olarak her zaman yanlarındayız”
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Işık beyin önderliğinde
kurulan ilk kadın kooperatifi olarak hayata geçen
“Tapeneli Kadın Çiftçiler Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi” nin hayırlı
uğurlu olmasını temenni
ediyor çalışmalarında
başarılar diliyorum. Bu
oluşumdaki cesaretlerinden ve emeklerinden
dolayı kadın üreticilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Odamız
olarak desteklerimizle her zaman yanlarında bulunacağız” dedi.

Tapaneli Kadın Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa
Kandemir’i makamında ziyaret ettiler. Kozan Ticaret Odası’nın
desteğinde ve Mustafa Işık önderliğinde kurulan Tapaneli Kadın
Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ilk kadın kooperatifi
olma özelliği taşıyor.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kandemir “Bölgemizde Ticaret Odamızın desteği ve işadamı Mustafa

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

10 MART 2020 / Yıl: 15 Sayı: 708

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.

10 Mart Salı 2020

SON FİKİR

11

Zeydan Karalar “Adana önümüzdeki dönemde büyük yatırımlar alacak”
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği’nce (ADSİAD) Adana’nın kentleşme vizyonuna katkı sağlamak amacıyla “ADANA 2023 Kent Vizyonu Toplantıları” ismi ile başlatılan etkinlikler dizisinin ilkinde,
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan
Karalar konuk edildi.
ADSİAD üyelerinin, Adana ve Mersin iş dünyasından önemli konukların katıldığı toplantıda söz alan,
kendisi de ADSİAD Onur Kurulu Üyesi olan Başkan Zeydan Karalar, “Büyük sevdamızdır Adana”
felsefesiyle yola çıktığını ve bu nedenle Adana
için çalışırken büyük bir istek ve enerjiyle hareket
ettiğini söyledi.
Başkan Zeydan Karalar, “Bir dönem Adana her
konuda çok önemli bir şehirken, son dönemde
bu özelliğini yitirmiş durumda. Birçok il bizi fersah fersah geçmiştir. Bu Adana’nın layık olduğu
bir tablo değildir. Bu şartlarda Adana’da belediye
başkanı olduk. Ben ilk yola çıktığımda, belediye
başkanlarının rutin belediyecilik işlerini yürüten,
kendisini seçen siyasal eğilimin mensuplarını işe
alan yöneticiler olmanın ötesinde, farklı vizyonlar oluşturması gerektiğini, kentin tamamından
sorumlu olması gerektiğini defalarca dile getirdim.
Ayrıca kentin zenginliklerinin ortaya çıkarılması
ve potansiyelin olabildiğince kullanılması yönünde
işler yapılması da yeni belediyecilik anlayışının en
önemli özelliklerinden biri haline geldi. Adana çok
önemli özellikleri ve güzellikleri olan bir kent ama
ne yazık ki tüm bunlardan istenilen seviyede yararlanılamıyor.
Ne yazık ki sanayinin çok önemli olduğu dönemlerde, bırakın yeni sanayicileri kente çekmeyi ve
Adana’yı bu konuda cazip hale getirmeyi, sanayiciyi kaçıran anlayışlar gördük. Tüm bunlar kentimizin
yeterince gelişmesini engelleyen durumlardı.
Belediye başkanının bir görevi de kenti yatırıma

cazip hale getiren işler yapmaktır. Belediye Başkanı moral aşılamalı, gelecekle ilgili umut vermeli.
Yatırımcı seve seve gelmeli ve yatırım yapmalı.
Yatırımcı, belediyenin yanında olduğunu, yatırımla ilgili ne sorun varsa çözmeye çalışan, işleri
zorlaştırmayan, yetkileri ve gücü doğrultusunda
yatırımcının önünü açan bir belediye başkanlığı
tavrının bulunduğunu bilmeli. Bunu biz her fırsatta
anlatıyoruz. Çünkü istihdam demek üretim demektir ve bu da Türkiye’nin en fazla ihtiyaç duyduğu
gereksinimdir” dedi.
Kent dinamiklerinin birbirleriyle çatışmasının da,
o kentin gelişiminin önünde çok büyük engel
oluşturduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar,
“Seyhan Belediye Başkanı olduğumda ilk olarak
Adana’da çatışma döneminin bittiğini, çalışma
döneminin başladığını dile getirdim. Hatırlarsınız
seçilmişlerle atanmışlar arasında ciddi problemler
vardı. Bu kimseye yaramadı. Kavga edenlerin hepsi
gitti. Bizim dönemimizle birlikte Adana için çalışma
dönemi başladı. Odalar, sivil toplum kuruluşları, iş
dünyasının bütün oluşumları, belediyeler, Valilik
ve diğer devlet kuruluşları, o denli uyum içinde
çalışmaya başladık ki, Adana ortak paydasında kenetlenildi. Bu son üç-dört yıldır böyle devam ediyor.
Uzun süre de devam edeceğini biliyoruz. Çünkü
hepimizin ortak gayesi Adana.
Bugün Adana’da Tarım Organize Sanayi Bölgesi’nden tutun, Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’ne, petrokimya tesislerine kadar çok iyi gelişmeler olmaya
başladı. Adana yakın gelecekte çok büyük yatırımlar alacak ve bunlar doğrudan yatırımlar olacağı
için peşi sıra yeni yatırımlar gelecek. Adana için
artık büyük bir umut oluşmuştur. Adana heyecan
vermeye başlamıştır ve bu devam edecektir. Bizim
de görevimiz bunları tetiklemek, bunların önünü

açmak. Birileriyle kavga etmek, çatışmak değil,
çalışmak ve çalışanlara destek olmak istiyoruz.
Bunu görevimiz addediyor ve gereğini yapıyoruz.
Adana’da bu birlikteliği sağlayan ve Adana deyince tek vücut olan herkese kentimiz adına adına
şükranlarımı sunuyorum. Elbette sayın Valimizin
bu konuda bizlere önderlik etmesi de hepimiz için
şanstır” diye konuştu.
Başkan Zeydan Karalar, daha sonra Büyükşehir
Belediyesi’nde göreve geldiklerinde karşılaştıkları
tabloyla ilgili bilgi verdi ve kısa sürede yapılanları, mali rehabilitasyonu ve hizmetleri anlattı.
Başkan Zeydan Karalar, önümüzdeki dönemde
hayata geçirilecek projelerle ilgili bilgi de aktardı.
Adana’nın daha yaşanabilir ve modern bir şehir
haline gelmesi için ASKİ ve Büyükşehir bünyesinde
yapılacak işlerle ilgili bilgi aktaran Başkan Zeydan
Karalar, ulaşım mastır planından, kente nefes aldıracak büyük parklara, kreşlerden, semt pazarlarına
projelerle ilgili sunum yaptı. Şu ana kadar yapılan
ve bundan sonra yapılacak yol, kanalizasyon, içme
suyu ve diğer altyapı projeleriyle ilgili de bilgi veren
Başkan Zeydan Karalar, ASKİ’nin, kentin sorunları
noktasında 2 milyar liralık yatırım yapacağını duyurdu. Geçmiş dönemde hizmet ve projelerle ilgili

harcanan paraların, yarı fiyatına, üçte bir fiyatına
işler yaptıklarını ve buna rağmen zaman zaman
suçlamalara maruz kaldıklarını kaydeden Başkan
Zeydan Karalar, teslim alınan tabloyu vatandaşa
anlatma zorunluluğu bulunduğunu ve yönetim
anlayışındaki farkı dile getirdiklerini kaydetti.
ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez de, Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı
ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.
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Gözlerini,
Kulaklarını,
Ağzını,
Elleri ile kapatan,
Üç maymun,
Ülkemizde,
Aldırmazlığın,
Sorumluluktan kaçmanın,
Sembolü olarak bilinir.
‘Üç maymunu oynamak’
Gerçeklere sırtını dönmek,
Başını derde sokmamak,
Suya sabuna dokunmadan,
Kurnazlıkla aradan sıyrılmanın,
Güvenli bir yolu olarak algılanır.
Oysa üç maymunun,
Simgelediği değerler,
Bunlardan farklıdır.
Üç maymunun kökeni,
Eski Japon Köshin folk,
Geleneklerine dayanır.
Japonca isimleri,
Mizaru; kötüyü görme
Kikazaru; kötüyü duyma
İwazaru; kötüyü konuşma.
İsminde üç bölge maymunudur.
Elleriyle,
Gözlerini,
Kulaklarını,
Ağızlarını,
Kapamanın anlamı,
Kötü bakmamak,
Kötüye kulak vermemek,
Kötü söz söylememektir.
Bu öğreti çok ahlaki değerler içerir.
Ancak,
Bizler bu ahlaki öğretiyi,
Nedense,
Tam tersine yorumlamayı,
Tercih ederiz.
İşimize gelmeyeni,
Görmüyor,
Duymuyor,
Gerçekleri söylemiyoruz.
İnsanların,
Üç maymunu,
Algılayış biçimi,
Hem düşünce dünyasının,
Hem de yaşam biçiminin,
Şekillenmesine katkı yapar.
Kişilerin niteliğinin,
Ne olduğunu da gösterir.
Kara veba salgını Çin’de,
1340 yıllarının ortasında ortaya çıkar.
İpek yolunu izleyerek,
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ÜÇ MAYMUN
1346 yılında Kırım’a,
1347’de de Avrupa’ya
ulaşır.
Çok hızlı bir şekilde
yayılır.
Avrupa’nın iflahını
keser,
Beş yılda nüfusun

nerdeyse,
Yarısının ölümüne neden olur.
Salgının baş gösterdiği toplumlarda,
Bazı insanlar salgını,
Tanrının gazabına,
Bazısı ise;
Burçlara, hurafelere ve cadılara bağlar.
Hatta cadı oldukları düşünülen kişiler,
Hastalıktan kurtulmak için yakılır.
Bazı köylüler ise;
Yahudileri,
‘Su kuyularını zehirliyor’
Bahanesi ile yakaladıklarını,
Ya kazıklara geçirdiler,
Ya da şarap fıçılarına koyup,
Ren nehrine attılar.
Kara veba Avrupa medeniyetini,
Çökmenin eşiğine getirir.
Bilim insanları çare ararken,
İnsanlar kiliseden,
Medet umar.
Kilisenin önerisi ise,
‘İki fındık ile iki incir’
Yemeleri şeklinde olur.
Kilisenin önerisi işe yaramaz.
Evler mezarlığa döner.
Veba hastalığının,
Nedeninin bir çeşit bakteri olduğu
Bu bakterinin hayvanlarda bulunduğu,
İnsanlara hayvanlardan bulaştığı,
O çağda bilinmedi.
Bilim ve bilim adamları da,
Akıl ve bilim dışı,
Kaderci yaklaşımlarda,
İnsan ölümlerini engelleyemedi.
Süreç, dini öğretilerin,
Sorgulanmasının yolunu açtı.
Sorgulama,
Feodal düzeninin yıkılmasına,
Rönesans’a giden yolun açılmasına,
Neden oldu.
Aradan yedi yüz yıl geçti.
Değişen bir şey var mı?
Korona virüs,
Dünyanın çeşitli ülkelerinde,
Can almaya devam ediyor.
Dünya küresel bir köy,
Uzak diye bir yer yok.
İnsanlar sürekli hareket halinde.
Binlerce kilometre uzaktaki salgın,
Sizin ülkenize de gelebilir.
Önemli olan,
Bu salgına karşı,
Önlem alıp almadığındır.

İran’da var,
Irakta var,
Yunanistan’da var,
Bulgaristan’da var,
Sadece bizde yok.
(Dileğimiz olmaması)
Biz;
Eyy Korona virüs,
Muskamız var,
Evliyamız var,
Yatırımız var,
Sarımsağımız var,
Kelle paçamız var,
Sirkemiz var,
Dut pekmezimiz var,
Sakın bize gelme deyip,
Çağdışı yöntemlerden,
Medet mi umacağız?
Yoksa bilim salgına,
Bir çözüm bulana kadar,
Sessizlik devam mı edecek?
Eskiden mucizeler olurmuş.
Biri oğlunu kesmeye kalkar,
Gökten koç inermiş.
Yunus balığının içinden,
Peygamber çıkarmış
Asa hareketlenir,
Yılan olurmuş.
Şimdi böyle mucizeler yok.
Günümüzde bunların yerine
Günah ve sevap ölçerler var.
Bir kertenkele öldürmenin,
Bir kafir öldürmek kadar,
Sevabı varmış meğerse,
Hele de,
Kertenkeleyi bir vuruşta öldürürseniz,
Yüz sevap,
İki vuruşta öldürürseniz,
Elli sevap değerinde olduğunu,
İfade eden din adamlarımız var.
Günah deyince neden,
Kertenkele geliyor da,
Milleti soyan kapitalistler,
Kapitalizmi dayatan,
Yasal eşkiyalar gelmiyor.
İnsana,
Eşraf-u Mahlukat diyorlar,
Melekler secde eder diyorlar.
Ama;
Aynı insana,
Arabalarına,
Koltuklarına,
Makamlarına,
Gösterdikleri özeni göstermiyorlar.
Biz bütün bunları,
Görmüyoruz,
Duymuyoruz,
Konuşmuyoruz.
Bir lokma,
Bir hırka,
Edebiyatı yapanlar,
Peygamber efendimiz,

Yemeği sulu yapar,
Ekmeği bol tutardı,
Söylemini dillerinden düşürmeyenler,
Antalya’da,
Beş yıldızlı otellerde toplantı düzenleyip,
Lokmayı beşe,
Hırkayı beşe,
Oteli beş yıldızlıya çıkarıp,
Vatandaşa da,
Kanaatkar ol,
Pazara akşamüstü git diyor.
Ey vatandaş,
Sana diyorlar ki,
Bütün bunları,
Görme,
Duyma,
Konuşma
Hukuksuzluğun hukuksuzlukla,
Şiddetin şiddetle,
Haksızlığın haksızlıkla,
Ahlaksızlığın ahlaksızlıkla,
Giderilmek istendiği

Rus kadınlara hakaret edildiği,
Şubat ayında yirmi iki kadınımızın
öldürüldüğü,
Dinimizin,
İftira atma,
Öldürme,
Çalma,
Kul hakkı yeme,
Hakkı savun,
Dediğini,
Adaletin,
Eşitliğin,
Özgürlüğün,
En büyük ibadet olduğunu
Duymayan,
Görmeyen,
Konuşmayanlar,
Sizde hiç insaf yok mu?
Sizde hiç vicdan yok mu?
Hz. Ali der ki;
‘İnsanlara,
Anlayabileceklerini anlatın,
Anlayamadıklarını bırakın,
Onlar arayıp bulsunlar’
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BAŞKAN KOCAİSPİR TEKSTİL ATÖLYELERİNİ ZİYARET ETTİ

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet
Kocaispir ilçede tekstil ve konfeksiyon alanlarında faaliyet gösteren firmaları ve tekstil
atölyelerini ziyaret etti. Yüreğir’e katma değer
kazandıran, istihdam sağlayan işletmelerin her
zaman yanında olduklarını belirten Başkan
Kocaispir tekstil işçileri ile de sohbet etti.
Ziyaretler hakkında konuşan Başkan Koca-

ispir, “Bugün ilçemizde faaliyet
gösteren birçok işletmemizi ziyaret
ettik. Firmalarımızdan ürünler ve
üretimde kullanılan teknolojiler
hakkında bilgi aldık. Yüreğir’imizden dünyadaki birçok markaya
ihracat yapılıyor olması muhteşem.
Ayrıca yerel istihdamın önemini
ve en önemlisi üreten bir toplum
olmanın gerekliliğini bir kez daha
görmüş olduk. Yüreğir’imize
katma değer kazandıran, istihdam
sağlayan, ilçemizi kalkındıran
işletmelerimizin her zaman yanındayız.
Ziyaretlerimizde çalışan, alın teri döken emekçi kardeşlerimiz ile de buluştuk, selamlaştık,
sohbet ettik. Bizlerden ilgi ve alakalarını eksik
etmeyen firmalarımıza, atölye sahibi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Yoğun çalışma
temposundan fırsat buldukça benzer ziyaretlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Tepe, Style, Sam, Fettahlı, Şura, Akkaya,
Tuna, Gökyüzü, Kare Men, By Yakamoz,
PSM, MHM, ADS ve EMA tekstil atölyeleri
ile Ercan Kumaş yöneticileri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Manav Ali PAŞA TLF:0536 676 42 77

Kozanlının ve Ailenizin Manavı

ANDIL’IN GÜNLÜK TAZE MEYVELERİ-SEBZELERİ BULUNUR
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MÜLTECİLER
Hoca uyanır uyanmaz heyecanla Yusuf suresini okuyunca meramına erişir: Çevre kadınlar tarafından Züleyha kölesine aşık oldu diye kınanmıştı. O
da onlara evinde bir davet verdi. Misafir kadınların Yusuf’u (a.s) gördüklerinde güzelliği karşısında meyve bıçaklarıyla ellerini kestiklerinden haberleri
bile olmadı. Mealinin özetini zikrettiğimiz bu ayetler, aynı zamanda ölümün
şiddetinden müminlerin masun kalacağının mesajını vermektedir. Peygamber efendimiz buraya işaret etmiştir.

Şir’at-ül İslam adlı kitapta şöyle bir olay anlatılır: Yolunu Kur’an çizgisinde arayan bir alim, hadislerde zikredilen
‘’Mü’minin ruhu tereyağından kıl çeker gibi kolay olur’’
ifadesinin karşılığını Kur’an’da bir türlü bulamaz. Konuyla alakalı merakı öylesine artmıştır ki bir gün rüyasında
peygamber efendimizi görür ve keyfiyeti sorar. Peygamber
(S.A.V), Yusuf Suresini tekrar okumasını tavsiye buyurur.
Hoca uyanır uyanmaz heyecanla Yusuf suresini okuyunca meramına erişir: Çevre kadınlar tarafından Züleyha
kölesine aşık oldu diye kınanmıştı. O da onlara evinde bir
davet verdi. Misafir kadınların Yusuf’u (a.s) gördüklerinde
güzelliği karşısında meyve bıçaklarıyla ellerini kestiklerinden haberleri bile olmadı. Mealinin özetini zikrettiğimiz bu
ayetler, aynı zamanda ölümün şiddetinden müminlerin masun kalacağının mesajını vermektedir. Peygamber efendimiz
buraya işaret etmiştir.
Kur’an-ı Azimüşşan samimi ve ciddi bir şekilde okunur,
manasına da erişilirse, Onun rehberliğinin haddi-hududu,
eşi-benzeri olmaz. Yasin Suresinin dördüncü sayfasındaki
47. Ayetinde: ‘’Onlara Allah’ın size verdiği rızıklardan
infak edin-verin dendiği zaman : Kafirler müminlere biz
mi sizi doyuracağız? Allah dileseydi sizi doyururdu derler…’’ Bu ayet-i kerime de müslüman kitlenin kafirlere bir
dönem muhtaç olacağı gerçeği apaçık anlatılmaktadır. Çok
ilginçtir bu ayetten sonra gelenler, doğrudan doğruya kıyametin şiddetinden bahsetmektedir. 35 yıldan bu yana bu ve
takip eden ayetler üzerinde düşünmekteyim. Ayetin nüzul sebebine baktım; tarihin akışı içinde müslümanların toplu olarak gayri-müslümlere el açıp-açmadığını inceledim; kayda
değer bir şey bulamadım. Böyle bir muhtaç olmanın gelecekte vukuu bulacağı kanaatine vardım; çünkü ayetin başındaki ‘’iza’’ kelimesi, her ne kadar mazi fiilin başına gelse de
gelecek ifade ettiği arapça gramer kuralıdır. Bu bilgilerden
sonra beklemeye koyuldum!.. Müslüman kitlenin bir kısmı ne zaman kafirlere el açacaklar da, onlar acımayacaklardı?..
2010 yılından itibaren ortaya çıkan ve ARAP BAHARI
diye isimlendirilen olayların insanlık tarihinde bir MİLAT

olduğu anlaşılmaktadır. Müslümanların savruluşunun, kibirli
Batı Uygarlığının! da uzunca süren yalancı bir bahar olduğunun resmi olmuştur. Batı son ikiyüz yıldan bu yana İslam
Dinini düşman olarak seçtikten sonra elindeki üstün teknik
imkanlarla dozunu her geçen gün arttırarak müslüman toplumlar nezdinde İslamı aşağılamış, kendilerinin uygarlığının
üstünlüğünü empoze etmiştir. Bu uğurda müslümanlardan
bazı yandaşlar da edinmiştir. İnsanoğlunun bu alemi Cenab-ı Hakkın sevk ve idare ettiği gerçeğini görememe kusuru vardır. Tabii ki bu, Batılılarda daha fazladır.
-Sen kültür ve medeniyetinin daha üstün olduğunu mu
söylüyorsun?
-Evet!..
-Öyleyse göster…
-Yüz yıllardır Afrika’nın, Asya’nın yer altı-yer üstü servetini sömürdükçe sömürdün… Bunun üzerine…
-Fil dişili camlı köşkünden acı çığlıkları göz yaşlarını
rahat rahat seyredeceğini mi zannediyorsun?

Geçen iki yüz yıl içerisinde Allah’ın (c.c) Batı ve
Yahudi alemine bir kredi verdiği anlaşılıyor. Biz Müslümanlar için bir imtihan, onlar için ise bu bir labaratur
çalışması olmuştur. Topraktan maden çıkacakmıydı?..
Çıkmadı…
Geçen asırlarda kıtaların değerli servetini çal, insanlarını da aç bırak !.. Senden aş, ekmek isteyen halkları denizlerde boğ, sınırlarında kurşunla!.. Sıfırı tükettiniz ey
zalimler! Denizide bitirdiniz… Allah’a ve O’nun Dini
Mübini İslamı’nada düşman oldunuz! Yanınıza kalacak
mı zannediyorsunuz?... Çünkü: Yüce Yaratan : Embiya
Suresini 105. Ayetinde:
‘’Biz, Levh-i mahfuzdan sonra nazil olan bütün
kitaplarda: Yeryüzüne Salih kullarımız varis olacaktır diye yazdık.’’ Buyurmuştur. İbni Abbas, bu ayete
göre yeryüzünün tümünü müslümanlar fethedecektir demiştir.
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Kemer ve Güneri Mahalleleri arası sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı
yerinde inceledik. Uyduruk ve hemen bozulacak asfalt çalışmasının
yerine kalın ve kalıcı bir hizmetin
gelmesi yurttaşların öncelikli isteğidir. Yol hizmetlerinin artarak devam
etmesini diliyoruz. Zira, köy yolları,
şehir merkezindeki bir çok yer hala
yapım ve onarım bekliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızıllar Köyü yolundan sonra
Kemer ve Güneri Mahalleleri arası
sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.
Ayrıca Adana Büyükşehir Belediye
ekipleri tarafından Tılan, Kamışoba
mahalleleri arası köprü yapım çalışmalarının başladığı da öğrenildi.
Büyükşehir’in asfalt çalışmasını

Sanayi sitesi esnafının gülen yüzü

Faruk Sönmez’den “Okumayı
Seviyorum” projesine destek
kapsamında Ilıca İlkokulunu
ziyaret etti. Sönmez tüm okul
öğrencilerine hikâye kitabı
hediye ederek öğrencilerle
birlikte hikaye okudu.

Kozan Sanayi Sitesi’nde esnaf olan Oto Elektrikçi Hakan
Çil, kendisini yetiştirmiş modern bir ustadır. Adeta sanayi
sitesi esnafının gülen yüzü olarak dikkat çeker. Sevilir, büyüklerine karşı saygılı küçüklerine karşı da sevgi doludur.
Hakan Çil sanayinin ve sevenlerinin olmazsa olmazıdır.

İlçe Milli Eğitim Müdürü
Faruk Sönmez, Sosyal ve Kültürel faaliyetleriyle de ön plana
çıkan, Okul Müdürlüğünü
Turan Pazarcı’nın yaptığı
İnkılap İlkokulu’nun ilçe
genelinde yapılan “Okumayı
Seviyorum” projesi

SHELL ARAS PETROL AÇILDI

Shell Aras Petrolde
Kahve Dünyası ürünleri
Deli2go ürünleri
Oto yıkama Hizmeti
Madeni yağ çeşitleri
Güler yüzlü hizmet anlayışı
24 saat açık Market ve kısacası bir
petrol istasyonundan beklediğiniz
hizmetten daha fazlası.

Adres: Adana Yolu Üzeri
Sanayi Sitesi yanı
KOZAN

