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Zeydan Karalar’dan Kadir Aydar’a destek…
Sekiz Kardeşler

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın
görevden alındığına
yönelik söylentilerin
ardından, ilçeye giden
Başkan Zeydan Karalar,
destek mesajı verdi.
CHP’li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir
Aydar’ın görevden
alındığına ilişkin söylentilerin ardından,
Ceyhan’a giderek Kadir
Aydar’a destek veren
5’de
Adana Büyükşehir BeYem sektörünün yeni adresi Sekiz
lediye Başkanı Zeydan
Kardeşler Yemcilik açıldı. Aslen
Karalar, moral bozmadan mücadeleye devam Fekeli olan Fatih Açmaz ve İbrahim
edeceklerini söyledi.
Açmaz kardeşlerin işletmeciliğini yaptığı
Başkan Zeydan Karalar, Ceyhan’ın uzun süredir hizmete susadığını, Kadir Aydar’la birlikte Sekiz Kardeşler Yemcilik Cumhuriyet
ciddi hizmetler almaya ve dönüşmeye başladığını belirterek, “31 Mart 2019 seçimlerinin
Mahallesi Andıl Caddesi üzeri No:87/A
ardından en çok hizmet talebi Ceyhan’dan geldi. Biz kendisinin daima yanındaydık ve öyle
adresinde Kozanlıların hizmetine girdi.
olmaya devam edeceğiz” dedi. 4’de

Yemcilik hizmete girdi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından
Kozan’da hijyen temizliği yapıldı
Adana Büyükşehir Belediyesi, Çevre
Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
İlaçlama birimi tarafından Kozan
genelinde başta okulları olmak
üzere Kozan Kaymakamlığı,
Hastanelerde, Kamu ve özel bankalarda, kısacası vatandaşların yoğun
olduğu tüm kamu kuruluşlarında,
parklarda be bölgelerde "bulaşıcı
hastalıklara" karşı "dezenfektan"
çalışması yapıldı. 5’de

KOZAN TİCARET ODASI BAŞKANI MUSTAFA KANDEMİR

“FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ”

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir
yaptığı yazılı basın açıklamasıyla koronavirisü
nedeniyle ürünlere fiyat artışı yapan firmalara karşı
disiplin mekanizmasının devreye gireceğini açıkladı.
Başkan Kandemir “Değerli Üyelerimiz ve tüm
Esnaflarımız,Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile
ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin
fiyatlarında görülen artışlara karşılaşılmıştır...” 6’da
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Hilal Erdoğan’ın Aile Bakanlığı'nda uzman olarak

çalışan oğlu Mehmet Erdoğan vefat etti

Ali Erdoğan'ın amca
çocukları; Adana İl
Nüfus 2.Müdürü Şaban
Özkan'ın ise dayı
çocuklarıdır...
Dememiz o ki: Hangi
meslek sahibi ve hangi
makamda ve zenginlikte
olursanız olun fark etmiyor ölüm hemen yanı
başınızda. Hele genç
Türk Ocağı Eski İl Başkanları'ndan Eğiölümler müthiş ciğer
timci Hilal Erdoğan, Aile Bakanlığı'nda yakıyor. Merhumun annesinin ağıtlar
uzman olarak çalışan 36 yaşındaki Oğlu kulaklarımda. Kabasakal Mezarlığı'nda
Mehmet Erdoğan'ı kanserden kaybetti.
toprağa verildi. Cenazesine aile çevresi,
Merhum Katip Mehmet Amca'nın oğul- dostları, sevenleri; STK' lar, Mahmut
ları Hilal, Hasan, Nusret, Zeki, İhlas ve
Nimet Dalkır, Ekrem Pazarcı vb. bir çok
Muhammet Erdoğan. Anne tarafından
tanınmış isimler, renkli ve farklı siyasal
Karabük'ten Şuayip Sönmez'in hala
kesimler ve bürokratlar katıldılar. Allah
çocuklarıdır. Yüreğir Eski Nüfus Müdürü rahmet eylesin. Acılarını paylaşıyoruz...

İstiklalimizin dönüm noktası, vatan aşkının en
kutsal fedakârlıklarının yaşandığı Çanakkale
Zaferi’nin 105. yıl dönümünü kutluyor, bu şanlı
günü bizlere kazandıran ecdadımızı saygı,
minnet ve rahmetle yâd ediyorum.

Ak Parti Kozan İlçe Başkanı
Av. Yusuf BİLGİLİ

Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık,
cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca
sergilendiği bir destandır. 18 Mart Çanakkale
Zaferi’nin 105. Yıldönümünü kutluyor, aziz
şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.

ALİCAN YÜKSEL
YÜKSEL TİCARET
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Sırerlif Gazetesi Ertan Şahin “Yalçın Kara, her kesim tarafından sevilen,
mesleki anlayışıyla herkesin saygısını kazanmış çok değerli bir isimdir”

Yalçın Kara’ya kamuoyundan destek
Yalçın Kara’nın ASKİ
Personel A.Ş yönetim
kurulu üyeliğine
getirilmesini köşesinde
değerlendiren Kozan
Ekspres Gazetesi
İmtiyaz Sahibi Hüseyin
Erciyes “Yalçın
Kara’nın ASKİ
Personel A.Ş yönetim
kurulu üyeliğine
getirilmesi Kozanlılar
adına sevindirici bir
gelişme oldu” dedi.
Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı
Zeydan Karalar
tarafından Gazetemiz

İmtiyaz Sahibi Yalçın Kara’nın ASKİ Personel
A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmesi kamuoyunda olumlu karşılandı. Kara “Gerek telefonla
arayan gerekse sosyal medyadan hayırlı olsun
dileklerini ileten tüm hemşerilerime ve
sevenlerime çok teşekkür ederim. Sırelif Gazetesi
Sahibi ve Genç Kalemler Ertan Şahin ve A. Kadir
Adem’e, Kozan Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi
Hüseyin Erciyes ve Kozan Sancak Gazetesi Genel
Koordinatörü Fatih Azgın’a, Şeref Işık’a hüsnüniyetlerini çok güzel dile getirmişler, anlatmışlar, çok
memnun oldum. Hayatım boyunca her konuda iyi niyetli
düşünmeye gayret ettim. Güzel düşünen tüm güzel
hemşerilerime saygı ve sevgilerimi iletirim” dedi.
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Zeydan Karalar’dan Kadir Aydar’a destek…
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nı belirterek, “31 Mart 2019 seçimlerinin ardından en çok hizmet talebi
Ceyhan’dan geldi. Biz kendisinin daima yanındaydık ve öyle olmaya
devam edeceğiz” dedi.
Başkan Zeydan Karalar sosyal medya hesaplarından da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a destek vererek, “Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar görevinin başında, Zeydan ağabeyi de her zaman
yanındadır” ibaresini kullandı.
CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım
Karaköse, CHP Adana Milletvekilleri Burhanettin Bulut, Ayhan Barut,
Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk
Boyvadoğlu, İyi Parti Milletvekili İsmail Koncuk, kadın ve gençlik kolları yöneticileri de, ilçe belediye binasına giderek Kadir Aydar’a destek
verdi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın görevden alındığına yönelik
söylentilerin ardından, ilçeye giden Başkan Zeydan Karalar, destek
mesajı verdi.
CHP’li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın görevden alındığına
ilişkin söylentilerin ardından, Ceyhan’a giderek Kadir Aydar’a destek
veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, moral bozmadan mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Başkan Zeydan Karalar, Ceyhan’ın uzun süredir hizmete susadığını,
Kadir Aydar’la birlikte ciddi hizmetler almaya ve dönüşmeye başladığı-

Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir “Çanakkale, bu
milletin adeta yeniden dirildiği ve Kurtuluş Savaşı'na giden
yolun açıldığı müstesna bir topraktır”
Kozan Ticaret Odası Başkanı
Mustafa Kandemir 18 Mart
Çanakkale Deniz Zaferi’nin
105. Yıl dönümü dolayısıyla
mesaj yayımladı. Başkan Kandemir mesajında “Çanakkale
Boğazında cereyan eden deniz
savaşları ve ardından Gelibolu Yarımadasında yapılan
kara savaşları, Türk tarihinin
en şerefli sayfalarını dolduran
destansı zaferlerdir. Çanakkale, bu milletin adeta yeniden
dirildiği ve Kurtuluş Savaşı'na

giden yolun açıldığı müstesna bir topraktır. Altında
binlerce vatan evladının kefensiz yattığı ve bir hilal
uğruna güneşlerin battığı bu topraklarda verilen mücadele ulusal bilinci ve ulusal ruhu yeniden ateşlemiş
ve Türk ulusal tarihinin akışını değiştirmiştir. Mustafa
Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşları olmak üzere
tüm kahramanlarımızı, vatanı uğrunda canını bir an
bile düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş ve hayatta olan kahraman gazilerimizi
rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 18 Mart Şehitler
Günü ve tarihte görülmemiş büyük bir cesaret ve inanç
örneği sergilenerek kazanılan Çanakkale Zafer’inin de
yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
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ASKİ Personel AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Kara, ASKİ Personel AŞ. Yönetim
Kurulu Başkanı Küreksiz ve Beldetaş Yönetim Kurulu Başkanı Karaca’yı ziyaret etti
ASKİ Personel AŞ.
Yönetim Kurulu
Üyesi Yalçın Kara,
ve ASKİ Personel AŞ. Yönetim
Kurulu Başkanı
ve Adana Büyükşehir Belediyesi
Danışmanı Abdülkadir Küreksiz'i ve
Beldetaş Yönetim
Kurulu Başkanı,
Kozanlı hemşerimiz
Kamuran Karaca’yı
makamlarında
ziyaret etti.
Kara “Belediyeciliğin duayen isimlerinden ASKİ Personel AŞ.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Adana BÜYÜK şehir Belediyesi
Danışmanı Abdülkadir Küreksiz'i makamında ziyaret ettim. Bilgi,
birikim ve tecrübelerinin Kozanlıya hizmete dönüşeceğinden eminim.
Çabamız o yönde...Kendisi son derece nazik ve misafirperver bir kişi..

Eğitim-Sen E. Genel Başkanı, CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı ve
Beldetaş Yönetim Kurulu Başkanı Sevgili Kozanlı Hemşerimiz
Kamuran Karaca için ise “İnsan sever bir dost, bir duyarlı insan.
Toplumsal geçerliliği yüksek bir değer” dedi.

Sekiz Kardeşler Yemcilik hizmete girdi

Yem sektörünün yeni adresi Sekiz Kardeşler Yemcilik açıldı. Aslen
Fekeli olan Fatih Açmaz ve İbrahim Açmaz kardeşlerin işletmeciliğini
yaptığı Sekiz Kardeşler Yemcilik Cumhuriyet Mahallesi Andıl Caddesi
üzeri No:87/A adresinde Kozanlıların hizmetine girdi.
İşyeri hakkında açıklama yapan İbrahim Açmaz “ Hayvanların gelişmesinde ve beslenmesinde yemler önemli yer teşkil etmektedir. İşyerimizde Küspe, arpa, besi yemi, arpa plake, süt yemi, mısır plake, kepek,
yumurta yemi, kuş yemi ve civciv yemleri bulunmaktadır. Bütün hemşerilerimizi işyerimize bekliyoruz” dedi.
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HEM’den Kerkük Türküleri konseri
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Bünyesinde açtığı kurslar kadar sosyal ve
kültürel faaliyetleriyle de dikkat çeken Kozan
Halk Eğitim Merkezi tarafından 10 Mart Salı
Kozan Belediye Sineması’nda düzenlenen
Kerkük Türkülerinin seslendirildiği ve Müzik
Öğretmeni Hasan Fatih Özbek’in yönettiği
konser yoğun ilgi gördü. TRT ses sanatçıları
ve Kerküklü Ahmet Tuzlu ve Turgay Coşkun’un katıldığı konserde “Baba bugün Dağlar
yeşildi”, “Kurban Kerkük Dağına”, “Mum
gibi yanan Kerkük”, “Altun Hızma Mülaim”,
“Beyaz gül kırmızı gül”, “Evlerinin önü boyalı
direk” , Kerkük’ten yola çıkak”, “Kaladan
Kalaya Şahin Uçurdum gibi türküler seslendirildi. Paçahan’ın işletmeciliğini yapan
Murat Mercan seslendirdiği “Altun Hızma
Mülaim” isimli türküyle izleyenlerden tam
not aldı.
Okan Arık sunduğu konserde açılış konuşması

yapan Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut “ HEM olarak her yıl
düzenlediğimiz konserimizin içeriğini bu yıl
Kerkük Türküleri olarak belirledik. Bizlere
gönülden bağlı olan Kerküklü kardeşlerimizin
sıkıntılarına dikkat çekmek ve yalnız olmadıklarını Kozan’ımızdan bir kez daha haykırmak
istedik” dedi. Irak Türkmen Cephesi Türkiye
Temsilcisi Mehmet Tütüncü ise “Hepinize
bu güzel geceden dolayı çok teşekkür ederim. Kerküklü olsalardı ancak bu kadar güzel
söyleyebilirlerdi. Irak Türkmenleri adına saz
ekibine ve solistlerimize çok teşekkür ederim.
HEM Müdürü Bünyamin Akbulut ve Okan
Arık hocamıza okuduğu güzel şiirlerinden ve
sunumundan dolayı ayrıca teşekkür ederim.
Burada bize Kerkük’ü, Musul’u, Erbil’i ve
Altınköprüyü yaşattılar” dedi.
TRT ses sanatçıları ve Kerküklü Ahmet Tuzlu

ve Turgay Coşkun yaptıkları konuşmada burada olmaktan onur duyduklarını ve konserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.
Konser sonunda çiçek takdiminin ardından
HEM Müdürü Bünyamin Akbulut tarafından
Mehmet Tütüncü’ye Ahmet Tuzlu ve Turgay
Coşkun kilim hediye etti.

KOZAN TİCARET ODASI BAŞKANI MUSTAFA KANDEMİR:

“FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ”
Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir yaptığı
yazılı basın açıklamasıyla koronavirisü nedeniyle ürünlere
fiyat artışı yapan firmalara
karşı disiplin mekanizmasının
devreye gireceğini açıkladı.
Başkan Kandemir “Değerli
Üyelerimiz ve tüm Esnaflarımız,Yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin
fiyatlarında görülen artışlara

karşılaşılmıştır. Ülke olarak tek vücut bir olmamız
gereken, deprem, salgın hastalıklar gibi durumları
fırsat bilerek ürün fiyatlarını artırmak vicdanımızı,
toplumsal değerlerimizi yaralamaktadır.
Kozan Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat
artışı yapan firmalara karşı Kozan Ticaret Odası disiplin mekanizlarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyuruyoruz.
herkes bilmeli ki; 81 İlde 365 Oda ve Borsalarımızla
TOBB camiası olarak Vatandaşı mağdur edenlere
karşı sessiz kalmayacağız” dedi.
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Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından
Kozan’da hijyen temizliği yapıldı
odalar, tuvaletler, laboratuar ve atölye gibi kapalı alanlar havalandırıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı İlaçlama birimi tarafından Kozan genelinde başta okulları olmak üzere Kozan Kaymakamlığı, Hastanelerde, Kamu ve özel bankalarda, PTT binalarında, otogarda kısacası vatandaşların yoğun olduğu
tüm kamu kuruluşlarında, parklarda be bölgelerde "bulaşıcı hastalıklara" karşı "dezenfektan" çalışması yapıldı.
Okullardaki sıra, masa, tahta, dolap, kapı kolları, lavabolar vs. okulda
öğrencilerin elle temas ettiği her yer dezenfekte edildi. Dezenfeksiyon
sonrasında ve olabildiğince sıklıkla sınıflar, öğretmen odaları, idari

Kozan Belediyesi'nden yol kumlama çalışması
Ortaköy mahallelerinde bozuk
yollar yapılarak kumlama çalışması yapıldı.

Kozan Belediyesi Şantiye şefliği ekipleri Kozan'ın çeşitli noktalarında yol
kumlama çalışmalarına devam ediyor.
Şantiye ekipleri İlçeye bağlı İdem ve Ortaköy mahallelerinde yol kumlama
çalışması yaparken Kozan'ın çeşitli noktalarında ise asfalt ve yama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Yapılan çalışmalar ile çukurlar ile genel yama çalışmaları yapılırken İdem ve

Çalışmaların ara vermeden devam ettiklerini belirten Kozan
Belediye Başkanı Kazım Özgan "Belediye olarak elimizden
geldiği kadarı ile vatandaşlarımıza hizmet noktasında gereğini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın
talepleri doğrultusunda İdem
ve Ortaköy mahallelerinde bozulan yollar yapılarak kumlama
çalışmaları yapıldı. Yine şehrin
çeşitli noktalarında asfalt ve
yama çalışmaları ekiplerimiz
tarafından ara vermeden devam
ediyor"dedi.
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Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümünü kutluyor; bugünlere ulaşmamızı
sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak
üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği
için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi şükran,
minnet ve saygıyla anıyorum.

ADEM KAMALI
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Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan 18 Mart
Çanakkale Zaferi’nin 105. Yıldönümünü kutluyor,
başta Mustafa Kemal Aatürk olmak üzere aziz
şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.

18 Mart 1915 Türk Ulus’unun Dünya tarihine
kazınmış onur günüdür. Çanakkale Zaferi’nin
105. Yıldönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi
minnet ve saygıyla anıyorum.

Fuat KÖKYILDIRIM
Nazlım Unlu Mamülleri

Çanakkale Zaferi’nin 105. Yıldönümünü
kutluyor, aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla
anıyorum.

Derya DENİZ
Kozan TEMA Temsilcisi

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

Av. Mustafa ÇİFTÇİ

SON FİKİR
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yalçın KARA

17 MART 2020 / Yıl: 15 Sayı: 709

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 :ANADOLU WEB OFSET BASKI TESİSLERİ
Güzelevler Mahallesi Biriketciler sitesi Cad. Haydar Ağar
İşyerleri No: 1/13 Yüreğir / ADANA

Köşe Yazarları yazdıkları yazılardan kendileri sorumludur gazetemizin yayın ilkerini bağlamaz.

Sözleşmesi olmayan yazarlara ücret ödenmez.
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AK Parti Kozan İlçe Başkan Bilgili, " Çanakkale İYİ PARTİ ADANA İL BAŞKANI BOYVADAOĞLU,
Bağımsızlığımızın dönüm noktasıdır"
KOZANLI DELEGELERDEN DESTEK İSTEDİ

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf
Bilgili 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri
Anma Günü nedeniyle yazılı basın açıklaması yaptı. Başkan Bilgili "105'inci yıl
dönümünü büyük bir gururla kutladığımız ve
ülkemizin verdiği günümüz mücadelesini de
göz önüne alarak Çanakkale Zaferi, bağımsızlığımızın dönüm noktalarından biridir"
dedi.
Türk Milleti söz konusu vatan toprağı
olduğunda, birlik, beraberlik ve dayanışma
içinde vatanını savunmak için mücadele etmekten asla çekinmez diyen Başkan Bilgili “
Kurtuluş Savaşı döneminde büyük bir müca-

dele veren Türk Milleti, 15 Temmuz Hain
darbe girişiminde olsun, sınırların korunmasında bağımsızlığından ödün vermemek
uğruna, canları pahasına savaş meydanlarına hala çıkmaktan çekinmemektedir.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
önderliğinde günümüzde verilen bağımsızlık
ve emperyalizme karşı olan mücadelemiz
hala devam etmekte. Bu mücadeleden
asla vazgeçilmeyecek ve ülkemiz Şanlı
ordusu ve vatansever milleti ile Dünya’ya
ve Türkiye’yi kirli hesaplarına dahil etmek
isteyenlerin tüm oyunlarını bozmaya devam
edecektir” dedi.
Başkan Bilgili Çanakkale şehitlerini rahmet
ve minnetle andıklarını ifade ederek “ 105
Yıl önce atalarımızın Çanakkale geçilmez,
ya istiklal ya ölüm diyerek kazandığı bu
topraklarda 105 yıldır emperyalizme karşı
aynı mücadele verilmektedir. Bu kutsal
emanet için bugün bizler, yarının emanetçisi
gençleri aynı inanç ve bilinçle yetiştiriyoruz.
Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşları başta olmak üzere şehit olan
binlerce isimsiz kahramanımızı saygı ve
minnetle anıyoruz” diye ifade etti.

İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu 22 Mart’ta
yapılacak olan Adana İl kongresi öncesi Kozan ilçe yönetimi
ve delegelerle Avşaroğlu Otel de düzenlediği yemekli toplantıyla bir araya gelerek destek istedi. Başkan Boyvadaoğlu tek
amaçlarının İYİ Partiyi iktidara taşımak ve Genel Başkanları
Meral Akşener’i cumhurbaşkanı yapmak olduğunu dile getirdi. Toplantıya İYİ
Parti Kozan İlçe
Başkanı Veysel
Sırkıntı, yönetim
kurulu üyeleri,
meclis üyeleri
ve delegeler
katıldılar.

Koray Canbolat “Zararlı virüslere karşı
dezenfekte en başarılı çözümdür”
firma olarak en etkili tedbirleri alıyoruz. Bize
ulaşmak isteyen vatandaşlarımız 0533 923 77
43 no’lu telefonu arayabilirler” dedi.

Kozan’ın yerli ilaçlama firması DKS ilaçlama
sahibi Koray Canbolat, zararlı virüslere karşı
dezenfekte çalışmasının en etkin ve başarılı
çözümün olduğunu dile getirdi. DKS firma
olarak kaymakamlık binasında ve işyerlerinde, lokantalarda, pastanelerde dezenfekte
çalışmasını yaptıklarını anlatan Canbolat
“Halkın sağlığı her şeyden önemli. Corona
virüsüne ve zararlı bütün haşerelere karşı
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Rusya,
4 Ekim 1957’de,
Dünyanın ilk yapay uydusu,
Sputnik’i uzaya gönderir,
Yörüngeye oturmasını sağlar.
Amerika’da,
İlk uydunun,
Ruslar tarafından uzaya gönderilmesi,
Krize neden olur.
Komisyon kurarlar.
Her şeyi sorgularlar.
O zamanlar,
Amerikan okullarında,
Evrim okutulmaz.
Çıkan sonuç.
Evrimin okutulması olur.
Evrim konusu eğitime eklenir.
Çin’de ortaya çıkan,
Çin’den dünyaya yayılan,
İnsanların korkulu rüyası haline gelen
Corono virüs,
Çinli bilim adamlarına göre,
Mutasyon geçirmişler.
Evrimselleşmişler.
Hiç unutmuyorum,
12 Eylül 1980 darbesinden,
Bir süre sonra,
Okullardaki Fen Bilgisi,
Öğretmenleri arasında,
Anketvari bir çalışma yapıldı.
Evrim,
Okullarda,
Ders olarak okutulsun mu?
Okutulmasın mı?
Diye bir soru soruldu,
Görüşlerimizi yazıp vermiştik.
Sonuç ne oldu bilmiyorum,
Ama,
Ondan sonra
DNA’yı
RNA’yı,
Gen’i
Mutasyonu,
Evrimi,
Gerçek anlamda,
Çocuklarımıza okutmadık,
Desem yalan söylemiş olmam.
Bir ülkede,
Bilim insanından çok,
Mele,
Şeyh,
Gavs olursa,
Doktordan çok,
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TIMARHANE
Din adamı varsa.
Bilimi, aklı, sağduyuyu,
Bir kenara iterseniz,
Milyonları açlık ve sefalete,
Mahkum ederseniz,
Doğal kaynakları yağmalarsanız,
Corono virüs dayanamaz.
Bir gün kapınızı çalar.
Sizde huzur bırakmaz.
Bilim ve aşı karşıtısın,
Corono virüsün,
Farklı genetik kökenlerden,
İnsan gruplarını,
Farklı etkilediğine inanırsın.
Biyolojik olarak,
Siyah veya beyaz ırk,
Diye bir ırkın olmadığı halde,
Olduğunu kabul edersin.
Bilim insanlarından,
Corona virüs aşısını bulmasını istersin.
Bu kadar çok çelişki içinde olanların,
Ülkesinde huzur olur mu?
Hırsız varsa,
Ahlaksız varsa,
Hain varsa,
Fırsatçınız varsa,
Stokçusu varsa,
O ülkede huzur olur mu?
Kirli siyasetçisi sayesinde,
İnsanların kanını emerek,
Borsa, emlak, petrol zengini olanlar,
Korono virüs karşısında
Kaçacak veya sığınacak yer arayanların,
Ülkesi olamaz.
Kaçtıkları ülkede huzur olur mu?
Biatçılık,
Yandaşlık,
Tek adamcılık,
İstenenden çok fazla ise,
O ülkede huzur olur mu?
Mutfakta yangın varsa,
Çöpten rızık,
Pazardan atık topluyorsa,
İşsiz sayısı her gün biraz daha artıyorsa,
O ülkede huzur olur mu?
Liyakat,
Hak,
Hukuk,
Adalet yoksa.
Yalan söylemek,
Tuzlu çekirdek yemek gibiyse,
O ülkede huzur olur mu?
Toplumu hipnoz edip,
İnsanların
Beyinlerini,
Akıllarını,
İnançlarına,
Teslim etmeleri sağlanıyorsa,
Pilavı eliyle yiyorsa,
Kıçını taşla siliyorsa,

O ülkede huzur olur mu?
Kurda kuzuyu,
Tilkiye kümesi,
Hırsıza kasayı,
Arsıza ülkeyi,
Teslim edenlerin ülkesinde,
Huzur olur mu?
Kibirlerinden geçilmiyorsa,
Cahillik kutsanıyorsa,
Egoları tavan yapmışsa,
O ülkede huzur olur mu?
Hem huzur İslam’da diyeceksin,
Hem de Hristiyan ülkelere,
Gitmek için sınıra dayanacaksın.
Bunu anlayabilen var mı?
Zor bir soru değil mi?
Elleri yıkamayı,
Dişleri fırçalamayı,
Her gün duş almayı,
Corono virüs,
Sayesinde öğrendik,
Yerlere çöp atmamayı,
Yere tükürmemeyi de
Çekirge sürüsü,
Sayesinde öğrenirsek,
Maymunlar,
Sayesinde de,
Medeniyetin eşiğine gelir miyiz?
Ne dersiniz?
Havaya,
Suya,
Toprağa,
Düşen cemre,
Bir kerede insana düşsen,
Onun,
Ölmekte olan beyin hücresinin,
Diğer nöronlarla,
Bağlantısını kesmesine engel olsan,
Onu,
Aydınlatsan,
Isıtsan,
Baharlaştırsan,
Olmaz mı?
Ufacık bir mum ışığı,
Bir oda dolusu karanlığı parçalar.
Karanlığı yok etmenin yolu,
Herkesin elinde mum ışığı,
Taşıması değil,
Mum ışığını taşıyana sahip çıkmaktır.
Yoksa hepimiz,
Tımarhanelik olacağız.
Tolstoy der ki;
İnsanı,
Bedenen ameliyat etmek için,
Uyutmak.
Ruhen ameliyat etmek için se,
Uyandırmak gerekir.
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TAZİYE
Arkadaşımız, okuyucumuz Hurmalı Konak Resteurant ve Cafe’nin
işletmecisi Amir Akdağ’ın Babası Fevzi AKDAĞ geçirdiği kalp krizi
sonucu Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Yalçın KARA

TAZİYE
Arkadaşımız, okuyucumuz Ulubat Günez’in Amcası,
dürüstlüğüyle, mütevaziliğiyle ve kararlılığıyla tanınan taa
Ortaokul yıllarından arkadaşım Şuayip GÜNEZ vefat etti.
Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine
başsağlığı dilerim.

Yalçın KARA
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EVRENİN TEMELİ
Peygamber efendimiz (S.A.V) nihayet Hayber’i de fethetmek mecburiyetinde kaldı. Hayber’in nüfusu tümüyle Yahudilerden oluşmakta idi. Tıpkı bugünkü İsrail
gibi hile, desise ve provokasyonlardan hiç geri durmuyorlardı. Fetihten sonra evlerini, topraklarını, bağlarını, bahçelerini cüz’i bir vergi karşılığında yine Yahudilere bıraktı. Bahçelerin meyvelerinin miktarının karşılıklı anlaşmayla takdir üzre
belirlenmesini tavsiye etmişti peygamber efendimiz (S.A.V) …

Bütün insanlar, kainatın temelsiz ve direksiz bir yapı olduğunu bugün bilmektedir. Kur’an-ı Kerim sık sık bu duruma
atıfta bulunarak göğün direksiz dikildiğine dikkat çekmiştir.
Varlık aleminde her bir binanın temeli olduğuna göre kozmik
alemin temel taşı ve sütunu ne olmalıdır?.. Tabiiki adalet!..
Peygamber efendimiz (S.A.V) nihayet Hayber’i de fethetmek mecburiyetinde kaldı. Hayber’in nüfusu tümüyle Yahudilerden oluşmakta idi. Tıpkı bugünkü İsrail gibi hile, desise ve provokasyonlardan hiç geri durmuyorlardı. Fetihten
sonra evlerini, topraklarını, bağlarını, bahçelerini cüz’i bir
vergi karşılığında yine Yahudilere bıraktı. Bahçelerin meyvelerinin miktarının karşılıklı anlaşmayla takdir üzre belirlenmesini tavsiye etmişti peygamber efendimiz (S.A.V) …
Vakti geldiğinde Hayber’in yıllık vergilerini toplamak
üzere Abdullah İbn-i Revaha (ra) görevlendirilmişti. İnce
ruhlu, hassas ve duygulu bir şair olan Revaha’nın bu özelliğinden ham hayallere kapılan Yahudiler onu manipüle etmeye yeltendiler: Ey Abdullah, vallahi sen çok iyi bir adamsın;
merhametlisin, kibarsın, naziksin… Aslında Peygamberin de
iyi bir insan… Fakat bize yüklediği vergi ağır oldu; bu sene
verim düşüklüğü de var; biz sana hediyeler versek, sen de
vergiyi az alsan da bize acısan olmaz mı dediklerinde
Abdullah Yahudilerin oyununu derhal anladı ve yayından fırlayan bir ok misali şöyle gürledi: Allah’a yemin ederim ki
ben, varlık aleminin en sevimlisi olan peygamberimin yanından geliyorum. Siz ise ey Yahudiler! tümünüz benim nezdimde domuzlardan ve maymunlardan daha kötüsünüz,
daha sevimsizsiniz. Ancak ne benim peygamberime olan eşsiz sevgim ne de size olan sınırsız nefretim beni adaletli
davranmaktan alıkoyacak! İhanete yeltenmenize rağmen
adil davranacağım deyince Yahudilerin iştahları kursaklarında kaldı. Ancak geçmiş peygamberlerden öğrendikleri ve
bütün dönemlerin, bütün asırların hakikatı olan bir bilgiyi,
bir kanunu oracıkta söylemek mecburiyetinde kaldılar; dediler ki : Ey Abdullah gökler ve yer yüzü adaletle kaim olmaktadır. Bu da senin gibi insanlar dünyada var olduğu
müddetçe olacaktır. Bugünkü Yahudilerin hepsi, dünküler
gibi bu gerçeği çok iyi bilmektedirler…

Nisa Suresinin 135. Ayeti bu olay üzerine nazil olmuştur.
Abdullah İbn-i Revaha’nın Yahudilere: Çirkin davranışınıza rağmen size adil davranacağım sözü Cenab-ı Allah’ın
pek hoşuna gitmiş ve şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler
her daim adalet üzre olun. Kendinizin, ana-babanızın,
akrabalarınızın aleyhinde olsa da Allah için şahitlik yapmaktan geri durmayın. Zenginin gücünü nazar-ı dikkate
alarak, fakire de acıyarak adaletten ayrılmayın…
Kur’an-ı Azimüşşan, inananlar açısından muhteşem,
gayr-i müslümler açısından ise hoş olmayan bu hadiseyi orada bırakmayarak bu günlere ulaştırmak suretiyle nice ibretlere dikkat çekmiş, nice mesajlar vermiştir:
aEy Müslüman, yönetimindeki insanların meşrebine,
mezhebine, dinine, ırkına bakmaksızın adaletli davranacaksın.
bEy Müslüman, çok uyanık olacaksın… Yurtdışına bir
görev için gittiğin zaman devletine, milletine, dinine, hatta
devlet büyükleri ve yöneticilerine ince siyasetle hile ve desiselerin yapılacağını unutmayacaksın… Abdullah İbn-i Revaha gibi tavır sergileyeceksin.
cEy insanlar, güçlü ve yetkili olduğunuzda, dininiz İslam olmasa bile adaletli olmak mecburiyetindesiniz.

Yeryüzünde adalet ortadan kalkar, onu kaldıran
biri de olmazsa üzerinde keyfinize göre tasarruf ettiğiniz
dünya ile tepenizdeki gök kubbe çatırdamaya başlayacaktır.
1962 yılında Adana’lı bir mutasavvuf çağdaş düşünür,
insanlığın yakın geleceği ile ilgili evvela kötü, sonra da
Müslümanlar açısından iyi kadere dikkat çekmişti. Küresel ısınma, iklim değişikliği, Müslümanların kaderini
Yahudilerin eline bırakma ve korana virüsü gibi kötü
kader şimdilik icray-ı vazife yapmaktadır…
d-
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YÜREĞİR'DE KORONA SEFERBERLİĞİ ORTAK
KULLANIM ALANLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir tüm dünyayı etkisi
altına alan ve hayatı olumsuz etkileyen korona
virüsü salgını ilgili
ilçede mücadele başlattı. Yüreğir'in dört bir
yanı özel sağlık
ekipleri tarafından en etkili dezenfektanlar ile
ilaçlanıyor. 15 ayrı
ekip sahada yoğun bir çalışma yapıyor.
Yüreğir Belediyesi ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe
genelindeki dezenfektan çalışmalarında Sağlık
Bakanlığı ruhsatlı
ekolojik ve çevreci ilaçlar kullanılıyor. İbadet-

haneler için
kullanılan ürünler alkol ve aldehit bazlı ürünler içermiyor. Pazar
yerleri ve caddeler klor etken maddeli ürünler
ile dezenfekte
ediliyor.
İlaçlama çalışmalarına okul, cami, kahvehane,
muhtarlıklar ve halkın
ortak kullanım alanlarından başlanıldığını
belirten Başkan Kocaispir
“Korona virüs salgını maalesef tüm dünyada
hayatı olumsuz etkiliyor.
Devletimizin aldığı önlemler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı
sayesinde bu salgından dünyada en az etkilenen ülkelerden biriyiz. Biz
de Yüreğir Belediyesi olarak ilçemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak
kullandığı alanları ve ortak kullanım noktalarını, konusunda uzman
ekiplerden destek alarak dezenfekte ediyoruz.
Dezenfekte
çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor.”
dedi

TÜGVA Kozan İlçe Temsilciliği binası açıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kozan İlçe Temsilciliği binası geçtiğimiz
Cuma günü düzenlenen programla
Aşağı Çarşı Hoşkadem Camii civarında açıldı.
Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından açılış konuşması yapan TÜGVA Kozan Temsilcisi Özgür Çoban
“Gençlere hizmet kapısında, bizleri
bekçi eyleyen Yüce Rabbimize sonsuz
şükranlarımızı sunuyoruz. Açılışımıza

katılarak bizleri kırmayan çok değerli
devlet büyüklerimize,dostlarımıza
ve ağabeylerimize, ablalarımıza çok
teşekkür ediyorum” dedi.
Türkiye Gençlik Vakfı Adana İl Temsilcisi Emrah Sancar “Bizler geleceğini, geçmişini bilen, milli ve manevi
değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi
için elinden gelen her türlü çalışmaları
yapmaya çalışan gönüllü bir hareketiz.
Yapmış olduğu çalışmaların karşılığını
sadece Allah’tan bekleyen bir neslin
yetişmesi için vesile olmaya çalışıyoruz. Bize bu binayı kazandıran Eğitim
Bir-Sen Kozan Temsilcisi Umut Gül
ağabeyimize teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından açılış gerçekleşti. Protokol üyeleri daha sonra
TÜGVA çalışmaları hakkında Özgür
Çoban’dan bilgi almalarıyla program
son buldu.

Muhtar Nuh Çolak kızı
Büşra Çolak’ı evlendirdi

Uzun yıllardır Tufanpaşa
Mahallesi Muhtarlığını
başarıyla yürüten Nuh Çolak
ve Meryem Çolak çiftinin
kızları Büşra Çolak ile Suma
Temirtaş ve Erol Temirtaş
çiftinin oğulları Ufuk Temirtaş ile Anka Müzikholde
düzenlenen düğün töreni ile
evlendiler. Genç çiftin nikâh

şahitliğini Kozan Belediyesi
Eski Başkanı Mehmet Açıkgöz yaptı. Nuh Çolak ve Eşi
düğüne gelen davetlilerle
yakından ilgilendiler. Çolak
ailesini bu mutlu günlerinde
çok sayıda sevenleri yalnız
bırakmadılar.

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
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