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Tarihi Uzunoğlan Kalesi Tahrip Ediliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Adana 
Kültür  Varlıkları’nı Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü ve tüm bakanlıkları taşrada 
temsil eden mülki amirler  farkında değiller! 
Tarihi derinliği antik zamanlara kadar 
uzanan kalıntıları binlerce yıllık geçmişten 
gelen tarihi  eserlerden, özellikle tescilli olsa 
bile, kamuoyunun dikkatinden kaçanlar 
fırsatçıların, define avcılarının talanına 
uğruyor. Tahrip ediliyor.                         3’de

Bu Dünyadan Bir Doğan Cüceloğlu geçti…

GERÇEĞİMİZ NEDİR? 
İŞTE BİRKAÇ ÖRNEK…

Eğitimci Yazarımz Sacit Öztürk yazdı
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal 2018 yılındaki 
seçimler öncesinde, 
Kahramanmaraş gezisindeyken genç bir çiftçiyle yaşadığı 
diyalogu şöyle 
anlatmıştı.Bir delikanlı geldi.
 Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz dedi.               11’de

Dördüncüsünü yıktılar! 

GERÇEĞİMİZ NEDİR? İŞTE BİRKAÇ ÖRNEK…

Canım Hocam Doğan Cüceloğlu! 
Seni geç bulduk, erken kaybettik,
Hüznünü hissettik ta derinden herkesten 
fazla…
Sen devler kadar acı çektin ama dağlar ka-
dar mutluluk, huzur verdin!
Huzur vermeyi öğrettin ama şimdi uzak 
yıldızlara doğru gittin...                            8’de

Kuvayı Milliye gelene 
kadar, Fransız 
üniformasıyla 
ADANA’YA DÖNEN 
40 BİN ERMENİ İLE 
BİRLİKTE TÜRK 

SOYKIRIMI YAPTILAR”                          3’de

Dr: Mustafa Ağca Yazdı

Çiftçi
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GERÇEĞİMİZ NEDİR? İŞTE BİRKAÇ ÖRNEK…

‘’Museq, ermeni
episkokosu. Adana’da… 
Ermeni terörünü yönetenlerden. Ermeni 
çetecileri 1909 Zeytun’da, Hacin’de, Dört-
yol’da yaptıkları katliamların altında hep o 
var.
Tehcir’de Mısır’a kaçmıştı. Fransız işgaliyle 
geri dönmüştü.
Kuvayı Milliye gelene kadar Fransız üni-
formasıyla ADANA’YA DÖNEN 40 BİN 
ERMENİ İLE BİRLİKTE TÜRK SOY-
KIRIMI YAPTILAR. ‘’
Yılmaz Özdil’in Son Cüret adlı kitabından 
alınmıştır. 
***
Osman Kavala
Kim bu adam! Karar gazetesinden Elif Ça-
kır’ın; hukukçuların, kamuoyu önderlerinin, 
sivil toplum kuruluşlarının, gazetecilerin, 
aydınların, politikacıların bu adamın davası 
hakkında yaptığı açıklamalar toplansa, bir 
araya getirilse kocaman bir cilt meydana 
gelir dediği adam.
Batı’da da Kavala davası ilgiyle takip edili-
yormuş. En başta da ABD bu zatı istiyor.
***
Suriye’deki Ermenileri Türkiye’ye getirmek 
için yapılan gizli plan.
Ahmet Sever ismini duymuşsunuzdur. 
ABDULLAH GÜL İLE 12 YIL isimli bir 
kitap yazmış. Bu kitaptan bir alıntı aktaraca-
ğım.
‘’OSMAN KAVALA BİR SOHBETTE 
ŞÖYLE DEDİ: ‘Ahmet, biliyorsun SURİ-
YE’DEKİ ERMENİLER ZOR DURUM-
DA. TÜRKİYE ONLARA KAPILARINI 
AÇSA HER YÖNDEN ÇOK İYİ BİR 
ADIM ATILMIŞ OLMAZ MI?’DİYE 

BİR FİKİR ORTAYA ATAR. SAYILARI 
DA YAKLAŞIK 50 BİN CİVARINDAY-
MIŞ. 
Daha çok Halep ve Şam’da yaşayan Erme-
nilerin çoğu zaten Türkiye kökenliymiş.
Fikir aklıma çok yattı. Ertesi sabah Cum-
hurbaşkanıyla bir toplantımız vardı. Dı-
şişleri başdanışmanları Ferden Çarıkçı ve 
Sadık Arslan oradaydı. Abdullah Gül böyle 
bir hamlenin doğuracağı olumlu sonuçları 
anında gördü: ‘Böyle bir adım atmamız her 
yönüyle çok iyi olur. Üzerinde ciddiyetle 
çalışalım.’
Ermeniler iki ateş arasında kalmışlar. Gü-
venlik kaygıları ciddi boyuttaymış. Gün-
delik yaşamları da bir kabusa dönüşmüş. 
TÜRKİYE BU ZOR GÜNLERDE ON-
LARA EL UZATSA VE TÜRKİYE’YE 
KABUL ETSEYMİŞ. Bu sözleri Ahmet 
Sever’e söyleyen Agos gazetesinden Rober 
Koptaş’tır.
Ahmet Sever, Hrant Dink’in kardeşi Orhan 
Dink, kızı Delal Dink ve Agos gazetesinden 
Rober Koptaş hep birlikte Tarabya Köş-
kün’de Abdullah Gül ile görüşürler. Rande-
vu sorunu yaşanmamıştır.
Cumhurbaşkanı kendilerine çok açık ko-
nuşur: ‘BEN SURİYE’DEKİ ERMENİ-
LERİN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ 
FİKRİNE OLUMLU BAKIYORUM. 
Bu konuyla Ankara’ya döner dönmez çok 
yakından ilgileneceğim. YALNIZ BU 
KONUŞTUKLARIMIZ ARAMIZDA 
KALSIN. BASINA YANSIMASIN. ÇA-
LIŞMALAR GİZLİCE YÜRÜTÜLSÜN.’
Gül Ankara’ya döner, bu durumu sırasıyla 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Ba-
kanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanlı-
ğı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile paylaştı. 
Bu proje onlarında aklına yattı.
İstanbul’daki Ermeni cemaatinin liderleriyle 
bir toplantı yaparak desteklerinin alınması 
gündeme geldi. İstanbul’a gelecek Ermeni-
lere onlarında sahip çıkması gerekiyordu.
Feridun Sinirlioğlu, Türkiye’nin, Suriye’den 

gelmek isteyecek Ermenileri kabul etmeye 
hazır olduğunu, gelenlere oturma ve çalışma 
izni verileceğini söyledi.
SURİYE’DEN ERMENİSTAN’A Gİ-
DEN ERMENİLERİN EKONOMİK 
KRİZDEN DOLAYI ÇOK MUTSUZ 
OLDUKLARINI, TÜRKİYE’NİN KEN-
DİLERİNİ KABUL ETMEYE HAZIR 
OLDUĞUNU ÖĞRENDİKLERİ ANDA 
BELKİ ONLARIN DA TÜRKİYE’YE 
GELMEK İSTEYECEĞİNİ DİLE GE-
TİRDİKLERİNDE SİNİROĞLU’NUN 
CEVABI ŞU OLUR: ‘ONLAR DA GE-
LEBİLİR.’
Bu proje de TUSİAD’ın da desteği de 
alınır.  Suriye’den gelecek Ermenile-
re hem işe yerleştirilmelerinde hem de 
barınma ve beslenme konularında destek 
vermeye TUSİAD hazırdı.
Ancak bu proje Ermeni Diasporası, Taş-
nak Partisi haberdar olur ve Suriye’den 
Türkiye’ye gelmek isteyen Ermenileri 
caydırır.
Türkiye gelmeye hazırlananlar vazgeçiril-
miştir. 
Ahmet Sever sadece 30 Suriyeli Ermeni’nin 
yararlanabildiğini söylüyor. Oysa binlercesi 
bundan faydalanabilirmiş, ‘Maalesef olma-
dı.’ Cumhurbaşkanı da üzüntüsünü, ‘Yazık 
oldu’ diye ifade etmiş.
Ne alicenap bir milletiz, görüyorsunuz.
Bayır Bucak Türkleri mi dediniz, Kerkük- 
Telafer Türkleri mi dediniz???
Olur mu öyle şey, ırkçılık çağ dışı bir yakla-
şımdı! Onların durumları bizi ilgilendirmez.
Yeter ki Ermeni kardeşlerimiz mutlu olsun-
lar…
Yalnız bu faaliyetleri gizli değil de açık açık 
yaparsak Türk milletinin tam desteğini de
almış oluruz belki!
İyi ki Ermeni Diasporası ve Taşnak Partisi 
projenin uygulanmasına engel olmuşlar.
Suriye Ermenilerin de vatanı değil mi, 
niçin terk ederler?



0323 ŞUBAT Salı 2021 SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Tarihi Uzunoğlan Kalesi Tahrip Ediliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Adana Kültür 
Varlıkları’nı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve 
tüm bakanlıkları taşrada temsil eden mülki amirler 
farkında değiller! 
Tarihi derinliği antik zamanlara kadar uzanan ka-
lıntıları binlerce yıllık geçmişten gelen tarihi eser-
lerden, özellikle tescilli olsa bile, kamuoyunun dik-
katinden kaçanlar fırsatçıların, define avcılarının 
talanına uğruyor. Tahrip ediliyor.
Onca depreme, erozyona karşı dimdik ayakta kalan 
dikilitaş büyük mabet veya tapınakları definecilerce 
acımasızca tahrip ediliyor. Kozan Eskimantaş Kö-
yündeki Uzunoğlan Sırtında yer alan dev gibi dört 
büyük sütunun birisinin devrilerek define arama 
gayesiyle altının kazıldığı ortaya çıktı. Tarihimiz 
maalesef açgözlü fırsatçılarca talan edilirken; vazi-
fesi tarihi eserleri korumak olan kurum veya kurum 
temsilcilerinden de gereken ilgi ve itinayı görmüyor. 
İşin daha acısı henüz tahribin farkında bile değiller.
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27 yıl önce mezun olduğu okula yardım etti

Tapanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı 
Gökmen Sarıtaş önderliğinde Tapan-Tokmanaklı, Kırıku-
şağı, Kovukçınar, Ali Kuşçu İlkokulu ve Paşalı Ortaokulun-
da okuyan çocuklara içerisinde mont, çorap, bal ve mas-
kelerin olduğu değişik hediyeleri takdim edildi.  Dernek 
geçen yılda Paşalı ve Ali Kuşçu Okullarına kıyafet yardı-
mında bulunulmuştu.
Öğrencilere yapılan yardım organizasyonunda yer alan Ko-
zan Devlet Hastanesi doktorlarından Aydın Kaplan, yap-
tığı yardımla 27 yıl önce mezun olduğu Tokmanaklı Köyü 
İlkokuluna yardımda bulunmuş oldu. 
Konu hakkında açıklamada bulunan Tapanlılar Derneği 
Başkanı Gökmen Sarıtaş “Bizlere bu süreçte yardım eden 
Kozan Devlet Hastanesinde görevli Doktor Aydın Kaplan’a, 
(27 yıl önce Tokmanaklı Köyü İlkokulunda Okumuş), Ada-
na'da İnşaat Firması Sahibi Yüksel Kaplan’a,  Döviz Ku-
yumculuk Sahibi Emin Canbolat’a,,  Hançer Giyim Sahibi 
Adem Polat’a, Can Medikal Sahibi Musa Akçalı’ya, Duru 
Mobilya Sahibi Ahmet Duru’ya, Tapan ve Yöresi Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği olarak yardımda bulunan 
değerli hayırseverlerimize şükranlarımızı sunarız” dedi. 
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Padişahın biri, veziriyle birlikte 
gezintiye çıkmış.
Gezi sırasında bir köye gelmişler.
Küçük, şirin bir evin önünde 
oturmuş, örgü ören bir genç kız 
görmüşler.
Padişah, kızın yanına yaklaşıp 
sormuş:
Padişah– Merhaba kızım. Baban 
evde mi?
Kız: – Babam evde yok! Azı çok 
etmeye gitti.  
Padişah: – Annen evde mi?
Kız: – Annem de evde yok! O da 
biri iki etmeye gitti.
Padişah: – Kızım eviniz çok gü-
zel ama bacası eğri.
Kız: – Bacası eğridir ama dumanı 
doğru tüter.
Padişah: – Sana bir kaz yollasam 
yolar mısın?
Kız: – İzninizle en ince tüylerine 
kadar yolarım!
Padişah kıza “Öyleyse selametle 
kal!” deyip, veziriyle tekrar yola 
koyulmuş.
Saraya varınca padişah vezirine 
sormuş,
– Kız ile ne konuştuğumuzu anla-
dın mı?
Vezir: – Doğruyu söylemek 
gerekirse anlamadım, padişahım, 
demiş.
Padişah: – O halde tez vakitte 
git öğren! Yoksa seni vezirlikten 
azlederim! demiş.
Vezir telaşla fırlamış. “Nasıl 
öğrenirim?” diye düşünürken, en 
iyisi ilk ağızdan bilgi almak de-
yip, gitmiş padişahın konuştuğu 
kızı bulmuş.
Vezir: – Aman kız, hanım kız!
Biz bu gün yanımda biriyle senin 
yanına gelmiştik.
Yanımdaki kişi seninle sohbet 
etmişti.
O sohbette konuştuklarınız ne 
anlama geliyordu?
Onları bana bir deyiver.
Dile benden ne dilersen.
Kız: – Konuştuklarımızı açıkla-
rım ama, her cevap için on altın 

isterim, demiş.
Vezir kabul etmiş.
Kız anlatmaya başlamış:
– O amca bana babamı sorduğun-
da “Azı çok etmeye gitti” de-
mekle; babamın çiftçi olduğunu, 
tarlaya tohum ekmeye gittiğini 
anlatmak istedim.
Vezir on altını vermiş, kız devam 
etmiş,
– O amca, annemi sorduğunda 
“Annem biri iki etmeye gitti” 
demekle; annemin ebe olduğunu, 
doğum yaptırmaya gittiğini anlat-
mak istedim.
Kız vezirden on altın daha alıp 
devam etmiş,
– Amca “Eviniz çok güzel ama 
bacası eğri” demekle; benim 
güzel olduğumu ama gözlerimin 
şaşı olduğunu söyledi.
Ben de “Bacası eğridir ama 
dumanı doğru tüter” diyerek; 
şaşıyım ama gözlerim iyi görür 
demek istedim.
Vezir kıza on altınını verip he-
men atılmış:
– Peki ya “Sana bir kaz yollasam 
yolar mısın?” ne demek?
Kız tebessüm edip açıklamış:
– O kaz da sizsiniz, demiş.
Bunları öğrenmek için bana on-
larca altın verdiniz!
•••
AKP Genel Başkan Yardımcısı 
Mahir Ünal 2018 yılındaki se-
çimler öncesinde, 
Kahramanmaraş gezisindeyken 
genç bir çiftçiyle yaşadığı diyalo-
gu şöyle anlatmıştı.
Bir delikanlı geldi.
 Bizi mahvettiniz, bizi öldürdü-
nüz dedi.
Üzerinde beyaz bir gömlek var.
Cebinde bir telefon var.
Telefonunu alabilir miyim? de-
dim.
Telefonu aldım. iPhone 6.
Kaça aldın. Dedim.
3400 lira mı, 4500 lira mı dedi.
Kaç taksitle aldın dedim.
24 taksitle aldım dedi.

İnternet paketi de var mı? dedim.
Var dedi.
Anlatmasındaki alaycı tavır çok 
garipti.
Sanki çiftçi kim, iPhone 6 kim? 
der gibiydi.
Mahir Ünal’ın, çiftçiye sorması 
gereken ,iPhone 6’yı nasıl aldığı 
mı Olmalıydı.
Yoksa “azı çok etmek” isteyenle-
rin sorunu olabilecek;
Bankalar tarlanıza el koydu mu?
Traktörünüze haciz geldi mi?
Tarım araç gereçlerinizde eksik 
var mı?
Üretim aşamasında gübre, mazot, 
tohum gibi girdileri nasıl karşılı-
yorsun?
Tarımsal sulamada kullandığın 
elektriğe ne kadar fatura ödüyor-
sun?
Ne kadar tarımsal destekleme 
alıyorsun?
Tarladan elde ettiğin gelir ile 
ailenin geçimini sağlayabiliyor 
musun?
Yoksa borçla mı yaşıyorsunuz?
Gibi soruları sormak olmalıydı.
•••
Devlet olarak,
Köylüyü toprağa küstürdük,
Köyün nüfusu neden azalıyor 
demedik.
Köyden kente göçü önlemedik.
Kendi kendine yeter olmaktan 
çıkarıldık.
Üretimi arttırmak için hiç bir 
tedbir almadık.
Artan tüketimi karşılamak için 
yatırım yapmadık.
Yerli ve milliyiz dedik, yerli 
tohumun canına okuduk.
Çiftçinin ürünlerini alan ve pa-
zarlayan birlikleri işlevsiz hale 
getirdik.
Aracıları ortadan kaldırmadık, 
ürünü tarladan tüketiciye ulaştır-
madık.
Birim alandan daha çok verim 
almak için bilimle tarımı buluş-
turmadık.
Girdi maliyetlerini azaltmak için 

destek vermedik.
Tarım alanlarına apartmanlar 
dikilmesine izin verdik.
Köylüye sen üret devlet alır de-
medik.
Azı çok etmek isteyenleri yok 
ettik,
Krizin tarlaya sıçradığını fark 
etmedik.
Tarımı ve hayvancılığı bitirdik
Saman bile ithal eder hale geldik.
•••
Çiftçiye temel iletişim aracını 
çok gören kafa,
Daha önce de,
Vatandaş’ aç değil ekmek yiyor’ 
demişti.
Şimdi de bu ülke bizim,
Size “kuru ekmek, dere suyu, 
soluyacak hava yeter “ ne diye 
şikayet ediyorsunuz derlerse 
şaşmam.
Çiftçinin traktörü, telefonu olma-
sın,
Öğrencinin tableti, interneti 
olmasın,
Vatandaşın aşı, aşısı olmasın,
İşçinin grevi, tazminatı olmasın,
Saraylar, uçaklar, arabalar, te-
lefonlar, egzotik meyveler hep 
sizin mi olsun?
Siz padişah değilsiniz.
Bizde tebaa değiliz.
Biz azı çok etmek isteyenleriz.
•••
Üç beş müteahhit kadar değeri 
olmayan, milyonlarca çiftçinin 
sadece telefonu değil, evinde 
çamaşır makinesi, buzdolabı, 
televizyonu da varmış.
 Çiftçinin traktörüne haciz gel-
miş,
Traktörüne haciz gelen vatandaş 
kalp krizi geçirmiş.
Tarlaya tohum atmak isteyenler, 
tefecinin insafına terk edilmiş, 
umudu elinden alınmış, ruhen 
yorulmuş.
Teyze, açım sayın Cumhurbaşka-
nım diye haykırmış, ama duyan 
olmamış.

ÇİFTÇİ
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ZAYİİ
Adana İl Trafik Şube 
 Müdürlüğü’nden aldığım B sınıfı 
Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

İbrahim SUCAK

Kozan Belediyesi ve Kent Konseyinden 
Çocuklara Kitap ve Boyama seti

Kozan Kaymakamlığı, Kozan Belediyesi ve Kozan Kent 
Konseyi’nin işbirliğinde 7 kaleli tek şehir konumunda ki 
Kozan ve Adana’nın  tarihi dokuları boyama kitabı ile öğ-
rencilerle buluştu.
Kozan Kaymakamlığı, Kozan Kent Konseyi ve Kozan Be-
lediyesi işbirliği ile 7 kaleli tek şehir konumunda olan ve 
Efes’in 5 katı büyüklüğündeki tarihi Anavarza'ya da ev sa-
hipliği yapan ilçeyi gelecek nesillere en iyi şekilde anlatmak 
için tarihi doku boyama kitaplarına yansıtıldı. 
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı 
Kazım Özgan, ilçe jandarma komutanı Nuh Anacık, İlçe 
emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, Kozan Kent Konseyi 
Başkanı Derya Tüfekli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk 
Sönmez ve ilçe yöneticileri Kozan’da Akdam köyünde Ak-
dam İlköğretim okulu öğrencileri ile bir araya geldi. 

Kaymakam Şafak Gürçam öğrencilere Adana ve Kozan’ın 
tarihi dokularını anlatarak öğrencilerin boyamasını istedi.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan öğrencilere Kozan’ın 
tarihi dokularını gezi sözü verirken Kozan ve Adana’nın 
kültürel mirasına gençlerin sahip çıkacağını ifade etti. 
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam “ Kent konseyimizin 
güzel bir projesi vardı. Adana ve Kozan’ımızın tarihi kül-
türel değerlerini kitapta topladılar. Kozan’ın tarihi turistlik 
değerlerini tanısınlar bilsinler istiyoruz” dedi. 

Başkan Özgan’dan çocuklara gezi sözü 

 Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan Kozan’ı gençlerimiz 
hem öğrenecek hem eğlenecek diyerek “Bizde belediye ola-
rak öğrencilerimizi tarihi konak ve cami ve kalemizde gezi 
düzenleyerek ağırlayacağız” diye konuştu. 

 “Çocuklarımız gelecekte tarihe sahip çıksın” 

 Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli 7 aydır çalışma 
yaptıklarını ifade ederek “ Okulların açılması ile birlikte 
projenin hayata geçti. Eğitim komisyonumuzla birlikte 
başlattığımız bir çalışma. Boyama kalemlerimiz ile birlikte 
kitaplarımız ile köy okullarımızdaki çocuklarımıza Kozan 
ve Adana’nın tarihi yerlerini öğreterek Adana’nın tarihi 
dokularını öğrenmesini istedik. Kendileri renklendirsin ve 
gelecekte bu tarihimize sahip çıksın” dedi.
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İdris Çevikalp’in acı günü

Kozan Ticaret 
Borsası Başkanı, 
Okurumuz İdris 
Çevikalp’in Babası 
Cumali Çevikalp, 
geçtiğimiz hafta 
Hakk’ın rahmetine 
kavuştu.

Merhum Çevikalp, sosyal mesafe kurallarına 
uygun olarak kılınan cenaze namazının ar-
dından Kozan Mezarlığı’na defnedildi.
Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kozan Şehitler Ormanının 
dikim alanı genişletildi

Kozan TEMA Temsilcisi Derya 
Deniz geçen yıl Pekmezci Köyü 
yakınlarındaki tepelikte Tema Ağaç 
Kardeşliği Projesi kapsamında Ko-
zan Orman İşletmesi, İnkılâp İlko-
kulu, Atatürk İlkokulu, Pekmezci ilk 
ve ortaokulu öğrencileri ile birlikte 
fidan dikimi yapılan "Kozan Şehitler 
Ormanının alanının genişletildiğini 
dile getirdi.
Kozan TEMA Temsilcisi Derya De-

niz “Geç-
tiğimi yıl 
dikilen 
fidanlar-
dan hayat-
ta kalmayı 
başaranla-
ra ek ola-
rak Kozan 
Orman İşletmesi geçtiğimiz ay yeni 
fidanlar dikerek alanı genişletti. Biz 
de bireysel olarak geçtiğimiz ay ve 
17 Şubat Çarşamba günü Harnup, 
Kızılçam ve Fıstık Çamı tohum-
larını tepenin diğer bölümlerine 
ekimini gerçekleştirdik. Tohumdan 
yetişen fidanın sulamaya ihtiyacı ol-
mayacağından hayatta kalma şans-
ları daha yüksek olacaktır. Umarım 
ektiğimiz tüm tohumlar bu yağmur-
lar sayesinde yeşerir. Dikim alanın-
daki Dağ Nergis’leri  de görüntüleri 
ve kokuları ile emeklerimizin ödülü 
oldu “dedi. 

Kozan Belediyesi Kendi Bitkisini Üretiyor

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
serasında çelikten ve tohum yoluyla bitki üretimi 
gerçekleştiriliyor.
Kozan’ın yeşil dokusunu daha da artırmaya yönelik 
çalışmalarına, bahar öncesi hız veren Kozan Bele-
diyesi, dikimi gerçekleştirilen bitki türlerini çelikten 
üreterek hem kaliteyi artırıyor hem de maliyeti as-
gariye indiriyor. Adana Yolu üzerinde bulunan Kozan 
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığın-
daki seralarda bu yöntem ile yetiştirilen birbirinden 
güzel çiçek ve süs bitkileri Kozan’a bambaşka bir 

güzellik katacak.Kozan’da dikimi yapılan bitki türle-
rinin geneli belediyenin kendi seralarında üretildiğini 
belirten Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, bu 
sayede kalitede ciddi bir seviyenin yakalandığını 
ve belediyeye büyük oranda tasarruf sağlandığını 
ifade etti. Kozan’ın yeşil dokusunu ve kişi başına 
düşen yeşil alan miktarını artırmayı hedeflediklerini 
belirten Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü’nün serasında yaklaşık 100 
binin üzerinde süs bitkisi, çalı türleri ve çeşitli fidan 
bitkilerini çelikten üretiminin gerçekleştirildiğini 
ifade etti. Müdürlüğe bağlı ekiplerin titiz çalışmaları 
sonucu elde edilen ürünlerin Kozan’ın dört bir yanını 
güzelleştireceğini söyleyen Başkan Özgan, “Serala-
rımızda lavanta, biberiye, gül, ateş dikeni,  sardunya, 
ligustrum, mine, kekik, Amerikan sarmaşığı, patlıcan 
çiçeği, bodrum papatyası, begonvil, Atatürk çiçeği, 
şimşir, İskenderun kauçuğu, acem borusu, fırça 
çalışı, Japon gülü, taflan, pitos, oya ağacı, Benja-
min, telgraf çiçeği, para çiçeği, sedum,  kedi tırnağı, 

soğukluk çiçeği, buz çiçeği, türbe çiçeği, reyhan, 
fil azığı, gazanya, ful çiçeği, Papatya, ana kokusu, 
kolonya çiçeği, turunç, harnup, çeşme papatyası 
ve vinka çiçeği üretimi yapılmaktadır. Yetişen her 
bitki sadece Kozan’ımızı güzelleştirmekle kalmıyor, 
ciddi bir meblağın da belediyemiz kasasında kalarak 
tasarruf etmemizi sağlıyor.” şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz yıl lavanta üretimine de başladıklarını ve 
2021 yılı içerisinde Kozan’ın simgesi Turunç fidanı 
üretimine de yoğunluk verdiklerini belirten Başkan 
Özgan hedeflerinin ‘Yeşiller içinde bir Kozan’ oldu-
ğunu söyledi. 
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Bu Dünyadan Bir Doğan Cüceloğlu geçti…
Cihan Kara 

geçtiğimiz hafta 
hayatını kaybeden 
Ünlü Psikolog ve 
Yazar Prof. Dr. 

Doğan Cüceloğlu'nu 
yazdı.

Canım Hocam Doğan Cüceloğlu!
Seni geç bulduk, erken kaybettik,
Hüznünü hissettik ta derinden herkesten fazla…
Sen devler kadar acı çektin ama dağlar kadar mutluluk, huzur 
verdin!
Huzur vermeyi öğrettin ama şimdi uzak yıldızlara doğru gittin.
İnsanların yıldız tozu olduğunu söyler şiirlerinde Attila İlhan
Sen, karanlık ve karamsar gökyüzümüzde yıldız idin
Aydınlık ve iyimser…
“Çocukluk insanın anavatanıdır” dedin.
Daima vatanı korumaya ve geliştirmeye cehdettin.
Yurtseverdin, ırkçılığa ve cinsiyetçiliğe karşı durdun.
Senden talim ettik “kadın insan” ve “erkek insanı”.
Anladık: “Yeniden İnsan İnsana”  değildi sadece bir kitap adı…
 Yine senden öğrendik “İnsanlığından korkmayan kadın ve 
erkeğin güler yüzlü ” olacağını.
Asık yüzlü, kırıcı, ilgisiz anne ve babaları;
Öğretmen olduğunu söyleyen ama hiç kitap okumayan insan-
ları
Tutarak aynayı kendilerine
Söz fırçalarıyla resmettin.
“Öğretmeni de, çocuklarımızı da yargılayarak, aydınlık ve insanca 
bir gelecek yaratamayız” dedin.
Korku kültürüne özgü öfke ve yargıçlıkla anlama ve sevgi gelişmez 
dedin.
“İçimizdeki Çocuk”u besleyip, “Geliştiren Anne ve Baba” nasıl 
olunur gösterdin.
“İçimizdeki Biz” varsa, “Gerçeğe saygı” vardır,
Gerçeğe saygının olduğu yerde ise hakkaniyet, adalet ve güven var-
dır.
Bir toplum, gelir düzeyleri, teknik bilgileri ne olursa olsun
Adalet sistemine güvenini kaybetmişse eğer
Yıkılmaya, çökmeye mahkûmdur diye ikaz ettin
“Gerçek Özgürlük” adlı eserinde.
Emsalsiz kitabın “Mış Gibi Yaşamlar”da
Politik, toplumsal, kültürel ve sosyal psikolojik çıkmaz sokaklarımızı
Projektör gibi tenkitlerinle ışıklandırdın.
Uygar toplumların esas şartının

Temelini attın bıkmadan, usanmadan
Gerçeğe koşulsuz saygının.
Bu böcek, bu ağaç, bu kuşlar, bu evren
“Canın büyüğü küçüğü olur mu?”
 “Aynı ekibin üyesiyiz” nakış nakış, ilmek ilmek
Ekoloji, felsefe, psikoloji, bilumum bilimin
Kanaviçelerini işledin.
Asansörde, sokakta, işte, okulda selam verin herkese dedin.
Sen gülersen güler dünya, eder tebeddül demek istedin…
Değil miydi nitekim selamı çoğaltmak aramızda düsturu 
dinin?
Hep karşısında oldun ama istismarını yapanların yüce 
dinin
Kıymetini, kadrini bilerek en yüksek değerlerin,
Savundun evrensel ilkelerini ve bilimle gelişerek ahlaki 
kimliğin.
“Düdüklü Tencere”ye benzettin kapalı sistemleri; açık 
sistemleri bereketli nehirlere…  
Apaçık gösterdin faziletlerini demokrasinin.
Öfke, açlık, çaresizlik baş neticesidir bildin!
 Askeri darbelerin ve aşağılık diktatörlüklerin.
İzinden ayrılmadın Mustafa Kemal’in ve Cumhuriyet’in.
Bedenen ölümünle bile birleştirdin
Yıkarak önyargılarını inatçı ideolojilerin
Yırttın çift yüzlü maskelerini siyasilerin
Aynen yaşıyorken nasıl müdafii idiysen ortak iyinin
Budalası olmadan dünyanın, paranın ve şöhretin
Bir milletin istikbaline adanan en güzel timsaliydin.
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Her Salı-Perşembe ve Cumartesi 
günleri otogaz da halk gününe 
değerli müşterilerimizi bekliyoruz.

Kalitenin, Ucuzluğun,  Güler-
yüzlü üstün hizmet anlayışının 

adresi opet  göçyolu petrol.

Ramazan ayının müjdecisi, mübarek üç 
ayların ilk kandil gecesi olan Regaib 

Kandili’nin Ülkemize, İslam Alemine ve 
tüm insanlığa başta sağlık, huzur, barış ve 
kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. 

Regaip Kandiliniz  mübarek olsun
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Tahsin MENCİK / MENCİK HAS UN DEĞİRMENİ

Mübarek Regaip Kandili’nin ülkemize ve tüm 
insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni 
eder, kandilimizin hayırlara vesile olmasını dilerim

Alican YÜKSEL
YÜKSEL TİCARET

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi 
esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra 
bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek 

dileğiyle Regaip Kandilinizi kutlarım.

Yalçın Kara yazdı: Arkadaşlar uyarıyorum: Yazacaklarıma 
dikkat edin.
Sakın ola sizleri arayıp da "şu hesaba para yatırın, size 
yüklü miktarda para 
göndereceğiz" Diyenlere aldanmayın.
HASTA YATAĞINDA KANSERLE CEBELEŞENİ 
DAHİ GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMADAN 
DOLANDIRDILAR... Allah onları kahretsin!

DEVEYİ YARDAN UÇURAN BİR TUTAM OTMUŞ...

“Botlarımız Umut Olsun, Mamalarımız Bulut Olsun” projesi 
çerçevesinde 22 Okula 220 çift kışlık bot teslim edildi

Kozan Özel Yeni Sis Anadolu Lisesinin “Botlarımız Umut Olsun, Mamalarımız Bulut Olsun” pro-
jesinin ikinci etkinliği 19 Şubat Cuma Günü Özel Yeni Sis Anadolu Lisesinde Gerçekleştirildi. 
Sokağa çıkma kısıtlamasında gerçekleştirilen projenin ilk etkinlikte hayvanları için mama ve suluk 
noktaları oluşturulmuş ve bu noktalara su ve mama bırakılmıştı.
Projenin belirli günlerde sokak hayvanlarına yem ve su bırakacak şekilde devam eden projenin 
ikinci etkinliğinde ise yardıma muhtaç çocuklar için kışlık bot yardımında bulunuldu. Toplamda 
22 Okula 220 çift kışlık bot teslim edildi. 
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Büyükşehir Kozan ve Feke 
için olanakları seferber etti

Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Ka-
ralar’ın göreve gelmesinin ardından yaptığı 
çalışmalarla Kozan’ın çehresini değiştiriyor. 
Adana genelinde yaptığı asfalt hamlesini Ko-
zan’da da sürdüren Büyükşehir, Kozan’da 27 
bin 995 ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştir-
di. Kozan İlçesi köyleri ve mahallelerindeki 
yol sıkıntısını gideren Büyükşehir ekipleri 
bu dönemde 111 km sathi kaplama ve 19 
adet köprü ve menfez çalışması yaptı. 
Vatandaşın sağlıklı suya kavuşmasını hedef-
leyen Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ilçe genelinde 
54 bin 747 metre içme suyu hattı döşeyip, 
4 adet de içme suyu deposu yaptı. ASKİ, 
Ağlıboğaz’da da 717 metre kanalizasyon ve 
yağmur suyu hattı döşeyerek bölgenin kana-
yan yarasına derman oldu. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Köylü 
Milletin Efendisidir’’ sözünü ilke edinerek, 
tarımsal kalkınmaya büyük önem veren ve 
daima üreticinin, köylünün yanında olan 
Adana Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık 

yapan üreticilereslaj desteği gerçekleştirerek 
çiftçinin rahat nefes almasını sağladı. 
Cumhuriyet şehidimiz,hemşehrimiz Kubi-
lay’ın adını taşıyan toplam 10 bin 200 metre-
karelik alanda, üzerinde kentin tarihi kimli-
ğini taşıyan, içerisinde miting ve dinlenme 
alanı, fitness ve çocuk alanı ile rekreasyon 
alanının yer aldığı Kent Meydanı’yla ilgili 
Adana Büyükşehir ekipleri son çalışmalarını 
gerçekleştiriyor. 
Adana Büyükşehir Belediyesi, çocuklarımı-
zın modern ve sağlıklı bir ortamda eğitim 
görmeleri ve ebeveynlerin de gönül rahatlığı 
ile çocuklarını emanet edeceği bir kreşi Ko-
zan’a kazandırıyor. 
Ağustos ayında Kozan’da meydana gelen 
orman yangınına 18 araç ve 33 personel ile 
müdahele eden Adana Büyükşehir Belediye-
si, yangından zarar gören vatandaşlara sıcak 
yemek, su, gıda kolisi, battaniye yardımında 
bulunurken hayvanlar için de yem desteği 
sundu. 

FEKE

Feke’de de çalışmalarını aralıksız sürdü-
ren Adana Büyükşehir Belediyesi, yepyeni 
projeler ile Feke’yi yenileniyor. Vatandaşla-
rın en büyük şikayetlerinden biri olan yol 
sorununu olabildiğince azaltmak için çaba 
gösteren Adana Büyükşehir belediyesi sık 
sık muhtarlarla bir araya geliyor, incelemeler 
gerçekleştiriyor ve ilçenin acil ihtiyaçlarını 
belirleyip, yoğun hizmet sunuyor. Geride 
kalan dönemde Feke’de 8 bin 609 ton sıcak 
asfalt ve 19,5 km de sathi kaplama çalışması 
gerçekleştirdi. 
Adana Büyükşehir Belediyesi Feke’ye 4 köp-
rü, 1 menfez kazandırdı. Feke’de çalışmalar 
yapan ASKİ bu dönemde ilçeye 25 km boru 
hattı döşeyip, 4 adet de su deposu yaptı.
Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan ve Feke 
ilçelerine, belediyenin yönetim mantalite-
si farkından kaynaklı olarak düzelen mali 

olanaklar arttıkça, daha fazla hizmeti bölge 
halkıyla buluşturacak. 

-8.609 Ton Sıcak Asfalt
-19,5 km Sathi Kaplama
-4 Köprü, 1 Menfez
-25 km Boru Hattı
-4 Adet Su Deposu

KOZAN

-27.995 Ton Asfalt
-111 km Sathi Kaplama
-54.747 m İçme Suyu Hattı
-Ağlıboğaz 717 m Kanalizasyon Yağmur 
Suyu Hattı
-4 Adet İçme Suyu Deposu
-19 Adet Köprü Menfez
-Slaj Desteği
-Kozan Yangınında vatandaşlara yardım
-Kubilay Meydanı. Toplam Alan 10.200 
metre kare
-Kozan’a kreş

Turgutlu Mah.

Tılan Köprüsü
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Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, 
bereket, huzur, barış ve kardeşlik 

getirmesini diliyorum.

Av. Yusuf Bilgili
Ak Parti Kozan İlçe Başkanı

Fuat KÖKYILDIRIM
NAZLIM UNLU MAMÜLLERİ

Regaip Kandiliniz 
Mübarek Olsun

Av. Mustafa ÇİFTÇİ

Bin damla serpilsin 
yüreğine, bin tatlı 

mutluluk dolsun günlerine, 
binbir hayalin gerçekleri 

bulsun, her türlü duaların 
kabul olsun, 

Regaip kandiliniz 
mübarek olsun...

Enerjisa’dan Spor’a destek

Kozan Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü ve 
Üretim A.Ş. arasında sporcunun hazır hale 
gelmesi, spor kariyerinin planlanması ve men-
törlük desteği sözleşmesi imzalandı.
Yapılan sözleşme gereği Enerjisa, HEM Spor 
Kulübe 40 bin TL’lik spor malzemesi yardımı, 8 
sporcuya gıda harcamaları için toplamda 20 bin 
TL’lik alışveriş kartı verildi. 
HEM Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut “Ko-
zan Halk Eğitim Merkezi olarak birçok spor da-
lında vatandaşlarımıza; sporu sevdirmek kaliteli 
zaman geçirmelerini sağlamak, kötü alışkanlık-
lardan uzak tutmak, sporu bir yaşam tarz haline 
getirebilmeleri için her yaş düzeyine hitap eden 
onlarca kurs açtık.
 2019 yılı Ocak ayında HEM Spor Kulübümü-

zü kurarak 8 ayrı branşta (Güreş, Boks, Karate, 
Teakwondo, Halk oyunları, Masa Tenisi, Vücut 
Geliştirme-Fitness be Bilek Güreşi, Badmin-
ton) profesyonel antrenörlerimizle çalışmalara 
başladık. Özellikle Güreş ve Boks branşlarında 
önemli başarılara imza attık.
Enerjisa Üretim A.Ş. ile sporcularımıza daha iyi 
çalışma olanağı sağlayacak güç ve kondisyon-
larını arttıracak malzemelerin kulübümüze ba-
ğışlanması, müsabakalarda derece yapan bayan 
güreşçilerimize gıda yardımı kartlarını teslim 
edilmesi ve sporcularımızın zihinsel olarak hazır 
hale gelmesi ve spor kariyerlerinin planlanması 
için mentörlük desteği sözleşmesi imzaladık. 
Kulübümüz ve sporcularımız adına Enerjisa 
Üretim A.Ş. yetkililerine yaptıkları ve yapa-
cakları yardımlar için teşekkür ediyor, bu gibi 
yardımların tüm spor kulüplerinin başarılarını 
artması adına örnek teşkil etmesini temenni 
ediyorum” dedi.
Enerjisa Üretim A.Ş. ‘nin HEM Spor Kulübü-
ne yaptığı malzeme yardımları: 6 adet 5 metre 
halat, Çeşitli kilolarda 16 adet çaydanlık tipi 
Dambıl, Çeşitli kilolarda 12 adet güreş manke-
ni, Çeşitli kilolarda 12 adet Güç yastığı (Bulgar 
Çantası), 2 adet ayarlanabilir ağırlık sehbası, 2 

adet 20 kg. ağırlık barı, 50 adet atlama ipi, 50 
adet antrenman direnç lastiği, 10 adet çeşitli 
kilolarda ağırlık plakaları. 
Enerjisa Üeretim A.Ş. ve  HEM Spor Kulü-
bü arasındaki imza törenine İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Faruk Sönmez, Kozan HEM Müdü-
rü İsmail Bünyamin Akbulut, HEM Müdürü 
Yardımcısı Harun Ünlü, Kozan İlçe Gençlik 
Hizmetleri ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, 
sporcular ve aileleri katıldılar. 
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Yüreğir Belediyesi Mersin Üniversitesi 
İle İşbirliği Protokolü İmzaladı

Yüreğir Belediyesi, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Genç Girişimci 
Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği protokolü imzaladı. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklediği, Çukurova Kalkınma 
Ajansı koordinasyonunda kurulmuş olan Yüreğir Belediyesi Sosyal 
Girişimcilik Merkezi’nde, Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilecek eğitim ve da-
nışmanlık hizmetleri faaliyetlerini kapsayan işbirliği protokolünün 
imzaları atıldı.
Mersin Üniversitesi Senato Odası’nda gerçekleştirilen törene, Yü-
reğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Rektör Prof. Dr. 
Ahmet Çamsarı, Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Duygu Hıdıroğlu ile üniversite ve bele-
diye yetkilileri
katıldı.
Mersin Üniversitesi ile yapılan işbirliği protokolünden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan Kocaispir, “Bölgemizdeki deza-

vantajlı gruplarda yer alan vatandaşlarımızı meslek sahibi yapmak, 
maddi gelir elde ederek özgüvenlerini yükseltmeyi ve sosyal hayata 
entegre
olmalarını hedefliyoruz. İnsanlarımızın refah seviyelerinin yüksel-
mesi noktasında kurumlarımızla iş birliği son derece önemli. Mersin 
Üniversitesi de son derece önemli projelere imza atmış bir kurumu-
muz ve bundan sonra da yakın iş birlikleri içerisinde olmaya devam 
edeceğiz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin hayırlara
vesile olmasını diliyor, tüm kurumlarımıza örnek olmasını temenni 
ediyorum.” dedi.
Rektör Çamsarı ise yerel yönetimlerle üniversitelerin iş birliğinin 
çok önemli olduğu ve bu birlikteliklere öncülük etmeye çalıştıklarını 
belirtti. Başkan Kocaispir ve Rektör Çamsarı, konuşmaların ardın-
dan işbirliği protokolünü imzaladı.
1 Mart 2021 tarihinde başlayacak ‘Sosyal Girişimcilik’ eğitimlerine, 
bölgesinde tespit ettiği bir ihtiyacı girişime çevirmek isteyen tüm 
vatandaşlar ücretsiz katılabilecekler.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah 
kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın 
Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Regaip 

kandiliniz mübarek olsun.

Mehmet YAĞAN
YAĞANLAR UN

AHMET TANRIVERDİ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun
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Cumhur ittifakı hayat 
kurtarmak için seferber oldu 

Kozan’da Cumhur İttifakı üyeleri Kozan 
ilçe emniyet müdürlüğünün ilçede öncülük 
ettiği kan ve kök hücre bağışı kampanyasına 
teşkilatları ile birlikte tam destek verdi.
Kozan AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve 
MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı genç-
lik kolları kadın kolları ve ülkü ocakları ile 
birlikte Kozan ilçe emniyet müdürü Ferdi 
Büyükatak’ı makamında ziyaret ederek kök 
hücre ve kan bağışı için ilçede başlatılan 
seferberliğe üyeleri ile birlikte tam destek 
verdi.  

Kozan İlçe emniyet müdürü Ferdi Büyüka-
tak kısa bir süre öncesinde kök hücre bağış-
çısı olduğu süreçte bu konuda Türkiye’nin 
bağışçı eksi oluğunun ifade edilmesi üzerine 
İl Emniyet Müdürü Doğan İnci önderliğinde 
bir kampanya başlatmaya karar verdiklerini 
ifade ederek “ Bu konuda İl Emniyet Mü-
dürümüzle ne yapabiliriz diye düşünmüş-
tük. Emniyet teşkilatı ile taşın altına elimizi 
koymamız gerektiğini düşündük. Dün 
Adana ilimizde yapıldı. Şimdi Kozan ilçe-
mizde yapıyoruz. Kızılay’a bu hayır işin de 
vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Kan 
bağışında bulunan hemşerilerimize teşekkür 
ediyorum” dedi. Türk Kızılay’ı Kozan Şube 
Başkanı Oğuz Cengiz “Müdürümün gayret-
leri ile güzel bir çalışma oldu. Cana can kat-
mak büyük bir onur. Bundan sonra çalışma-
larımız devam edecek. Kök hücre bağışı için 
vatandaşlarımız kan vermesi yeterli” diyerek 
vatandaşları bağışçı olmaya davet etti.
Kozan’da öncülük ettikleri için bir hayat 
kurabilecek olmanın gururunu yaşadıklarını 
kaydeden AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. 

Yusuf Bilgili, “ Ferdi müdürümüze teşekkür 
ediyoruz. Bizde Ak parti teşkilatı ve cum-
hur ittifakı olarak teşekkür ediyoruz. Can 
kurtarmak kadar güzel bir şey yoktur. Çok 
teşekkür ediyoruz ve örnek olmasını temen-
ni ediyoruz” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Nihat 
Atlı örnek olunması gerektiğini kaydederek 
“ Bu davranış Türkiye’ye örnek olması lazım. 
Kozan’lı, Cumhur ittifakı, siyasi partiler ilçe 
başkanlığı ve ülkü ocaklarımız ve birim baş-
kanlarımız ile birlikte kan bağışında bulun-
mak için geldik. Bizim davranışlarımız siyasi 
parti ve başka teşkilatlara örnek olur” dedi.

Kozan Belediyesi’nin 36 Yıllık Zabıta Memuru Emekli Oldu
Kozan Belediyesi 
Zabıta Müdürlü-
ğü’nde 36 yıl görev 
yapan zabıta me-
muru Hakkı Dağlı 
emekli oldu.
Kozan Belediyesi’n-
de 36 yıldır Zabıta 
Memuru olarak 
görev yapan beledi-
yenin sevilen ismi 
Hakkı Dağlı, kimse-
yi kırmayan, incit-

meyen, son derece saygılı, küçüklerine karşı sevgili, sakin, güzel, meşru 
yaşayan bir hemşerimizdir. 
Emekliliğinin son gününde Kozan Belediye başkan yardımcısı Arif Dağlı 
ile Zabıta müdürü Osman Taş ve zabıta personelleri ile bir araya gelen 
Dağlı mesai arkadaşlarından helallik alarak çalışmalarında başarılar dile-
di. Kozan Belediye başkan yardımcısı Arif Dağlı, Zabıta Memuru Hakkı 
Dağlı’nın bu güne kadar görevine hep sadık kalarak yaptığı işi büyük bir 

titizlikle yerine getirdiğini ve bu süreçte de kimseyi kırmamaya özen gös-
terdiğini belirterek Belediyede verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Emekli olan Zabıta Memuru Dağlı da: “1985 yılında Kozan Belediyesinde 
zabıta olarak işe başlayıp zabıta olarak görevimi tamamlıyorum.”dedi. 
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Ak Parti Kozan İlçe Başkanı 
Av. Yusuf Bilgili’den Kılıçdaroğlu'na tepki  

Ak Parti Ko-
zan İlçe Baş-
kanı Av. Yusuf 
Bilgili Kılıçda-
roğlu’nun “13 
şehidimizin 
sorumlusu 
Erdoğan’dır” 
sözlerine tepki 
göstererek “Kı-
lıçdaroğlu’nun 
terör örgütü 
PKK’ya karşı 
söyleyecek 

sözü yok mu? diyerek tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu’nun “13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan’dır” diyerek 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını itham etmesi muhalefet 
partisi olarak acı verici bir durumdur diyen Kozan AK Parti ilçe 
başkanı Av. Yusuf Bilgili Terör örgütü PKK ve sempatizanlarına 
karşı söylenmesi gereken sözlerin Cumhurbaşkanını hedef alarak 
söylenmesi ve Türkiye düşmanları ile aynı dilin kullanılması muha-

lefet partisi lideri adına üzücü bir durumdur” dedi.  
Demokrasilerde muhalefet demokrasinin yapı taşıdır lakin Türkiye 
Cumhurbaşkanı’nı bu şekilde hedef alan bu sözler muhalefet ve ül-
kemiz adına utanç vericidir diyen Bilgili” Bugüne kadar terör örgütü 
PKK’ya karşı cümleler kuramayıp, şehit ailelerinin isim verdiği HDP 
yanında duran muhalefeti üzüntü içinde izlemekteyiz. Cumhurbaş-
kanımız teröre karşı mücadelede dimdik duran tek lider ve kararlı 
mücadelesi ile bağımsızlık meşalesini ileriye taşırken, terör örgüt-
lerini suçlaması gerekenlerin Cumhurbaşkanımızı suçlaması, terör 
örgütüyle aynı dili kullanması utanç verici bir durumdur” diyerek 
tepki gösterdi.
Başkan Bilgili açıklamasında son olarak PKK terör örgütünün 
yıllardır Doğu ve Güneydoğu’da yaptığı bebek ve çocuk tanımadan 
gerçekleştirdiği haince saldırıları gündeme getirerek “Muhalefetin  
bu saldırıları görmezden gelip, Cumhurbaşkanını hedef göstermek 
onlarca şehidin kabirlerinde kemiklerini sızlatmış şehit ailelerinin 
acılarına bu ülkenin muhalefet partisi olarak tuz basmaktır. Kılıçda-
roğlu, tarih önünde bunun utancını taşıyacaktır.  Cumhurbaşkanı-
mız ve bakanlarımız Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlık mücade-
lesinde en önde yürümeyi sürdürecek hiçbir terör tehditine boyun 
eğmeyecektir” dedi.



ADEM KAMALI

Regaip Kandili’nin Ülkemize, İslam 
Âlemine ve tüm insanlığa başta, 
sağlık, huzur, barış ve kardeşlik 
getirmesini temenni ediyorum. 
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