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Başkan Karalar “Kozan’a 
200 km yol yaptık”

Adana Büyükşehir 
Belediyesi’nce yapılan 
ve içinde Cumhuriyet 
şehidi Kubilay anı-
tının da bulunduğu 
meydana Kozan Be-
lediye Başkanı Ka-
zım Özgan’la birlikte 
giden Başkan Zeydan 
Karalar, Karacaoğlan 
Mahallesi’nde yapımı 
süren cami inşaatı-
nı da inceledi. Esnaf 
ziyaretinin ardından 

Yaverin Konağı’nda muhtarlarla buluşan Başkan Zeydan Karalar, yapılan ve 
yapılacak işleri anlattı, sorunları dinledi.Başkan Zeydan Karalar, ilçe bele-
diyeleriyle birlikte halkın ihtiyaçları doğrultusunda iş birliği yapıldığını, 
Büyükşehirle uyumlu çalışılmasının, ilçe belediyeleri açısından da yararlı 
olacağını söyledi.                                                                                        6’da

Musa Öztürk Ulaşım AŞ 
Yönetim Kurulu Üyesi

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Kozan 
Belediye Başkanı seçilen, 31 Mart 2019 
seçimlerine partisinden istifa ederek İYİ Parti 
Kozan Belediye Başkan adayı olarak seçime 
giren Musa Öztürk, Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar tarafından Ulaşım A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyeliği'ne atandı. Eski Milletvekili, 1. 
sınıf Eski Emniyet Müdürü, 
Cumhurbaşkanlığı Eski Koruma Müdürü ve 
Eski Belediye Başkanı gibi sıfatları bulunan 
Musa Öztürk, devlet sırlarını bilen, 
tecrübesinden ve geniş çevresinden muhakkak 
yararlanması gereken; binlerce hemşerisine 
fayda sağlamış bir bürokrat ve siyasidir.  4’de

Yeni Muhalefet.Com İnternet 
Sitesi Sahibi Kozanlı Oktay Erol,
 geçtiğimiz yıl Kozan’da yaşanan 
orman yangınını yeniden 
gündeme taşıdı.                        2’de

Kozan orman 
yangınından 
geriye kalan…

Deva Partisi Kozan İlçe Kurucu 
Başkanlığı’na Güngör Avan atandı

Geçtiğimiz haftalarda Deva 
Partisi Kozan İlçe Kurucu 
Başkanlığına atanan Serhan 
Gültekin’in Adana İl Başkan 
Danışmanı olmasının 
ardından Kozan İlçe Kurucu 
Başkanlığına Eğitim 
camiasının sevilen isimlerin-
den Güngör Avan atandı. 9’da 
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Kozan orman yangınından geriye kalan…
Yangın yöresinin en son durumunu Son Fikir Gazetesi’nin sahibi Yalçın Kara, 
sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şunları söylüyordu:
“Göz göre göre unuttular! Koskoca iktidar partisi, bakanları, milletvekilleri, 
bürokratlar Kozanlı orman köylülerine verdikleri sözleri tutmadılar! Bahçesi 
yana bir köylü ‘baştan bunların olacağını biliyordum” dedi. Sahipsiz Kozanlı! 
Kimsesiz Kozanlı! Savsaklanan, yalnız seçim zamanı hatırlanan Kozanlı!”

YeniMuhalefet.Com İnternet Sitesi Sahibi 
Kozanlı Oktay Erol, geçtiğimiz yıl Kozan’da 
yaşanan orman yangınını yeniden gündeme 
taşıdı. 
Geçtiğimiz yıl Kozan’da yaşanan orman yangı-
nının üzerinden altı ay/ yarım yıl geçti…
Konuyu biraz anımsatmakta yarar var;
Yangın yöresi, genelde geçimini orman ürünle-
ri, hayvancılık, çiftçilikle sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yıl Kozan’da yaşanan orman yangı-
nının üzerinden altı ay/ yarım yıl geçti…
Konuyu biraz anımsatmakta yarar var;
Yangın yöresi, genelde geçimini orman ürünle-
ri, hayvancılık, çiftçilikle sağlamaktadır.
Kiminin hayvanları vardır ağıllarında, kiminin 
yörenin iklimine uygun ürün yetiştirdikleri 
bahçeleri, kiminin mevsimlik ürün ektikleri 
tarlaları vardır.
En önemlisi de; yaşam alanları orasıdır, evleri, 
tanıdıkları, bildikleri, çocukları hep oradadır.
Yangının çıktığı yöre, birçok yurttaşın bir ara-
da yaşadığı, bir arada geçimini sağladığı yer…
***
Kozan’ın Kuyubeli yöresinde çıkan yangın ev-
lerin, bahçelerin, tarlaların yanmasına neden 
olmuş, Bakan Pakdemirli’ye göre “35–40 kilo-
metre hızla esen rüzgar yangının yayılmasında 
etkili olmuştu!
O gün, Anakent Belediye Başkanı Zeydan Ka-
ralar, yaptığı açıklamasında “Yerleşim alanla-
rına da sıçrayan yangında can kaybının olma-
masına sevinmekle birlikte, birçok hayvanın 
telef olması, ormanlık alanın kile dönmesi bizi 
derinden üzdü” diyerek durumun önemine 
vurgu yapmıştı.
Yangına köylülerle birlikte Orman Genel 
Müdürlüğü’nün iki uçağı, ondokuz helikopteri, 
otuzun üzerinde arazözü, iş makineleri çalışı-
yor, bir yandan da Anakent Belediyesine bağlı 
itfaiye ekipleri, ASKİ boş durmuyordu…
Yangının, yoğun poyrazın etkisiyle beklenen-
den hızlı yayılması nedeniyle altı köy boşaltıl-
mak orunda kalmıştı!
Dumanla bürünen gökyüzü, yanan orman, 

“telef olan” hayvanlar…
“Mal” canın “yoncası” bilinmişse eğer…
***
Yoğun poyraz nedeniyle çalışmalar aralıksız 
sürmüş, yangın kontrol altına alınmıştı!
Yöre kimlerin uğrak yeri olmadı ki; özellikle 
“iktidar” partisinin milletvekillerinin, il/ ilçe 
yöneticilerinin, “muhalefetin”, anakent beledi-
yesinin…
Gelen “vaatleriyle” köylünün/ yöre halkının 
umudu oluyor, yarayı saracaklarının sözünü 
veriyor; evlerinin yapılacağını/ tarlalarının eki-
leceğini/ bahçelerinin verimli duruma getiri-
leceğini/ yitirilen hayvanlarının sağlanacağını/ 
eksiklerinin giderileceğini söylüyor!
Başkan Karalar, o günlerde yaptığı sosyal med-
ya paylaşımında şunları söylüyor:
“Kozan’da başlayan, adete içimizi kavuran 
yangı ekipler tarafından özveriyle yönetilen 
çalışmalarla kontrol altına alındı. Çalışmalar-
da kahramanca görev yapan kardeşlerimize 
teşekkür ediyorum. Yangının ardında bıraktığı 
yaraları hep birlikte saracağız!”
Yöre halkının “başka” umudu, “başka” beklen-
tisi, “başka” istediği ne olsun ki;
Zararları giderilsin yeter!
***
Üzerinden altı ay/ yarım yıl geçti…
Kış mevsiminin belirtisi de yoktu o dönemde; 
her yer yangın yeriydi, yürek yanıyordu, can 
yanıyordu, yonca kavruluyordu…
Yangın yöresinin en son durumunu Son Fikir 
Gazetesi’nin sahibi Yalçın Kara, sosyal medya-
dan yaptığı paylaşımında şunları söylüyordu:
“Göz göre göre unuttular! Koskoca iktidar 
partisi, bakanları, milletvekilleri, bürokratlar 
Kozanlı orman köylülerine verdikleri sözleri 
tutmadılar! Bahçesi yana bir köylü ‘baştan 
bunların olacağını biliyordum” dedi. Sahipsiz 
Kozanlı! Kimsesiz Kozanlı! Savsaklanan, yalnız 
seçim zamanı hatırlanan Kozanlı!”
Görüşmemizde yangın yöresini anlattı…
Zeytin, hurma, ceviz ağaçlarıyla donan-
mış yüzlerce dönüm bahçeden söz etti!              

Hepsi yanmış/ kül olmuş!
O dönemde köylüye ekimlerinin yeniden yapı-
lacağının, kendilerinin destekleneceğinin sözü 
verilmiş! İlçe Müdürlüğü’nden gelenler rapor-
larını tutmuşlar, belgeleri tutanağa tutuşturup 
gitmişler; gidiş “o” gidiş!
***
“İktidara” kızacak/ söylenecek yerlerim ağrı-
yor!
Hangisini söyleyeyim, hangi konuyu dile geti-
reyim bilmiyorum ki…
İşte kadın cinayetleri, işte eğitim, işte sağlık, 
işte dış ilişkiler, işte ekonomi, işte işsizlik; 
hepsine söyleyecek gerekçeleri var! Olanakları 
geniş, susmayanları suçlayabiliyorlar, sesleri-
ni yükseltebiliyorlar, verdikleri sözleri yerine 
getirmemeyi “haklı” gösterebiliyorlar!
Siz hiç, kadın cinayetleri konusunda, bir kadın 
milletvekilinin, salt “iktidar” yanlısı olması 
nedeniyle “Türkiye dünyanın diğer ülkeleriyle 
kıyaslandığı zaman çok fazla değil” diyebilece-
ğini düşündünüz mü?
Kadın cinayetlerini “fazla değil” biçiminde 
yorumlayan bir anlayışın, buna susan bir siyasi 
bakışın, Kozan orman yangınından zarar 
görenlere “verdiği” sözü tutmamasına şaşırmı-
yorum biliyor musunuz!
***
Bu ülkenin “icraatçı” milletvekilleri dışında, bu 
ülkenin “icraatçılarını” izleyecek milletvekilleri 
yok mu?
Covid 19 nedeniyle aylardır “yaptıkları tek 
şey” kent içinde geziler düzenlemek!
Günlerinin “bir gününü” yangında zarar gören 
yörelerde geçirmeleri, rapor düzenlenmesine 
karşın “gerçekleşemeyen” sözlerin arkasına 
düşmeleri çok mu zor!Kozan’ın seçmeninin 
“öyle” çabuk gönlünün edilemeyeceğini, 
“yanlışı” cezalandıracağını, sözlerini tutma-
yanları “geldikleri gibi” gönderdiklerini bilme-
yen yok sanırım!
Bu ülkenin “iktidarı” kadar, “muhalefeti” de 
yaşananlardan sorumlu; bilinsin!



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

Bu ağaçları kestirenlerin 
hiç mi yürekleri sızlamadı?

Şabanata İlkokulu önünden geçerken, baktım her yer beton yığını, 
duvarlar maşallah Çin seddi gibi. Bu okuldan kimler geldi kimler geçti. 
Eski bir okuldu. Bana göre vallahi eskisi iyi idi. O güzel dev ağaçların 
yerinde yeller esiyor şimdi. Meğer kesilmese de olurmuş...
Üzerinde yüzlerce kuşun tünedikleri, çevreye oksijen saçan, çocukları 
şenlendiren ağaçların yerleri bomboş kalmış.
Bizim memlekette eskiye, tarihi binalara karşı bir düşmanlık var. 
Yıkıyorlar. Hooop gelsin çirkin araçlarla çimento!
AB ülkelerinde ve dünyada "Türkler Çimentoya mı tapıyorlar? " diye 
soruyorlar.
Kimse dedesinin evine saygı duymuyor.
Londra'da her yer eski imiş. Bizim sivri zekalılara göre, İngiltere az 
gelişmiştir.
Biz de tarih ve geçmişle ilgili mavra bol, saygı sıfır!
Hem insana hem de doğaya saygıyı bırakın düşmanlık var.
Sebep olanların, seyredenlerin, yüreği yanar mı bilmem ama 
geçerken şöyle bir baktık da çook üzüldük...

ARAÇ KULLANANLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI

Kozan’ın Ağlıboğaz Mahallesi Altan Sokak’ta bakkala meyve suyu almak 
için giden  Ağlıboğaz Şehit Murat Özkozanoğlu ilkokulu öğrencisi 10 yaşın-
daki İsmail Efe Demiryürek bir okul servisinin çarpması sonucu ağır yara-
landı. Hastaneye kaldırılan Demryürek tüm müdahalelere rağmen maalesef 
kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İsmail Efe'nin Babası Ramazan Demir-
yürek’in de 22 Ekim 2013 yılında Kozan çevre yolu üniversite köprüsünde 
trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. İsmail Efe Demiryürek kılı-
nan cenaze namazının ardından Kozan Mezarlığı’na defnedildi. Merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. 

Kozan’ın Cumhuriyet Mahallesi, Andıl Caddesi ve Turgut Özal 
Bulvarı 4 yol kavşağında plakasız bir otomobilin içerisindeki 
maskeli kişiler tarafından cadde üzerindeki bir işyerine ve sağa 
sola, vatandaşların bulundukları saatlerde, ateş açılması ihbarı 
üzerine olay yerine emniyet görevlileri gelerek müdahale ettiler. 
Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak 
polislerden konu hakkında bilgi aldı.
Polisin kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve cop kullandığı, 1 polis 
memurunun da ayağından yaralandığı öğrenildi. Çevre 
sakinlerinin havaya sıkılan kurşunlardan, silahlı çatışmadan ve 
kavgadan korkuya kapıldıkları belirtildi. 

Kozan’da silahlı saldırı; 
dört yol’da tansiyon yüksek…

Eskiden okulun dörtbir tarafı 
yemyeşil ağaçlarla doluydu
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Musa Öztürk’e görev verildi

Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Kozan Belediye 
Başkanı seçilen, 31 Mart 2019  seçimlerine partisinden 
istifa ederek İYİ Parti Kozan Belediye Başkan adayı 
olarak seçime giren Musa Öztürk, Adana Büyükşehir  
Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından Ulaşım 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı. Eski  
Milletvekili, 1. sınıf Eski Emniyet Müdürü,  
Cumhurbaşkanlığı Eski Koruma Müdürü ve Eski 
Belediye Başkanı gibi sıfatları bulunan Musa  Öztürk, 
devlet sırlarını bilen, tecrübesinden ve  geniş 
çevresinden muhakkak yararlanması gereken; binlerce 
hemşerisine fayda sağlamış bir bürokrat ve siyasidir. 
Öztürk’ün siyasete devam mesajı verdiği gözleniyor. 
Kendisine verilen görevle ilgili Zeydan 
Karalar’ın  geç bile kaldığı söylenirken; Anavatan 
Partisi Eski İlçe Başkanı Merhum Beyazıt  Atçıoğlu’nun 
kızının da, İYİ Parti listesinden  Ulaşım AŞ’ye yönetim 
kurulu üyesi olarak atandığı da öğrenildi. 

Şehit Kaymakam Saim 
Bey kabri başında anıldı

Osmaniye Valisi Dr. 
Erdinç Yılmaz, Milli 
Mücadele Kahramanı-
mız Şehit Kaymakam 
Saim Bey'in 
Kozan’daki kabrini 
ziyaret etti. Ziyarette 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Ahmet Tekne, Kozan 
Kaymakamı Şafak 
Gürçam, İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Burhan Torun da yer aldı.
Ziyaret sırasında Kur’an-ı Kerim okunarak, Milli Mücadele 
Kahramanımız Şehit Kaymakam Saim Bey dualarla anıldı.
Vali Yılmaz, ziyaretinin ardından yaptığı 
açıklamada, “18 Kasım 1920 tarihinde Kahraman Şehidimiz 
Kaymakam Saim Bey, arkadaşları ile birlikte, Mamure 
İstasyonunu işgalden kurtarmak için baskın 
düzenlediler. Kahraman Kaymakam Saim Bey burada şehit 
düştü. Bugün, Milli Mücadele Kahramanımız Kaymakam Saim 
Beyi kabri başında andık. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. 
Şehitlerimizi anmak ve onları yaşatmak hepimizin boynunun 
borcudur. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet, minnet 
ve şükranla anıyorum.” dedi.
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Kozan Belediyesi Arslanpaşa 
Mahallesi’nde Yeni Park Yapıyor

Kozan Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalar ile ilçeye yeni 
parklar kazandırmaya devam ediyor. Kozan Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Arslanpaşa 
Mahallesi Yonca Sokak'ta 1200 metre kare alanda yapımına 
başlanan park içerisinde çocuklar için oyun alanları tasar-
lanırken yetişkinler için de dinlence alanları yer alacak. 
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "İlçeye yeşil alanlar 
kazandırarak özellikle çocukların doyasıya eğlenecekleri 
oyun alanlarının sayısını arttırmaya özen gösterdiklerini 
kaydetti. Başkan Özgan, "Yeni parkın tamamlanmasının 
ardından mahalle sakinlerinin aileleri ile birlikte vakit geçi-
rebileceği bir alana kavuşacaklarını söyledi. 
Yapılan çalışmadan dolayı Arslanpaşa Mahalle Muhtarı 
Aydın Çalışkan, "Mahallemize yapılan yeni park çalışma-
sından dolayı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Özgan'a ve 
Park Bahçeler Ekibine mahallem adına teşekkür ederim" 
dedi. 
Belediye Başkan Yardımcıları Ruhi Gül, Süleyman Şenoğul 
ve Yaşar Gök ise çalışmaları yerinde inceleyip Park ve 

Bahçeler Müdürü Fatih Ateş’ten yapılan çalışmalar hakkın-
da bilgi aldılar.   

ZAYİİ
Kozan Nüfus Müdürlüğü’nden almış olduğum 
Nüfus Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.                                                                                                                                     
                                                     Hakan DAYANIKLI

SERHAN GÜLTEKİN DEVA PARTİSİ İL BAŞKAN DANIŞMANI 
Yakın zamanda Deva Partisi Kozan İlçe Başkanlığı’na atanan Serhan 
Gültekin’in görevi değişti. Kozan ve çevresi ilçelerinin sorumlusu oldu.  
Gültekin’in: Aladağ, İmamoğlu, Tufanbeyli, Sarıçam, Feke ilçelerinin 
sorumlusu olarak teşkilatların kurulmasında aktif rol oynayacağı öğre-
nildi. 
Deva Partisi ilke gereği bütün bölgelerde genç ve dinamik insanlarla 
siyaset yapmayı amaç ediniyor. Deva Partisi Adana İl Başkanı Sadullah 
Kısacık görevlendirmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama 
yaptı. Kısacık şöyle konuştu : “Teşkilat yönetiminde Arge'ye önem veri-
yoruz, il başkan danışmanlığı sistemini kuruyoruz. Bu kapsamda teşki-
lat çalışmalarının daha etkin yürütülmesini sağlamak amacı ile Serhan 
Gültekin, Suat Ekiz, Süleyman Topal, Deva Partisi Adana İl Başkan 
danışmanlığı görevine atanmıştır. 
Yeni görevlerinde kendilerine başarılar dilerim.” şeklinde konuştu. 
Serhan Gültekin, daha önce Kozan Belediyesi İmar Limited 
Müdürlüğünü başarıyla yürütmüştü. Serhan Gültekin halen müteahhit 
olup, Çevre Yolunda Alin Motor’s isimli galerinin işletmeciliğini yürü-
tüyor. Serhan Gültekin’e yeni görevinde başarılar diliyoruz.
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Başkan Karalar “Kozan’a 200 km yol yaptık”
Başkan Karalar Kozan’da sorun dinledi, bilgi verdi, halkla ve muhtarlarla buluştu. Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, medeniyetler şehri olarak anılan 
Kozan ilçesinde belediye çalışmalarını inceledi, esnafla sohbet etti, muhtarlardan 
mahallelerin sorunlarını dinledi ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan ve içinde Cum-
huriyet şehidi Kubilay anıtının da bulunduğu meydana 
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’la birlikte giden 
Başkan Zeydan Karalar, Karacaoğlan Mahallesi’nde yapımı 
süren cami inşaatını da inceledi. Esnaf ziyaretinin ardından 
Yaverin Konağı’nda muhtarlarla buluşan Başkan Zeydan 
Karalar, yapılan ve yapılacak işleri anlattı, sorunları dinledi.
Başkan Zeydan Karalar, ilçe belediyeleriyle birlikte halkın 
ihtiyaçları doğrultusunda iş birliği yapıldığını, Büyükşe-
hirle uyumlu çalışılmasının, ilçe belediyeleri açısından da 
yararlı olacağını söyledi.

YAPILMAMIŞLARI YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ

Başkan Zeydan Karalar, “Adana’da, Kozan’da çok eksik var. 
Nasıl bir belediye teslim aldığımızı hepiniz biliyorsunuz. 
Eksiklerin tamamlanması, hizmetlerin tamamlanabilmesi 
için zaman gerek, olanakların artırılması gerek.
Kozan’a 200 km yol yaptık, 200 km daha bozuk yol var. 
Genelde belediye başkanlarına ‘Alt yapı hizmetiyle topra-
ğın atına para gömme denir.’ Ama biz sadece yağmur suyu 
için 200 milyon lira yatırım yaptık. Ekonomik zorluklara 
rağmen 2 senede geçmişteki 5 yılda dökülen asfalttan daha 

fazlasını döktük. Bizim için önemli olan halkın ihtiyaçla-
rının giderilmesidir. Parayı da iyi kullanıyoruz, çalışmaları 
da iyi değerlendiriyoruz. Ben Seyhan’da ‘30 yılda yapılma-
mışları yapacağım’ dedim, yaptım, hala konuşuluyor. Bura-
da da yapılmamışları yapıyoruz, yapacağız” dedi.

MUHTARLARA ÇOK ÖNEM VERİYORUM

Muhtarların şikayetlerini eleştiri olarak kabul etmediğini 
belirten Başkan Zeydan Karalar, “ Biz sorunların dile geti-
rilmesini, eksiklerin tespit edilmesi için fırsat olarak görü-
yoruz. Biz hep muhtarlarla birlikte çalışıyoruz. Muhtarlara 
Seyhan Belediye Başkanlığım döneminden beri çok önem 
veririm. Muhtarlarla birlikte yol yürümek en doğrusudur” 
diye konuştu.
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Türkiye Emekliler Derneği Adana Şubesi Başkan Adayı Mustafa Tümer;
“ ÇALIŞMALARIMIZIN NETİCESİNDE KAZANAN ADANA, KAZANAN EMEKLİLER OLACAK”
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC)  Başkanı Cafer Esendemir’i Ce-
miyet binasında emeklilerden oluşan yakın çalışma arkadaşlarıyla ziyaret 
eden TÜED Adana Şubesi Başkan Adayı Mustafa TÜMER,  “Adana’da 
gündüz gece demeksizin birbirlerinden seçkin ve etkin emekli arkadaşla-
rımızla birlikte, el birliği, gönül birliği içerisinde önemli bir Dayanışma ve 
Kaynaşma örneği ile oluşturduğumuz büyük bir sinerji ile var gücümüz-
le;  emekli kardeşlerimizi, büyüklerimizi, yarınlarda hak ettikleri hizmeti 
alabilmeleri için;  yapılacak kongrede taliplisi olduğumuz yönetimi almak 
için Allahın izniyle çok büyük ve önem arz eden çalışmalar içerisindeyiz. 
dedi.
“ SIKMADIK EL, GÖRÜŞMEDİK-ULAŞMADIK-İLETİŞİM KURMA-
DIK EMEKLİ BIRAKMAMAK İÇİN ÖNEMLE ÜSTÜN GAYRET VE 
ÇABA İÇERİSİNDEYİZ.”
Başkan Adayı Mustafa TÜMER ziyaretinde konuşmasını şu sözlerle sür-
dürdü;  “Türkiye Emekliler Derneği üyesi Emekli değerlerimiz için, çalış-
ma arkadaşlarımızla beraber, adeta Adana kazan bizler kepçe misali etkili 
çalışmalar yapmaktayız ve çalışmalarımızı büyük bir ivme ve donanımla 
gerçekleştiriyoruz.  Çalışmalarımızı Adana il merkezimizle tutmuyoruz 
yalnızca, tüm ilçelerimizi ve hatta en ücra mahallelere köylerimize kadar 
uzandığımız gittiğimiz oluyor. Sizin anlayacağını, emekli üyemize hak 
ettiği arzuladığı yeni yönetimden beklediği hizmeti sunabilmek, sorunla-
rını dinleyip. Bizlere yabancı olmayan çözüm yollarında daha da ayrıntılı 
bilgiye sahip olmak, pek tabi;   emeklimize ulaşmanın gayreti çabası içe-
risindeyiz. Adana da dernek üyemize ulaşmak için sıkmadık el, görüşme-
dik-ulaşmadık-iletişim kurmadık emekli bırakmamak için önemle üstün 

gayret ve çaba içersindeyiz.  Çalışmalarımızın neticesinde kazanan Adana 
kazanan Emekliler olacak. Üç aya yakın süredir yaptığımız etkin sivil 
toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, derneklerimizle, emeklimizin 
müreffeh yarınları için görüşmeler sağlıyoruz. Bu sebeple de bizleri tanı-
yamayan bilmeyen TÜED üyesi emeklilerimiz için kendimizi tanıtmak 
ve görev tevdi halinde inşallah yapacağımız Tevazu, Samimiyet ve Gayret 
ile oluşturduğumuz Projelerimizin yer aldığı 12 maddelik broşürümüzü 
dağıtıyor ve içeriğini emeklimize bir bir izah ediyoruz” dedi. Çukurova 
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Esendemir ziyaret 
sırasında yaptığı konuşmada; mevcut ekonomik koşullarda emeklilerin 
çok önemli sıkıntıları olduğunu, emeklilerin sorunların yansıtılması, 
çözüm arayışlarının ortaya konulması ve bu yöndeki çalışmaların başarıya 
ulaşması için basın olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduklarını 
söyledi. 

BOZTAHTA KÖYÜ'NDE YİNE  ORMAN YANGINI
İĞNECİ/
Hayret bir şey yahu!
BOZTAHTA KÖYÜ'NDE YİNE  ORMAN YANGINI!
Bu hafta Boztahta Köyü' nde çıkan yangın köylünün 
yardımları ve Orman İşletmesi yangın ekiplerinin anında 
müdahalesiyle söndürüldü. Çok şükür. Amma 
diyeceğimiz var:
O bölgede bu kaçıncı yangın?
HENÜZ eski büyük yangının izleri silinmeden, 
yaralar sarılmadan FAİLLERİ ORTAYA 
ÇILARTILAMADAN yeniden yangın ha! 
BU İŞTE BAŞKA İŞLER OLMASIN SAKİN?!
BU NE CESARET? 
YETERSİZ KALINMAMALI, DEVLET İVEDİLİKLE 
GEREĞİNİ YAPMALIArşiv
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ARAÇLARINIZ DEĞERİNDE SATIN ALINIR

Serhan GÜLTEKİN:  
0533 354 47 99

Adres: Çanaklı Mah. Develi 
Bulvarı. Çevre Yolu Çanaklı 

Kavşağı Kozan/  ADANA

2. EL OTO ALIM SATIMI
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Tarihi mekanlar mutluluk veriyor

Tarihi mekanlar mutluluk 
veriyor. 
Ve yine dağlara tırmandık.
Eskimantaş Köyü Uzunoğlan 
Mevkii. Anavarza. Karasis 
Kalesi, Tülek Dağı görülüyor.
Acarmantaş, Ferhatlı, Bucak, 
Ilıca’ya tepeden bakılıyor.

Deva Partisi Kozan İlçe Kurucu Başkanlığı’na Güngör Avan atandı
Geçtiğimiz haftalarda Deva Partisi Kozan İlçe 
Kurucu Başkanlığına atanan Serhan Gültekin’in 
Adana İl Başkan Danışmanı olmasının ardından 
Kozan İlçe Kurucu Başkanlığına Eğitim camiasının 
sevilen isimlerinden Güngör Avan atandı. 
Deva Partisi Adana İl Başkanı Sadullah Kısacık 
sosyal medya hesabından Deva Partisi Kozan İlçe 
Kurucu Başkanlığına Güngör Avan’ın atandığını 
duyurarak görevinde başarılar diledi.
Güngör Avan  yaptığı açıklamada “DEVA partisi 
Kozan Kurucu İlçe Başkanı  olarak atandım. Beni bu 
göreve layık gören Genel Başkanımız Ali 
Babacan'a, İl başkanımız Sadullah Kısacık ve emeği 
geçen herkese teşekkür ediyor saygı ve selamlarımı 
sunuyorum” dedi. Güngör Avan, ağırbaşlı ve 
toplumda saygı gören bir kimlik.
Avan, Halit Dağlı İlköğretim Okulu, Gazi İlköğretim 
Okulu ve Lütfiye Ali Şadi Çelik İlköğretim 
Okullarında yıllarca başarılı hizmet verdi.  Emekli 
olduktan sonra bir süre özel dershanelerde 
müdürlük görevinde bulunan Avan, son olarak Sis 
Sürücü Kursu Müdürlüğü görevinde de bulunmuştu. 
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Tıbbın ilk insanla birlikte başladığı söylense 
de, genelde kabul görmüş olan ilk tıp büyüğü 
Aesculapius’dur.
Kendisinden ilk kez İlyada’da Homeros bah-
setmiştir; “Çağır Asklepios oğlunu, kusursuz 
hekimi” demektedir.
Önce Zeus’un gazabıyla, yıldırım çarpmasıyla 
öldürülen Asklepios daha sonra yine Zeus ta-
rafından tıp tanrısı olarak ilan edilir.
Tıp amblemlerinde yer eden, temeli doğu kül-
türüne dayanan ve tarihi M.Ö. 3000′ lere uza-
nan yılan figürü de, Asklepios ve O’nun asası 
ile bütünleşmiştir.
Hatta Asklepios sözcüğünün Grekçe “Aska-
labos” sözcüğünden geldiği söylenir ki, bu da 
yılan anlamına gelir.
Ve Asklepios’un şifa veren gücünü yılandan 
aldığı, halkın da adaklarını Asklepios’a değil 
de bu yılana sunduğu söylenir.
Öyle ya da böyle, yılanlı asası ile Asklepios tıp 
tarihinin önemli dönemeçlerinden birini tutan 
bir sembol olarak yerini almıştır.
Mitolojiden öte, yaşadığı kesin olarak bilinen 
ve hizmetleri sonucu tıbbın babası olarak ka-
bul gören ise Hippocrates olmuştur.
M.Ö. 460–450 yılları arasında Kos adasında 
doğan ve babası da doktor olan Hipokrat’ın 
tıbba katkıları ve getirdiği felsefe dünya tıp 
çevrelerince hâlâ kabul görür ve bu sebeple 
birçok ülkede hekimler mezun olurken “Hi-
pokrat Andı” adı altında meslek yemini eder-
ler.
Osmanlı devletinde 14 Mart 1827’de 2. Mah-
mut döneminde Hekim başı Mustafa Behçet 
tavsiyesiyle ilk modern tıp okulu açılır.
13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul işgal edilir.
İngiliz birlikleri Mektebi Tıbbiye-i Şahaneyi 
basar ve okula el koyarlar.
14 Mart Tıp Bayramının ilk kutlaması,.
1919 yılının 14 Mart’ında işgal altındaki İstan-
bul’da gerçekleşmiştir.
O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Bo-
ran önderliğinde, tıp okulu öğrencileri, işgali 
protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü 
hocaları Dr. Fevzi Paşa, Dr. Besim Ömer Paşa, 
Dr. Akil Muhtar (Özden) gibi doktorlar destek 
vermiştir.
Böylece tıp bayramı, tıp mesleği ,mensupları-
nın yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.
Kutlama bahanedir, aslında gerçek amaç dire-

niştir.
Okulun iki kulesi arasına dev bir Türk Bayra-
ğı asarak öğrencileri büyük salona toplantıya 
çağırırlar.
İngiliz bahriyelileri toplantıyı şiddet kullana-
rak dağıtır.
İşte tıbbiyelilerin destanı o gün başlar.
Sonra genç tıbbiyeliler Sivas Kongresinde 
Atatürk’e hitaben ‘’Mandayı kabul etmiyoruz 
ve bunu kim kabul ederse onu da kabul etme-
yiz farz-ı mahal ,manda fikrini siz kabul eder-
seniz sizi de kabul etmeyiz ‘‘ der.
Paşa bu sözlere ‘’Evlat müsterih ol parolamız 
tektir ve değişmez YA İSTİKLAL YA ÖLÜM’’ 
der .
Tıbbiyeliler kurtuluş savaşında daha nice des-
tanlara, dramlara konu olmuştur.
İstanbul üniversitesi 1921 de hiç mezun ver-
memiş, dönemin tüm öğrencileri savaşa gitmiş 
ve şehit olmuştur.
14 Mart işte bu tıbbiyelilerin bayramıdır.
•••
Türk Tabipler Birliği diyor ki;
Sağlık emekçisi ölümlerini engelleyemediler.
İstifaları yasakladılar.
Soluksuz çalışmayı dayattılar.
Bir yılda 16 milyarı şehir hastanelerine akıtan-
lar,
Birinci basamağı bodrumlara mecbur bıraktı-
lar.
Hastalıktan korumanın değil hasta sayısının 
peşine düştüler.
•••
Müteahhite; yap-işlet, yıllarca kar et, sonra 
devret dediler.              
Orman yakanlara; yak, izle, seyret, imara aç 
dediler                  
Yandaşlara; yemen, içmen, gezmen, lebalep 
kongre yapman serbest dediler.   
Gariban vatandaşa; verdiğimle yetin, nankör-
lük etme, şükret, aşıyı sorma, sıranı bekle, 
ekonominin çarkını döndür, ölmezsen sağlık 
en büyük hediyedir, dediler.
Sağlık emekçisine; ölebilirsin, emeğinin hak-
kını isteme, tok gözlülük en büyük zenginlik-
tir, dediler.
Seksen üç milyona; bu hazine vatandaşın de-
ğilse kimin hazinesi sorusunu sorma, dediler.
•••
14 Mart tıp bayramının kutlandığı gün ile

Kovit-19 salgının birinci yılının bittiği gün he-
men hemen aynı zamana denk geliyor.
Resmi verilere göre üç milyon insanımız has-
talandı, otuz bin insanımız yaşamını yitirdi.
Ülkeler, tarihinin en ağır sorunuyla karşı kar-
şıya kaldı.
Yoksulluk dalga dalga yayıldı.
Salgının ne zaman biteceğini, daha kaç kişinin 
yaşamını yitireceğini kimse bilmiyor.
Sorun çok boyutlu ve ağır.
•••
Virüsün mutasyona uğraması doğal,
Mutasyona uğrayan virüs ilk önce İngiltere, 
Güney Afrika ve Brezilya gibi ülkelerde gö-
rüldü.
Mutant virüs dünyanın dört bir yanına hızla 
yayıldı.
Hasta sayısı son günlerde hızla artıyor.
Hastaların çoğunun, mutant virüsle enfekte ol-
dukları iddia ediliyor.
Hastalık uzun sürüyor ve ciddi seyrediyor.
Kumar oynamak gibi bir niyetimiz yoksa,
Vatandaşları, sürü bağışıklığına terketmek is-
temiyorsak,
Aşı olmadan, salgınla mücadele etmenin güç 
olduğunu da biliyor isek,
140 milyon doz çeşitli aşı alsak,
Bu aşıları yapsak,
İki hafta ülkeyi kapatsak,
Günde bir iki saat dışarı çakma izni versek
İnsanların cebine para koysak,
Belki düze çıkarız.
Düşüncesi yanlış mı?
•••
Bir tarafta, aşı savaşı var diyen Sağlık Bakanı,
Diğer tarafta, Bosna Hersek’e30 bin doz aşı 
göndereceğiz diyen Cumhurbaşkanı.
Ortada yönetilemeyen salgın, aşı olmak için 
sıra bekliyor milyonlar.
Biz, eve lazım olanı camiye haram bilirdik.
…
Beyin önce mideyi harekete geçirir.
Sonra beyin sağlıklı çalışır.
Sağlıklı çalışan beyin farklı düşünür. 
1919 yılı 14 Mart’ında İngiliz işgaline direnen 
tıbbiyeliler bu günde pandemiye direniyor.
Bilimin üstünlüğü inanan sağlık emekçilerinin 
direniş günü kutlu olsun.

Tıp Bayramı
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AK Parti Kozan ilçe yönetimi şehit ailelerini yalnız bırakmadı

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili 18 Mart Çanakkale 
Zaferinin yıl dönümde gençlik kolları ile birlikte ilçede ki şehit aile-
lerini ziyaret ederek çiçek takdim etti.
AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili, yönetim kuru-
lu üyeleri kadın kolları başkanı Yasemin Baykan ve gençlik kolları 
başkanı Enes Bekir Erkek ilçede ki şehit ailesi yakınlarını evlerinde 
ziyaret etti.
18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümü nedeni ile ilçedeki 
ki terörle mücadele vatan toprağı için evlatlarını eşlerini şehit ver-
miş ailelerin kendilerine birer vatan emaneti olduğunu aktaran İlçe 
Başkanı Yusuf Bilgili “ Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik be-
raberliğini korumak bir karış toprak vermemek için havada mer-
milerin çarpıştığı Şeyit Onbaşıların destanları ile bezenmiş büyük 
bir mücadeledir. Çanakkale ruhunun topraklarımızda hala dipdiri 
olduğunun en büyük delili de 15 Temmuzda FETÖ terör örgütü ve 

üyelerine karşı verilen mücadeledir. Medeniyetimizi şekillendiren, 
tarihimize ufuk olan Çanakkale Destanı’nı anmak, dedelerimizin 
bizlere ulaştırdığı gibi bizimde gelecek nesillere taşımamız gereken 
en yüce zaferdir. Bu ülkede yaşayan herkese düşen en büyük gö-
rev, vatan aşkıyla canlarını feda eden şehitlerimizin aziz kanlarıyla 
sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal toprakları, aynı bilinç ve 
kararlılıkla korumak ve bir sahiplenme duygusuyla sonraki nesille-
re taşımaktır. Bizlerde bizlere emanet olan terörle mücadelede canı 
pahasına vatan toprağını koruyan ve bedenlerini topraklarımız için 
feda eden şehitlerimizi anmak onların bizlere emanet ettiği aileleri 
ile bir araya gelerek bir kez daha dualarımızı onlar için yeniledik. 
Allah bir kez daha bizlere istiklal mücadelesi yazdırmasın birliğimiz 
dirliğimiz daim şehitlerimizin ruhu şad olsun” diye konuştu.
Başkan Bilgili Şehit ailelerine Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim takdim 
ederek ziyaretlerini tamamladı. 
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GELECEK PARTİSİ KONGREYE HAZIRLANIYOR

Eski Başbakan ve Dış İşleri Eski Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
partisi olan Gelecek Partisi Kozan İlçe Başkanlığına atanan Mu-
rat Başıbüyük Kozan’da teşkilatlanma çalışmaları tamamladı. 
İlçe Başkanı Murat Başıbüyük  Kozan’da Nisan ayında yapılacak 
olan kongre çalışmalarına başladı.
Kozan İlçe Başkanı Murat Başıbüyük; “Yıllardan bu yana aktif 
siyasetin içinde yer aldım. Kısa bir süre önce Genel Başkanı-
mız Ahmet Davutoğlu’nun teveccühleri sonucu şahsım ilçemiz 
Kozan’ a ilçe başkanı olarak uygun görüldü. Kendisine buradan 
şükranlarımı sunuyorum. İlçe başkanı olarak atandığımız gün-
den bu güne ivedilikle yol arkadaşlarımızın listesini belirledik. 
Buradaki toplanma nedenimiz ise tanışma, kaynaşma ve bilgi 

alışverişi amacıyla bir araya geldik. Benimle beraber bu yolda 
ilerleyen siz değerli arkadaşlarıma sonsuz teşekkür eder sizlere 
saygılarımı sunarım” dedi.
Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Ebubekir Yıldırım; “Kozan 
Adana’ mızın en önemli noktalarından olan kadim bir şehri-
mizdir. Kozan’ da amacımız özgür ve demokratik bir ortam 
sağlamak, herkese eşit şekilde hizmet etmektir. Amacımız 
Kozan için, ülkemiz için ne yapabiliriz. Bu bağlamda buradaki 
en büyük destekçimiz Murat Başıbüyük kardeşimizdir. Artık 
Kozan Murat Başkanıma ve sizlere emanettir. Sizlerle tanışmak-
tan onur duydum” dedi. 
İl Başkanı Yıldırım’ın konuşmasından ardından tüm yönetim 
kurulu üyelerine rozetleri takıldı. 
Kozan’da teşkilatlanma çalışmalarının tamamlanmasından 
sonra Kozan İlçe Teşkilatının Kozan Kaymakamlığı’na kuruluş 
dilekçelerini vermesiyle Gelecek Partisi, Kozan İlçe Başkanlığı 
resmen göreve başlayacak.
Gelecek Partisi Kozan İlçe Asil Yönetim Kurulu Üyeleri ise şu 
isimlerden oluştu.
İlçe Başkanı Murat Başıbüyük ve yönetim kurulu üyeleri ise;, 
İsmail Bilgili, Salim Yılmaz, Kenan Kaya, Ramazan Er, Osman 
Özcan, Fatih Ünler, Veli Tataş, Gökhan Yüce, Bayram Aydın, 
Deniz Ulutaş, İsmail Topuz, Alparslan Bozkurt, Gülbeyaz 
Kaplan, Burcu Akın, Fatma Yıldırım, Mustafa Avşar, Ali Tutar, 
Mehmet Avcı, Cebrail Bolat olarak belirlendi.

ALTINTAŞ MEYVE SEBZE İŞLEME VE ÇEŞİTLENMESİ KOOPERATİFİ KURULDU
Kooperatif Başka-
nı Emine Altıntaş 
sosyal medya he-
sabından yaptığı 
açıklamada “Altıntaş 
Meyve Sebze İşle-
me ve Çeşitlenme-
si Kooperatifi”ni 
kurduğunu açıkladı. 
Kuruluş aşamasın-
daki işlemlerimizde 
yardımcı olan Tica-
ret Bakanlığı Koope-
ratifler Bölümü So-
rumlularına, Adana 
Ticaret İl Müdürlü-
ğü Kooperatiflerden 
Sorumlu Müdür 

Mehmet Överve çalışanlarına, Kozan Ticaret Odası Esnaf Sicil Müdürü 
Tuğba Hanım ve çalışanlarına teşekkür eden Emine Altıntaş  “Altıntaş Ko-
operatifi 7 Kurucu Üyeden oluşmaktadır. Bunlar Emine ALTINTAŞ, Salih 
ALTINTAŞ, Ömer Faruk KAYMAZ, Cengiz HOŞCA, Aydın ÇALIŞKAN, 

Güler ÇALIŞKAN ve Burak ATEŞ tir.
Kooperatifimizin Kurulma Amacı, Bölgemiz insanlarına yönelik Personel 
İstihdamı sağlamak ve Bölgemizde yetişen ürünleri değerinden il dışına 
ve yurt dışına satışını sağlamaktır.
Kooperatifimizin Yapacağı İşler:
1. Taze meyve ve sebze toptan ticareti, 2. Narenciye toptan ticareti, 3.Taze 
incir ve üzüm toptan ticareti, 4.Fındık, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti, 
5. Dondurulmuş veya kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalatı,
6.Tuzlu su, sirke, sirkeli su, yağ veya diğer koruyucu çözeltilerle korunarak 
saklanan sebze ve meyvelerin imalatı,
7. Sebze ve meyve konservesi imalatı, 8.Zeytin yetiştiriciliği, 
9. Turunçgillerin yetiştirilmesi,
10.Mantar ve yer mantarları yetiştirilmesi, 11.Mantı ve gözleme gibi 
hamur işleri imalatı, 12. Hasır eşyalar, mantar eşyalar ve diğer ahşap 
ürünlerin toptan ticareti,13. Hasır veya diğer örme malzemesinden sepet 
türü ve hasır işi eşyaların imalatı...
Kooperatifimiz yukarda paylaşılanlar dışında da Kozan Bölgesinde 
yetişen ürünler ile ilgili yapılan bütün faaliyetleri zamanı ve sırası geldikçe 
hayata geçirecek Kozan’ımızı il dışına ve yurt dışına duyurmaya 
çalışacak ve birçok aileye ekmek kapısı olacaktır” dedi. 
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MOR MENEKŞELİ HÜZÜNLÜ DAĞLARARAP AGA
Halk Köşesi

Geçen sayının devamı
Zaten toz bulutu gibiyiz, daha kötü hallara düşeriz. 
Terörizm, cehaleti bağrında barındıran her ülkede 
mutlaka taraftar bulur. Önceliğimiz ülkede cehaletin 
kökünü kökten kazımak olmalı. Gelişmiş uygarlığı 
yakalamak için, cehaleti eze eze can havli ile uygarlı-
ğa koşar adım yürümek zorundayız. Terörün nereden 
eseceğini iktidar’lar iyi bilir, bilirler de bilmemeleri 
doğaldır. Terör semtlerine hiç uğramadığı için, hiç bir 
korkuları yoktur. Gereken gerekli önlemleri almakta 
zorlanırlar, çünkü önlem almak işlerine gelmez. Bir 
iki göstermelik demeçlerle üzüntülerini bildirirler, 
sonra laylaylom havasında seçimi na-
sıl kazanırız da, ülkeyi nasıl soyulmuş 
soğana çeviririz de yardan aşağı atarız 
telaşına düşerler. En acısı nedir biliyor musu-
nuz? Bu ülkenin masum fakir fukara gençlerini zan 
altında bırakıp terörist ilan etmeleri. Göbekten bağlı 
oldukları Amerika İngiltere İsrail ve kendi çocukla-
rına yakıştıramadıkları teröristliği ülkemizin yoksul 
aile çocuklarına yakıştırırlar. Ne demek, seçilmiş bir 
yöneticideki o öfke öyle? Boğaziçi üniversitesi öğ-
rencilerini hedef tahtasına oturtarak öfkesini kusu-
yor. Yönetici mi? Kışkırtıcı provokatör mü? 
“O GENÇLER BU ÜLKENİN ÇOCUKLARI DEĞİL!” 
demekle? Ne demek istedi? Oldu seçilmiş bay dev-
let baba! Bu ülke babayın özel çiftliği ya! herkesin 
kel kafana göre tarak ayarlaması mı gerek? 

“O GENÇLER BAŞI KESİLMESİ 
GEREKEN ZEHİRLİ YILANLARDIR” 
Öfkesi, seçilmiş devlet babaya! Yakıştı mı, yakışıksız 
sözleri? Oldu mu şimdi? Seçilmiş bir devlet adamına 
yakıştı mı, yakışıksızlığı? O gençliğe aydınlık mutlu 
bir gelecek mi bağışladı da? O gençlerden ne hakla, 
hangi hukukla ne istiyor? Bu ülke, bu gibi kinle bes-
lenmiş, öfke saçan liderlerin babasından bu toprak-
larda yaşayan halklara miras kalmadı. Vatan devletin 
vatanı ise, bu topraklarda yaşayan bütün halkların 
vatanıdır. Bu ülkede sadece liderlerin sülalesi ve 
taraftarları yaşamıyor, başka toplumlarda yaşıyor. 
Lider o başka toplumlara saygılı olmak zorundadır. 
Bu ülkede yaşayan bütün halklar bu ülkenin vatan-
daşlarıdır. Yönetenler yönettikleri ülkede halkların 
yaşam haklarına, (Dili dini örf ve geleneği ve giyimi 
kuşamı ile) saygılı olmak zorundadır. Saygılı olursa 
karşılığında saygı görür. Bir lider bir ülkede yönetici 
sıfatında ise? Sıfatına yakıştırdığı yakışmayan gayri 
meşruluğu sıfatına yakıştırmayacaktır.

 Örneğin, her türlü karanlık işlere  

bulaşmış gayri meşru mafya babaları 
dava arkadaşı  olmayacaktır.
 İllaki dava arkadaşım diyorsa bir vatandaş olarak 
“sen mafyasın” deme hakkına sahibim. Yönetici 
ayrıştırıcı bir politikanın topluma yaşatacağı zararın 
bilincinde olacaktır. Liyakata önem verecektir. Önce 
şahsını, çevresini ve taraftarını değil, yönettiği ülke 
halklarının refah seviyesini yükseltecektir. Talepleri-
mizi yerine getirmek zorundadır. Bizlere sevmediği-
miz bir yemeği dayatmak hiç bir yöneticinin haddine 
düşmez. 

Öğrencilere öfke kusan sözde bir 
devlet adamı nefret saçan 
öfkeyi kendine yakıştırıyorsa, o 
devlet adamı demek ki evlat 
sevgisinden mahrum yaşamaktadır. 
Evlat sevgisi nedir bilir mi bilmem. 
Ama o üniversite gençliğine kin 
soslu nefret dili kullanması o
 gençlerin ailelerine yapılan en ağır 
hakarettir. 
Kaldı ki o gençlerin anası değil, babası değil ardı önü 
yönetici sıfatında bir parti lideridir, ülkeyi kaos ba-
taklığına dönüştürmek mevki, makamı ve konumu 
ne olursa olsun, bir liderin görevi değildir. Suçladığı 
o çocukların arasında her çeşit fikire sahip gençlik 
vardır. O çocukların her türden (AKP, CHP, MHP, HDP, 
İYİP) gibi düzen partilerine oy veren aileleri vardır 

Milliliğine toz kondurmayan, öfke 
saçıp barış tutkusundan mahrum 
bu kinle beslenmiş, nefret dolu dili 
kullanan milli devlet babayı vatanın 
neresine koyalım?
 Ters bir röveşata ile, ters bir köşeye yatıralım mı? 
Düşman ülkesinde yaşamıyoruz milli usta! aynı va-
tanın birer vatandaşlarıyız ha... Gençler hak hukuk 
mu arıyor? İşsizim çalışmak istiyorum talebinde mi 
bulundu? Hemen terörist yaftası hazır. (TERRÖRİ-
İST!, VATAN HAİNİ!) bunlar. Öğrenci parasız sağlıklı 
bilimsel eğitim mi istiyor? Yatılı okuyor ise, yemekle-
rin bozukluğundan mı şikayetçi oldu? Yurtların kötü 
yönetiminden ve sağlıklı olmadığından mı rahatsız 
oldu? Hiçte hoş olmayan nahoş davranışlara maruz 
mu kaldı, sert çıkıp karşı tavrınımı koydu? Hemen 
terörist yaftanız hazır. (TERRÖRİİST! VATAN HAİNİ!) 
bunlar. İşçiler hak arayışında mı? Eşit işe eşit ücret 

mi istiyorlar? Yaftanız hazır (TERRÖRİİST! VATAN 
HAİNİ!) bunlar. 

Çiftçi ürettiklerimizin karşılığını alamı-
yoruz diye bas bas bağırarak üretime 
destekmi istedi? Yaftanız hazır. SU-
USS...! ZINDIIKK...! TERRÖRİİST! VA-
TAN HAİNİ! bunlar. İktidar’lar sokakta 
kalmış kimsesiz gençlere sahip çıkma-
sı gerekirken gençleri rezil yaşantısı ile 
sokaklarda başbaşa bırakır, sahip çıkıl-
mayan bu yarınsız gençlik, içinde bu-
lunduğu sefil yaşantısı ile çaresiz kim-
sesizligine isyan edip isyankâr olursa, 
yaftanız hazır bu gençler (TERRÖRİ-
İST! VATAN HAİNİ!) olur tabi. Sadece 
siz lider ve taraftarlarınız vatansever 
anasını satayım öylemi?
 
Ülkeyi yönettiğini sanan yöneticiler aynaya bakıp 
kendi suratlarını görmeyip teröristlikle ve vatan ha-
inliği ile suçladıkları gençliğin suratlarını görmeye 
çalışacaklarına, kendi suratlarını görseler daha ger-
çekçi olur, ve gerçeği görmüş olurlar. Peki seçilmiş 
yöneticilerin millilik anlayışlarını nereye koyalım? 
Kimbilir nerelerde, hangi âlemde hangi kalite marka 
şampanya ile milliliklerini kutluyorlar? Rüya gibi bir 
yaşam ortamında görebilirmiyiz? Yoksullaştırılmış 
geniş halk yığınları kelleyi kasabın bıçağından kur-
tarmadığı sürece, liderlerin seçim meydanlarındaki 
seçim güzellemeleri benim külahıma hitap eder an-
cak. 

Yöneticiler, kavgacı, umarsız, kin güden, illaki ben 
benci, bencil tavırları yüzünden, terör örgütleri ça-
resiz kalmış bu kimsesiz gençlere sahip çıkarsa, ve 
hayalleri yıkılmış bu gençler terör örgütlerinin azılı 
birer militanı olursa tabi ki suçlusu ülkeyi yönettiği-
ni sanan yöneticilerdir. Sahipsiz gençleri suçlamaya 
hiç bir yöneticinin hakkı yoktur. 
Gençliğe ne zaman sahip çıkarlar? İşte o zaman 
terörün kökünü kazırlar. Ülkeyi şöyle zenginleştirdik 
böyle zenginleştirdik palavrası cacığa soğan 
doğrayan palavracıların mesleği olmuş zaten. 
Sarımsağı unutur, soğan doğrarsa o yöneticiden hiç 
bir HAYIR gelmez.
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Kozan’da 18 Mart Çanakkale Deniz 
Zaferinin 106. Yıldönümü törenle kutlandı

Kozan’da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıl dönümü 
hükümet konağı önünde çelenklerin Atatürk anıtına konulması ile 
başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
devam etti.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kozan Şehit 
Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fikret Topçu “18 Mart Çanakka-
le Şehitleri Zaferinin 106. Yıl dönümü ve Şehitleri anma programına 

hoş geldiniz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden 
şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Çanakkale 
savaşları maneviyatın maddiyatı yendiği özelliğiyle de Dünya 
tarihinde büyük etkilere neden olmuş, asırlardır Avrupalılar 
tarafından sömürülen ülkelerin bağımsızlık fitilinin ateşlenmesine 
yardımcı olmuştur. Çanakkale Zaferi Türk Milletinin kaderini 
olumlu yönde değiştirmektedir” dedi.
İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevle Astsubay Çavuş Mertcan 
Bozan’ın konuşmasının ardından Kozan Anadolu Lisesi öğrencile-
rinin günün anlam ve önemini belirten şiir okumasının ardından 
Hükümet Konağı önündeki program sona erdi. Protokol tarafından 
Kozan Şehit Aileleri Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 
ziyaret edildi. Program Kozan Şehitliğinde İlçe Müftülüğünce 
Kuran-ı Kerim okutulup kabirlere çiçekler bırakılmasıyla sona erdi.  

Av. Zihni Çubukçu “Çanakkale Deniz Zaferidir”
ADD Kozan Eski Şube Başkanı Av. Zihni Çubukçu, Çanakkale Deniz Zaferinin 
106. Yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Çubukçu mesajında “İngiliz ve 
Fransızların başını çektiği kuvvetler Birinci Dünya 
savaşı içinde en önemli cephe olan Çanakkale Boğazını geçerek İstanbul’u işgal 
etmeyi amaçlamışlardır. Hatta İngiliz Filo Komutanı Amiral Karden, 2 Mart 
1915 tarihinde Londra’ya çektiği telgrafta “HAVALAR MÜSAİT GİDERSE İKİ 
HAFTA SONRA İSTANBULDA OLACAĞIMIZI ÜMİT EDİYORUM” diyerek 
kendinden çok emin görünüyordu. Fakat Türk Askerinin NUSRET GEMİSİ ile 
boğaza döşediği mayınlar ve karadan isabetli top atışları ile düşman kuvvetle-
ri 5-6 saat içinde gemilerinin önemli bir kısmı kaybettiler, kalan gemileri geri 
çekilir. İşte bu kazandığımız zaferin adı “ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİDİR” 
yıllardan bu yana da Deniz Zaferi olarak kutlanırken, ne yazık ki son yıllarda 
Çanakkale Zaferinin adı 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma günü olarak ifade 
edilmeye ve resmi törenler düzenlenmeye başlandı. Çanakkale geçilmez 
dedirten zaferimizi gölgeleyerek Avrupa Birliği uğruna, İngiltere ve Fransa’yı 
üzmemek için ZAFER VURGUSUNU DEĞİŞTİRİP ŞEHİTLERİ ANMA 
GÜNÜNE Mİ DÖNÜŞTÜRDÜK” dedi. 



1523 MART Salı 2021 SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

SON FİKİR

Köşe Yazarları yazdıkları yazılardan kendileri sorumludur gazetemizin yayın ilkerini bağlamaz.
Sözleşmesi olmayan yazarlara ücret ödenmez.

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

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

  Email: 
yalcinkaraoglu01@hotmail.com
            sonfikir01@gmail.com

Kuruluş:12 /09 /2006
23 MART 2021 / Yıl: 16    Sayı: 756

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yalçın KARA

web:
www.sonfikir.net

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın

AÇICI LASTİK
Ercan AÇICI

EN GELİŞMİŞ CİHAZLARLA KUSURSUZ ÖN DÜZEN AYARI

Lastik alanlara lastik değişimi ve balans ayarı

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

bölge bayii

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

Yüreğir Belediyesi Tiyatro Kursları Başlıyor

Yüreğir Belediyesi Tiyatro Kursları 'Çılgın Serkan' karakterine hayat 
veren Çukurova’nın sevilen yüzü Yunus Emre Tekin ile başlıyor.
Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından çocuk ve 
gençleri sanatsal, kültürel aktivitelere yönlendirmek ve becerilerini 
ortaya çıkarmak amacıyla açılacak olan Tiyatro Kursları için kayıtlar 
başladı.
Üç kademeden oluşan tiyatro kursları, Yaratıcı Drama, Drama ve 
‘Tiyatro Atölyesi’ şeklinde kategorilere ayrıldı. Gruplar, yaş aralıkla-
rına göre 3-6 yaş Yaratıcı Drama, 7-9, 10-13, 13- 16 yaş Drama ve 17 
yaş üzeri ‘Tiyatro Atölyesi’ şeklinde yetenekli çocuk ve gençlerden 

oluşacak. Ayrıca 17 yaş ve üzeri tiyatro eğitimialacaklardan 
oluşturulacak tiyatro ekibiyle il genelinde gösteriler yapılacak.
Kurslar, Yüreğir Belediyesi Fatih Terim Kültürevi, Murat Göğebakan 
Kültürevi, Fatih Sultan Mehmet Kültürevi, Mehmet Akif Ersoy 
Kültürevi ve Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde verilecek. 
Kültüre ve sanata yapılacak yatırımın insana, kente ve geleceğe 
yapıldığını vurgulayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Kocaispir, Yüreğirli çocuk ve gençleri tiyatro kursuna katılmaya 
davet
etti.Tiyatro kursları için kayıtlar başladı. Tiyatroya ilgi duyan genç 
yetenekler 0 (322) 321 61 61 numaralı telefondan veya 444 80 44 
numaralı belediyenin çağrı merkezinden bilgi alabilecekler.



ALİÇO’NUN YERİ

Eşsiz Baraj Manzarası Eşliğinde Yemek Keyfi  

Aile Yerimiz Mevcuttur
Kebap-Saçkavurma ve Pirzola 
çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz

Etlerimiz Günlük 
Taze Kesimdir

Adres: Feke Yolu Üzeri Dağılcak Mevkii 
Eski Arap Ali’nin yeri Kozan / Adana

Erhan ÖZDEMİR  0537 347 60 36          

0533 016 33 87OSMAN ATÇIOĞLU

Kaburga, Pirzola, Saç kavurma, Kuşbaşı, 
3 çeşit salata. 1 Kg 120 TL 


