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YAPSA YAPSA ZEYDAN BAŞKAN YAPAR... 
Son Fikir Gazetesi olarak kampanya başlatıyoruz. 

Parkın güneyinden kanala kadar kamulaştırılmalı. 32 dönümlük alan 
kamulaştırılırsa toplam 40 dönümlük devasa eşsiz bir Kozan Meydanı ortaya çıkacak.

YÜKSEL AİLESİNİN ACI GÜNÜ

7’de

Tavşantepe Mahallesi Muhtarı 
Yusuf Arı’nın acı günü

Tavşantepe Mahallesi 
Muhtarı, okurumuz 
Yusuf Arı, Kozan 

Ortaokulu Müdürü, okurumuz Mehmet Arı ve 
Mevlüt Arı’nın Anneleri Esma Arı geçtiğimiz 
hafta Hakk’ın rahmetine kavuştu.                7’de

Şehit Kubilay Parkı çok güzel oldu

Yapılırsa şehrin dev gibi meydanı ortaya çıkar; Çukurova'nın en 
büyük parkı olur. Zeydan Başkan halkın gönlünde taht kurar 
ve gelecek kuşaklara en büyük çevre mirasını bırakmış oluruz. 
Şehit Kubilay Parkı çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Şimdiye 
kadar ihmal edilmiş alt yapı hizmetleri, içme suyu ve yolların en 
iyi yapılıyor. 
32 dönümlük alan kamulaştırılırsa toplam 40 dönümlük devasa 
eşsiz bir Kozan Meydanı ortaya çıkacak. Geçmiş belediyeler ve 
yönetimler İmara açılmadan önce beceremediler. Lafı bile 
geçmedi. Vizyonları yoktu, sınıfta kaldılar.  Şimdi yapsa yapsa 
anca Sayın Başkanım Zeydan Karalar Yapar: Parkın 
güneyinden kanala kadar kamulaştırılmalı, büyük külfet ama 
gereken yapılmalı. Şimdiye kadar ihmal edilmiş alt yapı 
hizmetleri, içme suyu ve yolların en iyisi yapılıyor.                   3’de

Kozanoğullarının son temsilcisiydi
Yalçın Kara yazdı
Erol Kozanoğlu'nu 
kaybettik. 
Emekçinin kralıydı; 
çook fukara 
doyurdu...
Bir süredir yaşam 
mücadelesi veren ve 
yatağa mahkum olan 
Lokantacı Erol 

Kozanoğlu beynindeki pıhtı atması sonucunda 
bugün Osmaniye'de bir özel hastanede hayatını 
kaybetti. Müthiş açık sözlü, cömert, 
paylaşımcı, Cumhuriyet'e, değerlerine, Atatürk'e 
bağlı, bağımsızlıktan yana, mücadeleci ve iyi bir 
aile babasıydı.                                                 2’de
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KOZANOĞULLARININ SON TEMSİLCİSİYDİ

Yalçın Kara yazdı/
Erol Kozanoğlu'nu geçtiğimiz hafta 
kaybettik...
Emekçinin kralıydı; çook fukara doyurdu...
Bir süredir yaşam mücadelesi veren ve yata-
ğa mahkum olan Lokantacı Erol Kozanoğlu 
beynindeki pıhtı atması sonucunda bugün 
Osmaniye'de bir özel hastanede hayatını 
kaybetti. Müthiş açık sözlü, cömert, payla-
şımcı, Cumhuriyet'e, değerlerine, Atatürk'e 
bağlı, bağımsızlıktan yana, mücadeleci ve iyi 
bir aile babasıydı. Zamanın Belediye yöne-

timine kızarak Kozan'da ilk açlık eylemini 
başlatan, yanlışa yanlış diyebilecek kadar 
cesur karakterli ve duruş sahibi bir ağabe-
yimizdi. Çok vicdanlıydı. Çook fukaranın 
karnını doyurdu. Görgülüydü. IRKI TAM 
OLARAK KOZANOĞLU DEREBEYLİĞİN-
DEN GELİYORDU. Yeri geldiğinde asi idi. 
Bizim ve tüm sevenlerinin gönlünde ve gö-
zünde adamdı. Allah'ım cennetine koysun, 

ona dua ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Erol 
Ağabey bu dünyada misyonunu tamamladı, 
gerçek dünyaya göçtü. İyi insandı.

TAHSİN MENCİK
MENCİK HAS UN DEĞİRMENİ

Güzelliğin, birliğin ve beraberliğin içerisinde olduğu 
Ramazan-ı Şerif'inizin mübarek olmasını diliyorum. 

Edeceğiniz samimi tevbelerle Allah'a geri 
döneceğiniz, Allah'a yaklaşmanızı sağlayan Ramazan 

ayınızı en içten dileklerimle kutluyorum… 

Güzelliğin, birliğin ve beraberliğin içerisinde 
olduğu Ramazan-ı Şerif'inizin mübarek olmasını 

diliyorum. Allah'a yaklaşmanızı sağlayan 
Ramazan ayınızı en içten dileklerimle 

kutluyorum…

Serkan DENİZ
DENİZ RENT A CAR
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YAPSA YAPSA ZEYDAN BAŞKAN YAPAR... 
Son Fikir Gazetesi olarak kampanya başlatıyoruz. 

Parkın güneyinden kanala kadar 32 dönümlük alan kamulaştırılırsa toplam 40 
dönümlük devasa eşsiz bir Kozan Meydanı ortaya çıkacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın
 talimatıyla harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi Park 
ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Şehit Asteğmen Kubilay’ın anısını 
yaşattı.

Şehit Kubilay Parkı çok güzel oldu

Yapılırsa şehrin dev gibi meydanı ortaya çıkar; 
Çukurova'nın en büyük parkı olur. Zeydan Başkan halkın 
gönlünde taht kurar ve gelecek kuşaklara en büyük çevre 
mirasını bırakmış oluruz. Şehit Kubilay Parkı çok güzel 
oldu. Ellerinize sağlık. Şimdiye kadar ihmal edilmiş alt yapı 
hizmetleri, içme suyu ve yolların en iyi yapılıyor. 

Parkın güneyinden kanala kadar 
kamulaştırılmalı

32 dönümlük alan kamulaştırılırsa toplam 40 dönümlük devasa 
eşsiz bir Kozan Meydanı ortaya çıkacak. Geçmiş belediyeler ve 
yönetimler İmara açılmadan önce beceremediler. Lafı bile geç-
medi. Vizyonları yoktu, sınıfta kaldılar.  Şimdi yapsa yapsa anca 
Sayın Başkanım Zeydan Karalar Yapar: Parkın güneyinden 
kanala kadar kamulaştırılmalı, büyük külfet ama gereken ya-
pılmalı. Şimdiye kadar ihmal edilmiş alt yapı hizmetleri, içme 
suyu ve yolların en iyisi yapılıyor.

Henüz fırsat kaçmadı, gazete olarak 
kampanya başlatıyoruz

Konuyla ilgili iktidar partisi milletvekillerinden ve temsil-
cilerinden, STK'lardan Kozan Ticaret Odası ve Borsası'ndan, Kozan 
Belediyesi Başkanı Kazım Özgan'dan ve tüm bürokratlardan ve 
halkımızdan destek bekliyoruz. Çocuklarımızın geleceğiyle ilgili 
kampanyayı başlatıyoruz. Gelin siz de destek verin...
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Başkan Yahya Ocak’tan 
Ramazan-ı Şerif  Mesajı

S.S. Sancaklı Esnaf Kefalet Koope-
ratifi ve Kozan Kunduracılar Odası 
Başkanı Yahya Ocak, Ramazan ayı 
dolayısıyla bir kutlama mesajı yayın-
ladı.
Başkan Ocak mesajında “Müslüman 
âleminin kutsal aylarından 11 Ayın 
Sultanı Ramazan ayına kavuşmuş 
bulunmaktayız. Her insanın ken-
di nefsinden sorumlu olduğu; tok 
insanların bu kutsal ramazan ayında 
fakir, fukaranın dualarını alması, 
onların da yataklarına tok girmesi 
için hali vakti yerinde olan mümin-
lerin fakirlere el uzattığı, karınlarının 
doyurulduğu, bereketin bol olduğu 

Ramazan ayında tutulan oruçlar, insan nefsinin imtihanı olup, tüm 
nefislerin haramdan uzak olması dileğiyle tim İslam Ramazan ayı tüm 
Müslüman âlemine hayırlara, barışa, dirliğe, kardeşliğe vesile olması 
dileğiyle Ramazan-ı Şerifiniz Mübarek Olsun” dedi. 

ESNAFIMIZDAN ŞEHİT 
AİLELERİNE KAHVALTI

Türk Polis Teşkilatının kurulu-
şunun 176. Yıl dönümü nede-
niyle Kozan'da İlknur'un Mut-
fağı işletmecisi İlknur Çavdır 
Diz, şehit polis ailelerine yöne-
lik sabah kahvaltısı programı 
düzenledi.
İlknur Çavdır Diz “Türk Polis 
Teşkilatının 176. Yıl dönümü 
dolayısıyla şehit polis ailelerine 
bir kahvaltı organize edelim 
dedik. İlçe Emniyet Müdürü-
müz Sayın Ferdi Büyükatak’da 
sağ olsun yardımcı oldu. Şehit 
ailelerine haberdar etti. Polisle-
rimize canı gönülden teşekkür 

ediyoruz zaten. Biler onların sa-
yesinde ve rahat ve huzurluyuz. 
Bizimde ufacık bir katkımız ve 
emeğimiz olsun istedik. 
Şehit Polis Memuru Arda 
Can’ın Babası Serdar Can “İlk-
nur Diz’e kahvaltı verdiği için 
teşekkür ediyoruz. Can güven-
liklerini hiçe sayarak bizleri 
koruyan polislerimize teşekkür 
ediyorum” dedi. Şehit Polis 
Memuru Ferdi Özkan’ın Babası 
Muhittin Özkan “İnşallah terö-
rün kökünü kazırlar” dedi. 

Ellerinizi semaya, dualarınızı Allah'a 
etmeniz dileklerimle… Ramazan-ı 

Şerifiniz mübarek olsun.

Faruk YİĞENOĞLU
Ak Parti Kozan Medya Tanıtım Başkanı

Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında

Türk Polis Teşkilatının 176. Yıl dönümü geçtiğimiz 
hafta içi düzenlenen programla kutlandı. Kozan İlçe 
Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl 
dönümü etkinleri kapsamında Kozan Mezarlığı’ndaki 
şehitlik ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim okundu, şehit 
aileleri ziyaret edildi. Şehitlerimiz için Mevlid-i şerif 
okundu. Etkinlik 10 Nisan Cumartesi günü Hükümet 
Konağı önündeki Atatürk büstüne Kozan İlçe Emniyet 
Müdürlüğü tarafından çelenk konulmasıyla sona erdi. 



0513 NİSAN Salı 2021 SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

İç Hastalıkları Uzmanı Emin Özkaya ve Kulak Burun Boğaz 
Uzmanı Beyazıt Yıldırım yeniden Kozan Devlet Hastanesi’nde

Daha önce Kozan Devlet Hastanesi’n-
den ayrılarak özel bir hastanede ça-
lışmaya başlayan idealist, alanlarında 
uzman olan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Emin Özkaya ve Kulak Burun Boğaz 
Uzmanı Dr. Beyazıt tekrar Kozan Devlet 
Hastanesi’nde göreve başladılar. Üro-
loji Uzmanı Mehmet Eflatun Deniz’in 
de Kozan Devlet Hastanesi’nde göreve 
başladığı öğrenildi. 

 Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi 
Operatör Dr. Ahmet Çağlar Bozkurt 
Sırelif ’e yaptığı açıklamada şunları 
söylemişti. “Göreve geldiğimizden bu 
yana, son beş ay içinde, bir fizik teda-
vi uzmanı, bir enfeksiyon hastalıkları 
uzmanı, bir üroloji uzmanı, iki çocuk 
hastalıkları uzmanı, bir aile hekimi 
uzmanı, dört pratisyen hekim, iki diş 
hekimi göreve başladı. Ayrıca yapılan 
atama ile bir dahiliye uzmanı, bir pato-
loji uzmanı ve bir kulak burun boğaz 
uzmanı da önümüzdeki günlerde göreve 
başlayacaklar. Şu an sadece göğüs hasta-
lıkları uzmanı dışarıdan geliyor. En kısa 
zamanda bünyemize göğüs hastalıkları 
uzmanı da kazandıracağız. Doktorları-
mız hastanemize ve Kozan’ımıza hayırlı 
uğurlu olsun"dedi. 

Ramazan ayının bereketi hanenize, hoşgörüsü 
gönüllerinize, sabrı ruhunuza dolsun, Ramazan-ı 

Şerifleriniz mübarek olsun…

Mehmet Ali ALTIPARMAK

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin 
Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan 
Ayı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. 

Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan…

HARUN DEĞİRMENCİ
DEĞİRMENCİ SİGORTACILIK VE 

ARACILIK HİZMETLERİ



06 13 NİSAN Salı 2021SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Kozan’da, 280 gr. Ramazan Pidesi 3 TL
Kozan Fırıncılar Odası Başkanı Muhammet 
Yorulmaz yaptığı açıklamada 280 gr. Rama-
zan pidesinin 3 TL’den satılacağını açıkladı.
Başkan Yorulmaz “Bildiğiniz üzere önümüz-
de hafta Ramazan ayını idrak edeceğiz hep 
birlikte… 
Tabii Ramazan denildiğinde “Ramazan Pide-
si” olmazsa olmazlarımızdan, bizler için..
İnşallah, Ramazanın uhrevi havasını, fırın-
larımızdan alınan “sıcacık pidelerimizle” 
bütünleştirecek,  “birlik ve beraberliğimizi 
de” doyasıya yaşayacağız…
Bu yıl Ramazan Pidesi, Federasyonumuzun 

da işaret ettiği gibi, kilogram bazında 11-12 TL.’yi geçmeyecek şekilde düzenlen-
miş ve “girdi maliyetlerimiz de en alt seviyede tutularak, Kozan’da, 280 gr. PİDE 
3.00 TL. olarak belirlenmiştir.
Önceliğimiz salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen Pidelerimizin en hijyenik 
şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması olacak ve işletmelerimizde “Maske, Sosyal 
Mesafe ve Temizlik” konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir.
Bu vesile ile yaklaşan Ramazan ayının milletimiz, ülkemiz ve İslam âlemi için 
hayırlara vesile olmasını diler, saygılar sunarım” dedi. 

Kozan Ziraat Odası Başkanı Şahbazoğlu’ndan Ramazan-ı Şerif Mesajı
Kozan Ziraat Odası 
Başkanı Mehmet 
Şahbazoğlu, Rama-
zan ayı dolayısıyla 
bir mesaj yayımladı. 
Başkan Şahbazoğlu 
mesajında “Rahmet, 
bereket, af, mağfi-
ret, yardımlaşma ve 
paylaşma ayı, on bir 
ayın sultanı Rama-
zan ayına kavuşma-
nın huzurunu ve 
mutluluğunu yaşı-
yoruz.Sabır ayı olan 

Ramazan insanda şükran hisleri uyandıran, yoksulların, çaresizlerin 
halinden anlama duygusu, şuuru veren, insanı yüksek ve yüce değer-
lere ulaştırarak erdemli hale getiren bir aydır.
Ramazan oruç ayıdır. Bu ayda kuracağımız iftar sofralarımızı yetim, 
öksüz, fakir ve yoksullarla paylaşırız. Çünkü Ramazan yardımlaşma, 
paylaşma, kaynaşma ve gerçekten kardeş olma ayıdır. Ramazan ayı 
Kur’an ayıdır. Bu ayda inzal olunan Yüce Kitabı daha çok okumalı, 
onu anlamaya çalışmalı ve yaşamanın gayreti içerisinde olmalıyız.
Yoksul ve yoksun kardeşlerimizin yaralarını sarmak; zengin fakir, 
genç yaşlı demeden aynı sofraya oturmak, milletimizin birliği ve 
dirliğini daha da anlamlı hale getirip daha da güçlendirecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle; başta üyelerimiz olmak üzere ülkemizin 
ve tüm İslam dünyasının Ramazan-ı Şerif ’ini en içten dileklerimle 
tebrik ediyor, tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile 
olmasını temenni ediyorum” dedi. 

On bir ayın sultanı kapıda. Bu ay bütün gönüller 
ibadetten yana, bütün yürekler aynı çatı altında. 
Muhammet (s.a.v) bu ay sizin kapınızda. Güzel 

gönlünüzden geçen her hayırlı işin avuç içlerinize 
dolmasını diler mübarek Ramazan ayınızı kutlarım.

Manav Paşa Ali KARA

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla'ya 
yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara 

vesile olmasını dilerim. Hoş geldin 
Ya Şehr-i Ramazan…

Ahmet EREN
Ak Parti Adana İl Yönetim 
Kurulu Üyesi & Müteahhit



0713 NİSAN Salı 2021 SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

GARANTİ-İŞ
KUYUMCU TAMİR EVİ

HER NEVİ ALTIN-GÜMÜŞ-GÖZLÜK TAMİRATI YAPILIR
HEDİYELİK EŞYA BULUNUR

Nuri BİNZET
TLF:0505 491 87 34

Adres: Hacıuşağı Mah. 
Irmak Caddesi

 (Denizbank Karşısı) 
No: 37/ A

 Kozan/ ADANA

 ZAYİİ

Kozan Nüfus Müdürlüğü’nden almış 

olduğum Nüfus Cüzdanımı ve B sınıfı 

ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

CANER KAYMAZ

Ellerinizi semaya, dualarınızı Allah'a etmeniz 
dileklerimle… Ramazan-ı Şerifiniz 

mübarek olsun.

Ramazan ayının bereketi hanenize, hoşgörüsü 
gönüllerinize, sabrı ruhunuza dolsun, Ramazan-ı 

Şerifleriniz hayırlı olsun…

Mehmet YAĞAN 
YAĞANLAR UN Av. Mustafa ÇİFTÇİ

YÜKSEL AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Kadirlide ve Kozan’da istihdama katkı sağlayan Yüksel Ticaretin Sahibi, Oku-
rumuz Alican Yüksel ve Kadirli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmethan 
Yüksel’in Babaları Ahmet Yüksel 08 Nisan Perşembe günü Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Merhum Yüksel, sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan cenaze 
namazının ardından Kadirli, Yalnız Dut Mezarlığında toprağa verildi. 
Yüksel Ailesini bu acılı günlerinde aile yakınları, dostları, arkadaşları ve sevenle-
ri yalnız bırakmadılar. Merhuma Allah’tan rahmet, Kederli ailesine ve sevenleri-
ne başsağlığı dileriz

Tavşantepe Mahallesi Muhtarı 
Yusuf Arı’nın acı günü

Tavşantepe 
Mahallesi 
Muhtarı, 
okurumuz 
Yusuf Arı, 
Kozan 
Ortaokulu 
Müdürü, 
okurumuz 
Mehmet Arı 

ve Mevlüt Arı’nın Anneleri 
Esma Arı geçtiğimiz hafta 
Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Merhume Arı, sosyal mesafe 
kurallarına uyularak kılınan 
cenaze namazının ardından 
Kozan Mezarlığı’na defnedildi. 
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MDZ Market Hizmete girdi

İşletmeciliğini Düzgün Tantuninin Sahibi Mah-
mut Düzgün ve Abdurrahim Düzgün’ün yaptığı 
MDZ Market, Güneri Mahallesi Nergiz Sokak, 
Organize Sanayi yolu No: 50/ A adresinde dua-
larla hizmete girdi. 
Kaymakam Gürçam “Genç işletmeci kardeş-
lerimize işyerlerinin hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum. Allah utandırmasın” dedi. Konuşma-
nın ardından açılış kurdelesi Kaymakam Şafak 
Gürçam, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Sü-
leyman Şenoğul ve MDZ Market ortaklarından 
Mahmut Düzgün tarafından kesildi. Kurdele 
kesiminin ardından market protokol ve      da-

vetliler tarafından gezildi. 
Kaliteli, bol çeşit ve ekonomik fiyatlarla Kozan 
halkına hizmet vereceklerini dile getiren Market 
İşletmecileri Mahmut Düzgün ve Abdurrahim 
Düzgün, Kozan halkının güvenine layık olacak-
larını söylediler. 

MDZ Market İşletmecileri
         Mahmut Düzgün & 
      Abdurrahim Düzgün

TEŞEKKÜR
İşletmeciliğini yaptığımız MDZ adlı marketimizin açılışına katılarak 

bizleri onure eden başta Sayın Kaymakamımız Sayın Şafak 
Gürçam’a, Kozan Belediye Başkanı Yardımcıları Sayın Süleyman 

Şenoğlu’na, Arif Dağlı ve Adem Saygıcak’a, İlçe Jandarma 
Komutanı Sayın Nuh Anacık’a, İlçe Emniyet Müdürü Sayın Ferdi 

Büyükatak’a, İlçe Tarım Müdürü Sayın Ömer Erdoğan’a, İlçe 
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sayuın Kürşat Gültekin’e, Ak 

Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Av. Sayın Abdullah Avcı’ya, 
Ak Parti Kozan Belediye Meclis Üyesi ve KOSB Müdürü Sayın Fatih 
Aydın’a, Sebzeciler Odası Başkanı Sayın Süleyman Delibaş’a, BP 
Partisi Kozan İlçe Başkanı Sayın Gürdal Topal’a, Ak Parti Gençlik 
Kolları Başkanı Sayın Enes Erkek’e, Başkan İnşaatın Sahibi Sayın 

Ali Gültekin’e, İş Kadını Sayın Alev Ataş’a, Kekilli 
Market Sahibi Sayın Erdem Kekilli’ye, Kelebek Gurme 

Peynir Dünyası Sahibi Sayın Mehmet Gelebek’e, açılışımıza 
katılamayarak çelenk gönderen, iletişim araçlarıyla hayır
 olsun dileklerinde bulunan, ismini sayamadığımız çok 

değerli davetlilerimize çok teşekkür ederiz.
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Şahin Sucukları 
Bölge Bayii
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Başhekim beyin açıklaması önemli ve düşündürücü...
İĞNECİ/
Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ahmet 
Çağlar Bozkurt’un, Sırelif Gazetesi’ne yaptığı     
 açıklamada:Küskün doktor arkadaşlarımızın yeniden 
gelmesi için çabalıyoruz yönündeki beyanatı önemli, 
sevindirici ve de düşündürü idi.
Sevindiriciydi çünkü, Beyazıt Yıldırım gibi bir Kulak 
Burun Boğaz Uzmanı hem de Emin 
Özkaya gibi kendilerini kabul ettirmiş başarılı 
hekimlerimizin hastaneye dönmesi toplum 
açısından faydalıdır. Tebrik ediyoruz. 
Düşündürücüydü demek ki geçmişte küskünler oluştu-
rulmuş. Biz de defalarca yazmış ve eleştirmiştik. 
Geçmiş yönetim hataları ve fevri negatifdavranışlar 
yüzünden Sağlık sistemine, hastaneye ve de dolayısıyla 
topluma zarar verildiğini iyice anlamış bulunuyoruz.   
Geçmiş hataların tekrarlanmamasını diliyoruz. 
Başhekim beyi gayretli görüyoruz. Umarım her şey 
üzelir. Eksikler giderilir. Tüm sağlık ekiplerine buradan 
sevgi ve saygılaırmızı iletiyoruz.

Abidin KAYMAK

Av. Yusuf BİLGİLİ
Ak Parti Kozan İlçe Başkanı

Güzelliğin, birliğin ve beraberliğin içerisinde 
olduğu Ramazan-ı Şerif'inizin mübarek 

olmasını diliyorum. Allah'a yaklaşmanızı 
sağlayan Ramazan ayınızı en içten 

dileklerimle kutluyorum…

Ramazan ayının bereketi hanenize, 
hoşgörüsü gönüllerinize, sabrı ruhunuza 

dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz
 mübarek olsun…

Fatih Aydın
Ak Parti Belediye Meclis Üyesi & KOSB Müdürü
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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.

Ellerin semaya, dillerin duaya 
gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu 

mübarek Ramazan Ayı’nın 
hayırlara vesile olmasını dilerim. 
Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan…
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Karanlık dehlizlerden, sokaklara gönderilen,
Aklı bağlı, fikri esir tipler okullarımızı hedef aldı.
Tekirdağ ili Marmaraereğlisi İlçesinde,
Önce bir İlkokuldaki Atatürk büstüne saldırır.
Bahçede bulunan Atatürk büstüne çekiçle zarar 
verir.
Okul duvarına;
“Allah put yapmayı yasakladı. Müslüman put 
yapmaz”,
Büstün üzerine;
“Atatürkçülük putperestliktir” yazar.
Sonra bir Ortaokulun bahçesinde bulunan Ata-
türk büstünün üzerine de yazılar yazar.
Bunlarla yetinmez,
Bir Lise bahçesindeki Atatürk büstüne kova ge-
çirir.
Büstün üzerine “Firavun, put” yazar.
Bu saldırılar ilk kez de olmaz.
•••
1500’lü yıllara kadar dünyanın değişik yerlerin-
deki ülkelerde yaşam standartları bir birine ben-
zer.
1500’lü yıllarda başlayan bilimsel devrimi,
1800’lü yıllarda başlayan endüstriyel devrimi 
gerçekleştiren toplumların yaşam standartları 
değişti.
Bilimsel ve endüstriyel devrimin mantığını kav-
rayan toplumlar sürekli gelişti.
Anlayamayan toplumlar geri kaldı.
Bu iki farklı sosyal olgu, toplumlarda derin fark-
lılıklara neden oldu.
•••  
‘’1600’lü yıllarda Osmanlı medreselerinde, fen 
ve matematik öğretiminin meşru olup olmadığı 
tartışılıyordu,                 
1600’lü yıllarda ,Avrupa’da Harvey kan dolaşı-
mını,
Toriçelli cıvalı barometreyi buldu.
•••
1600’lü yıllara gelmeden Takiyüddin’in yaptığı 
ve Avrupa’da benzeri olmayan gözlemevi,
Kadızadelerin “Uğursuzluk getirir, yıkılmalıdır.” 
şeklindeki kışkırtmalarıyla yıkıldı.
1600’lü yıllarda Alman Kepler güneş sistemi ya-
salarını keşfetmişti.
•••
1600’lü yıllarda Osmanlıda, Hızır peygamberin 
sağ olup olmadığı tartışılıyordu.
1600’lü yıllarda Avrupa’da Gueriche ilk jenera-
törü,
Thomas Savery de ilk buharlı makineyi yaptı.
•••
1600’lü yıllarda Osmanlıda, hazreti peygambere 
saygı olsun diye ‘’Sallallahu aleyhi vesellem’’

Demenin gerekli olup olmadığını tartışılıyordu.
1600’lü yıllarda Avrupa’da Pascal, ilk hesap ma-
kinesini,
Newton, yerçekimi yasasını buldu.
•••
1700’lü yıllarda Osmanlıda, Hz. peygamberin 
anne ve babasının mümin kabul edilip edilmeye-
ceği tartışılıyordu.
1700’lü yıllarda Avrupa’da Newton, ”Optik” adlı 
kitabını yayımladı.
Volta, ilk elektrik bataryasını yaptı.
•••
1700’lü yıllarda Osmanlıda firavunun imanla 
ölüp ölmediği tartışılıyordu.
1700’lü yıllarda Avrupa’da J.Watt, uzun süreli 
çalışan buharlı makineyi yaptı,
Montgolfier kardeşler ilk uçan balon yolculuğu-
nu gerçekleştirdiler.
•••
Osmanlı bu yüzyıllarda Muhyiddin Arabî’nin 
Şeyh-i Ekber (Büyük Şeyh) kabul edilip edilme-
yeceğini tartışırken,
 Avrupa’da Trevithick, ray üzerinde giden ilk tre-
ni (1804) yaptı.
•••
Bu yüzyıllarda Osmanlı kahve ve tütünün haram 
olup olmadığını tartışırken,
Avrupalı stetoskobu ( Kalp ve akciğer dinleme 
cihazı,1816) bulmuş,
Ampere, elektrik akımını ölçen ampermetreyi 
yapmış,
Faraday, elektromanyetik kuramları geliştirmişti.
•••
Bu yüzyıllarda Osmanlı ezanı güzel sesle oku-
manın gerekli olup olmadığını tartışırken,
Avrupalı Londra’da ilk yer altı trenini (metro) 
(1863) yapmış,
Plante, kurşunlu akümülatörü(1859) , 
Graves Otis ise asansörü bulmuştu. 
•••
Bu yüzyıllarda Osmanlı medresesi Yezit’e lanet 
etmenin gerekip gerekmediğini tartışırken,
Batı’da Cooke ve Wheatstone ilk elektrikli telg-
rafı buldu.
•••
Kanuni’den sonra yozlaşmaya başlayan Osmanlı 
medresesi türbelerin ziyaret edilip edilmeyeceği-
ni tartışırken,
Batı’da Lavoisier (1781) kimyaya nicel yöntem-
leri yerleştiriyor, kütlenin korunumu yasasını bu-
luyordu.
•••
Bu tarihlerde Osmanlı medresesi, kandillerde 
toplu olarak namaz kılınıp kılınamayacağını tar-

tışırken,
Batı’da Avogadro Birleşen Hacim Oranları Ya-
sası’nı buluyor (1811) ve kimyada yeni bir çığır 
açıyordu.
•••
Yozlaşan ve gittikçe geriye giden medrese “Se-
lamlaşırken eğilmeli mi?” gibi (!) çok önemli bir 
soruya yanıt ararken,
Batı’da J.J.Thomson atomun yapısındaki elekt-
ronları keşfediyordu.’’
•••
Avrupa bilimsel düşünmeyi topluma yaymaya 
çalışır.
Osmanlı, bilimi öğretmek için değil unutturmak 
için çabalar.
Büyük bir siyasi ve askeri güçtür.
Ama eğitimin mantığını kavrayamaz.
Bilimsel ve endüstriyel devrime ayak uydura-
maz.
Eğitimin mantığını kavrayan akıldan icatlar,
Kavrayamayan akıldan çölleşme çıkar.
•••
Okul duvarlarına Atatürk büstlerine put, putpe-
rest gibi yazılar yazanlar,biliniz ki,
Atatürk;
Devrimci, gerçekçi, mücadeleci ve akılcıdır.
Batıdaki gelişmeleri görür.
Ülkenin bilimden uzak halini,
Dil bozulursa, düşüncenin de bozulduğunu bilir.
Kurtuluş savaşı sırasında bile eğitimi ihmal et-
mez.
Karanlığa inat, aydınlık Türkiye der.
Derde deva, yaraya merhem olacak,
Çağdaş eğitime önem verir.
Bugün ülke bir yerlere gelebilmişse, en büyük 
pay onundur.
•••
Kemalizm’e putperestlik diyor.
Gidiyor soytarının sidikli eteğini öpüyor,
Sümüklü peçetesini yalıyor.
Kaba güce karşı koyabilirsiniz de kaba mantığa 
karşı koymak kolay olmaz.
Kaba mantık, zekayı bel altı vurmaktır.
Atatürkçülük, umudun yorulduğu yerde, insanlı-
ğa yaşam direnci katan bilim ve kültür demek,
Hiçbir Atatürkçü ona tapmaz.
Doğaüstü güçleri olduğuna inanmaz.
Kendisine bir ülke bıraktığı için;
Sever, saygı duyar, yad eder, yaptıklarını 
unutmaz.
Cehaletin yüksek olduğu yerde demokrasi ne işe 
yarar?
Zaman, bilim ve teknolojiyi yok sayma yanılgı-
sını hoş görmez.

PUT
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Altıntaş Meyve ve Sebze İşleme ve 
Çeşitlenmesi Kooperatifi çalışmalarını tamamladı

Altıntaş Kooperatifi Başkanı Emine Altıntaş ve Yönetim Ekibi 
Ömer Faruk Kaymaz , Salih Altıntaş , Aydın Çalışkan ,Cengiz 
Hoşca, Burak Ateş ve Güler Çalışkan; Ticaret Bakanlığı onayı ile 
kurulan Kooperatifin resmi prosedürlerini tamamlayıp çalışma-
ları için start verdiler.
 Kooperatif Başkanı Emine Altıntaş yaptığı açıklamada “Logo, 
web sitesi, internetten satış gibi faaliyetlerinden sonra, ISO 
22000 belgelerini alan, Marka Tescil Patent başvurularını 
tamamlayan, binlerce ambalaj, etiket, kavanoz tedariklerini 
tamamladık., Reklam çalışmalarını sürdüren, tesisimiz için yer 
konusunda kararımızı netleştirerek için resmi görüşmelere baş-
ladık. Genellikle il dışı satışları ve yurt dışı satışları hedefliyoruz. 
Şuana kadar herhangi bir devlet desteği almadan, sadece şahsi 
sermayelerimiz ile yolan çıkan Kooperatifimizin hedefi; işsizlere 
iş kapısı olmak ve bölgemizdeki bütün ürünleri dünya mutfağı-
na katmaktır..Allahın izni ile Yolumuz açık, hedefimiz büyük, 
şansımız bol olacak.... Niyeti HAYIR olanın Akıbeti de HAYIR 
olacak” şeklinde konuştu.

HEM’DEN Polis Haftasına Özel Gösteri

Müdürlüğünü İsmail Bünyamin Akbu-
lut’un yaptığı Halk Eğitim Merkezi, Polis 
Teşkilatının kuruluşunun 176. Kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğ-
lu Parkında 07 Nisan Perşembe günü 
özel halk oyunları gösterisi yaptı.
HEM Müdürü İsmail Bünyamin Ak-
bulut “Devletimizin bekası, halkımızın 
huzur ve güvenliği için, gece gündüz 
demeden, her türlü koşulda görevini 
ifa eden, gerektiğinde canları ortaya 
koymaktan çekinmeyen emniyet teşki-
latımızın Polis Haftasını Halk Oyunları 
Ekibimizin gösterileri ile kutladık. Bu 
vesile ile şehit polislerimizi ve tüm şehit-
lerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi ve 
görevini ifa eden emniyet çalışanlarımı-
za sağlık, sıhhat ve kolaylıklar diliyoruz. 
Salgın nedeni ile herhangi bir şekilde 

duyuru ya da davetiye yapamadığımız-
dan sınırlı sayıda katılımcı ile kutlama 
yaptık. Bundan dolayı halkımızdan 
anlayış bekliyoruz” dedi.
Sürpriz gösterinden dolayı HEM Mü-
dürlüğüne teşekkür eden Kozan İlçe 
Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak 
“Türk Polis Teşkilatı mensubu olmaktan 
çok gurulu ve mutluyum. Bu sürpriz 
gösterinden dolayı Kozan Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut ve 
ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
Gösteri sonundan HEM Müdürlüğü 
tarafından İlçe Emniyet Müdürü Ferdi 
Büyükatak’a çiçek takdim edildi.  Emni-
yet Müdürü Büyükatak çiçeği geri vere-
rek HEM personellerine teşekkür etti. 

Ramazan ayının bereketi hanenize, 
hoşgörüsü gönüllerinize, sabrı ruhunuza 
dolsun, Ramazan-ı Şeriflerinizi en içten 

dileklerimizle kutlarız.

DR. MERYEM GÜLPERİ SUCAK
DİŞHEKİMİ DURMUŞ SUCAK
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ASKİ Adana’nın asırlık sorunlarını çözüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), yağışlı ha-
valarda meydana gelen su taşkınlarına son vermek amacıyla kent genelinde 
asırlık altyapı sorunlarını çözmeye devam ediyor.
Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi ve Levent Mahallesi’nde uzun yıllardır süre-
gelen vatandaşı mağdur eden yağmur suları nedeniyle oluşan sel ve su baskını 
sorununu, ASKİ yaptığı kapsamlı çalışmalar ile ortadan kaldırıyor.

KARALAR, “VATANDAŞ MUTLU OLUNCA BİZ DE MUTLUYUZ”

Çalışmaları yerinde inceleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar, “Levent’te, 19 Mayıs’ta bu iki mahallemizde en ufak bir yağmur yağ-
dığında bile adeta sel oluşuyor, evleri su basıyordu. Şimdi yaklaşık 1 kilometre 
yağmur suyu hattı döşüyoruz. Zahmetli bir iş fakat sonuna geldik, yaklaşık 
60-70 metre sonra bitireceğiz. Bundan sonra yağmur yağdığı zaman bu ma-
hallemizi su basmayacak evlere su girmeyecek ve hiçbir vatandaşımız yağ-
murdan dolayı zarar görmeyecek. Çalışmalarımızdan halkımız mutlu olunca 
biz daha fazla mutlu oluyoruz” dedi.

YAĞMUR SUYU VE ATIK SU HATLARI AYRILIYOR

Levent Mahallesi’nde yapılan 
çalışmalar kapsamında ASKİ 
ekipleri, 1 km uzunluğunda 
600 ve 800 mm çaplarındabe-
tonarme borular döşeyerek, 
yağmur suyu ızgara çalışması 
gerçekleştirdi. Yağmur suyu ve 
kanalizasyon hatlarının birbi-
rinden ayrılması yöntemiyle 
gerçekleşen çalışma, kötü 
kokuyu da ortadan kaldıracağı 
için insan ve çevre sağlığı açı-
sından da büyük önem taşıyor.

Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla bu bölgede yaşayan vatandaşların 
atık su problemi ortadan kaldırılmış ve geçmiş yıllarda yaşanan sel ve su bas-
kınlarının önüne geçilmiş olunacak.

FUAT KÖK YILDIRIM
NAZLIM PASTANESİ VE 

NAZLIM UNLU MAMÜLLERİ

ALİ TÜFEKLİ
SERPA SERAMİK
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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
13 NİSAN 2021 / Yıl: 15    Sayı: 759

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

BAŞKAN KOCAİSPİR’İN RAMAZAN-I ŞERİF MESAJI
Yüreğir Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Kocaispir, Ramazan 
ayı
dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı. Ramazan-ı 
Şerif ’in tüm dünyaya
hoşgörü, huzur ve 
bereket getirmesini 
dileyen Başkan Koca-
ispir
mesajında şu ifadelere 
yer verdi;
“Kıymetli Hemşehri-

lerim, bereketin simgesi, rahmet ve mağfiret ayı
olan, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ’e kavuşmanın sevinci
içerisindeyiz.
Ramazan ayı; kardeşlik, iyilik ve yardımlaşma duygularının
yoğunlaştığı, manevi iklimiyle huzur bulduğumuz mübarek bir aydır.
Koronavirüs salgını nedeniyle buruk bir şekilde karşıladığımız Ramazan
ayının bu salgından kurtulmamıza vesile olmasını diliyorum.
Biz her türlü zorluğun üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde
geldik. Ümit ediyorum ki tedbirlere sıkıca uyarak Cenabı Allah’ın da
yardımıyla bu salgını da atlatacak ve önümüzdeki yıl Ramazan ayının
tüm güzelliklerini noksansız yaşayacağımız günlere kavuşacağız.
Bu vesileyle Ramazan ayının sağlık ve hayırlar getirmesini yüce
rabbimden niyaz ediyor, tüm hemşerilerimizin Ramazan-ı Şerif ’ini
tebrik ediyorum.”

Ellerinizi semaya, dualarınızı Allah'a 
etmeniz dileklerimle… Ramazan-ı Şerifiniz 

mübarek olsun.

YÜKSEL TİCARET

Alican YÜKSEL



ADEM KAMALI

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, 
dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu 

ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı 
bu mübarek Ramazan ayının sizlere 

güzellikler getirmesini diler,  Ramazan-ı 
Şerifinizi en içten dileklerimle kutlarım.


