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‘ ‘Size miras olarak
meşruiyeti ve

ondan doğan mutluluğu
bırakıyorum‘ ‘
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CHP’li Başkan Karalar’dan Büyükşehir çalışanlarına 
yeni yıl öncesi çifte müjde: En düşük maaş 3 bin 100 TL

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TV 
A ve Koza TV ortak canlı yayınında gazetecilerin soru-
larını yanıtlarken, belediye çalışanlarına iki müjde verdi. 
Adana Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük ücretin 3 bin 
100 lira olacağını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, “Ül-
kemizde asgari ücret 3 bin 100 liranın altında açıklansa 
dahi, Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki en düşük işçi 
maaşı 3 bin 100 lira olacaktır” dedi.

İKRAMİYE, MESAİ, YOLLUK, BAYRAM PARA-
SI GİBİ ALACAKLARIN TAMAMI ÖDENECEK

Programda belediye çalışanlarına ikinci bir müjde daha 
veren Başkan Zeydan Karalar, “Çalışanlarımızın geçmiş-
ten kalan bazı alacaklarının ödenmesiyle ilgili uzun sü-
redir yürüttüğümüz bir çalışmamız vardı. Arkadaşları-
mızın zaten 2017-2018’den kalan alacaklarını ödemiştik. 
2019 başından 2020’ye kadarki ikramiye, mesai, yolluk, 
yolluk, bayram parası alacaklarının tamamını ödeyece-
ğiz. Kardeşlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.    7’de

KOZAN’DA YAŞAYAN EPİLEPSİ HASTASI AİLENİN DRAMI

Yüce devletimizin hazineden geçinen bürokratları ilgilenmediler. 
Sağlık sistemimiz bu evde yataktan kalkamayan Epilepsi hastası 
yoksul Durdu Aktürk adlı kadına evde bakım aylığı için gerekli 
raporu vermediler! Mübarekler kıstıkça kısıyorlar…

Ağlıboğaz Mahallesinde iki odalı bir gecekonduda yaşam mücadelesi veren 
Aslen Feke’nin Kırıkuşağı Mahallesi’nden olan Abdullah Aktürk, eşi ve bir kızı 
epilepsi hastası. Hastalığı nedeniyle çalışamayan Abdullah Bey'in engel durumu 
yüzde yirmi. Devletten aldığı 500 TL’si de kesilmiş. Şimdi sadece yatalak eşinin 
aldığı 500 lira ile yaşamaya çalışıyor.
Abdullah Aktürk “2015 yılından bu yana epilepsi hastasıyım ve çalışamıyorum. 
Doktora gittim. Raporumu düşük verdi. Çalışamadığım için borçlarım arttı. 
Hasta olmadan önce kaba inşaatta çalışıyordum. Çalışırken sallantı gibi bir 
şeyler oluyor ve aniden düşüp bayılıyorum. Hastaneye kaldırıyorlar. Hastanede 
iğne yapıp serum veriyorlar ve gönderiyorlar. Daima ilaç kullanıyorum. Eşim 
de kızımda epilepsi hastası. Önceleri devletten 500 TL alıyordum. Doktor 
raporu düşük verince maaşım kesildi” dedi.                                                6’da
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2020 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 
2021 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla 

mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, 
gerçek dostluklar hep sezinle olsun. 

Yeni Yılınız Kutlu Olsun

Hilmi BAYSAL
Yusuf Baysal Şirketler Grubu 

Yönetim Kurulu Başkanı

2021 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç 
getirmesi dilekleriyle. Kozanlı hemşerilerimin yeni yılını 
kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni 

ederim. Yeni yılınız kutlu olsun.

Arif DAĞLI
Kozan Belediye Başkan Yardımcısı

Başkan Özgan’dan 2021 Mesajı
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, yeni yıl dolayısıyla 
bir mesaj yayımladı. 2021 yılının tüm insanlığa, ülkemize ve 
Kozan’ımıza barış, huzur ve refah getirmesini dileyen Baş-
kan Özgan, “Kozan'ımız için, yeni yılda da hizmetlerimiz 
elimizden geldiği kadarı ile devam edecek” dedi.
Başkan Özgan, Marka şehir olma yolunda ilerleyen Kozan’ı-
mızın 2020 yılında Pandemi nedeniyle ekonomik şartların 
elverdiği kadarı ile vatandaşlarımızın yanında olmaya özen 
gösterdik.
2021 yılında’da Kozan’ımız büyümeye ve güzelleşmeye 
devam edeceğini vurgulayan Başkan Kazım Özgan şunları 
kaydetti: “Kozan'ımız, sadece klasik belediyecilik hizmetle-
riyle değil Turizm başta olmak üzere ilçenin tanıtımı ko-
nusunda projelerin gerçekleştirileceğini ve örnek ilçe olma 
yolunda ilerleyecek."
Türkiye'nin yeni yılda da mazlumların ve mağdurların 
yanında yer alacağını vurgulayan Başkan Kazım Özgan, "Bu 
duygu ve düşüncelerle 2021 yılının Kozan'ımıza, ülkemize, 
dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mut-
luluk getirmesini diliyorum" dedi.
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İ ş i t m e  C i h a z ı  a l a b i l e c e ğ i n i z  g ü v e n i l i r  a d r e s :  ASEL İşitme cihazları

İşitme sağlığı ile ilgili 
müşteri memnuniyeti 
odaklı hizmet anlayışı 
ile alanında en güvenilir 
merkez olmayı hedefle-
yen Asel İşitme Cihazları, 
Karacaoğlan Mahallesi 
Zübeyde Hanım Caddesi 
No: 10/ B (Hastane Kav-
şağı civarında) hizmete 
girdi.
Eğitimli, idealist, genç 
girişimci Asel İşitme 
Cihazları Sahibi Odyo-
metrist Murat Yıldırım 
satış sonrası teknik servis 
hizmeti de sunuyor. 
İşitme cihazı kullanan 
vatandaşlar içinde bü-
yük kolaylık sağlayan bu 

merkezde işitme testleri, işitme cihaz uygulamaları, cihaz tamiri ve 
kulak kalıplarını da kendi bünyesinde yapıyor.
İşitme engelli vatandaşların hayatlarını duyarak yaşamlarına katkı 
sağlayan Asel İşitme Merkezi’nde bütün işitme cihazlarının tamiri, 
ayar ve bakımı, işitme cihazı pillerini bulabilirsiniz. Ayrıca cihaz ta-
miri ve kulak kalıpları için halkımız günlerce beklemeden aynı gün 
içerisinde cihazlarındaki işlemlerini yaptırabilirler. 
Her yaşa uygun kulak arkası ve kulak içi işitme cihazı modellerini, 
şarj edilebilir, telefona, televizyona bağlanabilir ve su geçirmeyen 
işitme cihazları Asel İşitme Cihazları Merkezi’nde.
 İşitme cihazlarında Eğitim -Bir-Sen, Memur-Sen ve Sağlık-Sen üye-
lerine % 20 indirim yapılmaktadır. 
5 marka ve 40 çeşit işitme cihazı modeli ile vatandaşlara hizmet 
veren Asel İşitme cihazları alanında verdiği güvenilir hizmetle ön 
plana çıkıyor. 
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Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla 
başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı 

güzellikte geçirmenizi dilerim. 
Yeni Yılınız Kutlu Olsun

KOZAN TİCARET BORSASI BAŞKANI İDRİS ÇEVİKALP’İN YENİ YIL MESAJI 

Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp, yeni yıl 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çevikalp mesa-
jında “İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha 
geride bırakıyoruz. Umut ve beklentilerle dolu yeni bir 
yıla girmenin mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. 
Ülkemizde ve dünya genelinde yaşanan gerek pandemi 
süreci olsun, gerek Uluslararası ilişkiler özelinde ça-

tışmalar, fikir 
ayrılıkları ve 
uzlaşmazlık-
lar olsun , tüm 
olumsuzluklara 
karşı sorum-
luluklarımızın 
farkında olarak, 
hep birlikte 
hareket ederek 
yaşanan ve ya-
şanması muh-
temel sorunla-
rın üstesinden 
geleceğiz. 
Tüm bu duygularla 2021 yılının başta ilçemiz olmak 
üzere, ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, barış, hu-
zur ve refah getirmesini temenni ediyor, değerli üyele-
rimizin ve Kozanlı hemşerilerimiz yeni yılını en sami-
mi dileklerimle kutluyorum” dedi. 

Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki 
yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de 
sevgiі dolu nice yıllara! Yeni Yılınız Kutlu Olsun

Mehmet Bozdoğan
MHP Belediye Meclis Üyesi & Bozdoğan Ticaret
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Her yeni yıl bir başka güzel. 2021 yeni yıl sizlere 
hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler 

yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun.

Kozanlı  hemşerilerimin 
yeni yılını kutlar, sağlık, 

mutluluk ve huzur getirmesini 
temenni ederim. 

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir’den yılbaşı mesajı

Av. Yusuf BİLGİLİ
Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Emin CANBOLAT

Kuyumcular Odası Başkanı & Döviz Kuyumculuk

Kozan Ticaret Odası 
Başkanı Mustafa Kan-
demir, yılbaşı nede-
niyle bir kutlama me-
sajı yayımladı.
Başkan Kandemir 
mesajında şunları 
kaydetti: “Yeni bir yıla 
daha girmenin mut-
luluk ve heyecanını 
tüm hemşerilerimiz-
le birlikte yaşıyoruz. 
2021 yılının geride 
bıraktığımız yıldan 

daha verimli, il-
çemizin ekono-
mik kalkınma 
ve büyüme he-
deflerine daha 
kısa zamanda 
ulaşacağı bir 
yıl olmasını 
diliyorum. Üye-
lerimiz başta 
olmak üzere 
tün Kozanlı hemşerilerimizin yeni yılını kut-
lar, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum” 
dedi. 
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Av. Mustafa ÇİFTÇİ

KOZAN’DA YAŞAYAN EPİLEPSİ HASTASI AİLENİN DRAMI

Ağlıboğaz Mahallesinde iki odalı bir 
gecekonduda yaşam mücadelesi veren 
Aslen Feke’nin Kırıkuşağı Mahallesi’n-
den olan Abdullah Aktürk, eşi ve bir kızı 
epilepsi hastası. Hastalığı nedeniyle çalı-
şamayan Abdullah Bey'in engel durumu 
yüzde yirmi. Devletten aldığı 500 TL’si 
de kesilmiş. Şimdi sadece yatalak eşinin 
aldığı 500 lira ile yaşamaya çalışıyor.
Abdullah Aktürk “2015 yılından bu yana 
epilepsi hastasıyım ve çalışamıyorum. 
Doktora gittim. Raporumu düşük ver-
di. Çalışamadığım için borçlarım arttı. 
Hasta olmadan önce kaba inşaatta çalışı-
yordum. Çalışırken sallantı gibi bir şeyler 
oluyor ve aniden 

düşüp bayılıyorum. Hastaneye kaldı-
rıyorlar. Hastanede iğne yapıp serum 
veriyorlar ve gönderiyorlar. Daima ilaç 
kullanıyorum. Eşim de kızımda epilepsi 
hastası. Önceleri devletten 500 TL alıyor-
dum. Doktor raporu düşük verince ma-
aşım kesildi. Geçim sıkıntısı çekiyorum. 
Devletten ve duyarlı vatandaşlardan her 
türlü destek bekliyorum. Bakkala 2 bin 
TL’yi geçkin borcum var. Bakkalın önün-
den geçemiyorum. Eti bayramdan bayra-
ma görüyoruz” dedi. Abdullah Aktürk’ün 
kızın Esra ise ilkokul 3’den bu yana epi-
lepsi hastası ve çalışamıyor. Hasta haliy-
le annesine bakıyor. Esra’nın kocası ise 

narenciye işçisi. Hayatın zor geçtiğini dile 
getiren Esra’nın bir de çocuğu var. Ak-
türk’ün diğer çocuğu Ramazan’da lisede 
okuyor ve elinden geldiğince ailesine 
destek olmaya çalışıyor. 
Durdu Aktürk ise (51) çocukluğundan 
bu yana rahatsız olduğunu söyleyerek her 
türlü yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti. 
Haberin Otağ TV’de yayımlanmasının 
ardından çok sayıda hayırsever Aktürk 
ailesine yardımcı oldu.
 Aileyle İletişim İçin: 0 534 732 73 76

Yeni yılınızı kutlar; sağlıklı, mutlu ve başarılı 
nice yıllar dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun

 2021yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi 
dilekleriyle. Tüm Kozanlı Hemşerilerimin yeni yılını en içten 

dileklerimle kutlarım

Ahmet ERDOĞAN
Erdoğan Emlak

Her yeni yıl bir başka güzel. 2021 yeni yıl sizlere hayatınız 
boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. 

          Yeni yılınız kutlu olsun.

Tahir TÜRKER
Tuğra Saç ve Tasarım

Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu 
bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm 
yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi 

dilerim. Yeni Yılınız Kutlu Olsun

Musa AKÇALI
CAN MEDİKAL



0729 ARALIK Salı 2020 SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

CHP’li Başkan Karalar’dan Büyükşehir çalışanlarına 
yeni yıl öncesi çifte müjde: En düşük maaş 3 bin 100 TL

İki yerel TV’de ortak canlı 
yayına konuk olan Ada-
na Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeydan Karalar, 
Adana’nın bugününü ve 
geleceğini şekillendirecek 
projelerini anlattı. Başkan 
Zeydan Karalar, programın 
son bölümünde Büyükşe-
hir çalışanlarına iki önemli 

müjde verdi. Buna göre Adana Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük 
ücret 3 bin 100 lira olacak. Ayrıca işçinin geçmişten kalan ikramiye, 
mesai, yolluk ve bayram alacaklarının tamamı ödenecek.

ASGARİ ÜCRET DAHA DÜŞÜK AÇIKLANSA BİLE BELEDİYE 
ÇALIŞANI EN AZ 3 BİN 100 LİRA ALACAK

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TV A ve Koza 
TV ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bele-
diye çalışanlarına iki müjde verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde 
en düşük ücretin 3 bin 100 lira olacağını açıklayan Başkan Zeydan 

Karalar, “Ülkemizde asgari ücret 3 bin 100 liranın altında açıklansa 
dahi, Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki en düşük işçi maaşı 3 bin 
100 lira olacaktır” dedi.

İKRAMİYE, MESAİ, YOLLUK, BAYRAM PARASI GİBİ 
ALACAKLARIN TAMAMI ÖDENECEK

Programda belediye çalışanlarına ikinci bir müjde daha veren Baş-
kan Zeydan Karalar, “Çalışanlarımızın geçmişten kalan bazı alacak-
larının ödenmesiyle ilgili uzun süredir yürüttüğümüz bir çalışma-
mız vardı. Arkadaşlarımızın zaten 2017-2018’den kalan alacaklarını 
ödemiştik. 2019 başından 2020’ye kadarki ikramiye, mesai, yolluk, 
yolluk, bayram parası alacaklarının tamamını ödeyeceğiz. Kardeşle-
rimize hayırlı olsun” diye konuştu.

FIRAT GÖKDENİZ
FIRAT GÖKDENİZ İNŞAAT

Tüm Kozanlı Hemşerilerimin Yeni Yılını 
Kutlar. 2021 yılının sağlık, mutluluk ve 

huzur getirmesini temenni ederim

Babür ÜNÜVAR
Vatan Partisi Kozan İlçe 

Başkanı

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. 
Kozanlı Hemşerilerimin yeni yılını en içten dileklerime kut-

larım. Yeni Yılınız Kutlu Olsun

Şükrü YILMAZ
Ak Parti Yönetim Kurulu Üyesi

2021yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç 
getirmesi dilekleriyle. Tüm Kozanlı Hemşerilerimin 

yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım
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Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahbazoğlu’ndan yılbaşı mesajı
Kozan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahbazoğlu, 
yılbaşı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan 
Şahbazoğlu mesajsında “Üzüntüleri,  acıları ve 
sevinçleriyle bir yılı daha geride bıraktık.  2021 
yılının ilçemize, ülkemize ve tüm dünyaya sev-
gi, barış ve huzur getirmesi en önemli beklen-
timizdir. Biten bir yılın ardından, umutların ve 
beklentilerin yenilendiği bir yıla giriyoruz. Daha 
iyiye ulaşmak için her yeni yıl, yeni başlangıçlara 
daha umutla baktığımız yeni bir fırsat penceresi 
olarak aralanır. Bu duygu ve düşüncelerle üyeleri-
miz, çiftçilerimiz başta olmak üzere tüm Kozanlı 
hemşerilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle 
kutlar, yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getir-
mesini temenni ederim” dedi. 

Yeni yılınızı kutlar; sağlıklı, mutlu ve başarılı 
nice yıllar dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun

Salim AÇIKGÖZ
Kozan Muhtarlar Derneği Başkanı

Vahdettin SARI
Işıklı Mahallesi Muhtarı

Her yeni yıl bir başka güzel. 2021 yeni yıl 
sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız 
güzellikler yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun

Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, 
yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu 

nice yıllara! Yeni Yılınız Kutlu Olsun

Abdullah TEZEKİCİ
SAAT & SAAT

2021yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç 
getirmesi dilekleriyle. Tüm Kozanlı Hemşerilerimin 

yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım

Ekrem ŞAHİN
ŞAHİN TARIM

Yeni yılınızı kutlar; sağlıklı, mutlu 
ve başarılı nice yıllar dilerim. 

Yeni yılınız kutlu olsun

Sami ÖZBEK
Sanayi Sitesi 

Esnafı
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2021 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç 
getirmesi dilekleriyle. Kozanlı hemşerilerimin yeni 
yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini 

temenni ederim. Yeni yılınız kutlu olsun.

Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki 
yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de 
sevgiі dolu nice yıllara! Yeni Yılınız Kutlu Olsun

Tahsin MENCİK
Mencik Has Un Değirmeni

HARUN DEĞİRMENCİ
DEĞİRMENCİ SİGORTACILIK VE 

ARACILIK HİZMETLERİ

Yeni yılınızı kutlar; sağlıklı, mutlu ve 
başarılı nice yıllar dilerim. 

Yeni yılınız kutlu olsun

Her yeni yıl bir başka güzel. 2021 yeni yıl 
sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız 
güzellikler yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun.

Ali TÜFEKLİ
Serpa Seramik

Kozanlı hemşerilerimin yeni yılını kutlar, sağlık, 
mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederim

Hidayet UÇAN
İşadamı

Umut ÖLMEZ
ÖLMEZLER OCAKBAŞI
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Her Salı-Perşembe ve Cumartesi 
günleri otogaz da halk gününe 
değerli müşterilerimizi bekliyoruz.

Kalitenin, Ucuzluğun,  Güleryüzlü 
üstün hizmet anlayışının adresi 

opet  göçyolu petrol.

Yeniliklerin öncüsü Göçyolu Opet Petrol’den bir yenilik daha
Malazgirt Dibek Kahvesi’nin hem satışı yapılıyor. Hem de ikram ediliyor

Adres:Karacaoğlan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı (Otogar Karşısı) No:141   Kozan / ADANA                                                          
Kozanlı Hemşerilerimizin yeni yılını en  içten dileklerimizle kutlarız
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2020 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2021 daha fazla 
umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel 

yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep sizinle olsun.
Yeni Yılınız Kutlu Olsun

Av. Şule Yetkiner AYDEMİR
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SON FİKİR

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
29 ARALIK 2020 / Yıl: 15    Sayı: 744

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

Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla 
başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı 

güzellikte geçirmenizi dilerim.
 Yeni Yılınız Kutlu Olsun

Alican YÜKSEL
Yüksel Ticaret Mehmet Ali ALTIPARMAK

Kozanlı hemşerilerimin yeni yılını kutlar, 
sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini

 temenni ederim. Yeni yılınız kutlu olsun.
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23 ARALIK 1930
Kurtuluş savaşı sırasında,
İstanbul’dan kaçırılan,
Rusya’dan alınan,
Silah ve cephaneler, gemilerle,
İnebolu ve Samsun limanlarına getirilir.
Cephe gerisinde bulunan,
Yiyecek, giyecek,
Silah ve cephaneler,
Ya develerle,
Ya katırlarla,
Ya da kağnılarla cepheye taşınır.
Cepheye taşıyan ise;
Kadınlardır,
Çocuklardır,
Yaşlılardır.
Bir de bunları koruyanlar ve yol gösterenler vardır.
Mustafa Kemal;
Kadınıyla,
Erkeğiyle
Genciyle
Yaşlısıyla,
Çoluğuyla,
Çocuğuyla,
Kısaca tüm halkıyla kurtuluş savaşı verdi.
Yani bir devlet kurdu.
Kurtuluşun ve kuruluşun,
Nasıl gerçekleştiğini bilmeyen,
Emperyalizmin uşakları
Yeni kurulan,
Türkiye Cumhuriyetini zaafa uğratmak,
Misakı milli ile çizilen sınırları değiştirmek,
Ülkenin kalkınmasını engellemek için,
Boş durmadılar.
1924 ile 1938 yılları arasında,
On sekiz ayaklanma girişimine bulundular.
Bu ayaklanmanın on yedisi doğuda,
Biri ise batıda meydana gelmiştir.
Bu ayaklanmaların biri irticai,
On yedisi ayrılıkçı içerik taşır.
Menemen’de meydana gelen,
Başı kesilen Mustafa Fehmi Kubilay’ın,
Kozanlı olması ve hatırlanması nedeniyle,
Menemen ayaklanmasını yazacağım.
Baba adı Hüseyin,
Ana adı Zeynep.
1906 yılında Kozan’da dünyaya geldi.
Giritli bir aileden,
Mustafa Fehmi Kubilay bir öğretmen,
Cumhuriyet Öğretmeni.
Soyadı kanunu çıkmadan evvel,
Öğrenci iken Kubilay soyadını kullandı.
1929 yılında askerlik vazifesine başlamıştı.
Evliydi ve bir buçuk yaşında bir oğlu vardı.
Daha 24 yaşındaydı.

İzmir Menemen’de asteğmen olarak vatani görevini 
yapıyordu.
23 Aralık 1930’u sabahı Menemen’de,
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra,
Halifelik, mahalle mektepleri kaldırılmış,
Şeyhlik, dervişlik, dedelik, seyitlik, büyücülük,
Üfürükçülük, falcılık ve muskacılık yasaklanmış.
Bundan rahatsız olanlar,
Serbest Cumhuriyet fırkasının feshedilmesini de 
fırsat bilen,
İç ve dış güçlerin emrindeki örgütün Manisa’da ki,
Yerli ama milli olmayan militanlarından,
Derviş Mehmet, Şamdan Mehmet, Sütçü Mehmet, 
Emrullahoğlu Mehmet,
 Alioğlu Hasan, Nalıncı Hasan ve Çakıroğlu Ramazan 
adlı yedi kişi,
 Yanlarında köpekleri Kıtmir ile birlikte 07.12.1930 
tarihinde Manisa’dan ayrılır.
 Çakıroğlu Ramazan yolda guruptan ayrılır.
Geri kalan altı kişi eşekle ve yaya olarak,
23.12.1930 sabah saatlerinde Menemen’e gelirler.
Dördü silahlı altı kişi Belediye meydanında dolaş-
maya başlar.
Biz ‘şeriat isteriz’ diyerek Müftü Cami’ne girer,
Camideki cemaate,
Derviş Mehmet kendini ‘mehdi’ olarak tanıtır.
Dini korumaya geldiklerini,
Arkalarında 70 bin kişilik halife ordusu olduğunu,
Öğle saatlerine kadar şeriat bayrağı altında toplan-
mayanların,
Kılıçtan geçirileceğini tebliğ eder.
Derviş Mehmet ve arkadaşları camideki yeşil bay-
rağı alıp,
Bir sopaya takarlar,
Yoldan geçen birine,
Meydana bir çukur kazdırıp bayrağı oraya dikerler.
Bayrağın çevresinde dönerek zikir yaparlar.
Bir taraftan da,
‘Şapka giyen kafirdir,
Bize kurşun işlemez,
‘Yakında şeriata dönülecektir’
Diye bağırırlar.
Bazı Menemen’liler de bunlara alkış tutar.
Olay askeri birliğe haber verilir,
Komutan,
Mustafa Fehmi Kubilay’ı bir manga askerle olay 
yerine gönderir.
Olay yerine gelen askerlerin silahlarında mermi 
yoktur,
Tüfeklerine süngü takarlar.
Meydan girişine askerleri bırakan Kubilay yobazlara 
’teslim olun’ çağrısı yapar.
İçlerinden biri silahını ateşler, Kubilay yaralanır,
Yere düşer,

Kalkar cami avlusuna sığınmaya çalışır ama gücü 
tükenir,
Tekrar düşer.
Çevredeki kalabalık  panikler ve kaçmaya başlar.
Derviş Mehmet ve arkadaşları ,Kubilay’ın üstüne 
çöreklenirler,
Derviş Mehmet çantasından bağ bıçağını çıkarır,
Kubilay’ın başını gövdesinden ayırır.
Kesik baştan akan kandan içerler.
Kesik başı, yeşil bayrağın sopasının ucuna dikmek 
isterler,
Ama başaramazlar.
Birisinin temin ettiği iple kesik başı yeşil bayrağın 
bulunduğu sopaya bağlar..
‘Şeriat isterüüük’ nidaları Menemen’de yankılanır.
Olay yerine gelen bekçi Hasan silahını ateşler ve 
birini yaralar.
Yobazlar bekçi Hasan’ı vurarak öldürürler.
Olay yerine yetişen bekçi Şevki de vurulur ve ölür.
Menemen’de üç şehit bir kelle kesilmiştir.
Olay yerine yetişen askeri birlik yobazlara ateş açar.
Kimi ölür,
Kimi yaralanır,
Kimi ise kaçar.
Sonra tamamı yakalanır.
Menemen’de sıkıyönetim ilan edilir,
Mustafa Muğlalı başkanlığında divanı harp kurulur.
Atatürk halkın olaya seyirci kalmasından çok rahat-
sız olur. 
Olaya doğrudan ve dolaylı,
Destek verenler yargılanır.
Çeşitli cezalara çarptırılır.
Bundan 90 yıl önceki,
Menemen olayı,
Türkiye Cumhuriyetinin boğazına dayanan bağ bıça-
ğıdır.
Oğuz Atay’ın dediği gibi;
Cam kırıkları gibidir bazen kelimeler, ağzına dolar 
insanın.
Sussan acıtır, konuşsan kanatır.
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Kozan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı 2021 yılı Mütevelli Heyeti seçimi gerçekleştirildi

Kozan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakfı 2021 yılı Mütevelli Heyeti seçimi Kozan Sosyal 
Hizmet Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. 
2020 yılında görev yapan Kozan Muhtarlar Derneği 
Başkanı ve Alapınar Mahallesi Muhtarı Salim Açıkgöz 
ile Çelenuşağı Mahallesi Muhtarı Hakkı Yavuz yeniden  
2021 yılı mütevelli heyetine seçildiler.  Her iki muhtar da 
2021 yılı için Kozan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti olarak görev yapa-
caklar.
Kozan Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Açıkgöz 
yaptığı açıklamada; "Her zaman devletimizin yanındayız. 
Gerçekleştirmiş olduğumuz mütevelli heyeti seçiminde 
arkadaşım ile birlikte 2021 yılında görev yapacağız. 
İnşallah yapacağımız görev hayırlara vesile olur. Bizleri 
yalnız bırakmayan bütün muhtar arkadaşlarımıza 
bizlerden her daim desteğini esirgemeyen Kozan 
Kaymakamımız Sayın Şafak Gürçam’a çok teşekkür 
ediyorum" şeklinde konuştu.

2021 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç 
getirmesi dilekleriyle. Kozanlı hemşerilerimin yeni 
yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini 

temenni ederim. Yeni yılınız kutlu olsun.

Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki 
yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de 
sevgiі dolu nice yıllara! Yeni Yılınız Kutlu Olsun

Mehmet GELEBEK
Kelebek Gurme Peynir Dünyası

Ahmet TANRIVERDİ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir



1529 ARALIK Salı 2020 SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Şoförler Odası Başkanı Mustafa Atlı’dan yılbaşı mesajı
Kozan Şoförler, Otomobilciler ve 
Kamyoncular Odası Başkanı Mus-
tafa Atlı, Yılbaşı nedeniyle bir kut-
lama mesajı yayımladı.
Başkan Atlı: “Yeni bir yıla daha gir-
menin mutluluk ve heyecanını tüm 
hemşerilerimizle birlikte yaşıyoruz. 
İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha ge-
ride bırakıp, umut ve beklentilerle 
2021 yılına giriyoruz. 
Bir yıl daha nihayete ererken, ya-
şanan her günden ayrı tecrübeler 
edinilmiş olması ve bu tecrübeler 
ışığında yeni bir yıla yepyeni umutlarla başlangıç yapılması huzur, 
mutluluk ve başarılara birlikte ulaşabilmemizin vazgeçilmez 
şartıdır.Bu duygu ve düşüncelerle üyelerimiz başta olmak üzere 
tüm Kozanlı hemşerilerimizin yeni yılını kutlarım” dedi.

Yeni yılınızı kutlar; sağlıklı, mutlu ve başarılı 
nice yıllar dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun

Mehmet YAĞAN
YAĞANLAR UN

 2021yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç ge-
tirmesi dilekleriyle. Tüm Kozanlı Hemşerilerimin yeni 

yılını en içten dileklerimle kutlarım

Fuat KÖKYILDIRIM
Nazlım Unlu Mamülleri

Her yeni yıl bir başka güzel. 2021 yeni yıl sizlere hayatınız 
boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. 

Yeni yılınız kutlu olsun.

Av. Zihni ÇUBUKÇU
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Milli Gazete Kozan Sorumlusu 

Yeni yılınızı kutlar; sağlıklı, mutlu ve başarılı 
nice yıllar dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun

Yeni yılınızı kutlar; sağlıklı, mutlu ve başarılı 
nice yıllar dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun

Yeni yılınızı kutlar; sağlıklı, mutlu ve başarılı 
nice yıllar dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun

Mustafa YÜCE
Yüce Emlak

Ferit KARDAŞ
ATLETİZM ANTRENÖRÜ

İskender Bozkurt
İnşaat Mühendisi & Müteahhit

KERİM CAN

İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini 
ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini 
müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm 

İslam aleminin fetih yıl dönümünü kutluyorum.

Meslektaşımız Emrah Ataş’ın acı günü
Kozan’da uzun yıllar 
görsel ve yazılı ba-
sında çalışan arka-
daşımız Emrah Ataş, 
Emre, Fatih ve Mu-
rat Ataş’ın Babaları, 
Döndü Ataş’ın eşi 
Adem Ataş, geçirdiği 
rahatsızlık sonu-
cu Adana’da tedavi 
gördüğü hastanede 
geçtiğimiz Pazar 
günü vefat etti. 
Ataş, sosyal mesafe 
kurallarına uygun 
olarak 27 Aralık 
Pazar günü kılınan 
cenaze namazının 

ardından Kozan Mezarlığına defnedildi. Ataş ailesini bu acı-
lı günlerinde aile yakınları, meslektaşları ve sevenleri  yalnız 
bırakmadılar.Merhum Adem Ataş’a Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. 
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Başkan Yahya Ocak’tan yılbaşı mesajı
S.S Kozan Sancaklı Esnaf ve Sanat-
karlar Kredi ve kefalet Kooperatifi ve 
Kunduracılar Odası Başkanı Yahya 
Ocak, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı. Başkan Ocak mesajında 
“Acıları, hayalleri, hedefleri, sevinçle-
ri, üzüntüleriyle bir yılı daha geride 
bırakmış bulunuyoruz. 2020 yılı, her 
manada hepimiz için oldukça zorlu 
geçti.  Her yeni yıl, iyimserliğin ve 
umudun yeniden canlandığı, daha 
iyi bir yaşam yolundaki beklentilerin 
arttığı ve gerçekleşmesi istenilen yeni 
dilekleri de beraberinde getirir. Bizler 
de hep beraber yeni yılda yeni umut-
lar ve yeni adımlarla yola devam 
edeceğiz. Bütün bu güzel duygular ile 

2021 yılının size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, başarı, sevgi ve huzur 
getirmesini dilerim. Üyelerimiz başta olmak üzere tüm Kozanlı hemşerileri-
mizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım” dedi”  

Kozan Elektrikçiler Odası Başkanı 
Hakan Sağmen’den yılbaşı mesajı

Kozan  
Elektrik, 
Elektronik 
ve Benzerleri 
Odası Baş-
kanı Hakan 
Sağmen, yeni 
yıl dolayısıy-
la bir mesaj 
yayımladı. 
Başkan 

Sağmen mesajında “Her yeni yıl başarının, güzelliğin, mutluluğun 
ümit edildiği, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın pekiştiği, sağlıklı ve 
müreffeh bir hayata ulaşma yolunda yeni isteklerimizin filizlendiği 
bir yıldır. 
Tüm bu duygularla 2021 yılının başta ilçemiz olmak üzere, ülke-
mize, milletimize, tüm insanlığa, barış, huzur ve refah getirmesini 
temenni ediyor, değerli üyelerimizin ve Kozanlı hemşerilerimiz 
yeni yılını en samimi dileklerimle kutluyorum” dedi. 

2021 yılında neşeniz, sağlığınız, 
mutluluğuz ve huzurunuz eksik 

olmasın. Nice güzel yıllara…

Manav Paşa Ali Kara 

2021yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol 
kazanç getirmesi dilekleriyle. Tüm Kozanlı 

Hemşerilerimin yeni yılını en içten 
dileklerimle kutlarım

Halil YAĞBASANLAR
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
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Faruk YİĞENOĞLU
Fay Danışmanlık 
Sigorta Hizmetleri

2021yılının sağlık, mutluluk, başarı ve 
bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Tüm 
Kozanlı Hemşerilerimin yeni yılını en 

içten dileklerimle kutlarım

Her yeni yıl bir başka güzel. 2021 yeni yıl sizlere 
hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler 

yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun

Tüm Kozanlı Hemşerilerimin Yeni Yılını 
Kutlar. 2021 yılının sağlık, mutluluk ve 

huzur getirmesini temenni ederim

Yeni Yılınızı en içten sevgilerimizle kutlar,  sağlık, 
mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz

DR. MERYEM GÜLPERİ SUCAK
DİŞHEKİMİ DURMUŞ SUCAKABİDİN KAYMAK

Fatih AYDIN
Ak Parti Belediye Meclis Üyesi & KOSB Müdürü
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BAŞKAN KOCAİSPİR’DEN BİR DESTEK DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Meh-
met Kocaispir, filyasyon ekibinde görev 
yapan 1000 sağlık çalışanına aylık 10 
GB internet hediye etti.
Küresel salgın koronavirüse karşı ilçede 
ilk günden itibaren uyguladığı başarılı 
çalışmalarla takdir toplayan Başkan 
Kocaispir, şimdi de sağlık çalışanlarını 
yalnız bırakmadı.
Gösterdikleri özverili mücadele için 
sağlık çalışanlarına teşekkür
eden Başkan Kocaispir, sosyal medya 
hesabından paylaştığı mesajında;
“Kıymetli Filyasyon Ekiplerimiz; 
Adana'mızda koronavirüse karşı gece 
gündüz demeden kararlılıkla mücadele 
ettiğinizi biliyoruz. Sizlerin bir nebze 

yükünü hafifletmek için hattınıza 10 GB internet paketi tanımlanmıştır. 
Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Güle güle kullanın.” ifadelerine yer verdi.
Konu ile ilgili konuşan Başkan Kocaispir, “Bizler bir şekilde evlerimiz-
de kendimizi karantinaya alırken sağlık çalışanlarımızın böyle bir şansı 
olmuyor. İnsanlarımızın olabildiğince kısa bir süre içerisinde iyileşmesi 
ve aramıza dönmesi için gece gündüz çalışmaya devam ediyorlar. Sağlık 
çalışanlarımızın verdikleri bu emeğe teşekkür edebilmek ve haberleşmele-
rini kolaylaştırmak adına gücümüz nispetince böyle bir uygulama yaptık. 
Onların bu özverili mücadeleleri karşısında ne yapsak azdır. Yürekten 
tebrik ediyorum.” dedi.

2021yılının sağlık, mutluluk, başarı ve 
bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Tüm 
Kozanlı Hemşerilerimin yeni yılını en 

içten dileklerimle kutlarım

Derya DENİZ 
Kozan TEMA Temsilcisi

ZAYİİ
Kozan Nüfus Müdürlüğü’nden almış olduğum 
Nüfus Cüzdanımı Kaybettim. Hükümsüzdür. 

Ahmet TAPPUNAR

Kimse boşa atmasın!
İĞNECİ/
Evi yanan orman köylülerine 
daha geçen hafta elektrik verildi. 
Prosedür daha yeni bitti. İnsan-
lar konteynırlarda yaşamaya 
devam ediyorlar.
AYRICA BAHÇELERİ YANAN 
KÖYLÜLERE DAHA BİR 
KURUŞ DESTEK VERİLMEDİ 
HİÇ BİR YARDIM DA 
YAPILMADI
BU MU SİZİN 
DUYARLIĞINIZ, GÜCÜNÜZ?!
HANİ NERDE KALDI BASIN 
TOPLANTILARINIZ VE BEY-
LİK AÇIKLAMALARINIZ?!



ADEM KAMALI

2021 yılının sağlık, mutluluk, başarı be bol 
kazanç getirmesi dilekleriyle;

Tüm Hemşerilerimin Yeni Yılını En en içten 
dileklerimle kutlarım 


