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‘ ‘Size miras olarak
meşruiyeti ve

ondan doğan mutluluğu
bırakıyorum‘ ‘
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HAYRİ MENCİK

Adres: Hakim Sokak , Akbaş Mobilya Karşısı / KOZAN
  Tel:  516 33 38

BÜYÜK ORMAN YANGININDA BAHÇELERİ YANAN 
KÖYLÜLERE TEK KURUŞ DAHİ VERMEDİLER
İktidar seyrediyor; muhalefet 
uyuyor… Vay köylünün haline

Göz göre göre unuttular...
Koskoca iktidar partisi, bakanlar, milletvekilleri ve bürokratlar 
Kozanlı orman köylülerine verdikleri sözleri tutmadılar.
Zengin, varlıklı ünlü işadamlarına vergi affı getirmeyi 
unutmadılar.
Az önce bahçesi yanan bir köylü bakın ne söyledi: "Baştan 
biliyordum böyle olacağını"
Sahipsiz Kozanlı! Kimsesiz Kozanlı! İhmal edilen ve sadece 
seçim zamanı hatırlanan Kozanlı!
Bu işin takibindeyim. Unutturmayacağım.
Cesur yürekliler, haksızlığa tavır koyabilenler destek versin...

NOHUT DÜRÜM CAFE AÇILDI

4’de
Sendikacı Murat Ulaş annesini kaybetti

Kozanlının Adana'dan görev yapan 
etkili, sevilen sendikacılarından, 
arkadaşımız, İl Tarım Müdürlüğü’nde 
çalışan Murat Ulaş’ın Annesi, tanınmış 
kebapçılarımızdan Nail ve Mehmet 
Eker kardeşlerin ablaları Sultan Ulaş 
(70) Hakk’ın rahmetine kavuştu. 11’de 

Mehmet Azgın'ın acı günü...
Kozan Bakkallar Odası Başkanı Mehmet 
Azgın’ın Ağabeyi 2 çocuk babası 
Cumali  Azgın(53) geçirdiği beyin 
kanaması sonucunda hayatını kaybetti. 
Antalya’da bir boya fabrikasında 12 yıldır 
çalışan emekçi kardeşimiz Cumali Azgın 
daha önce de yıllarca Kozanlının meşhur 
tanınmış lokantacısı Kör Cuma’yla birlikte 
çalışmıştı.                                           11’de

Çavuş Ahmet’in Annesi Hakk’ın rahmetine kavuştu

Kozanlı Taşer Yiğenoğlu vefat etti
İstanbul’da sürücü kursu işletmeciliği yapan ve 
İstanbul’da yaşayan hemşerileriyle ilgilenen, 
okurumuz, Kozan Lisesi ilk mezunlarından, 
Ahmet Yiğenoğlu’nun Ağabeyi, Plastik Cerrahi Opr. 
Dr. Burak Yiğenoğlu’nun Amcası Mustafa Taşer
 Yiğenoğlu geçtiğimiz hafta vefat etti.          11’de

Sis Müzikhol’ün Sahibi, anlayışlı, mütevazı kişiliğiyle toplum tara-
fından kabul görmüş başarılı esnaflarımızdan Çavuş Ahmet Erol’un 
Annesi Döndü Erol geçtiğimiz hafta Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Merhume Erol, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılınan cenaze 
namazının ardından Kozan Mezarlığı’na defnedildi. 11’de

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. 
yıldönümünü kutlu olsun.
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Çanakkale Zaferi bir milletin yeniden dirildiği 
ulusun canlandığı yüce bir zaferdir. 18 Mart 
Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıl Dönümü 

Kutlu Olsun

Mehmet YAĞAN
YAĞANLAR UN

Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini 
gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. 

 18 Mart  Çanakkale Deniz Zaferinin 
106. Yıl Dönümü Kutlu Olsun

Av. Mustafa ÇİFTÇİ

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR İÇİN MÜZİK ATÖLYESİ KURULDU

Adana’ da faaliyet gösteren Banu-Seyhan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde; Sarı Zeybekler Derneği, BAYŞAD Hatay Şubesi, Geleceğimiz 
Günışığı Eğitim ve Oyun Odaları gönüllülerince müzik atölyesi kuruldu.
Açılış konuşmasının ardından Banu-Seyhan Özel Eğitim ve Rehabilitas-
yon Merkezi Kurum Müdürü ve projenin ortak tasarımcılarından, Eser 
DEMİR, “ Kurumumuzda özel gereksinimli öğrenciler için ve rehabilitas-
yon merkezlerine yeni bir sanatsal bakış açısı olarak ve gerek sivil toplum 
kuruluşlarının gerekse de gönüllülerin desteği ile müzik atölyemiz açıldığı 
için çok mutluyuz. Öğrencilerimizin mutlu bir şekilde etkinlik yapması 
gelişimlerine uygun katkı sağlayacaktır. Öğrencilerin akademik becerileri-
nin yanında müziği tanıma,kendini ifade edebilme gibi sanatsal yönlerini 
açığa çıkaracaktır.BU anlamda müzik atölyesinin kurulumunda destek 
veren herkese teşekkür ederim” dedi.
Konuşmacılardan, Geleceğimiz Günışığı Eğitim ve Oyun Odaları Gönül-
lüleri Başkanı Sevilay AKBAŞ; “Tüm çocuklarda olduğu gibi özel gereksi-
nime ihtiyaç duyan özel çocuklarımızda da eğitimlerin müzik dersleriyle 
desteklendiğinde daha iyi sonuçlar alınabilineceği bilinciyle yola çıktık. 
Yol arkadaşlarımızla birlikte hizmete açtığımız müzik atölyesi ile özel 

çocuklarımızın hedeflenen 
becerilerinin akademik 
ve sosyal hayatta bir adım 
daha öne taşınacağına ina-
nıyorum “ dedi. 
Müzik atölyesinin kurul-
ması ile özel çocukların 
yüzlerindeki gülümseme-
nin ve mutluluklarının her 
şeye bedel olduğunu ifade 
eden Sarı Zeybekler Der-
neği Genel Başkanı Nevzat 
KURT ; “ Özel gereksinimli 
çocuklara eğitim veren Ba-
nu-Seyhan Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezinde 
çocukların kullanımı için 
müzik odasını baştan aşağı yenilemek ve hizmete açmak bizler için tarifi 
imkansız bir mutluluk oldu .” dedi. 
BAYŞAD Hatay Şubesi Başkanı Musa GÖÇER, “ Bu proje ile özel çocuk-
larımıza faydalı olabilmenin hazzını bir nebzede olsa yaşama fırsatı buldu. 
Özellikle özel gereksinime ihtiyaç duyan bu canlara dokunabilmemizi 
sağlayan tüm destekçilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum,her şey gelece-
ğimizin teminatı çocuklar için . “ dedi. 
Konuşmacıların ardından bu projeye imza atan kişilere plaket törenine 
geçildi. Açılış kurdelesini Banu-Seyhan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi Kurum Müdürü Eser DEMİR, Kurum Ortağı Rıfat GÖKÇE, 
Hollanda BÜYÜKELÇİ YARDIMCISI Erik WESTRASATE  ve Eşi Naomi 
WESTRASATE ,Sarızeybekler Derneği Genel Başkanı Nevzat KURT,
Emre ÖZDEMİR ,BAYŞAD Hatay Şube Başkanı Musa GÖÇER, 
Geleceğimiz Günışığı Eğitim ve Oyun Odaları Gönüllüleri ; Sevilay 
AKBAŞ, Arzı CENGİZ ve Songül YELKENAÇ birlik kestiler.
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Başkan Zeydan Karalar, “Bu onur sonsuza kadar bizim”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar,çelenk konulmasının 
ardından günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Başkan 
Zeydan Karalar şunları söyledi:
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Ata-
türk, Adana’mıza Kurtuluş Savaşı’ndan önce, sonra ve Cumhuriyetin 
kurulmasının ardından çeşitli defalar gelerek bizlere büyük onur bahşet-
miştir.

Ülke düşman işgali altındayken Kurtuluş Savaşı’ndan önce geldiği Ada-
na’da, Adanalılardan aldığı güç ve ilhamla Milli Mücadeleye başladığını 
açıkça ifade ettiği, ‘Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, 
bu güzel Adana’da doğmuştur’ sözleri, Adanalılar olarak bizlere bahşettiği 
ve sonsuza kadar çok büyük bir kıvançla taşıyacağımız en yüksek payedir.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Adanalılara paha biçilmez bir ma-
nevi hediyeyi, bu mesajıyla vemiştir.
Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, büyük milletimiz, şehitlerimiz 
ve gazilerimiz bizlere; bir imparatorluğun küllerinden bağımsız bir vatan 
armağan etmiş, çağdaş ve güçlü bir ülkede yaşamamız için izlememiz 
gereken yolu aydınlatmışlardır.
Cumhuriyeti korumak, Atatürk ilke ve inkılaplarının sonsuza kadar savu-
nucusu olmak, Adanalılar olarak en önemli görevimizdir. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün yolundan ayrılmayacağız ve Türkiye Cumhuriyetinin, onun 
gösterdiği yoldan ve çizgiden sapmaması için taşıdığımız inanç ve şevkin 
azalmasına asla izin vermeyeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 
silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, özlem ve saygıyla 
anıyoruz.”
Tören, Adana Tren Garı’nda devam etti. Burada Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 15 Mart 1923’te trenle Adana’ya gelişi canlandırıldı. 

Başkan Yahya Ocak, Çanakkale Deniz 
Zaferinin 106. Yıl dönümü dolayısıyla 

mesaj yayımladı
Kozan Sancaklı Esnaf Kefalet Kooperatifi ve 
Kozan Kunduracılar Odası Başkanı Yahya Ocak 
Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıl dönümü 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yahya 
Ocak mesajında  “Çanakkale Zaferi, milletimiz 
için bir hayat memat meselesi, millî mücadeleye 
giden yolda çok önemli bir kilometre taşı, tarihte 
eşine az rastlanan kahramanlık destanlarından 
biri; milletimizin yeniden dirilişinin 
simgesidir. Ogün yüz binleri şehit verdik, sonra 
ve işte şimdi milyonlar olup dirildik. Çanakkale 
ruhunu yaşanır kıldığımız her durumda diriliş 

coşku ve iddiamız sürecektir. İnanmışlığın, adanmışlığın zirvesi olan 
Çanakkale’yi ölümsüzleştiren bu ruha bugün her zamankinden daha çok
 ihtiyacımız vardır. Bizi ‘Büyük Türkiye’ idealine taşıyacak olan bu ruhtur.
İşgalci düşmana geçit vermeyen, yaşadığımız hayatı ve ülkeyi canları 
pahasına bize armağan Başta Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden 
aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi. 

Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünü kutluyor; bugünlere ulaşmamızı 
sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak 

üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği 
için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet ve 

saygıyla anıyorum.

Fatih KARA
Fatih KARA Auto/Emlak
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NOHUT DÜRÜM CAFE AÇILDI

İşletmeciliğini Mustafa Yüce’nin yap-
mış olduğu Nohut Dürüm Cafe, Cum-
huriyet Mahallesi Kumlugöl Sokak 
No:2106 Çevreyolu altı, Köküsoy 
Otomotiv karşısındaki yerinde düzen-
lenen programla açıldı. 
Son yıllarda büyük ilgi gören Nohut 
Dürüm’ü Kozan’a kazandıran ve No-
hut’un besin değeri açısından çok 
zengin olduğuna dikkat çeken İşlet-
meci Mustafa Yüce “Öncelikle açılı-
şıma gelen tüm davetlilerimize çok 
teşekkür ederim. Nohut Dürümün 

tadına bakan vatandaşlarımızın bir 
daha vazgeçemeyeceğine inanıyorum. 
Nohut Dürümü çok insanımız bil-
miyor. Özellikle Antep yöresinde çok 
yaygın. Nohut, besin değeri açısından 
çok zengin bir içeriğe sahip. İşletme-
mizde Nohut Dürümün yanı sıra ciğer 
kavurma, köfte ekmek, Hamburger ve 
tost bulunmaktadır. Alo Paket sipa-
riş hattımız: 0543 133 01 02. Açılışa 
özel uygun fiyatlarımızla tüm Kozanlı 
hemşerilerimizi Nohut Dürüm Cafe’ye 
bekliyoruz” dedi.

Çanakkale Zaferimizin 106. yılında; 
Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar

kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere Çanakkale’nin ve istiklal 

mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran 
ve minnetle yâd ediyorum.

Çanakkale Deniz Zaferi Birinci Dünya Savaşı içinde 
ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, 

bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen 
Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Çanakkale 

Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle 
anıyorum.

Fırat GÖKDENİZ
Fırat Gökdeniz İnşaat

Nezih KARAVELİOĞLU
Dede Mehmet Akçalı İlkokulu Müdürü
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TEŞEKKÜR
Nohut Dürüm Cafe’mizin açılışına katılarak bizleri onure eden başta 
Kaymakamımız Sayın Şafak Gürçam’a, Kozan Belediye Başkanımız 

Sayın Kazım Özgan’a, İYİ Parti Adana İl Başkanı Sayın Göktürk 
Boyvadaoğlu’na, İYİ Parti Kozan İlçe Başkanı Sayın Veysel Sırkıntı’ya, 
Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Volkan Bayrakçı’ya, 

Hacımirzalı Mahallesi Muhtarı Sayın Hasan Erdoğan’a, Köküsoy 
Otomotiv Sahibi Sayın Murat Köküsoy’a, akraba, eş, dost, arkadaş ve 
ismini sayamadığımız değerli davetlilerimize çok teşekkür ederim.

Nohut Dürüm Cafe

Mustafa YÜCE
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Bundan tam 106 yıl önce Milletimiz 18 Mart 1915 tarihinde 
Çanakkale´de dönemin en güçlü devlet ve ordularına karşı 
bağımsızlığı ve vatanı uğruna canını vermekten bir an bile 

çekinmeden kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla büyük bir 
destan yazmıştır. Çanakkale Zaferinin 

106. Yıldönümü kutlu olsun.

 Toprağı vatan yapan şehitlerdir. Mustafa 
Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete 

intikal eden tüm şehitlerimizi minnet, saygı  ve 
şükranla anıyorum. 18 Mart Çanakkale 

Zaferimizin 106. Yıl dönümü kutlu olsun. 

Alican YÜKSEL
Tahsin Mencik

Yüksel Ticaret Mencik Has Un Değirmeni

Kozan’da İstiklal Marşının kabulünün 100. Yılı kutlandı 
Kozan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
İstiklal Marşının Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’un 
anma etkinliği çerçevesinde Kozan Mehmet Akif Ersoy Anado-
lu Lisesi’nin organizesinde program düzenlendi. 
Mehmet Akif Ersoy toplantı salonundan 12 Mart Cuma günü 
gerçekleşen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okun-
masıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 
Müdür Yardımcısı Mustafa Gümüş yaptı. 
Gümüş “Milletlerin hayatında geleceklere yön veren önemli 
olaylar ve önemli şahsiyetler vardır. Ne mutlu bize ki İstik-
lal Marşımızın kabulünün 100. Yılını kutlamak için bugün 
buradayız. Mehmet Akif Ersoy’un en önemli özelliğinden biri 
fikirlerinin yaşadıklarıyla örtüşmesidir. Özü ne ise sözü de o 
dur. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, aziz 
şehitlerimiz ve İstiklal ve İstikbal Şairimiz Merhum Mehmet 

Akif Esoy’u şükran, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi. 
Okul öğrencileri tarafından Safahattan şiirler okundu. Okulun Tarih Öğretmeni Halil İbra-
him Kaplan tarafından Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşını yazma serüveni anlatıldı. İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde düzenlenen “On Kıta Bir Vatan İlelebet 
İstiklal” temalı yarışmada dereceye girenlere protokol tarafından plaket takdim edilmesiy-
le program sona erdi. 

Ordu Yok! dediler, Kurulur! dedi. Para Yok! 
dediler, Bulunur! dedi. Düşman çok! dediler, 

Yenilir! dedi. Ve dediklerini yaptı. O, 
Atatürk’tü! 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. 

Yıldönümü  Kutlu Olsun.

Manav Paşa 
Ali KARA
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ACIMIZ BÜYÜK
Annemiz SULTAN ULAŞ’I kaybetmenin derin üzüntüsü 

ve acısı içerisindeyiz. Yas yerimize gelen, arayan, 
soran, ilgilenen; acılarımızı paylaşan tüm eş dost, 

arkadaş, komşu ve akrabalarımızdan Allah razı olsun. 

Murat ULAŞ
Ailesi Adına
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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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Her Salı-Perşembe ve Cumartesi 
günleri otogaz da halk gününe 
değerli müşterilerimizi bekliyoruz.

Kalitenin, Ucuzluğun,  Güler-
yüzlü üstün hizmet anlayışının 

adresi opet  göçyolu petrol.

Toprağı vatan yapan 
şehitlerdir. Mustafa 

Kemal Atatürk başta 
olmak üzere ebediyete 

intikal eden tüm 
şehitlerimizi minnet, 
saygı  ve şükranla 
anıyorum. 18 Mart 

Çanakkale Zaferimizin 
106. Yıl dönümü 

kutlu olsun
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Dünya ölçeğinde, eğitim çözümleri geliştiren 
Pearson eğitim şirketi, küresel eğitim durumunu 
gösteren bir rapor yayınladı.
Raporda, aralarında Türkiye’nin de olduğu 40 
ülke yer aldı.
İşte ,dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip ül-
keler ve Türkiye’nin sıralaması…
1-Güney Kore
2-Japonya
3-Singapur
4-Hong-Kong Çin
5-Finlandiya
6-Büyük Britanya
7-Kanada
8-Hollanda
9-İrlanda
10-Polonya
11-Danimarka
12-Almanya
13-Rusya
14-ABD
15-Avustralya
16-Yeni Zelanda
17-İsrail
18-Belçika
19-Çek Cumhuriyeti
20-İsviçre
21-Norveç
22-Macaristan
23-Fransa
24-İsveç
25-İtalya
26-Avusturya
27-Slovakya
28-Portekiz
29-İspanya
30-Bulgaristan
31-Romanya
32-Şili
33-Yunanistan
34-Türkiye
35-Tayland
36-Kolombiya
37-Arjantin
38-Brezilya
39-Meksika
40-Endonezya
•••
Matematik okursan, karşına dört işlem çıkar.
Tıp okursan, karşına hastalıklar çıkar.
Genetik okursan, karşına insan DNA’sı ile şem-
panze DNA’sı %98 aynı olduğu çıkar.

Fizik okursan, karşına Big Bang (büyük patlama)
çıkar.
Kimya okursan, karşına  elementlerin kaynaş-
masıyla yeni maddeler çıkar.
Tarih okursan, karşına dinlerin nasıl ortaya çık-
tığı çıkar.
Jeoloji okursan, karşına dünyanın 4,5 milyar yıl 
yaşında olduğu çıkar.
Arkeoloji okursan, karşına geçmiş insan yaşam 
faaliyetleri kalıntısı (12 bin yıllık göbekli tepe) çı-
kar.
Paleontoloji okursan, karşına dinozorlar çıkar.
Astronomi okursan, karşına yıldız kayması çıkar.
•••
Hiçbir şey okumazsan,
Kötü gidişata dur diyecek birileri çıkacak değil 
ya,
İnsanları seven, sayan, kucaklayabilen birileri 
çıkacak değil ya,
Hayvanların da bizim kadar yaşam hakkı var, di-
yebilen birileri çıkacak değil ya,
Doğayı koruyalım, gelecek nesillere bırakalım, 
diyecek birileri çıkacak değil ya,
Çıksa çıksa;
Okulda oğluyla tartışan 13-14 yaşlarındaki iki 
ortaokul öğrencisini okul servisinde yakalayıp 
silahla vurarak öldüren insan müsveddesi çıkar
İnsanın vücudu mahremiyetidir, dirisinin de ölü-
sünün de kutsal olduğunu bilmeyenler çıkar.
92 yaşındaki kadına önce tecavüz edip sonra öl-
dürenler çıkar.
İşine giden gazeteciyi sokak ortasında döven, 
linç edenler çıkar.
16 yaşındaki çocuk işçiye, yevmiyesini istemek 
için gittiği işyerinde, saatlerce işkence edenler 
çıkar.
Başı açık kadını perdesiz ev’e benzetenler çıkar.
Çocuğunun gözü önünde, kadının dövülmesini 
seyredenler çıkar.
Umudu olamayan, hayal bile kuramayan tipler 
çıkar.
Söyleneni yapan, vasıfsız, ezik, kullanışlı aparat-
lar çıkar.
Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar çı-
kar.
Kendilerini çok akıllı zannedenler çıkar.
Bilimsel fikir züppeliği yapamayanlar çıkar.
…
Türkçe, Matematik, Fen, Tarih gibi dersler çok 
önemli.
Ancak çocuklarımız ilkokuldan itibaren,
Görgü ve zarafet,

Ahlak ve davranış kuralları,
Renk ve doku uyumu,
Dekorasyon ve peyzaj bilgisi,
Giyim-kuşam,
Dengeli beslenme,
Sağlığı koruma,
İsraftan kaçınma,
Doğru düşünme,
Ego ile mücadele gibi konuları da ders olarak 
okutabilirsek,
Birlikte yaşamasını öğrenen nesiller yetiştirmiş 
oluruz.
Unutmayalım ki;
Eğitim yoksa,
Sokakta dayak var,
Sokakta cinayet var.
Sokakta can güvenliği yok.
Eğitim yoksa,
Adalet de yok,
Adalet yoksa ekmek de yok.
…
Sıcaklık artıyor.
Buzullar eriyor.
Yağmur yağmıyor,
Göller küçülüyor.
Ormanlar yanıyor,
Aşı yapılamıyor,
Salgının önüne geçilemiyor,
Ölümler engellenemiyor.
Kadın cinayetlerinin önüne geçilemiyor,
Üniversite öğrencisinin ayağına elektronik ke-
lepçe takılıyor.
Kıyamet mi yaklaşıyor,
Mehdiler mi zuhur ediyor.
Her  kavime kendi diliyle bir mehdi gelecek dü-
şüncesi beyinlere sokuluyor.
Bizim Mehdi diyorum,
Vücudunun su ihtiyacını tükürdüğünü yalamakla 
sağlayan biri olursa ne yaparız?
•••
Oku ki;
Tarihinden nasıl koparıldığını tespit et, tarihe not 
düş.
Bilgi ve bilimi hurafeye kurban etme.
İlk dört yüze girebilen üniversiten olsun.
Fısıltıyı duyan vicdanın olsun.
Nefret kültürün yok olsun.
‘40 alimi 1 delille yendim, 1 cahili 40 delille 
yenemedim.’ diyen İmam Şafi yoldaşın olsun.

Eğitim Sistemi
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Sendikacı Murat Ulaş annesini kaybetti
 Adana'dan 
görev yapan 
etkili, tanınmış, 
sevilen sendika-
cılarımızdan, 
okuyucumuz ve 
arkadaşımız, İl 
Tarım Müdür-
lüğü’nde görev 
yapan Murat 
Ulaş’ın Annesi tanınmış 

kebapçılarımızdan Nail ve  Mehmet Eker kardeşlerin 
ablaları Sultan Ulaş (70) Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Merhume Ulaş kılınan cenaze namazının ardından Kozan 
Mezarlığı’nda toprağa verildi. Merhumeye  Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Bundan tam 106 yıl önce Milletimiz 18 Mart 1915 
tarihinde Çanakkale´de dönemin en güçlü devlet ve 

ordularına karşı bağımsızlığı ve vatanı uğruna canını 
vermekten bir an bile çekinmeden kadınıyla

 erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla büyük bir destan 
yazmıştır. Çanakkale Zaferinin 

106. Yıldönümü kutlu olsun.

Ahmet EREN
Ak Parti Adana İl Yönetim 
Kurulu Üyesi & MüteahhitMehmet Azgın'ın acı günü...

Kozan Bakkallar Odası Başkanı 
Mehmet Azgın'ın Ağabeyi 2 çocuk 
babası Cumali  Azgın(53) geçirdiği 
beyin kanaması sonucunda hayatını 
kaybetti. Antalya'da bir boya 
fabrikasında 12 yıldır çalışan emekçi 
kardeşimiz Cumali Azgın daha önce 

de yıllarca Kozanlının meşhur tanınmış lokantacısı Kör Cuma'yla 
birlikte çalışmıştı. Toplum tarafından sevilen ve itibar edilen meşru 
isimlerimizden birisi olan Bakkallar Odası Başkanı Mehmet Azgın'ı 
ve ailesini sevenleri yalnız bırakmadılar. Emekçi kardeşimize 
Allah'tan rahmet diliyor; başta okuyucumuz ve arkadaşımız
 Mehmet Azgın'ın ve ailesinin acılarını paylaşıyoruz 

ZAYİİ
Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ Genel 
Müdürlüğü’nden almış olduğum ASKİ Personel 
kimlik kartımı Kaybettim. Hükümsüzdür. 
                                                          Murat YILDIZ

Çavuş Ahmet’in Annesi Hakk’ın rahmetine kavuştu
Sis Müzikhol’ün Sahibi, anlayışlı, mütevazı kişi-
liğiyle toplum tarafından kabul görmüş başarılı 
esnaflarımızdan Çavuş Ahmet Erol’un Annesi 
Döndü Erol geçtiğimiz hafta Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Merhume Erol, sosyal mesafe kural-
larına uygun olarak kılınan cenaze namazının 
ardından Kozan Mezarlığı’na defnedildi. Mer-
hume Erol’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kozanlı Taşer Yiğenoğlu vefat etti
İstanbul’da sürücü kursu 
işletmeciliği yapan ve İstanbul’da 
yaşayan hemşerileriyle ilgilenen , 
okurumuz, Kozan Lisesi ilk 
mezunlarından, Ahmet 
Yiğenoğlu’nun Ağabeyi, Plastik 
Cerrahi Opr. Dr. Burak Yiğenoğlu’nun 
Amcası Mustafa Taşer  Yiğenoğlu (75) 
geçtiğimiz hafta vefat etti. 
Yiğenoğlu 2009 Mahalli seçimlerinde 
MHP’den Kozan Belediye Başkan Aday 
Adayı olmuştu. Uzun yıllar gazetemizi 
uzaklardan takip eden Taşer Yiğenoğlu 
ağabeye Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.
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FUAT KÖK YILDIRIM
NAZLIM PASTANESİ VE NAZLIM 

UNLU MAMÜLLERİ

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde tüm 
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu 

zaferi bizlere kazandıran şehit ve gazilerimizi bir 
kez daha rahmet, minnet ve şükranla  anıyorum.

Kozan Ziraat Odası Başkanı 
Şahbazoğlu’ndan Çanakkale 

Deniz Zaferi mesajı
Kozan Ziraat Odası Başkanı 
Mehmet Şahbazoğlu, Çanak-
kale Deniz Zaferinin 106. Yıl 
dönümü dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı. Başkan Şahbazoğlu 
mesajında “Türk Milleti 18 
Mart 1915 tarihinde Dün-
ya’ya Çanakkale’nin geçilemez 
olduğunu gösterdi. Bütün 
maddi gücüne ve gelişmiş 
modern silahlarına güvenerek 
Çanakkale Boğazı’nı geçmeyi 
hayal eden haçlı donanması, 

hiç ummadığı bir hezimet yaşamıştır. Bu başarının en önemli sırlarından 
biri, iman dolu sinelerdeki şahadet arzusudur. Şehitlik arzu ve iştiyakı Ça-
nakkale’de zafer, gazi Seyit Onbaşı’nın sırtında muazzam bir güç olmuştur. 
Vatanı uğruna ölme arzusu, muhtelif renk, ırk, dilde olan ve ülkenin dört bir 
yanından gelen vatan evlatlarını bu mevzide buluşturmuştur.
Son olarak bir kez daha, tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferinde Mil-
letimizin verdiği onurlu mücadeleyi saygı ile hatırlıyor; 18 Mart Çanakkale 
Zaferi’nin 106. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Gününde, vatan toprakları-
mızın kurtarılmasında canlarını Başta Türkiye Cumhuriyetmizin Kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını feda eden aziz 
şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum” dedi.  

18 Mart Çanakkale zaferinin 106. Yılında Mustafa 
Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm 
şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. 

Salim AÇIKGÖZ
Kozan Muhtarlar Derneği Başkanı

Sevinç ve coşkuyla kutladığımız Çanakkale 
Zaferi'nin 106. yıldönümünde, bu güzel vatanımız 

için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, 
minnet ve özlemle yâd ediyorum. Ruhları şad, 

mekânları cennet olsun

Ordu Yok! dediler, Kurulur! dedi. Para Yok! dediler, 
Bulunur! dedi. Düşman çok! dediler, Yenilir! dedi. Ve 
dediklerini yaptı. O, Atatürk’tü! 18 Mart Çanakkale 

Zaferimzin 106. Yıl Dönümü Kutlu Olsun.

 Av. Zihni ÇUBUKÇU

Vahdettin SARI
Işıklı Mahallesi 

Muhtarı
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Bundan tam 106 yıl önce Milletimiz 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale´de dö-
nemin en güçlü devlet ve ordularına karşı bağımsızlığı ve vatanı uğruna canını 

vermekten bir an bile çekinmeden kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla büyük 
bir destan yazmıştır. Çanakkale Zaferinin 106. Yıldönümü kutlu olsun

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıl Dönümü kutlar, 
Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını ve istiklal uğruna ezelden bu 
yana hayatını kaybetmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dileriz. 

Emin CANBOLAT
Kozan Kuyumcular Odası Başkanı & Döviz Kuyumculuk

MEHMET KELEBEK
KELEBEK GURME PEYNİR DÜNYASI

Toprağı vatan yapan şehitlerdir. Mustafa 
Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete 
intikal eden tüm şehitlerimizi minnet, saygı  
ve şükranla anıyorum. 18 Mart Çanakkale 
Zaferimizin 106. Yıl dönümü kutlu olsun. 

Yoktu ekmeği aşı. Yoktu toprağı taşı 
Çanakkale’yi taşımıştı sırtında. Mangal 

yürekli bir on başı.. Çanakkale Zaferimizin 104. 
yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 

Seyit Onbaşı ve Çanakkale Geçilmez Diyen tüm 
şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum.

ABİDİN KAYMAK

DR. MERYEM GÜLPERİ SUCAK
DİŞHEKİMİ DURMUŞ SUCAK
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Aziz Milletimiz Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ve en 
son 15 Temmuz hain darbe girişiminde mukaddesatı, 
vatanı, istiklali ve istikbali uğruna her zaman ve her 

koşulda gözünü kırpmadan canını seve seve vereceğini, 
cesaret ve kararlılıkla mücadele edeceğini tüm 
dünyaya haykırmış ve kanıtlamıştır. Çanakkale

 Zaferinin 106. Yıldönümü kutlu olsun.

Bundan tam 106 yıl önce Milletimiz 18 Mart 1915 
tarihinde Çanakkale´de dönemin en güçlü devlet ve

 ordularına karşı bağımsızlığı ve vatanı uğruna canını 
vermekten bir an bile çekinmeden kadınıyla erkeğiyle, 

genciyle, yaşlısıyla büyük bir destan yazmıştır. Çanakkale 
Zaferinin 106. Yıldönümü kutlu olsun.

Fatih Aydın
Ak Parti Belediye Meclis Üyesi & KOSB Müdürü

Av. Yusuf Bilgili
Ak Parti Kozan İlçe Başkanı

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir 
“Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümü kutlu olsun”

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa 
Kandemir, Çanakkale Deniz Zafe-
rinin 106. Yıl dönümü dolayısıyla 
mesaj yayımladı. Başkan Kandemir 
mesajında “Çanakkale’de verilen mü-
cadelenin üzerinden geçen 106. yılda 
milletimizin birliğine, vatan toprakla-
rımızın bütünlüğüne yapılan saldırı-
nın mahiyetinin değişmediğini ancak 
yönetimi ve şeklinin değiştiğini dile 
getiren Başkan Recep Konuk, mesajı-
nı şu cümlelerle tamamladı: “Bugün 
topla tüfekle saldıramayanlar daha 
sinsi saldırılarla birliğimizi ve birlikte 
yaşama irademizi hedef alıyorlar. Bu 
saldırıların şekli bazen yaşam tarzları, 
bazen inançlar, bazen ekonomi, bazen 
görüş farklılıkları, bazen aidiyetler 
üzerinden oluyor. Topraklarımızı 

bölemeyenler zihinleri bölmeye çalışıyor. Dünün saldıranlarının 
saldırılarının şekli ve mecrası farklı olsa da aslı değişmiyor; bünye-
de yara açmak, birliğimizi zedelemek. Bugün verdiğimiz mücadele 
dünden farksızdır. Bugün de sıkı sıkıya sarılacağımız değer birlikte 
yaşama iradesidir. Çanakkale şehitlerimizden miras aldığımız tevhid 

ruhunu kaybetmediğimiz müddetçe ekonomi başta olmak üzere her 
sahada oluşturulmaya çalışılan önümüzdeki barikatları dün olduğu 
gibi yıkar geçer, ufkumuzu karartmaya çalışan perdeleri yırtar atar, 
ufkumuzu yine aydınlatırız. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale 
Deniz Zaferinin 106. Yıldönümünü ve Şehitler Gününü gururla 
kutluyor, bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi, rah-
met ve minnetle bir kez daha anıyorum” dedi. 
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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
16 MART 2021 / Yıl: 16    Sayı: 755

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

YÜREĞİRLİ ÇOCUKLAR KİTAPLA BULUŞUYOR
Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri 
Müdürlüğü, okumayı  yaygınlaştır-
makiçin yeni bir uygulama başlattı. 
Çocukları geleceğe hazırlamak, 
beyin ve zihinsel gelişimlerini
desteklemek ve okuma bilincini 
yaygınlaştırmak için başlatılan proje 
kapsamında Yüreğirli çocuklar 
kitaplarla buluşturuluyor.
Mehmet Akif Ersoy’dan Yaşar 
Kemal’e Necip Fazıl Kısakürek’ten 
Sabahattin Ali’ye, Türk ve dünya 
seçkilerinden hazırlanan özel setler 
belediye ekiplerince çocukların 
adreslerine teslim ediliyor.
Yüreğir Belediyesi resmi sosyal 
medya hesapları üzerinden talepte 
bulunan ailelere özel hazırlanmış 
kitap setleri ücretsiz olarak ulaştırı-
lıyor.

Çocukların ve gençlerin gelişimine özel önem verdiklerini belirten Yüreğir 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Bizim arzu ettiğimiz nesil oku-
yan, araştıran bir nesil. Bu hedef için çalışmaya devam ediyoruz. Çocuk-
larımızı sevindirmek, onları kitapla buluşturmak için böyle bir uygulama 
başlattık. Bu kapsamda Türk ve dünya klasiklerinden bir seçkiyi çocukla-
rımızla buluşturuyoruz. Çocuklarımıza yeni ufuklaraçacağına inandığımız 
kitapları keyifle okumalarını diliyorum.” dedi.

Yoktu ekmeği aşı. Yoktu toprağı taşı Çanakkale’yi 
taşımıştı sırtında. Mangal yürekli bir on başı.. 

Çanakkale Zaferimizin 104. yıldönümünde Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı ve 

Çanakkale Geçilmez Diyen tüm şehitleri rahmet ve 
minnetle anıyorum.

Serkan DENİZ
Deniz Rent A CAR



ADEM KAMALI

Çanakkale Zaferinin 106. yıldönümünü büyük bir gurur ve coşku ile 
kutluyoruz.  Tarihe altın harfler ile nakşedilen bu büyük zaferin tüm 

kahramanlarını başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak 
üzere aziz şehitlerimizi saygıyla, şükranla ve rahmetle anıyorum. Allah (C.C) 

hepsinden razı olsun. Mekânları cennet olsun.


