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‘‘Size miras olarak meşruiyeti
    ve ondan doğan mutluluğu

bırakıyorum’’
Ibrahim KARAOĞLU

Yıl: 13

13 Mart 2018 Salı

Kozan Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Yağan:

“Milletin ve ticaretçinin sözcüsü olan borsanın kapıları fikir ve proje 
taşıyan her kardeşimize her zaman sonuna kadar açıktır”

Kozan Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Yağan 2 
Nisan’da yapılacak seçimler öncesinde gazetemize 
açıklamalarda bulundu. Başkan Yağan, amaçları-
nın tüm üyelerle birlikte daima beraberlik içeri-
sinde Kozan Ticaret Borsası’nı geleceğe taşımak 
olduğunu söyledi. Kozan Ticaret Borsası Başkanı 
Mehmet Yağan:“Üyelerimiz gerçek anlamda bü-
yük bir kuruluş olan Borsamızın üyesi olduklarını 
hissediyorlar. Kozan ekonomisine dinamizm ka-
zandırmanın gayretiyle çalışıyoruz. Bunu yapaca-
ğımıza inanıyorum. Bizim işimiz bizi bugünlere 
getiren, ekmeğini yediğimiz memleketimize biz-
den sonra anılacak hizmetler bırakabilmektir...                                                                                                                               
                                                        Sayfa: 5’de                              

Ak Parti Kozan İlçe 
Başkanı Abdulkadir 
Kozan “İlk hedefimiz 
belediyeyi almak”

Ak Parti Kozan İlçe Başkanı 
Abdulkadir Kozan ve yönetim 
kurulu üyeleri ilk kez basının 

karşısına çıktılar.....Sayfa: 6’da

Kozan Koleji’nde 
Karaoke Ses 

Yarışması 
Düzenlendi

Sayfa: 2’deSayfa: 13’de

ADD Kozan Şube 
Başkanı Av. Zihni 
Çubukçu “Şeker 

Fabrikaları Cumhuriyetin 
Kaleleridir”
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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

Ziraat Odası’ndan Ak 
Parti İlçe Başkanı 
Kozan’a ziyaret

Kozan Kolejinde Karaoke Ses 
Yarışması Düzenlendi
Kozan Koleji Ortaokul Karaoke Ses yarışması adeta nefesleri kesti, kıyası-
ya mücadelenin yaşandığı yarışmanın jüri üyelerini; Rana Çöplüoğlu,Sadık 
Gedik, Burçak Altunsayar oluşturdu.Müzik öğretmeni Halil Çöplüoğlu ko-
ordinatörlüğünde gerçekleşen yarışma Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Kozan Koleji Ortaokul Müdürü Kemal Altıntaş’ın açılış 
konuşmasının ardından yarışmaya geçildi. Yarışmaya Kozan Koleji velilerinin 
de yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Birbirinden güzel şarkılarla Kozan Koleji öğ-
renci ve veliler eğlenceli dakikalar geçirdiler.Salonda zaman zaman coşkunun 
arttığı gözlendi. Yarışmacılarının ardından jüri heyeti değerlendirme toplantı-
sına geçti,bu esnada ise Berkay Paracı, Ege Karakaya, Oğuzhan Varan, Atakan 
Kılçık, Yiğithan Demirbağ (Fen lisesi)’dan oluşan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi 
pop grubu izleyenlere müzik dinletisi sundu. Konserin ardından Jüri heyeti 
değerlendirmeleri sonucu, Seçil Nisa Kamalı “Muhtelemel Aşk “Şarkısıyla 
1.olurken, Fatmagül Şimşek 2.Elif Berda Ateş 3.oldu. Yarışma sonrası öğren-
cilere okul yönetimi dereceye giren öğrencilere plaketverdi.Etkinlik hatıra 
fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.w

Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Abdulkadir Kozan’a hayır-

lı olsun ziyaretleri sürüyor. Kozan Ziraat Odası Baş-

kanı Mehmet Şahbazoğlu ve yönetim kurulu üyeleri 

Ak Parti İlçe Başkanı Kozan’ı parti binasında ziyaret 

ettiler. Ziyaret esnasında çiftçi sorunları, Kozan ve ülke 

gündemi konuşuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak Parti 

İlçe Başkanı Abdulkadir Kozan, Ziraat Odası Başkanı 

Mehmet Şahbazoğlu’na ve yönetim kurulu üyelerine 

teşekkür etti. 
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İşadamlarından Son Fikir’e Ziyaret

Başkanlardan Son Fikir’e ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Kozan İlçe Başkanı Erkan 

Karaoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği İlçe Temsilcisi 

Av. Zihni Çubukçu ile İYİ Parti Kozan İlçe Başkanı 

Av. Hamza Gültekin Son Fikir’e özel bir ziyarette 

bulundular. Ülke gündemiyle ilgili değerlendirme-

lerin yapıldığı ziyarette İyi Parti İlçe Başkanı Gülte-

kin’in aşağıdaki yorumu dikkat çekti. 

Gültekin: “İyi Parti’ye en fazla katılım 
AKP’den geliyor”
“Partimizin bugüne kadar Kozan’da yaptığı kayıtların 

% 40-45’i Ak Parti’den istifa edenlerden oluşuyor. Biz 

en fazla oyu Ak Parti’den alıyoruz. Biliyorsunuz ben 

Milli Görüş ekseninden gelen bir kişiyim. Halkımızın 

son derece ilgisine mazhar oluyoruz ve bundan 

büyük mutluluk duymaktayız” şeklinde konuştu.

Kozanlı tanınmış 
işadamları Kozan 
Ticaret Odası 
Başkan Adayı 
İdris Çevikalp, 
Hilmi Tanrıverdi 
ve Hidayet Uçan 
Son Fikir’i 
ziyaret ettiler. 
Dostları Yalçın 

Kara ile Türkiye ve Kozan gündemini konuştular.

ZAYİİ
Kozan Nüfus Müdürlüğü’nden almış 

olduğum Nüfus Cüzdanımı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 

Fatma BOZKURT

İmamoğlu Nüfus Müdürlüğü’nden 

almış olduğum Nüfus Cüzdanımı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 

Atalay ÖZER
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KURTOĞLU TİCARET
Demir-Çimento-Tuğla-Biriket-Kum-Çakıl
KAMA Çapa Motorları Yetkili Satıcısı
  Hafriyat-Nakliyat

Bünyamin Kurt ve Oğulları
Adres: Andıl Caddesi / KOZAN
TLF: 515 88 48-GSM: 0536 650 00 11

KOZAN TÜMSİAD ANTALYA’DA

TÜMSİAD’ın Genişletilmiş Bölge Toplantılarının 
ilki 3 Mart 2018 tarihinde Antalya’da yapıldı. Top-
lantıya Genel Başkanımız Yaşar DOĞAN, Bölge 
Başkanımız İbrahim ALİMOĞLU, TÜMSİAD 
Genel Merkez Yöneticileri, Kozan, Antalya, Ispar-
ta, Burdur, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay Şube 
ve komisyon başkanları katıldı. Antalya Belediye 
Başkanı Menderes TÜREL ve Kepez Belediye 
Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ’ nün de katıldığı top-
lantıda TÜMSİAD’ın 2018 yılı hedefleri, Akdeniz 
Bölgesinin ülke ekonomisine katkısı, bölgemizin 

ekonomik olarak güçlü ve zayıf 
yönleri, illerin ekonomik duru-
mu, yatırım planları gibi konu-
lar masaya yatırıldı. İlçemizden 
TÜMSİAD Kozan Şube Başkanı 
Bülent KARAÖMERLİOĞLU, 
Yönetim Kurulu üyeleri Harun 
TUTAR, Osman BAZ, Ömer 
ATICI ve Muhammet YORUL-
MAZ’ın katıldığı toplantıya şu-
belerin fikir alışverişiyle devam 
edildi. Markalaşma ve Marka 
İnşası adlı bir de konferansın 
verildiği toplantıda orta nokta 

“Ülkemizin geleceği için Mehmetçiklerimiz Suriye 
topraklarında ise iş adamlarımız da 
ülkemiz için üretime ağırlık vermelidir’’oldu. 
50 üye firmanın açmış olduğu stantların 
gezilmesinin ardından söz alan TÜMSİAD Genel 
Başkanı Yaşar DOĞAN, ekonominin gelişmesinde 
TÜMSİAD’ın artık, güvenilir, uluslararası alanda 
itibarlı bir sivil toplum kuruluşu imajı taşıdığını 
belirterek bu toplantıların çok verimli geçtiğini 
ifade ederek katılımcılara teşekkür etti. 

Hacıuşağı Mahallesi 
Muhtarı Mehmet 

Kılınç Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'la ne 

görüştü?

Kozan'ın en eski 
mahallesi Hergele 
Bacı- Hacıuşağı 
Mahallesi  
Muhtarı Mehmet 
Kılınç telefonla 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'a bizzat 
telefonla Kozan'ın 
sağlık alanında 
yaşadığı en büyük 
sorunlardan birisi 
olan anjiyo ünitesi 
ihtiyacını söyledi. 
Erdoğan da 
konuyla bizzat 

ilgileneceğini sôyledi. Kılınç “Ben 
halkımızın sorunlarının takipçisiyim' dedi
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Kozan Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Yağan:
“Milletin ve ticaretçinin sözcüsü olan borsanın kapıları fikir ve 

proje taşıyan her kardeşimize her zaman sonuna kadar açıktır”
Kozan Ticaret Borsası Başkanı Mehmet 

Yağan 2 Nisan’da yapılacak seçimler 

öncesinde gazetemize açıklamalarda bulun-

du. Başkan Yağan, amaçlarının tüm üyelerle 

birlikte daima beraberlik içerisinde Kozan 

Ticaret Borsası’nı geleceğe taşımak olduğunu 

söyledi.Kozan Ticaret Borsası Başkanı 

Mehmet Yağan:“Üyelerimiz gerçek 
anlamda büyük bir kuruluş olan 
Borsamızın üyesi olduklarını 
hissediyorlar. Kozan ekonomisine 

dinamizm kazandırmanın gayretiyle 

çalışıyoruz. Bunu yapacağımıza inanıyorum. 

Bizim işimiz bizi bugünlere getiren, ekmeğini yediğimiz memleketimize bizden sonra anılacak hizmetler 

bırakabilmektir. Kozan’ımızın hayat şartlarını hayat standartlarını nasıl daha iyileştirebiliriz. Üyelerimizi 

daha nasıl iyi hizmet edebiliriz. Bunun kaygısı içerisindeyiz. Yani ilçemize, ülkemize daha iyi hizmet etmenin 

sorumluluğunu taşıyoruz. İşimizi mükemmel yapmanın peşinde olmalıyız. 

Kesinlikle bir kuruluştan yararlanma 
ve ikbal kaygımız yoktur. Milletin ve 

ticaretçinin sözcüsü olan borsanın kapıları 

fikir ve proje taşıyan her kardeşimize 

sonuna kadar açıktır” Şeklinde konuştu.

Kozanlıya istihdam oluşturan ve 

personeliyle barışık, istikrarlı ve güvenilir 

bir işadamı olan Mehmet Yağan, Deliçay 

mevkiine yapılan çok amaçlı devasa Kozan 

Ticaret Borsası binasının açılışını seçimden 

önce yapmak istenmediğini belirtti. Yağan, 

Ticaret Borsası binamızın istismarı 

yapılıyor endişesiyle açılışı seçim sonrasına 

bıraktıklarını söyledi. 



06 13 Mart Salı 2018SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Abdulkadir 
Kozan “İlk hedefimiz belediyeyi almak”

Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Abdulkadir Kozan ve yö-
netim kurulu üyeleri ilk kez basının karşısına çıktılar.  
Kozan Ticaret Odası’nda basın mensuplarıyla Cumartesi 
günü kahvaltıda biraya gelen İlçe Başkanı Kozan, heye-
canlı olduğunu, kimsenin adamı olmadığını ve olmaya 
gelmediğini, şahsi olarak siyasette milletvekili ve bele-
diye başkanı olmak gibi bir hedefinin bulunmadığını 
söyledi. Herkese kucak açan bir anlayış içerisinde olaca-
ğına vurgu yapan Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Abdulka-
dir Kozan, yapıcı eleştirilere açık olduğunu ve özellikle 
2019 seçimlerinde belediyeyi alacaklarının altını çizdi. 
Kozan, partinin önüne gelip de partiye çıkamayan in-
sanların olduğunu, kucaklayıcı bir anlayışla görev yapa-
caklarını söyledi.
Yönetim kurulu üyelerinin kendilerini tanıtmasının 
ardından konuşma yapan Ak Parti İlçe Başkanı Kozan 

“Kozanlıyım. Burada doğdum ve burada büyüdüm. Kozan’ın çocuğuyum. Benim vasiyetim de var. Mezarım burada olacak. 
Biz o, bu, öteki, beriki demeyeceğiz. Ben kucaklayıcıyımdır. Benim elimden kimse tutmadı. Ben kendi çabamla bölge müdü-
rü oldum. Heyecanımı kaybettiğim için bankacılık görevimden istifa edip emekliye ayrıldım. İlçe başkanlığı görevimde heye-

canımı kaybedersem bırakırım. Ama şimdi heyecanla görevime başladım. Kimsenin adamı değilim. Arkamda 
da kimse yok. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın adamıyım. 
İlk işim eski ilçe başkanlarımızı ziyaret etmek oldu. İlçe başkanlığına aday adayı olan arkadaşlarımızla görüştüm.  
Önceki ilçe başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bayrağı buraya kadar getirdiler. Eski ilçe başkanlarımızla, yönetim kurulu üye-
lerimizle istişare halinde olacağız.
Ben eleştirilere açık bir insanım. Elbette yazıp çizeceksiniz. Beni eleştiriler bu seviyeye getirdi. Ama Kozan için birlik olalım, 
kırıcı olmayalım. Ben sizleri ayrı, gayrı görmüyorum” dedi.
Basın mensuplarının “Öncelikle iktidar partisisiniz yani icra makamısınız. Kozan’ın son günlerde yaşadığı asayişle ve 
acı olaylarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Sorusuna “Öncelikle teşekkür ederiz. Basınla ortak çalışacağız. Aynı rahatsızlık-
ları yaşıyoruz. Ben geldiğim günden beri bu şikayetler çok. Biz önce bu konuyu yukarıyla görüşeceğiz. Bu asayiş işi çok önem 
verdiğim bir konu. 3 haftadır buradayım bir sürü şeyler oldu. Çok rahatsızım.  Kaymakam bey ve emniyet müdüründen ön 
bilgiler aldım. Burada açıklayamam” dedi. 
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Yine gazetecilerin ‘kenar mahallelerde havaya ateş açanlar var.  
Kozan teksas’a mı dönüyor? Kaygısı var. Adana’da bu konuda dene-
timler daha hızlı ve daha yerinde yapılıyor. Burada belinde silahla 
gezenler var. Acı verici olaylar söz konusu. Kanayan bir yara var. 
Değerlendirmesine ise “ Evet. Biliyorsunuz bu 15 Temmuz ve Fetö 
olayından dolayı emniyette bayağı bir azalma oldu. İlçe teşkilatının 
sayılarını düşürdüler. Benim duyduğum 30 bin kişi gibi. Adana’da 3 
bin 4 bin polisin eksik olduğu söyleniyor. Kozan’da olması bir acayip. 
Çünkü çok göç aldığımız bir yer değil burası. Herkesin genelde bir-
birini tanıdığı bir yer. Bu tür şeylerin olması üzücü bir konu. Burada 
bir tek bana değil hepimize görev düşüyor. Vurdumduymaz bir millet 
olduk. Burada sıkıntı var. Biz emniyete diyoruz da kendi emniyetimizi 
sağlayamıyoruz. El ele tutuşmadığımız müddetçe önleyemeyiz. Emni-
yete bizim de yardımcı olmamız lazım ama yardımcı olanı da görmü-
yorum” dedi.
Gazeteci Yalçın Kara’nın ‘sorunlar çeşitli mutlaka sosyolojik sebep-
leri var. Ancak  uyuşturucu artıyor. Esrar, eroin, bonzai, hap türü 
kullanımlar arttı. Bir tarafta işsizlik söz konusu. Gençlerimizin 
bunalıma girdiği görülüyor. Bu anlamda iktidar partisi olarak neler 
yapmayı tasarlıyorsunuz? Düşünüyorum. Acaba buraya yatırımlar 
artacak mı? Acaba kalkınmada öncelikli bölge haline gelebilecek 
mi? Burnumuzun dibinde Kadirli’de yatırımlar biraz daha hızlı. 
İkinci organize sanayi bölgesi yapılıyor. Biz Adana-Kozan duble yo-
lunun bitmesini bekliyoruz. İlçe başkanları değişiyor ama bu duble 
yolu bir türlü bitmiyor.’ Sorusuna Ak Parti İlçe Başkanı Abdülkadir 
Kozan “ İnşallah bitecek. Zembille gelmedik. Bir gerçek var. Hepimiz 
biliyoruz. Türkiye’nin bir sıkıntısı bu işsizlik. % 10’lar civarında. Bir 
de okumuş işsizler çok. Burada bizim de amacımız burada bir şeyler 
yapabilir miyiz? Burada teşvik var. Vize yok. Kozan’da kırsal. Kozan’ın 
bir özelliğini söyleyeyim. Kozan eski bir vilayet. 3-4 tane ilçe bize çok 
yakın. Kozan olarak biz bölgeyiz. Bunları da dile getireceğim ama söz 
vermiyorum. Çünkü verdiğim zaman yapmam lazım. Bu sorunları 
götüreceğim ve bu sorunlarla ilgileneceğim” dedi.
Kozan “ 25 kişilik yönetimle yeni bir uygulamaya başladık. Yönetim 
kurulu üyesi arkadaşlarımızı bölgelere mahallelere ayırdık. Sorunlara 
daha çabuk ulaşmalıyız. Partinin önüne gelip de partiye çıkamayan 
insanlar var. Bizim yanımıza gelemeyenler var. Onların sesi olmak, 
onlara ulaşmak istiyorum” şeklinde konuştu. 
Yalçın Kara “bazı sıkıntılar yaşandı. Eleştiriler de aldınız. Sizi 
sorduğumuz zaman bilen kişiler referans olarak çok iyi bir insandır 
diyorlar. Biz bilmiyoruz dedik. ilk kez karşı karşıya geldik. Abdul-

kadir Kozan Kozan’ı tanımıyor şeklinde eleştiriler oldu. Değer-
lendirdik. Hafiften böyle iğneli değerlendirmelerimiz olmazsa da 
olmuyor. Eleştirilere açığız dediniz. Partinizde bütünlük oluştura-
bilecek misiniz? Kamuoyuna, medyaya parti içi sorunlar yansıyor. 
Mesela Arif Kütük istifa etti. Burada daha çok Tamer beyin ekibinin 
oluşturulduğu söyleniyor. Daha da açık söyleyeyim. Orçan Dağlı 
ekibi ön plana getirildi deniyor. 
Eleştiriler azalacak mı? Bir bütünlük içerisinde partinizde hakim 
kalacak mısınız? Bu konuda neler düşünüyorsunuz?” 
Sorusuna İlçe Başkanı Abdülkadir Kozan “ Ben size bir soru sorayım. 
Siz usta bir gazetecisiniz. 18 Şubat’tan bu güne kadar ne gördünüz şu 
andaki mevcut yönetimde? Atandıktan sonra ilk işim eski ilçe başkan-
larımızı ziyaret edip fikirlerini almak, bunlarla kucaklaşmayı sağlamak 
oldu. Ve sağladığıma da inanıyorum. Biz onları dışlamadık. Hepsini 
kucaklayacağız. Biz de küskünlük, dargınlık, ötekileştirme yok. Arif 
Kütük benden bir şey istemiş kapalı kapılar ardında. Kimsenin haberi 
yok. Biz işi bitirdik. 18 Şubat’tan önce Arif Kütük’ün ayağına da git-
tim. Oturduk sohbet ettik. Burada sorununuz, derdiniz var mı dedim. 
Arif Kütükle ben meclis üyeliğinde beraberdik. O da ben de adaydık. 
Beraber çalıştık. O bana senin gelmene çok sevindim. Uygun oldu. 
Kozan için iyi olacak dedi. Arif Kütük birilerinin vasıtasıyla yönetime 
bir adam vermek istemiş. 100 kişiye yakın müracaat vardı. Bunların 
içerisinde ne benim ne de Tamer Dağlı’nın tanıdığı, akrabası vardır. 
Kimsenin adamı değilim. Kimsenin adamı da olmaya gelmedim. Bu 
yaşıma geldim ne milletvekilliği beklentim ne de belediye başkanlığı 
beklentim var. Ticaret de yapmıyorum. Emekli bir adamım. Ceyhan’da 
şube müdürlüğü yaptım. Beni Hüseyin Sözlü’ye bir sorun. Diyecek ki 
Ceyhan’ı kucaklaştırdı. Ceyhan birbirine düşmandı ben kucaklaştır-
dım” Şeklinde yanıt verdi. Abdülkadir Kozan’ın sözleri ilçe yönetim 
kurulu üyelerince alkışlarla desteklendi.
Yalçın Kara “Siyasette mutlaka insanların beklentileri vardır. Sizler-
den icrai noktada destekler bekliyoruz toplum adına. Ancak sayın 
başkan Musa Öztürk şikayet ediyor. Elimde imkanlar az diyor. Bir 
akıllı kavşak oldu o da bitmiyor. Adana-Kozan arası da Mansurlu 
yolu da bitmiyor. Bitmeden teşekkür ediyoruz. Bu anlamda hem 
iktidar partisi hem yerel iktidar şikayet ederse biz diyoruz ki acaba 
yanlış yolda mıyız? Yerel seçimler yaklaşıyor. Nasıl bir aday profili 
var aklınızda? Böyle bir çalışmanız var mı? Kıstaslarınız nelerdir? 
Sorusuna” 
Kozan “ Genel merkezin teveccüh ettiği noktalardan birisi önce halka 
sorulacak. Soruyorlar. Ekibimiz çalışıyor. Kriterimiz Kozanlı olacak. 
Kozan’ı kucaklayabilecek kapasitede olacak. İş bilen birisi olacak. Yerli 
aday olacak. Belediye’yi alırsak sorunlarımızın çoğu çözülecek. Yerelde 
ittifak yok. Sadece cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak var. 
İlk hedefimiz belediyeyi almak” dedi.    
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ANDIL’IN GÜNLÜK TAZE MEYVELERİ-SEBZELERİ  BULUNUR

MANAV ALİ PAŞA

AİLENİZİN MANAVIKOZANLININ VE

Adana İl Müftüsü 
Hasan Çınar’dan 

Sonfikir’e  nezaket 
ziyareti

Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, İl Müftü Yardımcısı Selami 

Çınar ve Kozan Müftü Vekili Mahmut Uzun ve Usta Gazeteci 

Yaşar Kara sağ olsunlar ziyaretimize geldiler. İl Müftü Yardım-

cısı Selami Çınar, Kaymakam Şafak Gürçam ve Kozan Belediye 

Başkanı Musa Öztürk’ü de makamlarında ziyaret ettiler. 

Seyfittin Karaoğlu 
dünya evine girdi

Necla Karaoğlu ve Merhum Berber Osman Karaoğlu’nun, 
Kozan Belediyesi’nde çalışan oğulları Seyfittin Karaoğlu ile 
Nazife Karaoğlu Anka Müzikhol’de geçtiğimiz hafta sonu 
düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdiler. Nazife ve 
Seyfittin Karaoğlu çiftini bu mutlu günlerinde aile yakınları, 
dostları, arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadılar. 
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Ağca Halı yıkama açıldı
Genç girişimciler Gökhan Ağca ve Muhammet Şencan’ın işletmeciliğini yaptığı ve 
temizlik sektöründe hizmet vermeye başlayan  “Ağca Halı Yıkama” düzenlenen 
programla Kozan’a bağlı Faydalı Köyü Çukurköprü Mahallesinde açıldı.
Ağca ve Şencan “Doğduğumuz ve doyduğumuz yere iş istihdamı sağlamak üzere işyeri 
açıyoruz. Burası bizim ve halkımızın. Herkese teşekkür ediyoruz. Yeni makinelerimiz-
le değerli müşterilerimize en iyi hizmeti sunacağız. Uygun fiyat ve kalite anlayışıyla 
vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Yorgan, Halı, Kilimler işletmemiz tarafından servisle 
evlerden alınıp, temizlendikten sonra en kısa sürede ambalajlı bir şekilde yine evlere 
teslim ediliyor” şeklinde konuştular.
Kaymakam Şafak Gürçam “Halı yıkama sektöründe yeni bir işyeri daha açılıyor. Bu iş 
yerinin bölgemize, ilçemize ve kendilerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” 
dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Şafak Gürçam, Ak Parti Kadirli İl Genel Meclis Üyesi Alican Yüksel, MHP Kozan İlçe Başkanı 
Nihat Atlı, İYİ Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Hamza Gültekin tarafından açılış gerçekleştirildi. Açılışa ilginin yoğun olduğu görüldü.

TEŞEKKÜR
İş yerimizin açılışımıza katılarak bizleri onure eden başta Kozan Kaymakamı Sayın Şafak Gürçam’a, Feke Belediye Başkanı 
Sayın Ahmet Sel’e, MHP Adana İl Başkan Yardımcısı Sayın Alev Ataş’a, MHP Kozan İlçe Başkanı Sayın Nihat Atlı’ya, İYİ Parti 
Kozan İlçe Başkanı Sayın Av. Hamza Gültekin’e, Ak Parti Kadirli İl Genel Meclis Üyesi Sayın Alican Yüksel’e, Kozan Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın  A. Fatin Dağlı’ya, Sancaklı E.K.K.K. Başkanı Sayın Yahya Ocak’a, Binboğa 
Bal Koop. Başkanı Sayın Emrah Zararsız’a, Kozan Ticaret Odası Meclis Üyesi Sayın Yasin Aylı’ya, Tufanpaşa Mah. Muhtarı 
Sayın Nuh Çolak’a, Hacıbeyli Mah. Muhtarı Sayın Memiş Coşkun’a, Yalnız Dud Mah. Muhtarı Sayın Halit Büyük Çolak’a, 
Çukurköprü Muhtarı Sayın Cumali Susam’a, Çokak Mah. Muhtarı Sayın Üzeyir Çürük’e, Yüce Nur Tarım İşletmecileri Sayın 
Nuri Kolukırık’a ve Sayın Yücel Yılmaz’a, Fekeli İş Adamı Sayın Ahmet Arık’a ve değerli davetlilerimize çok teşekkür ederiz.

Gökhan Ağca ve Muhammet Şencan
Ağca Halı Yıkama
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Yeni Öğretmenevi’nin temeli atıldı
Kozan’a yeni yapılan Öğretmenevi’nin temeli geçtiğimiz 

günlerde atıldı. Kozan’a modern bir öğretmenevi kazan-

dırmak için çalıştıklarını belirten Kozan Öğretmenevi 

Müdürü Zekai Kaya “Yeni öğretmenevimizin temelini 

attık. Ülkemize ve Kozan’ımıza hayırlı olsun. Desteğini 

esirgemeyen tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı 

sunuyorum. Türkiye birinciliğini hedefliyoruz. En gü-

zel, en farklı, en kullanışlı, en büyük öğretmen evi Ko-

zan’ımızda olacak. Binamızda düğün salonu, çok amaçlı 

salon, yemek salonu, lokal, teras kafe ve 7 adet suit oda 

ve 62 adet iki kişilik odalar yer alacaktır” dedi. 

Av. Selçuk Cengiz Ak Parti İlçe Gençlik Kolları başkanı 
Kozan’ın genç ve sevilen  avukatlarından Av. Selçuk Cengiz, 

Ak Parti Genel Merkezi tarafından İlçe Gençlik Kolları başkanı 

olarak atandı. Av. Cengiz’in 2013 yılından bu yana Ak Parti 

kadrolarında aktif olarak görev aldığı öğrenildi. Önümüzdeki 

günlerde yapılacak olan İlçe Gençlik Kolları kongresine Av. Selçuk 

Cengiz tek aday olarak girecek. Av. Selçuk Cengiz’in yönetim ku-

rulu üyelerini oluşturmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. 

Ak Parti Kozan Gençlik Kolları başkan adaylığı için 

Avukat Selçuk Cengiz dışında Ahmet Nafiz Taşoğlu ve 

Hakkı Yaşarcan Ankara’ya mülakata çağırılmıştı. 

Başkan Sözlü Yeşilyurtlu kadınlarla bir arada
Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hüseyin Sözlü, vatan 
şairi Mehmet Akif Ersoy’un 
torunu Selma Argon Ersoy ile 
Yeşilyurt Mahalle Muhtarlı-
ğı’nın Tarsus gezisi öncesinde 
mahalle sakini kadınlarla bir 
araya geldi
VATAN ŞAİRİ ERSOY’UN 

TORUNU DA ORADAYDI
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla Yeşilyurt Mahalle Muhtarlığında vatan 

şairi Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon Ersoy ile mahallenin 
kadın sakinleri ile bir araya geldi. Mahalleli kadınlara özel düzenlenen 
Tarsus gezisi öncesi onlarla bir araya gelen Başkan Hüseyin Sözlü, top-
lumun temeli olan aileyi kuranların kadınlar olduğunu belirtti.
’TÜRK KADINI VARLIĞINI HER DAİM HİSSETTİRMİŞTİR’’
Dünya milletleri içerisinde Türk Kadınının her zaman vefakar ve 
cefakar yönüyle varlığını hissettirdiğini, milli mücadele esnasında ve 
bugün Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk Ordusu’na destek vererek, vatan 
evlatları için en büyük moral kaynağı olduklarını söyledi ve böyle 
bir toplantıda, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu sancılı bir süreçte 
Mehmet Akif Ersoy’un torunu ile bir arada olmaktan dolayı bahtiyar 
olduğunu aktardı.
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ADD Kozan Şube Başkanı Av. Zihni Çubukçu 
“Şeker Fabrikaları Cumhuriyetin Kaleleridir”

ADD Kozan Şubesi Şeker Fabrikalarının satılmaması için ADD 
genel merkezinin başlattığı imza kampanyasına Kozan Ziraat  Bankası önünde 
Pazartesi günü yaptığı basın açıklaması ile destek verdi. 
Basın açıklamasına ADD Kozan Şube Başkanı Av. Zihni Çubukçu, CHP 
Kozan İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu, İYİ Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Hamza 
Gültekin, CHP Kozan İlçe Kadın Kolları Başkanı  Belgin Sezcan Sarıtaş, ADD 
üyeleri ve vatandaşlar katıldılar.
 Çubukçu “Özelleştirme adı altında Cumhuriyetin ekonomik 
kazanımlarını yok eden AKP iktidarı, bu kez, 14 şeker fabrikasını feda ediyor. 
3 Nisan ile 18 Nisan 2018 tarihleri 
arasında yapılacak 3 gurup ihale ile tarımsal sanayinin candamarı ile şeker 
pancarı üretiminin hayat damarları koparılırken, 
GDO'lu tatlandırıcı üreten emperyalist şirketlerin önü açılıyor.
 Türkiye bu girişime karşı, çiftçisiyle, işçisiyle, sendikasıyla, kamyon şoförü ile 
tüketicisi ile, siyasi partileri ile demokratik kitle örgütleri ile ayakta ve 
direnmeye kararlıdır..Şeker fabrikaları Türkiye Cumhuriyeti’nin yol göstericisi 
Altı Ok'un 

Devletçilik ilkesinin en güzel ve ilk hayata geçirilen adımlarından biridir. 17 
Şubat 1923 günü açılan İzmir İktisat Kongresi’nde görüşülüp karara bağlanan 
ekonomik bağımsızlığı da elde etme kararlılığı ve 
hedefi doğrultusunda, bir yanda özel sektör, diğer yanda kamu girişiminin 
yarıştığı, birinin gücünün tükendiği noktada diğerinin yardıma koştuğu örnek 
bir girişimdir. Türk halkı bu yıkıma izin vermeyecektir. İşçisiyle, sendikasıyla, 
çalışanlarının aileleri ile, pancar üreticisi ile, tüketicisiyle, siyasal partisiyle, 
demokratik kitle örgütüyle direnecek ve Cumhuriyetin bu ilk ekonomik kale-
lerini emperyalizmin insafına terk etmeyecektir” dedi.

Erdoğan Emlak açıldı
Ahmet Erdoğan’ın 

işletmeciliğini yaptığı 

“Erdoğan Emlak” Irmak 

caddesi, Adliye civarında 

hizmete girdi. Erdoğan 

emlak sektörünün çok önemli 

bir sektör olduğuna dikkat 

çekerek, vatandaşları bu hizmeti en iyi şekilde 

sunmayı amaçladığını söyledi.

Güler yüzü ve ilgisiyle tanınan Ahmet Erdoğan “Erdoğan Emlak olarak daire, arsa, bahçe alım-satımı, tapu 

işleri takibi kısaca gayrimenkul aracılık hizmetleri 

yapıyoruz. Evli ve 2 çocuk babasıyım” dedi. 
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3. Hava limanı bitmek üzere bizim Adana Kozan 
duble yolu halen bitmeyi bekliyor... 

Hem genel iktidar hem de yerel iktidarlar açısından oldukça şanssız olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye'nin dört bir yanına giden eski bir şoför 
olan bir büyüğümüz Adana Kozan arasında 9 yıldır bitmeyen duble yolla ilgili şöyle konuştu: " 3. hava limanı bitmek üzere sizin Kozan yolu daha 
bitmedi" dedi. 
Keza Adana Büyükşehir belediyesi tarafından ihale edilen ve Ocak ayında bitmesi beklenen akıllı kavşak da bir türlü bitmiyor. Bizim evin yanında 
10 katlı 4 blok apartman bir kaç ayda bitiverdi. 
Biz hala tozdan çamurdan çukurdan kurtulamadık. 
Bunun adı talihsizlik mi yoksa beceriksizlik mi? 
Siz söyleyin.

Abdülkadir Kozan samimi mesajlar verdi... 
İktidar Partisi'nin Kozan ilçe başkanı Abdülkadir Kozan ve ekibiyle Ticaret Odası'nda verilen 
kahvaltıda basın bir araya geldi. 
Kozan'ın konuşmaları samimi ve sıcaktı. 
Ne yalan söyleyeyim ilk izlenimim olumlu. 
Başkan heyecanlı ve içtendi. Açık konuşmayı sevdiğini ima etti. 
Siyasi bir ikbal peşinde olmadığını ilan etti. 
Kibir, hava gibi cahilane davranışlara kesinlikle karşı olduğunu söyledi. 
Toplumsal fayda gözettiğini ve ayrıştırmayacağını ilan etti. Tanıyanlar Kozan'ın iyi bir insan 
olduğunu hep söylediler. İnşallah arkasından kamusal toplumcu ve hepimizi ilgilendiren ge-

lişmeler ve başarı yakalanır. Tabi başkana dar ekipçilerin fırsat vermeleri gerekiyor.
 İnşallah böyle bir adamı rahat bırakırlar. Hayırlı olsun.

Manastırda fidan dikildi

Tema Vakfı Kozan İlçe Sorumluluğu, Kozan Belediyesi ve Kozan İnkılâp 
İlkokulu öğrencileri tarafından Kozan Kalesinde bulunan Manastır alanına 
fidan dikimi yapıldı.
Etkinlikle ilgili bilgi veren Tema Kozan İlçe Sorumlusu Derya Deniz şunları 
söyledi:
“Bu alanda daha önce hastalık sonucu birçok ağaç kurumuş ve bunun üze-
rine kesilmişti. Kozan Belediyesi ve İnkılâp İlkokulu öğrencileri ile birlikte 
kesilen bu ağaçların yerine ve diğer boş alanlara fidan dikimi yaptık. Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü’nden temin edilen çeşitli fidanlarla hem eksilen 
ağaçların yerlerini tamamladık hem de farklı çeşitte fidan dikerek manastır 
alanındaki ağaç çeşitliliğini biraz da olsun zenginleştirdik. Bu güzel etkinli-
ği gerçekleştirmemizi sağlayan Kozan Belediyesi’ne, Park Bahçeler Müdür-
lüğü’ne ve Kozan İnkılâp İlkokulu’na teşekkür ederim” dedi.

Oğlunu Av Tüfeğiyle Vurdu

Kozan’da Kemal Yıldırım (70), tartıştığı oğlu Kader 
Yıldırım'ı (40) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. 
Olay, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Hacımirzalı 
Mahallesi'nde meydana geldi. 6 çocuk babası Kemal 
Yıldırım, alt katta oturan evli ve 1 çocuk babası oğlu Kader 
Yıldırım'dan evinden taşınmasını isteyince tartışma çıktı. 
Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Yıldırım, av tüfeğini 
alarak oğlunu kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında 
Kemal Yıldırım'ın ateşlediği tüfekten çıkan saçmalarla 
başından ve göğsünden vurulan Kader Yıldırım, ağır 
yaralandı. Otomobille Kozan Devlet Hastanesi'ne 
götürülen Yıldırım, buradaki müdahalesinin ardından 
Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Baba Kemal 
Yıldırım tutuklanarak Kozan Cezaevi’ne gönderildi.
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Geçen sayının devamı
Yalnız biz, beyaz adamın da bir gün keşfedeceği bir şeyi şimdiden biliyoruz.
Bizim Tanrımız da aynı Tanrıdır. 
Sizler bizim topraklarımıza sahip olacağınızı düşündüğünüz gibi 
Ona da sahip olmayı düşünüyorsunuz. 
Fakat buna muktedir olamayacaksınız. 
O insanların Tanrısıdır. 
Kızılderililerin de beyazların da. 
O yüzden bu topraklar değerlidir.
O toprakları yaralamak onun Tanrısını hor görmektir.
Beyazlar da bir gün bu dünyadan göç edeceklerdir. 
Belki de bütün diğer ırklardan daha çabuk. 
Yataklarınızı zehirlemeye devam ederseniz,
Bir gün kendi çöplerinizin içinde boğulacaksınız. 
Fakat batışınız sırasında etrafa çok parlak bir ışık salacaksınız. 
Bu sizi buraya getiren ve Kızılderili adama hakim olmanızı söyleyen, 
Tanrının kudretinden gelecektir. 
Sizin bu kaderiniz bizim için bir muammadır.
Bütün mandalar öldürüldükten sonra, 
Yaban atları evcilleştirildikten, 
Ormanların en gizli köşeleri bile insanların ağır kokuları ile kirletildikten, 
Sevimli tepeler konuşan tellerle doldurulduktan sonra… 
Çalılıklar nerede? 
Kayboldular! 
Kartallar nerede?
Gittiler!  
Hızla koşan taya, hızla koşan ava “allahaısmarladık” demek ne demektir?
Bir yaşamın sonu sırf daha fazla şeye sahip olmaktan mı geçer? 
Tanrı sizin hayvanlara ve Kızılderililere hâkim olmanızı istedi. 
Fakat bunun sebebi bizim için muammadır.
Biz beyaz adamı anlayamıyoruz. 

Belki beyaz adamın ne rüya gör-
düğünü veya 
Uzun kış gecelerinde çocuklarına 
ne masal anlattığını bilseydik,

Belki o zaman onu anlayabilirdik. 
Fakat biz yaban insanlarıyız ve be-
yaz adamın düşleri bize saklıdır.
Bu yüzden biz kendi yolumuzdan gideceğiz.
Biz her şeyden önce her insanın istediği gibi yaşama hakkını tanır ve sayarız.
Bizi birbirimize bağlayan şeyler pek azdır.
Biz sizin teklifinizi düşüneceğiz. 
Eğer ona evet dersek bu sırf bize vaat ettiğiniz toprakları güvenceye almak 
içindir. 
Belki de orada geriye kalan kısa günlerimizi alıştığımız biçimde geçiririz.
Size bu toprakları sattığımız zaman siz de onları bizim sevdiğimiz gibi se-
viniz. 
Onlarla ilgileniniz. 
Onları bu gün bulduğunuz gibi koruyunuz.
Bütün kuvvetinizle, kalbinizle, ruhunuzla onları çocuklarınız için koruyu-
nuz. 
Tanrının sizi sevdiği gibi siz de onları se-
viniz.
Çünkü biz bir şey biliyoruz:
Tanrımız aynı Tanrıdır.
Bu dünya kutsaldır. 
Beyaz adam bile ortak kaderimizden ka-
çamaz.
Biz hepimiz kardeşiz. 
Bunu zaman gösterecek.
Son Kızılderili de bu dünyadan gittiği ve 
Onun hatırası yalnız bir bulutun,
Sonsuz çayırlar üzerindeki gölgesi olarak kaldığı zaman, 
Babalarımızın ruhu bu kıyılarda ve bu ormanlarda yaşamaya devam ede-
cektir. 
Çünkü onlar bu toprakları seviyorlardı.
Yeni doğan bir bebeğin tıpkı annesinin kalp atışlarını sevdiği gibi…

ÇEVRE TAHRİBATI -1-    

Kozanlı Sinan Şekerleme hizmette
Kozan’ın sevilen ses sanatçılarından olan Ko-
zanlı Sinan, “Kozanlı Sinan Şekerleme” adlı iş 
yerini Şehit Murat Özkozanoğlu Cad. Ağlı-
bogaz Mah. No 91.(bağlar şekerciler market 
arkası civarı) adresinde. 
Lokum, Cezerye, Şeker Sucuğu imalatından 
oldukça iddialı olduklarını söyleyen Kozanlı 
Sinan “Osmanlı dönemi pişirme usulleri-
mizle Ceyhan tipi bandırma sıcak yuvarlama 
şeker sucuğu üretime başladık. Dünyanın 
en leziz, en hijyen en doğal, en güzel %100 
havuç yerli şeker ve yerli fındıktan imal 
ettiğimiz cezeryelerimizi, diğer lezzetlerimizi 
tatmaya ve işletmemizi gezmeye tüm Ko-
zanlı hemşerilerimizi bekliyoruz. Perakende 
satışlarımıza başladık. Sipariş vermek isteyen 
vatandaşlarımız için  Sipariş hattı; 0544 602 1016” dedi. 
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Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi 2,50
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‘‘Size miras olarak meşruiyeti
    ve ondan doğan mutluluğu

bırakıyorum’’
İbrahim KARAOĞLU
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