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Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı ve Kozan Belediyesi Eski Başkanı Mimar Kazım Özgan

“Kozan’da 5 yılda değişen hiçbir şey yok”

Psikolojik baskıya rağmen kalabalık çok
fazlaydı. Demek ki iyi çalışmışlar...

“Bu millet bunu hak ediyor mu? Ben 2 ayda
imarı açacağım. Adamlar çıldırmış gibi bana
saldırıyorlar. Palavra üstüne palavra atıyorlar.”
“Geçen seçimlerde kaza olup biz seçimi
kaybedersek Mezbahane gider dedim. Gitti.
Birisi alıverdi değil mi? Düğün salonu gider
dedim. Gitti. Birisi yine alıverdi”
Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı
Mimar Kazım Özgan’ın Tufanpaşa Mahallesi,Orçan Hüseyin Sokakta düzenlediği miting şimdiye kadar düzenlenen en kalabalık
mitingdi. Sayfa: 3’de

BBP Adayı Gürdal Topal ara
vermeden çalışıyor

Büyük Birlik Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı, Makine Mühendisi Gürdal Topal
yüksek enerjisi ve temiz mazisiyle gittiği her
yerde ilgi görüyor.

GAZİ MAHALLESİ’NDE ŞEHİDİN ADI PARKA VERİLDİ
Musa Öztürk’ün birleştirici gücü harekete geçti…
Giderek ses yükseliyor...

Kozan’ın Gazi Mahallesi’nde Kozan Belediyesi tarafından yapımı kısa
bir zamanda tamamlanan Şehit Piyade Uzm. Çavuş Seyfettin Orkun
Çil Parkı görkemli bir törenle açıldı. Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde
yürütülen operasyonda 2017 yılında şehit olan Piyade Uzm. Çavuş
Seyfettin Orkun Çil’in adının verildiği parkın açılışı Saygı Duruşu,
İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Şehidin Babası Adnan Çil yapmış olduğu konuşmada, parkın yapımında emeği geçenlere ve Belediye Başkanı Musa Öztürk’e oğlunun adının
parka verilmesinden dolayı teşekkür etti. Sayfa: 9’da
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BAŞKAN ÖZTÜRK'ÜN ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA MESAJI

Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, 18 Mart Şehitleri
Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü
nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Millet İttifakı Kozan Belediye Başkan Adayı ve Kozan
Belediye Başkanı Musa Öztürk mesajında, “Milletimizin
tarih boyunca vatanını ve istiklalini korumak için gösterdiği fedakârlıklar ve cesaret dolu mücadelelerin en

güzel örneklerinden olan Çanakkale Zaferi, ülkesinin
bağımsızlığı ve geleceği uğruna gözünü kırpmadan kendi canından vazgeçebilmeyi gösteren bir destan olarak
adını tarihe yazdırmıştır. 18 Mart 1915’te kazanılan bu
zafer, milletimizin yüksek manevi değerlerinin, birlik ve
bütünlüğünün simgesidir.
Bu zafer ile sadece bir milletin hayatta kalması değil,
aynı zamanda geleceği de belirlenmiştir. Çanakkale’de
gösterilen azim ve irade, milletimizin bağımsızlığa olan
inancını perçinlemiş ve İstiklal Savaşı’nın kazanılmasını sağlayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının
yolunu açmıştır.
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü vesilesiyle, milletimizin birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini bir kez daha hatırlatıyor,
vatan topraklarını savunmak üzere canlarını ortaya
koymaktan çekinmeyen aziz şehitlerimizi, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını, kahraman
gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

Zengin Mehmet Altınsoy’u Vefatının 1. yıl
dönümünde rahmetle anıyoruz
17 Mart 2018 yılında aramızdan ayrılan Babamız Zengin
Mehmet Altınsoy’u ebediyete intikal edişinin 1. yıl
dönümünde rahmetle anıyoruz.
Ailesi Adına
Kardeşi Yılmaz Altınsoy & Evlatları Mustafa-Esra ve Ebru
ALTINSOY

19 Mart Salı 2019
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Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı ve Kozan Belediyesi Eski Başkanı Mimar Kazım Özgan

“Kozan’da 5 yılda değişen hiçbir şey yok”
seçimde Kozan’a geldim. Esnafları ve evleri
gezdim. Halkın teveccühünü görünce Ak
Parti’den aday adayı oldum. Sonra ittifak
oldu. 15 adayı tazı gibi çalıştırıp sonra kaale
almamak bir garip.

Psikolojik baskıya rağmen kalabalık çok fazlaydı

Devlet Bahçeli Ankara’dan ben bunu
gönderdim. Bunu seçeceksiniz dedi.
Birileri milletin iradesine ipotek
koyabilir mi?
Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı
Mimar Kazım Özgan’ın Tufanpaşa Mahallesi,
Orçan Hüseyin Sokak’ta düzenlediği miting
şimdiye kadar düzenlenen en kalabalık mitingdi. Siyasi tecrübe var tabi ki. Ekipleri iyi
çalışmış. Özgan miting alanına geldiğinde
vatandaşlar “Efsane Başkan”, “Kozan seninle
gurur duyuyor” sloganları attılar.
Saadet Partisi Kozan İlçe Başkanı Muammer
Özçelik " Musa Bey bir şey yapmadı. Cumhur
İttifakı da CHP de diğer partiler de adaylık
noktasında sorunlar yaşıyor. Biz de en uygun
adayı bulduk. Kazım Bey yıllardır belediyecilik
yapıyor" dedi.
SP Kozan Belediye Başkan Adayı Özgan “Buraya işinizi, gücünüzü bırakarak geldiniz. 10
yıl Kozan’da sizinle beraber çok şeye imza attık. Kozan 2004 yılına geri dönmüş. Kozan’ı 5
yıllığına teslim ettik ama çukurlardan ağlıyor.

Mega proje nerde Musa Efendi? Bir
tane gösterebilir misin? Musa Bey
sen Kozan’ın malını kime veriyorsun? Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nı da
birine vermişler. Orada da savruk
suyu vardı. Şimdi o da akmıyor.
Sanayiye, Güneri Caddesi’ne, Sırkıntı’ya gidiyorum her taraf çukur. Siz 5 yıl ne yaptınız
acaba? Kozan Kalesi’ne önceden çıkılamazdı.
Aileler gidemezdi. Şimdi dizi ve araba reklamı çekiliyor. Koca devlet adamı diyorlardı. Su
boruları değişti mi? Mega proje nerde Musa
Efendi? Bir tane gösterebilir misin? Musa Bey
sen Kozan’ın malını kime veriyorsun? Muhsin
Yazıcıoğlu Parkı’nı da birine vermişler. Orada da savruk suyu vardı. Şimdi o da akmıyor.
Millet Bahçesi’ndeki salonu biz yaptık. Her

Bana koyamadılar. Hiç kimseden korkmadan, çekinmeden, endişe etmeden, baskıya
boğun eğmeden buradasınız. Yiğit, delikanlı,
Nene Hatun sizsiniz. Sizinle ne kadar gurur
duysam azdır. Allah’tan başka kimseden çekinir miyiz? Allah’tan başka kimse bana boyun
eğdiremez. Eğdiremedi onu söyleyeyim.
Kozan’ın 5 yılı gitti. Bir 5 yılının daha gitmesine müsaade etmeyeceğim. Biz Kozan ittifakıyız. Bizde her partiden insan var.

Kozan’ın tarihini yeniden canlandıracağız. Kozan Kalesi’nin yarım kalan
restorasyonunu tamamlayacağız. Film
platosu, kaleye teleferik yapacağız. Göller
yaylasında kış turizmi yapacağız. Kozan’ı
Dünya’ya tanıtacağız. Ürettiğimiz ürünleri markalaştıracağız. Kozan’a biz AQUA
Park yapacağız. Kozan için yüreğimi ortaya
koyacağım. Belediyenin, hükümetin partisinden olup olmamasının bir farkı yok.

Geçen seçimlerde kaza olup biz seçimi kaybedersek Mezbahane gider
dedim. Gitti. Birisi alıverdi değil mi?
Düğün salonu gider dedim. Gitti.
Birisi yine alıverdi. Düğün salonu bizden

önce kiradaydı. Biz kendimiz işlettik. Durumu
olmayan gençlerimize ücretsiz düğün yaptık.
Biz palavra sözü söylemeyiz. Bizim sözümüz
senettir. Atatürk Parkı’nı biz köprüye kadar
yapacağız. Köprü köprü köprü diyorlar. O
köprüyü Kazım Özgan yaptı dediler. O köprüyü yapan Karayolları. Ama ihaleyi bize yıktılar.
İster karayolları ister büyükşehir olsun. Orayı
yapmazlarsa açtığım yolu düz olarak açacağım.
Virajı kaldıracağım. Kentsel dönüşüm tarih
oldu. Halkımızı inciten hiçbir şeyi onlara sormadan yapmayacağım. Taziye evleri yapacağız.
Çadırın karavana hali var. Onu getireceğiz. 5
yılda değişen hiçbir şey yok.

Yata yata bu işler olmaz Musa Bey!

Beyefendi diyor ki biz 50 bin litre mazot harcadık. Kazım Özgan döneminde 90 bin litre harcanmış diyor. Bu neyi gösterir? Köylerde dâhil
oldu ya. Bu adamın yattığını gösterir. Yata yata
bu işler olmaz Musa Bey. Biraz çalış. Kozan’ın
mimarı sizsiniz. Geçen gün işçilerle sinemada
toplantı yapmış. Çatı akmış. Biz yaptık adamlar tamiri beceremiyor.
İmar Limiteti ilk açtığımızda sıfır işçisi vardı.
Biz 100 Bin TL aktardık. Bir de OSB’ye fabrika kurduk. Teslim ederken 450 kişi ekmek
yiyordu. Hiç maaşları sekmedi. 50 Bin TL’ye
yakın borcu olduğu söyleniyor. Sadece SSK’ya
30 milyon borcu olduğu söyleniyor. Milletin
emaneti böyle çarçur edilir mi? Kozan İttifakı
ekibi bu şirketi kurtaracak inşallah. Yeni iş
alanları açacağız. Bizim dönemimizde İmar
hiç kapanmadı. İlkokul mezunundan sen İmar
sorumlusu başkan yardımcısı yaparsan Kozan’ın İmar’ı 2 yıl kapanır. 2 yıl inşaat sektöründe çalışanlar zor durumda kaldı. Bu millet
bunu hak ediyor mu? Ben 2 ayda imarı açacağım. Adamlar çıldırmış gibi bana saldırıyorlar.
Palavra üstüne palavra atıyorlar. Siyasetin bir
omurgası olması. Güya ben MHP’nin 4 adayını
çıkarmışım. Haluk Özen ve Halil Yağbasanlar’ı.
Onlar adam gibi adam.
Dünyayı da versen onlar böyle bir şey yapmaz.
İspat etmezsen müfterisin” dedi.
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Gençlerden Nihat Atlı’ ya Dev Destek
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Hastane kavşağı önündeki Türk Büyükleri Meydanı’nda buluşan yüzlerce genç ellerinde pankartlar ve meşaleler eşliğinde
göçyolundan Cumhur İttifakı seçim bürosuna kadar yürüyüş
düzenlediler. Seçim bürosu önünde gençleri Türk Bayrağı ile
Nihat Atlı karşıladı.
Hastane kavşağında başlayan yürüyüşe gençlerden yoğun
katılım olduğu gözlendi. Yürüyüş sırasında gençlerin zaman
zaman meşale yakması renkli görüntülere sahne oldu.
Göçyolu güzergâhı boyunca ıslıklar çalarak davul zurna eşliğinde yürüyen gençlere çevre apartman sakinleri ve esnaflarda alkışlarla destek verdi.
Gençlerin ellerinde “Oy verecektik konu nereye geldi, ilk
oyum Nihat Atlı’ ya, Kozan’a gençlik aşısı iyi gelecek, uyuştu-

rucuya hayır, Sanat Kozan’a yakışacak, Doğa sporları Kozan’a
yakışacak” şeklinde pankartlar açması dikkat çekti.
Cumhur İttifakı Seçim Bürosu önünde Cumhur İttifakı Adayı
Nihat Atlı, gençleri karşılmak üzere elinde Türk Bayrağı ile
yola indi. Gençlerle Nihat Atlı’nın buluştuğu anda heyecan ve
coşku tavan yaptı. Ellerindeki volkan ve meşalelerle Atlı’nın
etrafını saran gençler ortalığı karnaval haline çevirerek “Allah’ına kurban Nihat Başkan, Dik dur eğilme gençlik seninle”
sloganlarını attılar.
Gençlere hitap eden Nihat Atlı “Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni duygulandırdınız. Bir o kadar da gururlandırdınız. Sizler bizim başımızın tacısınız. Bütün projeler
bir kenara bizim yegane projemiz sizsiniz. Allah’ın izniyle
Kozan’ı sizlerle el ele hak ettiği yere taşıyacağız” diye konuştu.
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BBP Belediye Başkan Adayı Gürdal Topal, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Gürdal Topal çok çalışıyor. Her
yerde ilgi görüyor.

Biz Çalışacağız, Kozan Kazanacak” diyen Büyük Birlik
Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Gürdal Topal, siyasetin yeni yüzü olarak ön plana çıkıyor. Mahalle, köy ve
esnaf gezilerini sürdüren Belediye Başkan Adayı Topal,
vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Seçilmesi halinde
Kozan’ın çehresini değiştirerek yaşanabilir kent haline
getireceklerinin altına çizen BBP Kozan Belediye Başkan
Adayı Topal, Kuytucak ve Karanebili mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlara projelerini anlattı.

ADD Kozan Şube Başkanı Çubukçu “Türk Milleti olarak Deniz zaferimizi
gururla kutlar, şehitlerimizi saygıyla anarım”
Atatürkçü Düşünce
Derneği Başkanı A.
Zihni Çubukuçu
18 Mart Çanakkale
Deniz Zaferi’nin yıl
dönümü dolayısıyla
yazılı basın açıklaması yaptı.
Çubukçu “İngiliz ve
Fransızların başını
çektiği kuvvetler Birinci Dünya savaşı
içinde en önemli
cephe olan Çanakkale Boğazını geçerek İstanbul’u işgal
etmeyi amaçlamışlardır. Hatta İngiliz Filo Komutanı Amiral Karden,2
Mart 1915 tarihinde Londra’ya çektiği telgrafta ”HAVALAR MÜSAİT GİDERSE İKİ HAFTA SONRA İSTANBUL’DA OLACAĞIMIZI
ÜMİT EDİYORUM.” Diyerek kendinden çok emin görünüyordu. Fakat

TÜRK ASKERİNİN NUSRET GEMİSİ ile boğaza döşediği mayınlar
ve karadan isabetli top atışları ile düşman kuvvetleri 5-6 saat içinde
gemilerinin önemli bir kısmını kaybettiler, kalan gemileri geri çekilir.
İşte bu kazandığımız zaferin adı “ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ’DİR”
yıllardan bu yana da Deniz Zaferi olarak kutlanırken, ne yazık ki son
yıllarda Çanakkale Zaferinin adı 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma
günü olarak ifade edilmeye ve resmi törenler düzenlenmeye başlandı.
Çanakkale geçilmez dedirten zaferimizi gölgeleyerek Avrupa Birliği
uğruna, İngiltere ve Fransa’yı üzmemek için ZAFER VURGUSUNU
DEĞİŞTİRİP ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜNE Mİ DÖNÜŞTÜRDÜK
”Türk Milleti olarak Deniz zaferimizi gururla kutlar, şehitlerimizi saygıyla anarım”.
Türk’ün gururu MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve onun Devrim İlkelerinden ve geçmişi zaferlerle dolu tarihimizden aldığımız güç ile her
türlü engeli aşma ruh ve azminde olduğumuzu asla unutmayalım. Karamsarlığa yer vermeyelim, bu iradeyi sarsmayalım. “Hayatımın hiçbir
anında karamsarlık nedir tanımadım” diyen ATATÜRK’ÜN bu sözünü
bilinçaltına yerleştirelim. Çanakkale zaferlerini içten duygularla kutlar
Çanakkale şehitlerini saygıyla anarım” dedi.
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BİZİ ÖLÜM BİLE AYIRAMADI, SİYASET Mİ AYIRACAK?
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Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutlayan Başkan Zeydan Karalar birlik mesajı verdi:

Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Baş- mesajında şu görüşlere yer verdi; “Anadolu’nun dört bir yanından
gelerek Çanakkale’de göğüs göğse çarpışarak şehit düşen ecdadıkan Adayı Zeydan Karalar, Çanakkale Zaf
eri’nin bir ulusun
birlikte neler başaracağının ve zaferlere imza atacağının göstergesi mız; vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna zerre tereddüt etmeden
ölümü göze alıp şehit düşmüştür. Aziz şehitlerimiz ve gazileriolan en büyük destanlardan olduğunu söyledi.
mizin kanları ve canlarıyla suladıkları bu vatan topraklarının;
Türk ulusunun hiç bir ayrımcılık yapmadan tek öücut olarak
dün olduğu gibi bundan sonra da milletimiz tarafından kutsal
yurdunu savunmak için düşmanın karşısında vatanı için dimdik
bir emanet olarak korunacağı herkes tarafından iyi bilinmelidir.
durduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” dolayısıyla yayınladığı yazılı Bu vatan toprağı uğruna dün ve bugün toprağa düşüp Şehit olan
Kahraman Mehmetçiklerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anımesajında; “Çanakkale Destanı; vatanı, bayrağı, özgürlüğü ve
yorum. Fedakârlıkların en büyüğüne imza atan Gazilerimize de
istikbali tehlike altına girdiğinde, aziz ve fedakâr milletimizin,
imkânsızı mümkün kılabileceğinin bütün dünyaya ispatıdır” dedi. şükranlarımı sunuyorum. Çanakkale Zaferimizin yıldönümünü
kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları
Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümü nedeniyle bir mesaj
olmak üzere, ülkemizin savunması, birliği, bütünlüğü ve geleceği
yayınlayan Başkan Zeydan Karalar, tarihin akışını değiştiren Çaiçin canlarını vererek bu toprakları bizlere vatan edip miras bıranakkale Zaferi’nin Türk Milletinin en büyük kahramanlık deskan aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.
tanlarından biri olduğunun altını çizdi. Başkan Zeydan Karalar
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Türk Eğitim-Sen Kozan Temsilci Mustafa Kara “Sendika olarak
kadınlarımızın her zaman yanındayız”
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Türk Eğitim-Sen Kozan
Temsilciliği, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü dolayısıyla
bayan üyelerine yönelik
kahvaltı programı düzenledi. Geçtiğimiz Pazar günü
Coşkun Cafe’de düzenlenen
kahvaltı programına MHP
Adana 2. Başkanı Alev Ataş,
Cumhur İttifakı Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı
ve sendika üyeleri katıldılar.
Türk Eğitim-Sen Kozan Temsilcisi Mustafa Kara “Bizler kadınların sadece 1 gün değil 365 gün anılmasından yanayız. Sendika olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız. Başarılı olan bir erkeğin arkasında her
zaman bir kadın olmuştur” dedi.
MHP Adana 2. Başkanı Alev Ataş “Tekrar kadınlar günümüz kutlu
olsun. Siyasete Nihat Atlı başkanımız ile ürkerek girmiştim ama beni
hiç yalnız bırakmadı. Düştüğüm zamanlar oldu. Bana her zaman destek
verdi. Yolun açık olsun başkanım. Yolun yolumuz” dedi.
Cumhur İttifakı Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı “Dünya Kadınlar gününüz kutlu olsun. İlçe başkanlığım dönemimde belediyecilik
anlamında tecrübe sahibi oldum. Kozan’ın önemli eksikliklerini tespit
ettik. Akademisyen bir kadro kurduk” diyerek projelerini anlattı.

Toroslar üzüm diyarına dönüşüyor
Toroslarda tarım yapılabilir 40 bin dönüm arazide üzüm bağları tesis
etmek amacıyla Pozantı ve Saimbeyli’deki hemşehrilerine 21 bin adet
ücretsiz aşılı asma fidanı desteği veren Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, bu bahar da milletin
efendilerine desteğini sürdürdü. Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve
Hayvancılık Hizmetler Daire Başkanlığı, Pozantı’nın Fındıklı Köyü’nde
37 köylüye 7 bin adet üzüm fidanının dağıtımını gerçekleştirdi.
Torosların eteklerindeki dağ köylerinde hayatın zorluklarına göğüs
geren dar gelirli vatandaşların yüzünü güldüren kırsal kalkınma projeleriyle Türkiye’ye örnek olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Saimbeyli ve Pozantı ilçelerinin yeniden üzüm diyarı olması
için seferber oldu. Başkan Sözlü’nün talimatları doğrultusunda çalışma
yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetler
Daire Başkanlığı, geçen yıl Saimbeyli’de “Mücennes” ve “Cıngıllı Kara”,
Pozantı’da ise ‘Pozantı Karası” cinsi toplam 21 bin adet asma fidanını
köylülere ücretsiz dağıttı.
Bu kırsal kalkınma projesini hassasiyetle sürdüren Tarım ve Hayvancılık
Hizmetler Daire Başkanı Memili Güven, ilkbahara girilmesiyle birlikte
Pozantı İlçesi’ne bağlı Fındıklı Köyü’nde Pozantı Karası cinsi 7 bin adet
üzüm fidanının dağıtımını gerçekleştirdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi görevlileri, Pozantı Belediye Başkanı ve
Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Çay ile birlikte Fındıklı Köyü’nde aşılı

asma fidanlarını 37 köylüye teslim etti. Başkan Mustafa Çay, Pozantı’nın
çilekten sonra üzümleriyle de tanınmasını sağlayacak, yöre halkına
ekonomik kazanç getirecek desteklerinden dolayı Başkan Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti. Aşılı üzüm fidanlarını teslim alan Fındıklı sakinleri
de Başkan Hüseyin Sözlü’ye köylünün yerinde kalkınması için yaptığı
hizmetlerden dolayı şükranlarını ifade etti.
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Başkan Karalar “Millet galip çıkacak”
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

“Sayın Cumhurbaşkanımız yıllardır millet diyor. Devleti ve belediyeyi arkasına almış olabilir.
Ama millet galip çıkacak. Demek ki bizde meyve çok. Meyve veren ağaç taşlanır. “Bizim ittifakımız millet ittifakı” Bizim ittifakımızda İYİ Parti ve CHP vardır. Başka siyasal bir parti yoktur.
Bizim duruşumuz da yolumuz da Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur. Başka bir yolumuz olmaz”
Zeydan Karalar “HDP’den meclis üyesi var” palavrası iftira
çamur politikasıdır.

Meyve veren ağaç taşlanır. Bizim ittifakımız millet ittifakı.
Bizim ittifakımızda İYİ Parti ve CHP vardır. Başka siyasal bir
parti yoktur. Bizim duruşumuz da yolumuz da
Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur. İftira ve
yalanla siyaset yapıldığını düşünüyorum. Başka bir
yolumuz olmaz. Her üstümüze gelmelerinde millet bizi tanıdığı ve böyle bir şey yapmayacağımızı
bildikleri için oylarımız artıyor. Bu seçim % 60’a %
40 civarında biter. Ben daha önce “Ben aday olursam, Adana bizimdir” demiştim. Şimdi adayım.
Biz Büyükşehir’de, Musa Öztürk burada Kozan’a
hizmet yağdıracağız. Kozan halkının ne sorunu
varsa çözeceğiz. Musa Bey’le uyum içerisindeyiz” şeklinde yanıt verdi.

Başkan Öztürk “Biz kimseden
baskıyla oy istemiyoruz”

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Seyhan Belediye Baş-

kanı Zeydan Karalar son günlerde hakkında çıkan dedikodulara
cevap verdi.
Yalçın Kara’nın “ Seyhan’da 8 tane HDP’li meclis üyeleri varmış?
“Ak partilileri işten çıkaracakmışsınız? Sosyal medyada bu yönde
paylaşımlar var? Sorusuna Başkan Karalar “Hüseyin Bey, Seyhan
Belediye Meclisi’nde 8 HDP’li olduğunu söyledi. Ben özel bir
kanalda bu doğru değil, bunu ispatlayın, ispatlayamazsanız özür
dileyin dedim. Cevap gelmedi. HDP’nin Seyhan’da belediye meclis
üyesi listesi çıkardığından haberi yok herhalde. Biraz siyasi süreci daha iyi ve yakından takip etmesi lazım. Bizim gibi adamların
söylediğinin % 100 doğru olması lazım” dedi.
Yalçın Kara “Son Günlerde üzerinize çok geliniyor. Sanki bir
devleti arkasına almış bir hükümet gücüyle bir şeyler mi çalışılıyor? Buna inananlar da oluyor. Yalan ve iftirayla siyaset yapılıyor
diyorsunuz? Sorusuna Zeydan Karalar “Sayın Cumhurbaşkanımız yıllardır millet diyor. Devleti ve belediyeyi arkasına almış
olabilir. Ama millet galip çıkacak. Demek ki bizde meyve çok.

Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk “Halk kime ne
oy vereceğini çok iyi biliyor. Bunun için halkıma her
zaman güvendim. Halkımız sağduyulu. Halk herkesin
karnesine ve siciline baksın. O’na göre oy versin. Biz
kimseden baskıyla oy istemiyoruz. Geçmişte ne iş yapmış? Gelecekte ne iş yapacak?

Lavra mevsimi Ocak’ta başlar. Mart’ta biter. Neredelerdi şimdiye kadar?
Verin biz yapalım diyoruz. Yaptırmıyorlar.

Öztürk“Kara yolları hani ekipmanlarınız yoktu”

21 Ocak’tan bu yana Ergenuşağı bölgesinde heyelan oluyor.
Orada bizim 30’a yakın köyümüz var. Adamlar köyüne
gidemiyor. Sağ olsun Zeydan Bey’le el ele verdik. Seyhan Belediyesi oraya Dozer’i gönderdik diye tutanak tutmuşlar. İllaki
önce biz mi yapalım? Şimdi ekipler orada çalışıyor. Karayolları
hani ekipmanlarınız yoktu? Vali Bey de öncülük yaptı. Şimdi o
yolun açılması için ne gerekiyorsa yapılıyor. Biz o köylerimizi
dün de sahipsiz bırakmadık. Bugün de bırakmayacağız.” dedi.
Konuyla ilgili konuşan Adana Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı,
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar “Vatandaşlarımız bize
yollarımızı açar mısınız? Köyümüze gidemiyoruz” dediler. Musa
Başkanımızın talebi doğrultusunda ekiplerimizi gönderdik. Tutanak tutturmuşlar” şeklinde konuştu.
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GAZİ MAHALLESİ’NDE ŞEHİDİN ADI PARKA VERİLDİ

Kozan’ın Gazi Mahallesi’nde Kozan Belediyesi
tarafından yapımı kısa bir zamanda tamamlanan Şehit Piyade Uzm. Çavuş Seyfettin Orkun
Çil Parkı görkemli bir törenle açıldı.
Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde yürütülen
operasyonda 2017 yılında şehit olan Piyade
Uzm. Çavuş Seyfettin Orkun Çil’in adını verildiği park açılış Saygı Duruşu, İstiklal Marşı’nın
okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Şehidin Babası Adnan Çil yapmış olduğu konuşmada, Parkın yapımında emeği geçenlere
ve Belediye Başkanı Musa Öztürk’e oğlunun
adının parka verilmesinden dolayı teşekkür
etti.
Açılış programında konuşan Millet İttifakı
Kozan Belediye Başkan Adayı ve Kozan Belediye Başkanı Musa Başkan Öztürk, “Dinimiz
diyor ki; Allah yolunda öldürülenlere “ölüler”
demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz
hissedemezsiniz. Onlar peygamber efendi-

mize komşudur ve bizi
de izliyorlardır. Onlar
olmazsa biz buralarda
oturamazdık. Niye,
biliyor musunuz Çanakkale’de kaç şehidimiz var 255 bin. Birinci
cihan harbine bu ülke
seferberlik ilan edildiğinde 2 milyon 565 bin
neferle girdi. Subaylar
hariç. Çanakkale’de
ölen subay sayısı 75 bin.
Bir nesil yok edilmiş.
Ama o neslin torunları
gelmiş Atatürk’ün başkanlığında Cumhuriyetimizi kurdular. Onun için Cumhuriyet’ten
buyana ve daha öncesinde vatanı için ölenlerin
ruhları şad mekanları cennet olsun. Hepsi şimdi peygamber efendimizin yanında onun melekleri gibi olmuştur. Hepside bizi izliyorlardır.
Biz ne yapıyoruz diye. Bizim ise bu topraklara
sahip çıkmamız lazım. 5 bin yıllık tarihimizde
hepimiz kardeşiz. Bu memlekette ayrımcılık
yoktur. Başka Türkiye’de yoktur. Anayasamızda alt kimlik üst kimlik yoktur, herkes eşittir.
Herkesin bu eşitliğe dikkat etmesi lazım, Ayrıcalık yapan ve kafa karışıklığı yapan zihniyet
yüzünden bu memlekette Seyfettin kardeşimiz
şehit düşmüştür. Onun için herkes Türkiye
Cumhuriyeti’nde eşittir. Beğenmeyen gitsin
kendine yer bulsun. Kim ayrımcılık yaparsa
başta karşısında beni bulur” dedi.
Sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini kaydeden
Başkan Öztürk, “Ekonomik sıkıntıların arttığı
şu dönemde ülkemiz karaya vurmuş bir gemiden farksız.
Onun için 31
Martta dikkat
etmemiz lazım
tercihimizi ona
göre yapmamız
lazım. Artık
yeter demenin
zamanı geldi.
Partiniz ne
olursa hepsine
saygım var, fakat
Türkiye’mizin
zararına bir
durum gelişiyorsa benim
gibi bir kanaat
önderinin görevi

de sizi uyarmaktır. Borç olmuş 750 bin dolar.
Artık masal dinlemeden yorulduk. Bu ülkede
ne yapıldıysa yanında bir asistan gibi yetiştiğim
Merhum Özal döneminde yapıldı” diye konuştu.
Gazi Mahallesine yapılan parkın 3 bin metre
kare bir alana yapıldığını kaydeden Başkan
Öztürk, “Şu an Kozan’da 52 adat park var. Bundan sonra Pekmezci’ye yapacağız, sırasıyla her
tarafı parkla donatacağız. Yönetime geldiğimiz
günden bugüne 40 parkı sil baştan onardık. 12
parkı da yeni yaptık. Bunun gibi açılışını yapmadığımız iki parkımız daha var. Yani hizmetten hizmete koşuyoruz.” Dedi.
Gazi Mahallesi’ne yapılan parkın Şantiye ve
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ay gibi kısa bir zamanda yapıldığını
belirten Başkan Öztürk, “Parkımızın içerisinde
oyun grupları, spor aletleri, yürüyüş alanları,
oturma grupları, çocuk emzirme yeri, engelli
tuvaleti ve büfe bulunmaktadır. Kozan merkezde olduğu gibi kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın da nefes alacağı ve dinlenebileceği
sosyal alanlar oluşturmakta öncelikli hedeflerimizdendir. Kozan’ımızı daha yaşanabilir bir
hale getirmek ve yavrularımıza en tabi hakları olan oyun oynama imkanı sağlamak için
yeni parklar yapmaya devam edeceğiz. Çok
kapsamlı olarak yapılan parkımız Gaziköylü
hemşerilerimize hayırlı olsun. İnşallah memleketimizde bir daha şehit olmaz. Dirlik, birlik
ve huzur hakim olur” şeklinde konuştu.
Şehidin özgeçmişinin okunmasına müteakip
annesi Gülendam ve babası Adnan Çil’e Belediye Başkanı Musa Öztürk tarafından Bayrak,
Kur’an ve bıçak hediye edilmesi sonrasında
dualarla parkın açılışı yapıldı.
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Çanaklı Mahallesi Muhtar Adayı Durmuş Şahin

“Özümüz Neyse Sözümüz Odur”
Çanaklı Mahallesi Muhtar
Adayı Durmuş Şahin, muhtarlığı kazandığı takdirde halka
hizmetlerinin sonsuz olacağını söyledi. Kozan’ın Kıbrıslar
Köyü’nde 1981 yılında dünyaya
gelen Şahin, Kozan Cezaevi’nde ve Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şoför olarak 35
sene devlete hizmette bulundu.
“Özümüz Neyse, Sözümüz de
Odur” diyen Çanaklı Mahallesi
Muhtar Adayı Durmuş Şahin,
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Tema Kozan İlçe Sorumlusu Derya
Deniz "Vatandaş ağaçlara çivilenen
afişlere vatandaş tepkili”
Belediye seçimleri kapsamında çeşitli parti adaylarının reklam afişlerinin canlı ağaç gövdelerine çivilenmesine vatandaşlar tepki gösterdi.
Şikayetlerini Tema Vakfı'nı arayarak ve eposta ile ileten vatandaşlar
duruma tepki gösterdiler.
Tema Kozan İlçe Sorumlusu Derya Deniz' in konu ile ilgili basına
gönderdiği açıklama şöyle: "Seçim çalışmaları kapsamında birçok
yere olduğu gibi kaldırımlarda ve orta refüjlerde bulunan canlı ağaç
gövdelerine reklam afişlerinin çivilendiklerine maalesef üzülerek
şahit olduk. Adana'dan bir çok duyarlı vatandaşımız vakfımız genel
merkezine konu ile alakalı tepkilerini çeşitli yollarla dile getirerek bu
kötü uygulamaya artık bir son verilmesi yönünde isteklerini iletmişler.
Bizler de duyarlı insanlar adına ağaçlara zarar veren çivileme olayına
son verilmesini, çivilenen afişlerin çıkarılmasını, onun yerine ağaca
zarar vermeyecek yöntemlerin kullanılmasını diliyoruz. Belediye başkan adaylarımızın bu durumdan büyük ihtimal haberleri yoktur diye
düşünüyoruz.
Ayrıca gereğinden fazla reklam araçlarının kullanılması çok da fayda
sağlamadığı gibi çevre kirliliği ve kaynak israfına da sebep olmakta.
Çevreye ve doğaya daha duyarlı bir seçmen kitlesi olduğu bir gerçek.
Bu tip uygulamaları yapanlara karşı seçmen tercihlerinin olumsuz
olacağını da hesaba katarak canlılara ve çevreye karşı daha saygılı uygulamaların adaylarca ve siyasi parti yöneticilerince tercih edilmesini
temenni ediyoruz"

her zaman mahallenin sorunlarını çözmek için elinden gelen
gayreti göstereceğini belirtti.

KOZAN DEĞERLERİYLE BULUŞTU

Kozan Kültür
Dayanışma Platformun düzenlediği olduğumuz
KOZAN DEĞERLERİYLE BULUŞUYOR” adlı
seminer geçtiğimiz
Cuma günü Özden
Kültür Merkezi’de
gerçekleşti. Kozan
Kültür Dayanışma
Platformu Başkanı
Faruk Yiğenoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan programa ilgi oldukça yoğundu.
Programa konuşmacı İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Prof.Dr
İsmail ÇOŞKUN, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yusuf Adıgüzel, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof.Dr. Talat Canbolat
konuşmacı olarak katıldılar.
Programa Kaymakam Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Musa
Öztürk, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Korkut,Talip Dağlı,
sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Tarihçi Abdurrahman Kütük, öğ-

renciler ve vatandaşlar katıldılar.
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Gazetemizin 13. Kuruluş Yıldönümünü kutladık
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Son Fikir Gazetemizin 13. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz gece geçtiğimiz Cuma günü Elit Balo Salonu’nda
gerçekleşti. Birbirinden renkli simaların katıldığı geceye ilgi yoğundu.
Son Fikir Gazetesi İmtiyaz Sahibi Yalçın Kara “Gazetemiz 12 Eylül
2006 yılında hayata geçti. Gazetemiz haftalık bir gazetedir. Gazetemiz okurlarımızın ve kamuoyunun desteği ile 658. Sayısına geldi.
Ben gücümü gerçekten ve kamuoyundan alıyorum. Yapılana yapıldı. Yapılmayana da yapılmadı diyorum. Gazeteci suya, sabuna
dokunmalı.
DSP Kozan İlçe Eski Başkanı Amcam Zeynel Karaoğlu’nu kaybettik. Çok mütevazı, cesur bir insandı. Buradan kendisini rahmetle
anıyorum. Oğulları Erkan Karaoğlu bir ateş parçasıdır. O’nu kamuoyu da seviyor. Erhan Karaoğlu’na da buradan bir alkış göndermek
istiyorum. Gecemize katılarak bizleri onure eden değerli okurlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar “Aranızda olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kozan’la çok ilgiliyim. 10 yıldır Kozan’a
gelip giderim. Kozan’ı cazibe merkezi haline getireceğiz. Kozan’ın
sorunlarını çözdüğümüz zaman İmamoğlu’ndan Tufanbeyli’ye
kadar etki eder. Adana’nın her ilçesini kalkındıracak projeler hazırlayacağız. Kozan, Adana gibi bir yer. Hem tarihi hem de tarımı
ve olağanüstü insanları var. 31 Mart’tan sonra Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı olduğumda göreceksiniz güzel işler yapacağız.
Kozan’ı hak ettiği yere getireceğiz. Yol ve su sorununu halledeceğiz”
dedi.
Millet İttifakı Kozan Belediye Başkan Adayı ve Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk “Bir ülkede demokrasi varsa mutlaka
medyanın olması lazım. Biz de ilk gazete 1831 yılında Takvim-i
Vekayi ile başlamıştır. II. Mahmut zamanındadır. Sonra karikatürler çıkmıştır. 1876 yılına kadar medyada en ufak bir arıza yoktur.
Osmanlı-Rus savaşı sırasında basına sansür getirilmiştir. Kurtuluş

Savaşı’nda, Balkan Harbi’nde görevini layıkıyla yapmaya çalışmıştır. Medya demek halkın gözü, kulağı, halkın haber alma özelliği
demektir. Hangi basına yazdığı yazıdan dolayı hanginize bir şey
söyledim? Küfür ve hakaret olmamak şartıyla. Ne yazıyorsanız
yazın. Çünkü halkın haber alma kaynağı medyadır” dedi.
Cumhur İttifakı Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı “Yalçın
Bey her yıl Kozan’ın çok renkli insanlarını bir araya getiriyor. Yalçın Bey’e çok teşekkür ediyorum. Yalçın Bey Kozan’ın Uğur Mumcusu. Allah kaderini benzetmesin. Kendisini ilgiyle takip ediyoruz.
Kendisi bütünleştirici, birleştirici bir anlayışla hareket ediyor” dedi.
SP Kozan Belediye Başkan Adayı Kazım Özgan’ı temsilen konuşan
SP Kozan Belediye Meclis Üyesi Ruhi Gül “Son Fikir Gazetesi’nin
13. Kuruluş yıl dönümünü kutlar, başarılarının devamını dilerim”
dedi.
BBP Kozan Belediye Başkan Adayı Gürdal Topal “Basın deyince
taraflı olması gerekiyor. Kişinin tarafında değil, halkın tarafında olmasını istiyoruz. Biz kendisini halkın tarafında olarak görüyoruz”
şeklinde konuştu.
Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili “Basın Türkiye’de
önemli bir güçtür. Basın ilkeli, objektif, tarafsız olduğu zaman,
gerçekleri çarpıtmadan gündeme getirdiği zaman önemlidir. 2006
yılından beri Yalçın Bey’in okuruyum. Bundan sonraki yayın hayatında başarılar diliyorum” dedi.
CHP Kozan İlçe Başkanı Bünyamin Sedefoğlu “Kısıtlı imkânlarla
zor şartlarda görevlerini yapmaya çalışan tüm basın emekçilerini
kutluyor, Son Fikir’e yayın hayatında başarılar diliyorum” dedi.
İYİ Parti Kozan İlçe Başkanı Veysel Sırkıntı “Yalçın Bey’e bundan
sonraki yayın hayatında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Daha sonra Dr. Burak Yiğenoğlu, Mali Müşavir Halil Yağbasanlar,
Millet İttifakı Meclis Üyesi Adayı Atalay Özer, Dr. Haluk Tümer,
Av. Yasin Yavuz, Gazeteci Yaşar Kara, Arif Dağlı, Cumhur İttifakı
Meclis Üyesi Adayı Fatih Aydın, Atıf Kamalı birer konuşma yaptılar. Geceye çok sayıda davetli topluluğu katıldı.
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