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MHP Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı 10 Ocak Basın 
Emekçileri Günü nedeniyle gazetecilere verdiği yemekte iddialı 
konuştu. Atlı, Kozan'da 500 ailenin çocuklarını uyuşturucu 
nedeniyle dışarıda tedavi ettirdiğinin altını çizdi. Kozan'da 
kumar, uyuşturucu ve fuhuşun sistemli bir şekilde arttığına 
ve bu unsurlardan sağlanan gelirlerin PKK terör örgütüne 
aktarıldığına vurgu yaptı ve göreve geldiğinde 1 yılda STK ve 
devletin desteğiyle uyuşturucuyu fuhuş ve kumarı bitireceğini 
söyledi.  Kozan’ın kavgaya değil, barışa ve sevgiye ihtiyacı 
olduğunu söyledi.                                                       Sayfa:6’da

KARALAR: “UNUTULAN KOZAN’I HEP BİRLİKTE AYAĞA KALDIRACAĞIZ”
Cumhuriyet Halk Partisi 
Adana Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayı ve 
Seyhan Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar, Kozan’ın 
Adana için çok önemli 
bir yere sahip olduğunu 
ifade ederek, “Unutulan 
Kozan’ı yöre insanımızla 
birlikte ayağa kaldıraca-
ğız” dedi.
Seçim çalışmalarını yo-
ğun bir tempoda sürdü-
ren Başkan Karalar ilçe 
ziyaretlerini de aksat-

mıyor. Kozan’da işadamlarıyla sabah kahvaltısında biraraya gelen CHP Büyükşehir 
Adayı Karalar, ilçenin ekonomisinin ve yaşam standardının tamamen bir çöküş içe-
risinde olduğunu kaydetti. Kozan’ı kalkındırmanın Adana’yı kalkındırmak anlamına 
geldiğini vurgulayan Karalar, işadamlarına hitaben yaptığı konuşmada şunları söy-
ledi. Son yıllarda narenciyenin para etmemesi ve dalında kalması Kozan ekonomisi-
ne büyük darbe vurdu. Bölgenin ve Adana’nın kalkınmasını istiyorsak narenciyenin 
değerlendirilmesi gerekir. Narenciyede tesisleşmeye önem vermeliyiz  Sayfa:4’de

Başkan Öztürk, “Millet İttifakı’ndan 
aday adayıyım”

10 Ocak Gazeteciler günü münasebetiyle basın 
ile bir araya gelen Kozan Belediye Başkanı Musa 
Öztürk “31 Mart 2019'da yapılacak olan Mahalli 
idareler seçiminde millet ittifakından aday 
adayıyım” dedi.       Sayfa:5’de
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Ak Parti İlçe yönetimi belli oldu
Ak Parti Kozan İlçe Başkanlığına 
atanan Av. Yusuf Bilgili yönetimini 
oluşturdu. 
Yusuf Bilgili Başkanlığında oluşan 
yönetim listesi: Mete Ulu, Hülya 
Şener, Fatih Metli, Tayyar Altınsoy, 
Serdar Kuran, İbrahim Baysal, Ha-
lime Ocak, Hatice Taylan, Meryem 
Şahin, İshak Avcı, Polat Kaya, Duran 
Gültekin, Şükrü Yılmaz, Oğuz Do-
ğaner, Nebi Ocak, Kemal Yıldırım, 
Hasan Metik, Hüseyin Topaloğlu, 
Turgut Şafak Ursavaş, Mustafa Öl-
mez, Ali Ercan Tetik, Halil Keskin, 
Salih Kalın, Hidayet Uçan’dan oluş-
tu.

Şehit Ali Bulduk 3. senesinde anıldı
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde hendek ve barikat-
ların kaldırılmasına yönelik sürdürülen ope-
rasyonda PKK tarafından şehit edilen Özel 
Harekât Polisi Ali Bulduk’un adının verildiği 
Güneri İlkokulu’nda Mevlid-i Şerif okutuldu.
Programa Kaymakam Şafak Gürçam, pro-
tokol üyeleri, askeri erkân, siyasiler, okul 
müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve şehidin 
ailesi katıldı.
Okul bahçesinde düzenlenen program bir 
dakikalık saygı duruşunun ardından okunan 
İstiklal Marşı ile başladı. Ardından şehidi-
mizin özgeçmişi okundu. Kuran-ı Kerim’in 
okunmasının ardından başta Şehit Ali Bulduk 
ve tüm şehirlerimiz için dualar edildi. Yapılan 

duaların ardından programa katılanlara yemek ikram edildi.
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Coşkun Bayram’ın kız kardeşi vefat etti

SHP Eski Milletvekili, Meclis Eski İdare Amiri Coşkun Bayram’ın kız kardeşi Emekli Öğretmen Ayşe 
Bayram, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhume Bayram geçtiğimiz Cuma günü öğle namazına mütea-
kip Kozan Mezarlığına defnedildi. 
Merhume Ayşe Bayram dönemin gözde okullarından İnkılap İlkokulu’nda 1968-1992 yılları arasında 
öğretmenlik yapmıştı. Okulun çok sevilen öğretmenlerindendi.
Bayram ailesini bu acı günlerinde aile yakınları, dostları, arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadılar. 

Merhume Emekli Öğretmen Ayşe Bayram öğrencileriyle...
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KARALAR “UNUTULAN KOZAN’I HEP BİRLİKTE AYAĞA KALDIRACAĞIZ” 
Karalar, Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Açıkgöz’ü ve muhtarları ziyaret etti. Açıkgöz net konuştu: “Zeydan                  

Karalar’ın seçimi kazanmasını canı gönülden istiyor ve  destekliyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan’ın Adana için çok 
önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, “Unutulan Kozan’ı yöre 
insanımızla birlikte ayağa kaldıracağız” dedi.
Seçim çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Başkan Karalar ilçe 
ziyaretlerini de aksatmıyor. Kozan’da işadamlarıyla sabah kahvaltısında 
biraraya gelen CHP Büyükşehir Adayı Karalar, ilçenin ekonomisinin ve 
yaşam standardının tamamen bir çöküş içerisinde olduğunu kaydetti. 
Kozan’ı kalkındırmanın Adana’yı kalkındırmak anlamına geldiğini vur-
gulayan Karalar, işadamlarına hitaben yaptığı konuşmada şunları söyle-
di:

NARENCİYEYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ
“Son yıllarda narenciyenin para etmemesi ve dalında kalması Kozan eko-
nomisine büyük darbe vurdu. Bölgenin ve Adana’nın kalkınmasını isti-
yorsak narenciyenin değerlendirilmesi gerekir. Narenciyede tesisleşme-
ye önem vermeliyiz. Yöre üreticisi ve işadamlarıyla birlikte buna çözüm 
üretmeliyiz. Sizler kalkınırsanız Kozan Kalkınır, Adana kalkınır.”

KANDIRMADIĞIM İÇİN AYAKTAYIM
Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda sorunlar yaşanan yollardan hiz-
mete başlayacağını kaydeden Karalar, imar konusunun yazboz tahtasına 
dönmesinin de önüne geçeceklerini kaydetti.
Kendisinin kolay kolay söz vermemekle tanındığını belirten Başkan 
Karalar, “Çünkü söz vermek demek yapmak demektir. Bu nedenle ya-
pamayacağım hiç bir şeye söz vermem. Buradan sizlere söz veriyorum 
ilk yapacağım iş sizlerin yollarına ve üreticilerin sorunlarına çözüm bul-
maktır. Ben siyasette 46 yıldır varım. Bu her seçimi kazandığım için değil 
kimseyi kandırmadığımdandır. Zeydan Karalar 46 yıldır siyasette ayakta 
duruyorsa kimseyi kandırmamasındandır” dedi.

MUHTARLAR BİZİM YOL ARKADAŞIMIZ
Başkan Karalar Kozan’daki çalışmalarında yaşamını yitiren eski Başkan-
lardan Mustafa Azgın’ın eşi Fatma Azgın ile Kozan Muhtarlar Derneği’ni 
de ziyaret etti.

Seyhan Belediye Başkanlığı görevinde hizmet üretirken her zaman muh-
tarlarla birlikte karar aldığını kaydeden Karalar, “Muhtarlar bizim yol ar-
kadaşlarımız. Muhtarlar demokrasinin temel taşlarındandır. Büyükşehir 
Belediye Başkanı olduğumuzda da tıpkı Seyhan’da olduğu gibi muhtarla-
rımızla birlikte karar verip hizmet üreteceğiz” diye konuştu.

CHP Adana B. Şehir Belediyesi Başkan Adayı 
Zeydan Karalar Muhtarlar Derneği 
Başkanı Karizmatik Muhtar Salim Açıkgöz'ü ve muhtarları ziyaret 
etti. Açıkgöz net konuştu: "Zeydan Karalar'ın seçimi kazanmasını 
canı gönülden istiyor ve destekliyorum" dedi.
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Başkan Öztürk, “Millet İttifakı’ndan aday adayıyım”

Kozan'da görev yapan ulusal ve yerel basın kuruluş-
larının temsilcileri ile çalışanları, Kozan Belediye 
Başkanı Musa Öztürk tarafından "10 Ocak Dünya 
Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle düzenlenen 
yemekli programda bir araya geldi. 

Belediyeye bağlı Arıkan konağında gerçekleşen 
kahvaltıya yerel ve ulusal basın kuruluşlarının tem-
silcileri ile basın çalışanları katıldı. 

Gazetecilerin ekonomik, siyasal ve sosyal açıdan 
son derece zor şartlar altında görevlerini yerine 

getirdiğini vurgulayan Belediye Başkanı Musa Öz-
türk, "Doğru haber verme, onur, erdem, adalet gibi 
değerlere sahip çıkma ve tarafsız olma gazetecilik 
mesleğinin en önemli unsurlarındandır. Toplumun 
vicdanının sesi olan gazeteciler özveri ile görevleri-
ni yerine getirmekte, zor şartlar altında çalışmakta-
dırlar. 2019 yılının gazeteciler için daha özgür ça-
lışabilecekleri bir yıl olmasını temenni ediyorum. 
Basın, haberi doğru, ilkeli, tarafsız ve gazeteciliğin 
etik kurallarına uygun şekilde kamuoyuna yansıt-
makla görevlidir. Toplumun haber alma ihtiyacını 
karşılayan ve demokrasimizin güçlenmesine katkı 
sağlayan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Gününü kutluyorum. Bu vesileyle zor 
şartlar altında,

tüm baskılara rağmen görevlerini yerine getiren ga-
zetecilerimize meslek hayatlarında başarılar diliyor, 

ebediyete intikal etmiş gazetecilerimizi saygıyla 
anıyorum." dedi.

Başkan Öztürk, “Millet İttifakı’ndan aday adayıyım” dedi

10 Ocak Gazeteciler günü münasebetiyle basın ile bir 

araya gelen Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk “31 

Mart 2019'da yapılacak olan Mahalli idareler seçiminde-

millet ittifakından aday adayıyım” dedi. 

Yalçın Kara’nın Başkan Musa Öztürk’e millet değişim 

istiyor. Yenilik istiyor. A takımınız değişecek mi? Soru-

suna Musa Öztürk: “ O gün geldiğinde gereğini yapaca-

ğım. Yeni bir  ekip var” şeklinde cevap verdi.
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Nihat Atlı “Kozan’da 2500 kişi uyuşturucu kullanıyor”

MHP Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı 10 Ocak 
Basın Emekçileri Günü nedeniyle gazetecilere verdiği 
yemekte iddialı konuştu. Atlı, Kozan'da 500 ailenin ço-
cuklarını uyuşturucu nedeniyle dışarıda tedavi ettirdiği-
nin altını çizdi. Kozan'da kumar, uyuşturucu ve fuhuşun 
sistemli bir şekilde arttığına ve bu unsurlardan sağlanan 
gelirlerin PKK terör örgütüne aktarıldığına vurgu yaptı 
ve göreve geldiğinde 1 yılda STK ve devletin desteğiyle 
uyuşturucuyu fuhuş ve kumarı bitireceğini söyledi.  Ko-
zan’ın kavgaya değil, barışa ve sevgiye ihtiyacı olduğunu 
söyledi. 
Atlı “Siz değerli basın mensuplarını ne kadar övsek az. 
Her zaman basınımızı başımıza taç etmişizdir. 4 yıl 
Kozan MHP Kozan İlçe Başkanlığı görevini yürüttüm. 
Hizmet noktasında herkesin belediye başkanı olacağım. 
Sizlerin gerçek hizmetkârı olacağım. Belediye başkanı 
olduğumda tamamen akademisyen bir kadro kurdum. 
Kadromuz % 90 oranında hazır. Başkan yardımcılarımız-
la görev bölümlerimizi yaptık. Çok muhteşem kıymetli 
bir ekibim var. Çok sistemli bir şekilde çalışacağız. Ko-
zan’ın dertlerini ve problemlerini tespit ettik. Kozan’da 
bir uyuşturucu illeti var. Kozan’da 2500 kişi uyuşturucu 
kullanıyor. 9 ya da 11 gencimiz sabah yatağında aşırı 
dozdan ölü bulundu. Uyuşturucu tüketiminde İstanbul 
birinci, Adana ikinci sırada, 15 ilçenin arasında da Kozan 
birinci sırada. Kozan’da 120 tane randevu evi olduğun-
dan bahsediliyor. Bu çok yürekler acısı bir durum. Fuhuş 
sektörü uyuşturucunun sektörünün kontrolünde. Çünkü 
bunları onlar koruyor. Kozan’daki kumarhanelerin yarısı 
uyuşturucuya hizmet ediyor. Bu toplanan paraların hepsi 
PKK’ya gidiyor. Allah nasip ederse belediyeyi kazandığı-
mızda Yargı, belediye güçleri, güvenlik güçleri aile ba-
kanlığı, STK temsilcileri ile sırt sırta vererek 1 yıl sürdür-
meden çözeceğiz. Çünkü bu Kozan’a yakışmıyor. Yasal 
haklarımızın bittiği yerde gayri resmi yasal haklarımızı 
kullanacağız. Buna yüreğimiz de, cesaretimiz de, aklımız 
da yeter. 

Belediye eski halinin olduğu yere içerisinde oto-
park, otel, iş merkezleri, ofisler, belediye birim-
lerinin tümünü içine alan yeni bir belediye bi-
nası yapacağız. Bunun kredisini banka verecek. 
İnşaatını da banka yaptıracak.  Ofisler satılarak 
bankaya olan borcumuz ödenecek. Kozan’da 10 
noktada tespitlerimizi yapacağız. Bir tane çukurlu 
yol bırakmayacağız. Yol, sinekle mücadele bunlar 
belediyenin zaten asli görevleri. Büyükşehir’le bir-
likte OSB’nin yolunu çevre yoluna bağlayacağız. 
OSB’nin suyu Kemer’den geliyor. Boruları geldi.  
Alt yapı sorununu çözeceğiz. İşsizliği OSB’ye yatı-
rımcı getirerek çözeceğiz. 3 firma şuanda yatırım 
için geldi. Üç firmanın alacağı insan sayısı 1500 
kişi. Kadirli şuan 2. Organize Sanayisini kuruyor. 
İş adamlarımızdan destek alarak Kozan’a taziye 
evleri yapacağız. Çadır rezaletinden kurtulacağız. 
Mansurlu yolunu siyasi gücümüzü kullanarak çö-
zeceğiz. Hayvan pazarının üstünü kapatarak güneş 
panelleri yapacağız. Turizm, otelcilik okulunu Ko-
zan’a kazandıracağız. Kozan’a yakışmayan rezil bir 
hamamımız var. Allah nasip ederse köylü pazarı, 
yanında hamam, sauna ve hemen yanına ciğerci 
pasajı yapacağız. Köylü pazarında Kozan’a ait ol-
mayan hiçbir şey satılmayacak. Yerini hazırladık. 
Kalbi kalaylattık, nefsi yendik, Allah’a sığındık, Ya 
Allah Bismillah dedik yola çıktık. Ağlıboğaz’daki 
imar sorununu çözeceğiz. Ücretsiz yüzme havuzla-
rı ve halı sahalar yapacağız” dedi. 
Yalçın Kara “Son derece neşeli, gergin olmayan özel bir 
program oldu. Size Cumhur ittifakının adayı diye bilir 
miyiz? 
Nihat Atlı “Cumhur ittifakı millet aklı, Kozan’ın çözümü 
Nihat Atlı. Resmi bir açıklama yok ama diyebilirsiniz. 
Resmi açıklama kısa zamanda yapılacak. 
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Yalçın Kara “Yol, sivrisinekle müca-
dele, kanalizasyon, temizlik beledi-
yenin asli görevleri zaten dediniz. 
Bunlar temel problemler, çözülmesi 
gereken problemler dediniz ama!! 
Maalesef bu sorunlarla boğuşuyo-
ruz. Seçime 3 aylık gibi bir süre var. 
Ana yollar, özellikle ara yollar çok 
berbat. Bir asfalt seferberliği başla-
tılamaz mı? Çukurlardan vatandaş-
lar çok muzdarip. 
Nihat Atlı “Kimsenin yanlışıyla, ya da 
hatasıyla kendime siyasi rant yapmı-
yorum. Halk herkese gereken cevabı 
verecek. Ben projelerimle ilgileni-
yorum. Ben rakip falan değil, neler 
yapabileceğimi düşünüyorum. Bü-
yükşehir belediyesinin hizmet alanı 
çok geniş. Ekip çok kısıtlı. Bu sorunu 
Büyükşehir’e puntolamayın. Bunun 
sebebi Kozan. İstemeyene vermiyor-
lar. Sen gidip talepte bulunmazsan, 
önüne projeyi sunmazsan kimse de 
senle ilgilenmiyor. Sen onla kavga 
edersen, teşkilatla kavga edersen 

Büyükşehir belediye başkanı Kozan’a gelmiyor. İlçe teşkilatına gelse belediye küsüyor. Belediyeye gelse ilçe teşkilatı küsüyor. Biz bu yaraları sara-

cağız. Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli’nin asfalt plant tesisi var. Kim yaptı? Büyükşehir yaptı. Üçüne de Av-
rupa standartlarına uygun mezbahane yaptı. Sen nerdesin? 130 bin nüfuslu ilçesin. Sen niye alamıyorsun 
bu hizmetleri. Ama canın isterse alıyorsun. Park, yüzme havuzu, halı sahayı alıyorsun. Canının istediği 
sinekle mücadeleyi alıyorsun” şeklinde cevapladı.
Yalçın Kara “AKP'li Eski Başkan Kazım Özgan'ın SP'den aday olabileceği konuşuluyor. Atlı: "Ben dünya 
olimpiyat şampiyonunun yeğeniyim. Ağır sıklette güreşiyorum. Tozkoparanlar benim rakibim değil 
Yalçın'cığım" dedi.
MHP Kozan İlçe Başkanı Ali Tetik de bir konuşma yaparak 10 Ocak Basın Emekçileri Günü’nü kutladı.  

Nihat Atlı aralıksız çalışıyor
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Ali Usta Ev Yemekleri’nin 2. Şubesi açıldı

Ali Usta (Kör Ali) Ev Yemekleri-Paça-Çorba ve Kahvaltı 
Salonu, düzenlenen açılış programı ile Çevreyolu üzeri, 
Diriliş Apartmanı altında hizmete girdi. 
İşletmeci Ali Usta “Dolma Sarma, Güveç- İçli Köfte, Te-
reyağlı Et Kavurma, Saç Kavurma ve daha sayamadığımız 
birbirinden lezzetli çeşitlerimizle göçyolu ve çevre yolun-
da vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Göçyolu Alo Paket: 

515 79 63 ve Çevreyolu Alo Paket:0554 119 91 17 numa-
ralı telefonumuzu arayarak sipariş verebilirler. Açılışımı-
za katılan herkese çok teşekkür ederim” dedi.
Lokantanın sorumluluğunu Çanaklı Mahallesi Muhtar 
Adayı kızı Emine Çağ yürütüyor. 

TEŞEKKÜR
Ali Usta Ev Yemekleri 2. Şubemizin açılışına katılarak bizleri onure eden başta Kaymakam Sayın Şafak 

Gürçam’a, İlçe Emniyet Müdürü Sayın Mehmet İyim’e, Kozan Garnizon Komutanı Binbaşı Sayın Ahmet 
Eroğlu'na, MHP Kozan Belediye Başkan Adayı Sayın Nihat Atlı’ya, Kozan Ticaret Odası Başkanı Sayın 

Mustafa Kandemir’e ve Başkan Yardımcısı Sayın Fatin Dağlı’ya, Fırıncılar Odası Başkanı Sayın Muhammet 
Yorulmaz’a, KOSB Müdürü Sayın Fatih Aydın’a, İş Adamları Sayın Ahmet Atıcı’ya, Sayın Emin Canbolat’a, 

Ak Parti Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kemal Yıldırım’a, Ak Parti Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Polat Kaya’ya, 
Şantiye Şefi Sayın Ersay Üstün’e, Sigortacı Sayın Halil Akyürek’e, ve ismini sayamadığımız 

tüm davetlilerimize teşekkür ederiz. 

Ali Usta (Kör Ali)-Emine 
Çağ-Düzgün (Ahmet) Şensoy
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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

26 yıllık mandalina ağaçlarını kökünden kestiler
26 yıllık mandalina ağaçları üreticinin elinde 
40 kuruşu geçmeyince yetti artık deyip bah-
çeyi kökünden söktüler. 50 dönümlük şeker 
mandalina bahçesi ağaç motoruyla kestirilip 
kepçeyle de kökünden söküldü. Üzerinde 
meyvesiyle yerle bir olan bahçe tarlaya dö-
nüştürüldü. Çiftçiler “Girdilerin çoğaldığını, 
fiyatların sabit bile duramayıp gerilediğine, 
ihracatın durduğuna dikkat çekip neredeyse 
isyan etmeye başladılar. Ve hani üreten Tür-
kiye nerede” dediler.

ZAYİİ

Kozan İlçe Trafik Büro Amirliği’nden  aldığım B 
sınıfı ehliyetimi kaybettim.  

Hükümsüzdür. 
                                                       Bilgehan KARA

Sevilen çiftçilerimizden Cemal Sehlikoğlu, 
girdilerin çoğaldığını, narenciye 
fiyatlarının yerinde saydığına dikkat çekti. 
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KANDEMİR “NARENCİYEDE YAŞANAN PAZAR SIKINTISINA ÇÖZÜM ARANIYOR”

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Kozan 
OSB Müdürü Fatih Aydın, işadamlarından Polat Kaya ve 
Göknur AŞ şirket Yönetim Kurulu Başkanı Osman Asla-
mali ile birlikte TOBB Başkanı. M. Rifat HİSARCIKLIOĞ-
LU’ nu, Kozanın önemli sorunlarını iletmek ve çözüm ta-
lep etmek amacıyla ziyaret ettiler. 

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir “Gök-
nur Gıda AŞ. Kozan Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet 
gösteren, meyve suyu konsantresi ihracatıyla sektöründe 
lider konumunda firmamızdır.

Şirketimiz Yeni Hayat Tarım AŞ ve Narence Gıda AŞ 
şirketler grubuyla da yine Kozan Organize Sanayi Bölge-
mizde narenciye paketleme tesisleri ile faaliyet göstermek-
tedir.

Göknur şirketler grubuyla yaklaşık 20 yıldır Çin’le ih-
racat yapmaktadır. Türkiye ile Çin arasında sözleşme ol-
madığı için Narenciye ihracatı yapılmamaktadır. Çine 
Narenciye ihracatının yapılması aynı zamanda Kozandaki 
ürünlerin değerlendirilmesi, soğuk hava depolarının art-
ması ve dolayısıyla istihdam açısından son derece etkili 
olacaktır” dedi. 

Başkan Kandemir, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na’ 
Kozan Bölgesinde yılda 350-400 bin ton üretimi olan ve 
çözüm bulması gereken Narenciye sorununu iletti. 

TOBB Başkanı HİSARCIKLIOĞLU, Tarım Bakanı Dr. 
Bekir PAKDEMİRLİ ile ziyaret esnasında telefonla görüş-
me yaparak konuyu paylaşmış, çözüm talep etti.

Başkan Kandemir ayrıca bankacılık sektörüyle ilgili ola-
rak, şirketlerin dönem sonu faizlerini ödemede ve kredi 
konusunda yaşanan sıkıntıları dile getirerek bankaların 
esnek olması konusunda çözüm talep etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M.Ri-
fat Hisarcıklıoğlu sorunları dikkatle ve samimiyetle din-
leyerek, bankacılık sektöründe her türlü girişimin içinde 
olduklarını ve Çin’ e Narenciyenin İhracat konusunun 
aşılacağını düşündüğünü dile getirerek özellikle Oda Baş-
kanımız Mustafa Kandemir’ e, OSB Müdürü Fatih Aydın 
ve işadamlarımıza, sorunlar ve çözümler noktasında bir 
arada olmasından taşın altına ellerini koymasından duy-
duğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti. 
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ANDIL’IN GÜNLÜK TAZE MEYVELERİ-SEBZELERİ  BULUNUR

Manav Ali PAŞA

Kozanlının Ailenizin manavı

TLF:0536 676 42 77

ve

Vekil Müzeyyen Şevkin “Arazi rantı, siyasal ve ekonomik ranta dönüşüyor”
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) 
Adana Milletveki-
li, Jeoloji Yüksek 
Mühendisi Dr. 
Müzeyyen Şevkin, 
Adana’daki nüfus 
artışıyla birlikte şe-
hirdeki kontrolsüz 
genişlemenin, tarım 
alanları işgalini, 
çevre ve görsel kirli-

liği, sağlıksız, niteliksiz ve kaçak yapı yoğunluğunu beraberinde getirdi-
ği gibi sosyal ve kültürel alan dengesinin yetersiz kalmasını da kaçınıl-
maz kıldığını vurguladı.
Gerek merkezi gerekse yerel karar mekanizmalarımızın planlama hi-
yerarşisi yönünde somut adımlar atması gerektiğinin bilinci ile gelecek 
nesillere sağlıklı kentler bırakma isteğini Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) kürsüsünden dile getiren Dr. Şevkin, “Yaşamak için yaşatalım” 
dedi.

ARAZİ RANTINA DİKKAT ÇEKTİ…
Özellikle son 16 yılda İmar Kanunu, Yapı Denetim, Planlı Alanlar, Bü-
yükşehir, Bütünşehir, kentsel dönüşüm gibi kanun ve yönetmeliklerin 
sıkça ele alındığını ve normal ölçülerin oldukça üzerinde değişikliğe 

uğratıldığını ifade eden Dr. Şevkin, “Tüm bu değişiklikler günü kurtar-
ma düşüncesiyle yapıldığı için çözüm getirmemiştir. 3194 sayılı İmar 
kanunu ve Yönetmeliklerinin eksiklikleri bir yana; yanlış uygulanması 
ile yaşanılamaz hale getirdiğimiz kentlerimizi şimdi "Kentsel Dönü-
şüm" yaparak kurtarmaya çalışıyoruz. Ancak burada da bakış açımız 
değişmediği sürece çözüm yerine daha çok sorun yaşayabiliriz. Esasen 
sorunun nedeni planlama ve uygulama süreçlerinde ortaya çıkan arazi 
rantının siyasal ve ekonomik ranta dönüşmesidir” dedi.

ADANA’YI ÖRNEK GÖSTERDİ
Yapı kayıt belgesi alarak yasallaşan yapı denetimli hormonlu binalar-
da; müteahhit firma imar affına başvurarak durumu kurtarırken, yapı 
denetim firması kaderi ile baş başa bırakılmaktadır. Vatandaşın beya-
nını esas alan ve yapı süreçlerinin tüm aktörlerini devre dışı bırakan bir 
imar affı anlayışı ileride telafisi imkansız sonuçlar doğuracaktır. Zaten 
kentlerin en önemli sorunu içinden çıkılmaz hale dönüşmektedir. Bu 
af ile mevzuata uygun yapılmış bina ile kaçak bina eş değer sayılmıştır. 
Örneğin Adana’daki nüfus artışıyla birlikte şehirdeki kontrolsüz geniş-
leme, tarım alanları işgalini, çevre ve görsel kirliliği, sağlıksız, niteliksiz 
ve kaçak yapı yoğunluğunu beraberinde getirdiği gibi sosyal ve kültü-
rel alan dengesinin yetersiz kalmasını da kaçınılmaz kılmıştır. Gerek 
merkezi gerekse yerel karar mekanizmalarımızın planlama hiyerarşisi 
yönünde somut adımlar atması gerektiğinin bilinci ile gelecek nesillere 
sağlıklı kentler bırakma isteğimizi bir kez daha vurguluyorum. Yaşamak 
için yaşatalım” 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
15 Ocak 2019 / Yıl: 14    Sayı: 649

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 : Arslan Güneydoğu Gazetecilik 
Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş

Tel     : 0 (532)577 14 27   
Yenidoğan Mh. 2108 Sk. 13/ A Yüreğir  /Adana

Kitap Fuarı’nda Başkan Sözlü’ye sevgi seli
Türkiye’nin en büyük kitap anıtını Adana’ya kazandırarak hemşerilerine armağan eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hüseyin Sözlü, 12. Çukurova Kitap Fuarı’nı ziyaret etti.

 350 BİN ZİYARETÇİ
2019 yılının ilk fuarı olan Çukurova Kitap Fuarı kitapseverlerle bu-
luştu. Özellikle hafta sonu kitapseverlerin kapıda uzun kuyruklar 
oluşturduğu Çukurova Kitap Fuarı bu yıl 350 bin ziyaretçi ile yeni 
bir rekora imza attı. Türkiye'nin dört bir yanından ünlü isimlerin 
konferansları ve çeşitli etkinlikler ile renklendirilen fuarda, hafta 
sonu ünlü yazarlar okurları ile buluştu.

BAŞKAN SÖZLÜ KU-
RULAN STANTLARI 
ZİYARET ETTİ
Adana'yı kültürün ve 
sanatın başkenti haline 
getiren, ulusal ve ulus-
lar arası fuarlarla ken-
tin ekonomik gelişimine 
katkı sunan, Türkiye'nin 

en büyük Kitap Anıtı'nı kente armağan eden Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çu-
kurova Kitap Fuarı'nda kurulan stantları ziyaret ederek katılımcı 
yayınevi temsilcileri ve yazarlar ile sohbet etti.

SEVGİ GÖSTERİLERİ İLE YOLU SIK SIK KESİLDİ
Türkiye'nin ünlü yazarlarının imza gününe ve yazar okur buluş-
malarına ev sahipliği yapan, yalnızca Adanalıların değil Çukurova 
bölgesindeki vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Çukurova Ki-
tap Fuarı'nı ziyaret eden Başkan Hüseyin Sözlü'nün yolu hemşeri-
lerinin fotoğraf çekilme isteği ve sevgi gösterileri ile sık sık kesildi.
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Sisifos,
Yunan mitolojisinde
Tanrılar tarafından lanetlenip
Cezaya çarptırılan ilk insanoğludur.
Hırsı, çıkarı,
Çapkınlığı ile ünlü Zeus,
Irmak tanrısı Asapos’un güzel kızı
Aygina’ya gönlünü kaptırmış,
Karısı Hera anlamasın, çakmasın diye
Kendisini bir kartala dönüştürmüş,
Onu kanatlarına alıp kaçırmiş.
Olayı Sisifos gözleri ile görür.
Irmak tanrısı coşup taşarak,
Öfkeden köpürerek kızını her yerde
Aramaya başlar.
Sisifos bu acılı tanrıya,
Kızı Aygina’yı kimin kaçırdığını
Açıklayacağını söyler.
Ama koşulu vardır.
Tanrı,
Korintos surlarındaki sudan yoksun
Bir kaleden tatlı su kaynağı fışkırtmalıydı.
Irmak tanrısı bu isteği yerine getirdi.
Sisifos kızını,
Kartal kılığına giren baş tanrı
Zeus’un kaçırdığını söyledi.
Bunun üzerine Irmak tanrısı
Baş tanrıya duyduğu öfke yüzünden
Her yerde köpürdü, kabarıp taştı.
Ovaları, bayırları sular altında bıraktı.
Bütün bu felaketlere neden olan
Sisifos’un müzevirciliğine çok öfkelenen Zeus,
Ölüm tanrısı Tanatos’u,
Onu, zincirleyip bir mağaraya
Kapatmakla görevlendirdi.
Ama kurnaz Sisifos,
Bir yolunu bulup ölüm tanrısı
Tanatos’u zincirleyip 
Derin bir mağaradaki kayalıklara bağladı.
Bundan sonra da 
Yeryüzündeki insanlar ölümsüzleşti.
Artık yeryüzünden
Cehennem ülkesine hiç giden olmadı.
Cehennem tanrısı işsiz kaldı.
Durumu baş tanrı Zeus’a iletti.
Zeus da olup bitenleri görüyor,
Ölümsüzleşen insanların,
Ölümsüz tanrılara kafa tutmalarını
Haliyle kabul edemiyordu.
Hele hele buna neden olan
Kral Sisifos’da karısı ile
Mutlu bir yaşam sürüyordu.
Üstelik halk onun krallığında
Bolluk içinde ve rahattı.

Ülkedeki bütün insanlar 
Hem üretiyor,
Hem kavgasız, savaşsız 
Bu ürettiklerini bölüşüyorlardı.
Bir insanoğlu olan Sisifos’un
Böyle bir dünya mutluluğuna ermesi
Baş tanrı Zeus’u çileden çıkardı.
Zeus mağaraya kapatılan ölüm tanrısını
Hemen zincirlerden kurtardı.
İlk iş olarak da Sisifos’un ölüler ülkesine
En ağır cezayı çekmek üzere
Gönderilmesini buyurdu.
Ölüm tanrısı hemen gidip
Canını almak üzere Sisifos’un
Kapısına dayandı.
Kurnaz Sisifos,
Ölüm tanrısını görünce başına geleceği anladı.
Bunun üzerine karısından
Ölümünden sonra cenaze töreni 
Düzenlememesini istedi.
Ölüm tanrısının kendisini sıkıştırmasını bahane
Eden Kral çırılçıplak ölüler ülkesine vardı. 
Cehennem tanrılarına karısının kendisini bu şekilde
Törensiz ,duasız  göndermesinden yakındı durdu.
Cehennem tanrısı karı –koca tanrılarına,
Karısına haddini bildirmek üzere
Yeryüzüne gönderilmesini istedi.
Bu isteğinin olması için günlerce dil döktü.
Onları kandırıp yeryüzüne birkaç günlüğüne dön-
meyi başardı.
Bir daha geri dönmeyi aklının ucundan dahi geçir-
medi.
Baş tanrı Zeus bu duruma çok kızdı.
Yeniden cehennem ülkesine gönderildi.
Yeniden gönderilen cehennem ülkesinde
Ağır mı ağır bir kayayı elleri ile iterek
Olimpos dağına çıkarmakla cezalandırılır.
Sisifos kayayı her gün Olimpos dağının
Eteklerinden iterek
Yukarı çıkarmaya çalışır.
Bin bir güçlükle dağın tepesine çıkardığı kaya
Her seferinde gerisin geri düşer.
Tam bir kısır döngü yaşatır Sisifos’a.
Böylelikle onun cezası sonsuza dek sürecektir.
Sisifos’in kayayı tepeye çıkarıp çıkaramadığını bil-
miyoruz.
İnsanoğlunun kaderi.
İlk insandan,
Günümüzdeki insana
Mitolojik kahramandan farklı sayılmaz.
Hayat engebelerle dolu
Sürekli inişler ve çıkışlar var.
Yaşarken bir bakarsın zirveye çıkmışsın,
Bir bakarsın pat diye düşmüşsün.

Yeniden toparlanır,
Kaldığın yerden devam edersin.
İyi kötü yaşadıklarınızdan dersler alırsınız.
Bazı felsefecilere göre ise,
Aşağı düşen kayayı tekrar
Yukarı çıkarmaya çalışan Sisifos’un 
Yaptığı bir boyun eğiş değil,
Umudun ve direncin sembolüdür.
Bir başkaldırıdır.
Bu hikaye
CHP’ye uyuyor mu?
Geleceğe armağan edeceği,
Güzel günler peşinde olanlar,
Zorlukları sırtlayabilen,
Bir yüreğe sahip olanlar,
Gitmek isteyip ,
Gönlü kalanlar
Aklı kalanlar
Anıları kalanlar
Ve gidemeyenler.
Başı kitapta çocuk,
Yemek yapan kadın,
Tarlasını süren çiftçi,
Atölyedeki işçi,
Sendik
Bendik,
Bizdik 
Deyip ezilen insanların iki avucu arasına aldığı
Koca kaya CHP’yi 
Zirveye çıkarmak için canla başla
Hiçbir beklentisi olmadan
Çabalayanlardan mısınız?
Yoksa
Nasıl olsa sonuç baştan belli
Kaya zirveye yaklaşırken
Avuçlarından kayacak
Dağın dibine inecek diye bekleyen,
Omurgasızlığın bile bir sınırı varken,
Omurgasızlıkta sınır tanımayanlar,
Semazenler gibi dönen
Pişmiş kelle gibi sırıtanlar,
Dalaverecilikleri ayyuka çıkanlar,
Bir anda ortadan kaybolanlar,
CHP’yi zirveye çıkarma uğraşında,
Bir çabası olmayan 
‘Kıymeti kendinden menkul’
Kişilerden misiniz?
Umudunu yitirmeyenler,
İnadına mücadele edenler,
Sonucu kabullenmeyenler,
Yazgımız bu değil diyenler,
Sisifos’a benziyor mu?
Bilin…
Bilgi güçtür.

SİSİFOS’UN HİKAYESi
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Başkan Karalar İzmir’deki Adanalıları yalnız bırakmadı…

İzmir Adanalılar Güçbirliği Derneği’nin gerçekleştirdiği ‘5 
Ocak Kurtuluş Gecesi’ coşkulu geçti.  İzmir Bayraklı Havuz 
Müzikholdeki etkinliğe Seyhan Belediye Başkanı ve CHP 
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, 
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar  katıldı. 
Türk bayraklarıyla donaltılan gece saygı duruşu, istiklal marşı 
ve 10.Yıl marşının ayakta söylenmesiyle başladı. 

Ardından yönetim kurulu üyeleriyle sahneye çıkan İzmir 
Adanalılar Güçbirliği Derneği Başkanı Arif Kayakşu 5 Ocak 
Adana’nın Kurtuluşunu 97. Yılı anısına dolayısıyla düzenle-
dikleri katılan misafirleriyle tek tek ilgilenerek teşekkür etti. 
Başkan Kayakşu iki şehir insanlarını buluşturmaktan mutlu-
luk duyduklarını belirterek; “İki kent insanlarımızı birbirle-
riyle kaynaşmasını sağlamak bizlere mutluluk ve huzur veri-
yor” dedi. 

PLAKET VERİLDİ

 Ardından İzmir ve Adana’ya katkı, destek veren başarılıbü-
rokrat, iş adamları, yazar-gazeteci ve sporculara plaket tak-
dim edildi. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Zeydan Karalar, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu 
Akpınar, Türk edebiyat  yazarı  Muzaffer İzgü'nün oğlu  Ah-

met İzgü, Adanaspor ve Demirspor’un efsane kaptanı Ercan 
Aslankeser, Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Enver 
Kutlu Sönmez, Tatlıcı Köse Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Karahan, Elit Haber Gazetesi adına Erol Şennur ile eski bas-
ketbolsu Orhan  Calba’ya birer plaket takdim edildi.  

Daha sonra adana Büyükşehir Belediyesine ait folklor ekibi 
ve yerel sanatçılar sahneye çıkarak misafirlere unutulmayacak 
anlar yaşattı. 

İzmir’deki Adanalıları bir araya getiren geceye Adana’dan da 
katılımın fazla olması dikkat çekerken, ünlü sanatçı Ahmet 
Selçuk İlkan gecenin sunuculuğunu yaptı, şarkılarıyla davetli-
lere güzel anlar yaşattı.

Bu arada Belediye Başkanları Zeydan Karalar ve Hüseyin 
Mutlu Akpınar  misafirlerle piste çıkarak çifte telli oynadı. 
Arkasından halay çekerek yöresel oyunlarını sergilediler. 
Eğlence gece geç saatlere kadar devam ederken konuklara 
yöresel kebap, tatlı ve şırdan ikram edildi.  
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ERSAY ÜSTÜN
KOZAN BELEDİYESİ ŞANTİYE ŞEFİ

SEÇİL ÜSTÜN
AYZA BEBE

Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını 
diler, tüm beklentilerinizin 

gerçekleşmesini temenni ederiz. 
Mutlu yıllar...

SALİM AÇIKGÖZ 
KOZAN MUHTARLAR DERNEĞİ 

BAŞKANI

İSKENDER BOZKURT
MHP BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

VAHDETTİN SARI
IŞIKLI MAHALLESİ MUHTARI

Ahmet ERDOĞAN 
ERDOĞAN EMLAK

KERİM CAN
Tufanpaşa Mah. Muhtar Adayı

İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa 
gitmediğini ve Rabbimizin bunun 

karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser 
kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. 

Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü 
kutluyorum.
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