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‘‘Size miras olarak meşruiyeti
    ve ondan doğan mutluluğu

bırakıyorum’’
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Adres: Hakim Sokak , Akbaş Mobilya Karşısı / KOZAN

Cumhur İttifakının Adayı  MHP’li Nihat Atlı, 
hiç durmadan çalışıyor, arayı açıyor…

MHP’li Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı “Kalbi kalaylattım, nefsi yendim, 
Ya Allah Bismillah deyip yola çıktım” dedi. Atlı, işsizliği KOSB’ni canlandırarak 
yeneceklerini vurguladı. Osmaniye’nin işsizliği bu yolla yendiğine dikkat çekti. 
Hiç durmadan köy köy, cadde, sokak ve esnaf gezilerine devam eden Atlı, perfor-
mansıyla ve gösterdiği çabayla arayı açıyor, yarışı önde götürüyor. Sayfa: 11’de

Halkımızın hislerine tercüman olunca 
sosyal medyada 200 bine yakın kişi 
izledi, binlerce kişi haberimizi paylaştı

Halkımızın hislerine 
tercüman olduk. Takke 
düştü kel göründü. Her-
kes işini düzgün yapsın. 
Dün yapılan köprü, yol 
ve istinat duvarları bu-
gün çöküyor. Haberimiz 
sosyal medyada 4.7binkez 
paylaşılıp, 193.921 kişi 
tarafından izlendi.
                       Sayfa: 14’de 

CHP Kozan İlçe Başkan-
lığına Sedefoğlu seçildi.
Cumhuriyet Halk Partisi 
Kozan İlçe Başkanı Er-
kan Karaoğlu istifa etti. 
                       Sayfa: 14’de

SEYHAN BELEDİYESİ’NDEN ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ
Seyhan Belediyesi’nin uygulaması ile karnelerini getiren çocuklar gö-
nüllerince eğlendi.
Eğitim öğretim döneminde yarıyıl tatiline giren öğrenciler Seyhan Be-
lediyesi’nin organize ettiği etkinliklerde gönüllerince eğlen. Karnesini 
getiren öğrenciler şişme oyun aletleri, yüz boyama, resim atölyesi, pal-
yaço gösterileri ile mutlu saatler geçirdi. Sayfa: 9’da
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BAŞKAN ÖZTÜRK ÜÇ KATEGORİDE ÜÇ ÖDÜL ALDI

Ankara-Beypazarı İlçesinde, Anadolu Yerel Yöne-
timler Dergisi tarafından "Yılın Yerel Yöneticileri" 
ödül töreni gerçekleştirildi. Tören’de  Kozan Bele-
diye Başkanı Musa Öztürk, üç dalda yılın en başa-
rılı belediye başkanı seçildi.
Beypazarı Kültür Sarayı’nda gerçekleştirilen tören-
de,  Kozan Belediyesi Yağmur Suyu Drenaj Hattı 
Projesi ile “Alt Yapı ve Kanalizasyon”, Yiğenoğlu 
Sokak Sağlıklaştırması Projesi ile “Tarihi ve Kültü-
rel Mirası Koruma", Sosyal Yaşam Merkezi Projesi 
ile “Sosyal Yaşamı Destekleme” kategorilerinde 
birinci seçilerek 3 kategoride 3 ödül aldı.
PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Üç projeyle yılın başarılı belediye başkanı seçilen 
Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, dergi yöne-
ticilerine ve ev sahipliğinden dolayı da Beypazarı 
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a teşekkür etti. 
Başkan Öztürk, “Bu başarı, projelere emeği geçen 
tüm çalışma arkadaşlarımın başarısıdır. Kısıtlı im-
kanlara rağmen el birliği ve gönül birliği ile çalış-
tık. Neticesinde Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi 
tarafından gerçekleştirilen ‘Yılın Yerel Yöneticileri 

Belirleniyor’ anketi kapsamında üç projemiz 
ile üç kategoride ödüle layık görüldük. Mil-
letimize efendi değil, hizmetkâr olmak için’ 
vatandaşlarımızın da desteği ile önemli pro-
jelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. 
İlçemize ve hepimize hayırlı olmasını diliyo-
rum” dedi.
Beypazarı’nda düzenlenen törene Antalya, 
Eskişehir, Hatay Büyükşehir Belediyeleri, 
Sivas, Sinop, Bilecik ve Bayburt Belediye-
si, ile birlikte birçok ilçe belediyesi katıldı. 

Ödül töreninde Belediye Başkanı Musa Öztürk’e 
Dış İlişkiler Müdürü Ahmet Korkut ve Özel Ka-
lem Müdürü Merih Varan eşlik etti.  Öte yandan 
derginin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Oğuz, 
yerel yöneticilerin gerçekleştirdikleri projeler baz 
alınarak ödüllendirildiğini belirtti. 
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Bugün dökülen asfalt yarın dökülüyor; Bugün örülen istinat duvarları 
yarın yıkılıyor! Neden herkes işini sağlam yapmıyor…

Olanı biteni son yıllarda normal sayılan anormallikleri bir 
düşünüyorum da kahroluyorum. Bu memleket ihalecilerin fink 
attığı haksız kazançların zirve yaptığı, kaba dürtü, kavga, gü-

rültü, cezaevlerinde yatmanın, sabıkanın, suçlu 
olmanın kutsallaştırıldığı, çalışmadan geçinme-
nin, tembelliğin, denetimsizliğin, torpilin, par-
tizanlığın, çıkar ve rantın meşruiyet kazandığı 
bir memleket olamaz! Olmamalı. Eskiden güzel 
yaşamayan insanları toplum dışlardı. Kamuyu 
iç edenlerin yüzlerine bakılmazdı. Şimdi en 
adi yasadışı işlerden ve toplumu zehirlemeden 
gökyüzü yasaklı suçlu kimseler dahi yüzsüzce 
aramızdalar ve ilgi görüyorlar. Neler oluyor bu 
topluma? 
İsmet Paşa’nın şu sözü aklımızdan hiç çıkmıyor: 
“Bir ülkede namuslular namussuzlar kadar ce-
sur olmadıkça o ülke düzelmez”
Başka söze gerek var mı?

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi uyum içinde çalışamadılar, olan halkımıza oldu…
Andıl Caddesi’ndeki esnaflar gönderdi ara 
sokaklar temizleniyor; an cadde neden 
unutuluyor? 
Kozan’da 2014’ten bu yana Büyükşehir 
belediyesi ile Kozan Belediyesi anlaşamadı. 
Olan da halka oldu. Burası senin, burası 
benim, seninki, benimki kısır döngüsünde 
öyle bir geçti ki zaman seçimlere şurada 
kaldı 2 ay gibi bir süre. Oysa her ikisi de 
aynı partiden seçilmişti. Kozan’ın şantiyeye 
döneceğini söylemişti Büyükşehir Beledi-
yesi Başkanımız Hüseyin Sözlü, bir türlü 
dönmedi. Hatta uzun bir süre, bıyıkları aşağıya inen bir arkadaşımızın 
söylemi de tuzu biberi olmuş, başkan Kozan’a uğramamıştı. Aha geldi 

seçiiim! Feke’ye, Saimbeyli’ye hizmet yağdı Kozan ise kal-ı kıl’la geçiştirilmeye çalışıldı. 5 yıl boyunca yekvü-
cut olması gereken her iki belediyenin arasını açmada başarılı sevimsizlerin de gayretlerini(!) unutmayalım…
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Kozan Gazi İlkokulu/Ortaokulunda 21/01/2019 tarihin-
de Kozan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Kozan İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle boya, bakım ve te-
mizlik çalışmaları yerine getirildi. Kozan Kaymakamı Sa-
yın Şafak GÜRÇAM, Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Sayın 
Mustafa YEŞİL, Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın 
Faruk SÖNMEZ, Kozan Denetimli Serbestlik Müdürü 
Sayın Mahmut KIRAN'ın katılımı ile gerçekleştirilen 
ziyarette Denetimli Serbestlik kapsamında kamu hizmeti 
yükümlülüğü bulunan 15 yükümlünün Kozan Gazi İlko-
kulu/Ortaokunda yaptığı çalışmalar yerinde incelendi.  
 Kozan Kaymakamı Sayın Şafak GÜRÇAM yaptığı 
konuşmada "Öncelikli olarak köy okullarımızdan başla-
mak üzere ihtiyacı olan okullarımızda boya badana ihti-
yacını Kozan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Kozan 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyon halinde 
çalışarak bu işleri yürüttüğünü; bu günde özellikle 15 
tatil vesilesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Ser-
bestlik Müdürlüğünün bu faaliyeti yürüttüğünü" ifade 
etmiştir. Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa 
YEŞİL yaptığı konuşmada "Denetimli serbestlik; şüpheli, 
sanık veya hükümlünün toplum içinde denetim, takip 
ve iyileştirilmesinin yanı sıra toplumun korunmasını 
da esas alan bir ceza infaz sistemi olduğunu, özünde, 
yükümlünün denetlenmesi, iyileştirilmesi ve topluma 
kazandırılması ile toplumun korunması olan bir dizi 

çalışmanın eş zamanlı yürütülmesini gerektiren insan ve 
toplum temelli uygulamalar bütünü olduğunu, yüküm-
lülerin denetim, gözetim ve iyileştirme çalışmalarına tabi 
tutulmaları suretiyle sosyal çevrelerinden koparılmadan 
topluma yeniden uyum sağlamalarının desteklendiğini 
ifade etti. Kozan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünye-
sinde 1798 yükümlünün denetimli serbestlik kapsamında 
takipleri gerçekleştirildiğini, bu yükümlülerden 125'inin 
Adliye, Belediye, İlçe Müftülüğü, Orman İşletme Müdür-
lüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, 
Kütüphane, Muhtarlıklar ile bağlı kurum ve kuruluşlar-
da kamuya yararlı işlerde çalışarak kurumların eleman 
ihtiyacına katkı sunduğunu, 2018 yılında sadece Milli 
Eğitim Müdürlüğüne bağlı 7 okulda 29 yükümlü tarafın-
dan 25 dersliğin ve okul dış cephelerinin boya, bakım ve 
onarımları yapıldığını, 1 okulun bahçesine kilit parke taş 
döşendiğini, 1 okulda da fidan dikim etkinliğinin yü-
kümlüler tarafından yerine getirildiğini ifade etti.  
 Tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 2018-
2019 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatilinde kamu 
hizmeti cezaları kapsamında belirlenecek okullarda de-
netimli serbestlik altındaki yükümlüler tarafından boya, 
tadilat, temizlik vb. işlerinin yerine getirilmesinin plan-
landığı, Kozan Gazi Okulunda yapılan çalışmaların da bu 
kapsamda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Okullarda denetimli serbestlik altındaki yükümlüler tarafından 
boya, tadilat, temizlik yapıldı
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HAKİKAT

Hakikatı bütünüyle ve noksansız olarak, doğru 
ve tam anlamak mümkün görülmüyor.

Bunun iki sebebi olmalı. İlki bizzat hakikatin 
bir bakışla, bir düşünüşle, birçok deney ve 
gözlemlerle anlaşılamayacak kadar kompleks 
oluşudur.

İkincisi de bu gerçeği anlamak ve farkında 
olmak durumundaki insanın sınırlı gücüyle 
ilgilidir.

Sınırlı bir varlık olan insanın bu güçsüzlüğüne 
rağmen varoluşun ve kendi varoluşunun farkında 
olabilen tek varlık olması da bir başka gerçektir. 

Sınırlı bir varlık olan insanın hakikati bir ye-
rinden hem teorik olarak hem de pratik olarak 
yakalaması mümkün olmalı.

İnsanın kavramasının yetersizliği hiçbir insana, 
gerçeği bütünüyle yakalama imkânı vermiyor. Bu 
nokta da her insanın kendinden önceki birikimi 
kullanmak gibi bir zorunluluğu var.

Her bir insanın, kendisine verilen yaratıcı ve kav-
rayıcı gücü kullanmak şartıyla hakikatle teması 
mümkün. Ama bu noksan bir eylem olacaktır. 

İnsanın farkına vardığı ve yakalayabildiği ha-
kikat, daha doğrusu hakikatin fark edebildiği 
kısmı, yalnızca mutlak gerçeğe ait bir bölüm 
olabilir, bütünü değil!

Her bilinen bilgi, her düşünce gittikçe daha da 
genişleyen ve derinleşen bilgi ile bütünleşerek 
kaybolur. Küçük suların, büyük – derin sulara 
katılıp kayboluşu gibi… 

Ortaya çıkan şey ise kaybolmuş gibi görünen 
bilgi ve düşüncenin de etkisiyle hakikatin önce-
kinden daha büyük, daha derin, daha doğru ve 
daha anlamlı, yani daha gerçek yanıdır. 

Bir düşünce, bir görüş her zaman daha bütün-

cül, daha nüfuz edici olanla devam eder. Kendisi 
ortadan çekilir belki ama yeni ve daha kapsamlı 
düşünceye katkıda bulunur.

İnsanın ve bütün yaratılanların doğası her bilgi 
ve düşüncenin noksan olması ve her yeni bilgi ve 
düşüncenin daha gelişmiş olmasını bünyesinde 
taşır. 

Her zaman düşüncenin “üstün’’ü vardır. Veya 
kısaca ‘‘Akıl akıldan üstündür’’ 

Bilginin, her zaman görülebilecek olan eksik 
-noksan olma karakterinin insanı yanıltması-
nın önüne geçilebilmesi gerekir. Bunun için de 
bilginin doğasını görmek ve böylece bilginin de 
gücünden yaralanabilmek mümkün olur. 

Bilgi – farkındalık her zaman noksandır. Ve bu 
eksikliğin giderilmesi için bütün bir ömür boyu 
sürecek bir tefekkür gerekmektedir. 

Tefekkür eden insan ancak; 

      “NOKSANINI BİLECEK KADAR 
ARİF
        KENDİNİ BİLECEK KADAR 
ALİM’’ 
OLABİLİR.
Bu konuda Allah’ın insanoğluna iki büyük nimeti 
vardır. İlki her insana verilen akıl ve irade gücü 
ikincisi bu akıl ve iradenin doğru kullanılabilme-
si için Allah’ın elçileri vasıtasıyla ve örnekliğiyle 
aşkın olan bilgileri bize göndermesidir. 

Hakikat yolculuğundahedefe ulaşabilecek olanlar 
bu iki büyük nimeti yani aklı ve vahyi doğru 
kullanabilenler olacaktır.

SEÇİM (MECBUREN)

Bir seçimin meşru olabilmesi için 
gerekli olan temel şart; seçmenin 
karar vereceği konuda doğru bilgi-
ye rahatça ulaşabilmesi ve seçimini 
özgürce yapabilmesidir. 
Seçmenin tercihini özgürce ve bi-
linçli olarak yapabildiği bir seçim 
ortamı yoksa, seçim meşru ve de-
mokratik olmayacaktır. En ahlaksız 
algı operasyonlarının yapıldığı bir 

ortamda demokratik bir seçimden 
bahsetmek mümkün olabilir mi?
Elbette olamaz. Olamıyor da!
İnsanların bilgiye erişimi karartıl-
mamalı, kısıtlanmamalıdır.

KELİMELER VE ANLAMLAR
DERBEDER : Berduşlukla dervişlik arasında 
gelir gider…

GERÇEK: Hep gizli. 

Çaba istiyor bilmek – görmek için.

Genellikle ya yalanlarda gizli ya da hayallerde 
gizlenmiş.En çokta cehaletle gizli.

Veya kozmik anlamda tekliğin çoklu görüntü-
süyle…

ÇAĞ : Çağı Avrupa – Batı üzerinden yakala-
maya çalışmak en büyük hatamız olmuştur! Belki 
de çaresizliğimiz… 

Aynen, dinimizi İran ve Arap dünyası üzerinden 
tanımamız gibi. 

ÇALIŞMA: İbadettir çalışmak.

Çalışmayı ibadetten ayrı düşünmemeli.

Toprakla bütünleşmek Allah ile bütünleşmeye 
götürmelidir. 

Yapılan her iş iyiye, güzele, doğruya, 
hakka yönelikse, meşru ise 
YERYÜZÜ BİR MABEDE HAYAT 
DA BİR İBADETE DÖNER.
ALGI: İnsanın algılarının ördüğü sanal bir 
alemde , gerçeğin farkında olmadan yaşama-
sı yetmiyormuş gibi; bir de asıl olanı unutup 
geçici olana takılması yok mu!..

Tam bir yalan dünyada, zavallı bir aldanış 
bizimkisi… 

Veya hayal aleminde ömür tüketmek de diye-
biliriz.

Uyanış ne zaman?
Ölünce mi? 
O zaman, yaşamanın anlamı ne?
O zaman, yoksa ölmeden önce 
ölmek mi yaraşır insana?

Bir seçimin meşru olabilmesi için gerekli olan temel 
şart; seçmenin karar vereceği konuda doğru bilgiye 

rahatça ulaşabilmesi ve seçimini özgürce 
yapabilmesidir. 
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TEŞEKKÜR
Çok sevgili canım annemiz ZÜLEYHA YAZICI’nın Vefatı nedeniyle bizleri yalnız bırakmayarak acımızı 
paylaşan, Kozan MHP Belediye Başkan Adayı Sayın Nihat Atlı’ya, Kozan MHP İlçe Başkanı Ali Tetik’e ve 

yönetimine, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk ve Belediye Çalışanlarına, Adana Büyükşehir Belediyesi 
Bilgi İşlem Daire Başkanı Mükremin Duygun ve ekibine, Kozan Koleji Eğitim Kurumları Ailesine, Kozan 

Eğitim Çalışanı Meslektaşlarıma, Kozan AKP İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve yönetimine, Kozan İyi Parti İlçe 
Başkanı Veysel Sırkıntı ve yönetimine, İyi Parti Kozan Belediye başkan aday adayı Arif Dağlı’ya, CHP Kozan 

Belediye başkan aday adayı Atalay Özer’e, Adana Türk Ocağı Başkanı Ömer Volkan Çiçek’e ve yönetimine, 
Türk Eğitim Sen Adana 1 Nolu Şube Başkanı Durdu Mehmet Girgeç ve yönetimine, Türk Eğitim Sen Adana 
2 Nolu Şube Başkanı Ferhat Utlu ve yönetimine, Türk Eğitim Sen Kozan Temsilcisi Mustafa Kara ve yöne-
timine, Kozan Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Başkanı Kasım DALKIR ve yönetimine, Kozan 

Ülkü Ocakları Başkanı Harun Yılmaz ve yönetimine, Tapanlılar Kültür Derneği Başkanı Gökmen Sarıtaş ve 
yönetimine, Türk Eğitim Sen Ceyhan Eski İlçe Temsilcisi Nadir Tunç ve yönetimine, Türk Eğitim Sen İma-
moğlu Temsilcisi Ethem Kılınç ve yönetimine, İmamoğlu Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Baş-
kanı Ömer Işık ve yönetimine, Haber yapan ve acılarımızı paylaşan tüm basın mensuplarına, ayrıca bizleri 

hiçbir gün yalnız bırakmayan tüm akraba ve dostlara şahsım ve ailem adına şükranlarımı sunarım…

Mürsel YAZICI
Kozan Koleji Öğretmeni
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SEYHAN BELEDİYESİ’NDEN ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ

Seyhan Belediyesi’nin uygulaması ile karnelerini getiren çocuklar gönüllerince eğlendi.

Eğitim öğretim döneminde yarıyıl tatiline giren öğrenciler Seyhan Belediyesi’nin organize ettiği etkinliklerde gönüllerince 
eğlen. Karnesini getiren öğrenciler şişme oyun aletleri, yüz boyama, resim atölyesi, palyaço gösterileri ile mutlu saatler geçir-
di. Etkinlikte öğrencileri yalnız bırakmayan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz bu 
çocuklarımıza sahip çıkmak bir görevdir” dedi.
Başkan Karalar’ın da katıldığı etkinliklerde eğitim setlerinden oluşan hediye paketleri öğrencilere dağıtılırken, müzikli çocuk 
oyunu Uçurtma’da öğrenciler için sahnelendi. 
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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

Engeli olan öğrenciler için ilkokul değerlendirme çerçevesi eğitici kursu tamamlandı
MEB’in UNICEF ile birlikte yürüttüğü engeli olan çocuklar 
için okul öncesi eğitim ve ilkokulda değerlendirme çerçevesi 
geliştirilmesi programı eğitim çalıştayı 14-18 Ocak tarihleri 
arasında İstanbul’da yapıldı. 

Adana ve Kozan’da pilot olarak seçilen okullarda eğitim ver-
mek üzere yetiştirme eğitimine 6 öğretmen katıldı. 

Program’da engeli olmayan ama akranlarına göre geri kalan 
öğrencilerin eğitimine nasıl katkıda bulunulur sorularına 
yanıt arandı. 

Program dahilinde 12 il pilot olarak seçildi. Adana’da ilk uy-
gulanan illerden birisi. Eğitimin Şubat ayında başlayacağı 
öğrenildi.  
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Cumhur İttifakının Adayı  MHP’li Nihat Atlı, hiç durmadan çalışıyor, arayı açıyor…
MHP’li Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı “Kalbi kalaylattım, nefsi yendim, Ya Allah Bismillah deyip yola çıktım” dedi.
Hiç durmadan köy köy, cadde, sokak ve esnaf gezilerine devam eden Atlı, performansıyla ve gösterdiği çabayla arayı açıyor, 
yarışı önde götürüyor. 

Milliyetçi Hareket Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı, 
müteahhitlerle bir araya gelerek projelerini anlattı. Atlı, Kozan’ın emek-
liyle, hırdavatçılarla yönetilecek bir ilçe olmadığına vurgu yaptı. Kozan’ı 
uyuşturucu, fuhuş ve kumardan kurtaracağını yineleyen Atlı, Kozan’ın 
esrar üretiminde de birinci sırada olduğunu söyledi. Nihat Atlı “Hiz-
met noktasında herkesin emrinde olacağım. Kimseyi siyasi görüşüyle, 
mezhebiyle ve ırkıyla yargılamayız. Öyle bir hakkımızda yok. Adana 
Büyükşehir Belediyesi ve 10 ilçe MHP’ye verildi. Cumhur ittifakının 
adayıyım. O bakımdan hizmet almak anlamında sıkıntı yaşamayacağız. 
24 Ocak Perşembe günü Ankara’da programla MHP’nin bütün belediye 
başkan adayları açıklanacak. Ben de katılacağım. Eskiden bakır taslar 
olurdu. Bakır tas gibi kalbi kalaylattım, nefsi de yendim. Ya Allah Bis-
millah deyip yola çıktık. Kozan’ın hizmet noktasında sorunlarını tespit 
ettik. Çözüm yollarını da tespit ettik. Bunları projelendiriyoruz. Eski 
hastanenin yerine uyuşturucu tedavi merkezi açıldı. 6 ay önce gittiğinde 
380 tane vatandaşımız orada tedavi görüyordu. Uyuşturucudan dolayı 
cinayete kurban gidenlerin sayısı 17. Aşırı doz uyuşturucu alarak haya-
tını kaybedenlerin sayısı 11’dir. Nüfus ortalamasına göre ülke genelinde 
uyuşturucu tüketiminde Adana 2. Sırada. Kozan esrar üretiminde de 
Doğu Akdeniz ve belli bölgeleri kattığımızda yine birinci sırada. Ko-
zan’da kumar aldı başını gidiyor. İlk hayata geçireceğim proje, güvenlik 
güçlerimizi de arkamıza alarak uyuşturucuyu bitirmek olacak.

İşsizliği, Kozan OSB’sini canlandırarak yeneceğiz
İşsizliği, Kozan OSB’sini canlandırarak yeneceğiz. Yatırımcılar gelecek. 
Fatih Tosyalı’yı ziyaret ettik. Tosyalılardan yatırım sözü aldık. OSB’yi 
belediyenin bütün imkânlarını seferber ederek eksiklerini tamamlaya-
cağız. Osmaniye Organize Sanayisi’nde 24 bin kişi çalışıyor. Ceyhan, 
Kadirli işsizliği Organize Sanayisi ile çözdü. Biz de OSB ile işsizliğimizi 
çözeceğiz. 2 dönem iktidarın belediye başkanı vardı. OSB sorunlarını 
niye çözmedi? Mevcut belediye başkanımıza bu projeyi sunduk çöz-
medi. Ben hiçbir projemi hayali proje olarak sunmuyorum. Ben aynı 
zamanda iktidarın belediye başkanı olacağım. Bu sorunları rahatlıkla 
aşacağımıza inanıyorum. Akademisyen bir ekip kurduk. Kozan 130 bin 

nüfuslu bir ilçe. Böyle hırdavatçıyla, emekliyle idare edilecek bir ilçe 
değil. 

Kozan Belediyesi’nde torpil bitecek
Kadromuzu takdirle karşılayacaksınız. Kozan Belediyesi’nde torpil 
bitecek. Belediyeye vardığınızda asla ve asla torpil aramayacaksınız. 6 
ayda bu sistemi oturtacağız. İş adamlarımızı sonuna kadar koruyacağız. 
Kozan’ın problemlerini hep birlikte çözeceğiz. İmarla ilgili profesyonel 
bir ekibimiz var. Ağlıboğaz Mahallesi’ndeki imar sorununu çözeceğiz. 
Kozan’a yeni bir belediye binası kazandıracağız. Kadirli Caddesi’nin 
canlanması için köylü garajını buraya getirebiliriz..” dedi. Müteahhitler 
“Bizim 1 dakikamız çok önemli. Bir dosya için 3 ay veya 6 ay bekliyo-
ruz. Yazık günah değil mi? Belediyede para yok diyorlar. Biz de diyo-
ruz ki; para burada. Kozan’da müteahhide sahtekâr gözüyle bakılıyor. 
Müteahhit riskli gördüğü hiçbir yere yatırım yapmaz” diyerek serzenişte 
bulundular. Halk Bankası Müdürü Mustafa Atlı, banka olarak beledi-
yelerle çalıştıklarını söyledi. Yeni belediye binasının hangi şartlarda 
yapılacağını anlattı. 

Atlı, adaylığı açıklanan ilk isim
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ANDIL’IN GÜNLÜK TAZE MEYVELERİ-SEBZELERİ  BULUNUR

Manav Ali PAŞA

Kozanlının Ailenizin manavı

TLF:0536 676 42 77

ve

Karaoğlu Ailesinin acı günü
Çukurova Spor Mağazaları’nın 
Sahibi Kalender Karaoğlu, İsken-
der, Osman ve İbrahim Karaoğ-
lu öğretmenimizin Babaları Ziya 
Karaoğlu geçtiğimiz hafta vefat 
etti.
Ailesinin en yaşlı ferdi olan ve 
90 yaşında vefat eden Ziya Ka-
raoğlu’nun cenazesi Eskiman-
taş Mahallesi’ne defnedildi. Ziya 
Karaoğlu, Çanakkale Savaşla-
rı’na katılmış  Osman Karaoğ-
lu’nun oğlu; Muhasebeci/ Adana 
Büyükşehir Meclis Üyesi Ahmet 
Tanrıverdi’nin de dayısıydı.

Aileyi bu acılı günlerinde yakınları, dostları, arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadılar.  
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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
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İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
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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 : Doğan Matbaası 27001 Sk.No 12
Tel     : 0555 963 85 60 

Seyhan /Adana

Başkan Sözlü sporseverlerle buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kiremithane Spor 
Kulübünün 40’ncı yıla özel düzenlediği ‘Uyuşturucuya hayır Spora 
evet’ temalı gecede spor severlerle buluştu
Adana’da amatör spor kulüplerine verdiği destekler ile spor camiasının 
gönlüne taht kuran, onların başarı çıtasını yükselterek kentin sportif 
faaliyetlerle ön plana çıkmasını hedefleyen Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hüseyin Sözlü, Kiremithanespor Kulübünün kuruluşunun 
40’ncı yılına özel düzenlediği ‘Uyuşturuya hayır spora evet’ temalı 
geceye katıldı.

YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK
Gecenin açılış konuşmasını yapan Kiremithane Spor Kulübü Başkanı  
Veysel Susar, 2014’te devraldıkları kulübün dört yılda dört şampiyon-

luk kazandırdıklarını ifade ederken, kulübün onursal başkanı Müslüm 
Susar, “Başkanımız Hüseyin Sözlü’nün direktifleriyle bir tesis kazandır-
dık kulübümüze. Bölgesel amatör ligde şampiyonluğa koşuyoruz" dedi.

GECENİN ÖZEL KONUĞU SAMANCILAR VE 
ÖZDİLEK OLDU

Gecenin özel konuğu olan sinemanın Adanalı yıldızları Menderes Sa-
mancılar ve Levent Özdilek ise konuşmalarında Adana'da yetişen sine-
ma sanatçıları olarak yetiştikleri, doğdukları memlekette  uyuşturucuya 
karşı verilen mücadelenin yanında olduklarını belirttiler.
“SPORTİF BAŞARIYI ARTTIRMAMIZ GEREK”
Başkan Sözlü konuşmasında bir spor kulübünün kırk yıllık geçmişinin 
olmasının gurur verici olduğunu belirterek Kiremithanespor Kulübü-
nün sadece bir spor kulübü değil Cumhuriyetle beraber hızlı şehirleş-
meyle birlikte bir kültürün de adı olduğunu aktardı ve “Uyuşturucudan 

ve gençlerimizi etkisi al-
tına alan her türlü kötü 
alışkanlıktan onları uzak 
tutmak gerekiyor. Futbol 
sahalarını, havuzları 
çoğaltarak bu sportif ba-
şarıyı devam ettirmemiz 
gerek. Kiremithanespor 
üçüncü lige çıktığında 
tüm Adana’yı etrafında 
taraftar olarak buluştu-
racak” diyerek sözlerini 
noktalandırdı.
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Mahmut Kıran’dan nezaket ziyareti

Kozan Denetimli Serbestlik Müdürü Mahmut Kıran, 

Son Fikir Gazetesi’ne nezaket ziyaretinde bulundu. 

Kıran, Yalçın Kara ile bir süre hoş sohbet etti. 

CHP Kozan İlçe Başkanlığına Sedefoğlu seçildi
    Hakkında açılan 
soruşturma sonu-
cunda tutuklu bu-
lunan Cumhuriyet 
Halk Partisi Kozan 
İlçe Başkanı Erkan 
Karaoğlu istifa etti. 
 Olağan üstü 
toplanan yönetim 
kurulu üyeleri 
14.01.2019 tari-
hinde oy birli-
ğiyle Bünyamin 
Sedefoğlu’ nu ilçe 
başkanı olarak 
seçtiler. Bünyamin 
Sedefoğlu Felsefe 

öğretmeni olup eski ilçe başkanlarından Fatih Sedeoğlu’nun da yeğenidir. 

Halkımızın hislerine tercüman olunca sosyal medyada 200 bine 
yakın kişi izledi, binlerce kişi haberimizi paylaştı
“HERKES İŞİNİ DÜZGÜN YAPSIN; BUGÜN YAPILAN ASFALT, İSTİNAT 
DUVARLARI, KÖPRÜLER YARIN ÇÖKMESİN”

Halkımızın hisleri-
ne tercüman olduk. 
Takke düştü kel 
göründü. Herkes 
işini düzgün yapsın. 
Dün yapılan köprü, 
yol ve istinat duvar-
ları bugün çöküyor. 
Haberimiz sosyal 
medyada 4.7binkez 
paylaşılıp, 193.921 
kişi tarafından iz-
lendi.
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Soner Yalçın’ın Saklı 
Seçilmişler Kitabı’ndan Alıntı BARAJLAR KRALI

Tarım için sulama esastı…
DP döneminde psikolojik savaşın en 
önemli propaganda araçlarından biri, 
barajlar idi!

DP dönemi övgücüleri, ulaşım/karayol-
ları ve (Kemer ve Hirfanlı) baraj ko-
nusunda çok propaganda yaptı. Devlet 

Su İşleri Barajlar Dairesi Müdürü Süleyman Demirel, “barajlar kralı” 
imajıyla yıllarca ülkeyi yönetti.

Bunlar İngiliz, Fransız ve Almanların, Osmanlı’daki sömürüsünün alt 
yapısı “demiryolu politikasını” anımsatıyordu.

Dünya Bankası neden baraj yapımı konusunda limitsiz kredi verdi Tür-
kiye’ye?

Barajların özellikle verimli topraklara yapılıp yapılmadığına dair hiçbir 
araştırma-çalışma yapılmadı. Amerikalı “uzmanlar” nereyi işaret etti ise 
oraya yapıldı.

Bir yanda göllerin ve sulak alanların kurutularak yeni tarım arazileri-
nin yaratılmasının, diğer yanda sulama ve/ veya elektrik üretim amaçlı 
göl ve göletler oluşturularak iç habitatların tahrip edilmesinin tarımın 
doğal dengesini nasıl bozup, biyolojik çeşitliliği yok ettiği hiç konu 
edilmedi.

Aynı filmi hep gördük:

AKP döneminde de baraj “ enflasyonu” yaşandı. Bugün…
Türkiye’de 504 baraj var; yarısını AKP yaptı! Baraj siyasal 
savaşının sembolü yapıldı.
Amerika’da Arizona ve Nevada sınırlarında bulunan ve 
1930’lu yıllarda modern mühendisliğin zaferi olarak göste-
rilen Hoover Barajı, DP döneminde ABD’nin propaganda 
araçlarından biriydi.
Türkiye’nin her konuda kendisine model aldığı ABD, barajlar konusun-
da 2011 yılında ülke tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini 
yaşadı. Washington yakınlarında bulunan 33 metre yükseklikteki Elwha 
barajını törenle yıktı. Sembol gösterilen Hoover Barajı, Grand Canyon 
turist gezilerinde “malzeme” oldu!

Niye? Çünkü Amerikalılar yeni “akarsuların yönetimi” konusunda geniş 
çaplı değişim yapma ihtiyacının acil olduğunu tartışmaya başladı. Tür-
kiye’de bunlar konuşulmuyor; hala inşaat peşindeler! Oysa…

Dünyada barajdan elektrik üretimi 1990 yılın-
da % 18.1 iken, 2015 yılında bu oran %15.9’a 

düştü. AKP ise, inatla doğayı katlederek baraj 
ve HES yapmayı sürdürüyor.
GAP meselesine hiç girmeyeyim…

“GAP” deyince aklınıza ne geliyor; yemyeşil bir Harran Ovası! 
Damlama ile sulamadıkları için toprağı nasıl çölleştirdiklerini, 
ABD’nin bu işin neresinde olduğunu Galat-ı Meşhur kitabımda 
yazdım, tekrarlamayayım. GAP, “Gandırma” oldu!
“ GAP salt tarımsal bir proje olmadığı, enerji boyutunun da bulunduğu” 
ileri sürülerek Tarım Bakanlığı’na bağlamadılar. Kitabımda anlattım:

“( DSP- MHP- ANAP Koalisyon Hükümeti) Bakanı Hüsnü Yusuf Gö-
kalp koltuğuna oturunca ilk yaptığı, GAP Yüksek Kurulu’nda neden ta-
rım bakanlarının yer almadığını sorgulamak oldu. Türkiye’nin en büyük 
tarım projesi tarım bakanından habersiz yürütülüyordu!

Bakan Gökalp, GAP’ta nelerin döndüğünü merak etti; araştırdı. Sonucu 
bakanlar kurulunda söyledi:

‘ GAP’ta sulama projeleri yıllardır İsrail, ABD ve AB ülkeleri tarafından 
engelleniyor. Bakan Gökalp bu oyunu bozmak istedi. Fakat Bakanlar 
Kurulu’nu aşamadı. Bakan Gökalp’e tek destek veren sadece Başbakan 
Bülent Ecevit’ti. Ama onun da sözü koalisyon hükümetinin bakanlar 
kuruluna geçmiyordu.”

Prof. Gökalp hem bakanlıktan hem de MHP’den neden istifa etti 
sanıyorsunuz? Devlet Bahçeli’yi kimileri “ Milliyetçi” sanıyor hala! 
Ya Erdoğan? 

Fırat ve Dicle’nin toplandığı suların havzası sadece Şanlıurfa veya 
Mardin’le sınırlı değil. Kuzeyde Erzurum Palandöken Dağı’na kadar 
uzanıyor bu sınır. “Suların İdaresi” Tarım Bakanlığı’na verilmiyor. 
Kime veriliyor? AKP iktidarı 2009 yılında, sınırı aşan sular idaresin-
de AB’ye uyumu kabul etti.

Müzakerelerde “Çevre” başlığının açılması karşılığında “ Fırat ve Dicle 

havzası AB ile ortak yönetilecek. Türkiye’nin ayrıca İsrail’le de işbirliği 

yapması “ kararlaştırıldı!

Hiç şaşırmayınız! Hiç ders alınmıyor: Almanya sermayesi büyük ölçekli 

sulama projeleriyle de ilgiliydi. 1913’te tamamlanan ve yaklaşık 46 bin 

hektarlık bir araziyi sulayan Konya Ovası’ndaki sulama projesini hayata 

geçiren Bağdat Demiryolu Şirketi idi! Projeyi onlar unutmuyor…

GAP’ta enerji yatırımlarında gerçekleşme oranı %80, sulama ise %20

’lerde kaldı. Süleyman Demirel, Özal’ın GAP’ı sahiplenmesine tepki 

koyup “ GAP’ı gaptırmam” demişti! Bu tür absürtlüklerle yıllar geçirdik! 



HALK BANKASI VE İŞ BANKASI GÜVENCESİYLE
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ŞİİR DİNLETİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
BAŞKAN ÖZTÜRK’TEN ŞİİR DİNLETİSİ

Kozan Koleji’nin düzenlemiş olduğu ‘Kozan Koleji Şiir Dinleti-
si’ etkinliğinde Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk de Meh-
met Akif Ersoy’un yazmış olduğu ‘Zulmü Alkışlayamam’ şiirini 
okudu.
Özden Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve büyük beğeni topla-
yan şiir dinletisinde şehrin büyükleri şiir okuyup öğrenci ve ve-
liler ise dinledi. Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’ında katıldığı 
şiir dinletisinde Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk’ün yanı 
sıra Kozan OSB Müdürü Fatih Aydın, Halk Eğitim Müdürü 
Bünyamin Akbulut, Kozan Kent Konseyi Başkanı Ömer Faruk 
Kaymaz, İş adamı Hilmi Baysal, Kemal Altıntaş, Alev Ataş, 
Ahmet Burak Aktaş, Fadime Sertbaş, Veli İmir ve Azra Tetik de 
seçmiş oldukları şiirleri okudular.
EBEDİ MAHSUL ALMAK İÇİN ÇOCUKLARA YATIRIM 
YAPMAMIZ LAZIM
Duygulu anlarında yaşandığı şiir dinletisinde çocuklara yapı-
lan yatırımın önemine değinen Kozan Belediye Başkanı Musa 
Öztürk, “Bir Çinli düşünür diyor ki; ilk sene mahsur alacaksan 
mutlaka buğday ekin, 10 sene sonra mahsul alacaksan mutla-
ka meyve ağaç dikin diyor. Ebedi mahsul almak istiyorsanız 
eğitme yatırım yapın diyor. Bugün Türkiye’nin sıkıntısı vasıfsız 

elemanlardır. Bu gençler geleceğin Türkiye’sini inşa edeceklerdir. Onun için bu çocuklarımızı yetiştiren eğitimcilerimizi ve velilerimizi sevgi, 
saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.
TÜRKİYE’Yİ TEHTİT ETMEK KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR
Milli birlik ve beraberliğe vurgu yapan Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, “Şiirimle sizi bir asır geriye götürdüm. Üstadımız Mehmet Akif 
Ersoy İstiklal Marşımızın yazarıdır. Bugünlerde ona çok ihtiyacımız var. İnşallah üstadın dediği gibi bir daha İstiklal Marşı yazılmaz. Ama bizim-
de ayakta dimdik durmamız lazım. İşte Güneydoğu sınırında şuanda 80 bin askerimiz mücadele vermektedir. Dünyanın ağası Türkiye’yi tehdit 
ediyor. İnşallah onlarda bir gün Türkiye’nin gücünü göreceklerdir. Kim olduğumuzu bileceklerdir. Biz tarihte 16 tane devlet kurduk. Sizin nasıl 
kurduğunuzu biliyoruz. Üç tane Kızıl deriliyi öldürmekle devlet mi kurduğunuzu zannediyorsunuz. Gelinde görün. Ben dahi bu yaşta bekliyo-
rum. Buyurunda gelin görün. Biz Orta Asya’dan beri medeniyetleri de birlikte getirdik. Sizin gibi gittiğimiz yerde insan türünü kazımadık. Nerde 
o Kızılderililer. Kalkıp da bize insanlık dersi vermesinler. İnsanlık size kaldıysa yuh olsun. Ekonomik olarak sizi mahvederiz diyerek Sayın Cum-
hurbaşkanı’na tweet atmakla bu işler olmaz. Biz bu konuda devletimiz ne karar veriyorsa arkasındayız. Hodri meydan” dedi.
Program sonunda katılımcılara birer plaket takdim edildi.
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Soner Yalçın’ın Saklı 
Seçilmişler Kitabı’ndan 
Alıntı BARAJLAR KRALI

Tarım için sulama esastı…
DP döneminde psikolojik savaşın en önemli propaganda araçlarından biri, barajlar idi!
DP dönemi övgücüleri, ulaşım/karayolları ve (Kemer ve Hirfanlı) baraj konusunda çok propaganda yaptı. Devlet 
Su İşleri Barajlar Dairesi Müdürü Süleyman Demirel, “barajlar kralı” imajıyla yıllarca ülkeyi yönetti.
Bunlar İngiliz, Fransız ve Almanların, Osmanlı’daki sömürüsünün alt yapısı “demiryolu politikasını” anımsatıyor-
du.
Dünya Bankası neden baraj yapımı konusunda limitsiz kredi verdi Türkiye’ye?

Barajların özellikle verimli topraklara yapılıp yapılmadığına dair hiçbir araştırma-çalışma yapılmadı. Amerikalı “uzmanlar” nereyi işaret etti ise 
oraya yapıldı.
Bir yanda göllerin ve sulak alanların kurutularak yeni tarım arazilerinin yaratılmasının, diğer yanda sulama ve/ veya elektrik üretim amaçlı göl 
ve göletler oluşturularak iç habitatların tahrip edilmesinin tarımın doğal dengesini nasıl bozup, biyolojik çeşitliliği yok ettiği hiç konu edilmedi.
Aynı filmi hep gördük:
AKP döneminde de baraj “ enflasyonu” yaşandı. Bugün…
Türkiye’de 504 baraj var; yarısını AKP yaptı! Baraj siyasal savaşının sembolü yapıldı.
Amerika’da Arizona ve Nevada sınırlarında bulunan ve 1930’lu yıllarda modern mühendisliğin zaferi olarak gösterilen Hoover Barajı, DP 
döneminde ABD’nin propaganda araçlarından biriydi.
Türkiye’nin her konuda kendisine model aldığı ABD, barajlar konusunda 2011 yılında ülke tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini 
yaşadı. Washington yakınlarında bulunan 33 metre yükseklikteki Elwha barajını törenle yıktı. Sembol gösterilen Hoover Barajı, Grand Canyon 
turist gezilerinde “malzeme” oldu!
Niye? Çünkü Amerikalılar yeni “akarsuların yönetimi” konusunda geniş çaplı değişim yapma ihtiyacının acil olduğunu tartışmaya başladı. Türki-
ye’de bunlar konuşulmuyor; hala inşaat peşindeler! Oysa…
Dünyada barajdan elektrik üretimi 1990 yılında % 18.1 iken, 2015 yılında bu oran %15.9’a düştü. AKP ise, inatla doğayı katlederek baraj ve 
HES yapmayı sürdürüyor.
GAP meselesine hiç girmeyeyim…
“GAP” deyince aklınıza ne geliyor; yemyeşil bir Harran Ovası! Damlama ile sulamadıkları için toprağı nasıl çölleştirdiklerini, ABD’nin bu işin 
neresinde olduğunu Galat-ı Meşhur kitabımda yazdım, tekrarlamayayım. GAP, “Gandırma” oldu!
“ GAP salt tarımsal bir proje olmadığı, enerji boyutunun da bulunduğu” ileri sürülerek Tarım Bakanlığı’na bağlamadılar. Kitabımda anlattım:
“( DSP- MHP- ANAP Koalisyon Hükümeti) Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp koltuğuna oturunca ilk yaptığı, GAP Yüksek Kurulu’nda neden tarım 
bakanlarının yer almadığını sorgulamak oldu. Türkiye’nin en büyük tarım projesi tarım bakanından habersiz yürütülüyordu!
Bakan Gökalp, GAP’ta nelerin döndüğünü merak etti; araştırdı. Sonucu bakanlar kurulunda söyledi:
‘ GAP’ta sulama projeleri yıllardır İsrail, ABD ve AB ülkeleri tarafından engelleniyor. Bakan Gökalp bu oyunu bozmak istedi. Fakat Bakanlar 
Kurulu’nu aşamadı. Bakan Gökalp’e tek destek veren sadece Başbakan Bülent Ecevit’ti. Ama onun da sözü koalisyon hükümetinin bakanlar kuru-
luna geçmiyordu.”
Prof. Gökalp hem bakanlıktan hem de MHP’den neden istifa etti sanıyorsunuz? Devlet Bahçeli’yi kimileri “ Milliyetçi” sanıyor hala! Ya Erdoğan? 
Fırat ve Dicle’nin toplandığı suların havzası sadece Şanlıurfa veya Mardin’le sınırlı değil. Kuzeyde Erzurum Palandöken Dağı’na kadar uzanıyor 
bu sınır. “Suların İdaresi” Tarım Bakanlığı’na verilmiyor. Kime veriliyor? AKP iktidarı 2009 yılında, sınırı aşan sular idaresinde AB’ye uyumu 
kabul etti.
Müzakerelerde “Çevre” başlığının açılması karşılığında “ Fırat ve Dicle havzası AB ile ortak yönetilecek. Türkiye’nin ayrıca İsrail’le de işbirliği 
yapması “ kararlaştırıldı!
Hiç şaşırmayınız! Hiç ders alınmıyor: Almanya sermayesi büyük ölçekli sulama projeleriyle de ilgiliydi. 1913’te tamamlanan ve yaklaşık 46 bin 
hektarlık bir araziyi sulayan Konya Ovası’ndaki sulama projesini hayata geçiren Bağdat Demiryolu Şirketi idi! Projeyi onlar unutmuyor…
GAP’ta enerji yatırımlarında gerçekleşme oranı %80, sulama ise %20’lerde kaldı. Süleyman Demirel, Özal’ın GAP’ı sahiplenmesine tepki koyup “ 
GAP’ı gaptırmam” demişti! Bu tür absürtlüklerle yıllar geçirdik! Başkan Öztürk, “Millet İttifakı’ndan aday adayıyım”
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Başkan Öztürk, “Millet İttifakı’ndan aday adayıyım”
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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
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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 ko-
nuştu. Atlı, Kozan'da 500 ailenin çocuklarını uyuşturucu nedeniyle 
dışarıda tedavi ettirdiğinin altını çizdi. Kozan'da kumar, uyuştu-
rucu 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. 
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 beledi-
ye başkanı olacağım. Sizlerin gerçek hizmetkârı olacağım. Belediye 
başkanı olduğumda tamamen akademisyen bir kadro kurdum. 
Kadromuz % 90 oranında hazır. Başkan yardımcılarımızla görev 
bölümlerimizi yaptık. Çok muhteşem kıymetli bir ekibim var. Çok 
sistemli bir şekilde çalışacağız. Kozan’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 olduğundan bahsediliyor. Bu çok 

yürekler acısı bir durum. Fuhuş sektörü uyuşturucunun sektörünün 
kontrolünde. Çünkü bunları onlar koruyor. Kozan’daki kumarhane-
lerin yarısı uyuşturucuya hizmet ediyor. Bu toplanan paraların hepsi 
PKK’ya gidiyor. Allah nasip ederse belediyeyi kazandığımızda Yargı, 
belediye güçleri, güvenlik güçleri aile bakanlığı, STK temsilcileri ile 
sırt sırta vererek 1 yıl sürdürmeden çözeceğiz. Çünkü bu Kozan’a 
yakışmıyor. Yasal haklarımızın bittiği yerde gayri resmi yasal hakla-
rımızı kullanacağız. Buna yüreğimiz de, cesaretimiz de, aklımız da 
yeter. 
Belediye eski halinin olduğu yere içerisinde otopark, otel, iş merkez-
leri, ofisler, belediye birimlerinin tümünü içine alan yeni bir belediye 
binası 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 birlikte OSB’nin yolunu çevre yoluna bağ-
layacağız. OSB’nin suyu Kemer’den geliyor. Boruları geldi.  Alt yapı 
sorununu çözeceğiz. İşsizliği OSB’ye yatırımcı 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 kurtu-
lacağız. Mansurlu yolunu siyasi gücümüzü kullanarak çözeceğiz. Hayvan pazarının üstünü kapatarak güneş panelleri yapacağız. Turizm, otelcilik 
okulunu Kozan’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 olmayan 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 havuzları 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. 
Yalçın Kara “Yol, sivrisinekle mücadele, kanalizasyon, temizlik belediyenin asli görevleri zaten dediniz. Bunlar temel problemler, çözülmesi gere-
ken problemler dediniz ama!! Maalesef bu sorunlarla boğuşuyoruz. Seçime 3 aylık gibi bir süre var. Ana yollar, özellikle ara yollar çok berbat. Bir 
asfalt seferberliği başlatılamaz mı? Çukurlardan vatandaşlar çok muzdarip. 
Nihat Atlı “Kimsenin yanlışıyla, ya da hatasıyla kendime siyasi rant yapmıyorum. Halk herkese gereken cevabı verecek. Ben projelerimle ilgile-
niyorum. Ben rakip falan değil, neler yapabileceğimi düşünüyorum. Büyükşehir belediyesinin hizmet alanı çok geniş. Ekip çok kısıtlı. Bu sorunu 
Büyükşehir’e puntolamayın. Bunun sebebi Kozan. İstemeyene vermiyorlar. 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 saracağız. Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli’nin asfalt plant tesisi var. Kim yaptı? Bü-
yükşehir yaptı. Üçüne de Avrupa standartlarına uygun mezbahane yaptı. Sen nerdesin? 130 bin nüfuslu ilçesin. Sen niye alamıyorsun bu hizmetle-
ri. 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.
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