NİHAT ATLI İŞ DÜNYASI, AKADEMİSYENLER VE BÜROKRASİ İLE DİYALOGLARI HIZLANDIRDI
Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur
İttifakı adayı Nihat Atlı bölgemizdeki iş
adamları, akademisyenler ve bürokrasi
ile diyaloglarını hızlandırdı. Nihat Atlı
çalışma ekibinden Yrd.Doç.Dr. Fatih
Çağatay Baz ve İletişim Uzmanı Ertan
Şahin ile birlikte ilk olarak Osmaniye
Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi DekanYrd.ve TOBB
Akademik Danışmanı Yrd. Doç.Dr. Samet Evci ile görüştü. Sayfa: 10’ da

‘ Size miras olarak meşruiyeti
ve ondan doğan mutluluğu
bırakıyorum’’
İbrahim KARAOĞLU

Cumhur İttifakı’nın Aday Tanıtım
Toplantısı mitinge dönüştü

Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı
ve Cumhur İttifakı
Adana Büyükşehir
Adayı Hüseyin Sözlü,
konuşmasına “Gönülleri birleşenler
selam sizlere” diyerek
başlarken...S:13’de
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Tel: 516 33 38
Adres: Hakim Sokak , Akbaş Mobilya Karşısı / KOZAN

İlçe gezilerini sürdüren Başkan Karalar’ı Kozan mutlu etti...

Millet İttifakı’nın
KOZAN KARALAR’I BAĞRINA BASTI Öztürk,Kozan
Adayı

Karalar, buradaki yolları görünce içim acıdı.
Bu yollar Seyhan’da olsa bizi taşlarlar.
Kozan Kozan olalı bu kadar hizmet görmedik
diyecek. Biz herkese 31 Marttan sonra hizmet
nedir göstereceğiz.
Cumhuriyet Halk Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan’da gördüğü aşırı ilgi karşısında, “Sandığa oy olarak girmekten daha öncelikli olan
insanların yüreğine girmektir. Kozan bizim bunu başardığımızı
gösterdi” dedi. Son günlerde seçilmesi halinde ASKİ’yi HDP’ye verecek iddialarına cevap veren Karalar “İYİ Parti bile ASKİ’yi istese
vermeyiz. ASKİ’yi Zeydan Karalar yönetecek. ASKİ’yi vermek damarlardaki kanı vermektir” diyerek son noktayı koydu.Sayfa: 14’de

MHP’den istifa
edip İYİ Parti’ye
geçen Kozan
Belediye Başkanı
Musa Öztürk,
önümüzdeki mahalli seçimlere İYİ
Parti çatısı altında
CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu
Millet İttifak’ın
Kozan Belediye
Başkan Adayı olarak açıklandı.
Günün birlik zamanı olduğunu kaydeden Kozan Belediye
Başkanı Musa Öztürk, “İYİ PARTİ Kozan Belediye Başkan adaylığı
için şahsıma teveccüh gösteren başta İYİ Parti Genel Başkanımız
Sayın Meral Akşener hanımefendi olmak üzere, Cumhuriyet Halk
Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve teşkilatlarına, İYİ
PARTİ Kozan İlçe başkanlığı ve yönetimine, değerli Kozan halkına
teşekkürlerimi sunarım. Birlikte başaracağız.” Dedi. Sayfa: 8-9’da
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Cumhuriyet Halk Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı Otağ TV’de konuk ettik.
Sosyal belediyeciliği, hizmetlerini, başarısını sorduk.

Adana Büyükşehir Başkanı olması halinde Adana, Kozan ve çevre ilçelere ne tür hizmetler yapacağını konuştuk.
Son günlerde seçilmesi halinde ASKİ’yi HDP’ye verecek iddialarına
cevap veren Karalar “İYİ Parti bile ASKİ’yi istese vermeyiz. ASKİ’yi
Zeydan Karalar yönetecek. ASKİ’yi vermek damarlardaki kanı vermektir” diyerek son noktayı koydu.
Belediyeyi Ak Parti belediyeden aldığına vurgu yapan Karalar, kimseyi
işten çıkarmadığını ve hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadığını söyledi.
İşte Zeydan Karalar’a yaptığımız o röportaj:

İnsanlardan bıkar
mısınız? Sıkılır
mısınız?

Seyhan Belediyesi Türkiye’nin en büyük belediyelerinden
bir tanesi…

İnsanlardan bıktığım görülmemiştir.
İnsanlarla iç içeyim.
İnsanları seviyorum.
Enerjim o. Sen hiç
yorulmaz mısın? Diyenlere gıdamı vatandaşlarımdan alıyorum
diyorum. Onlara hizmet etmek bana enerji
yüklüyor. Sizin başarılarınızı söyleyince insanlar daha çok motive oluyorsunuz.

Evet. 56 ilden büyük. Ve Türkiye’nin 5. büyük ilçe belediyesi.

2014’de Hüseyin Sözlü’nün ismi dağlara taşlara yazılmıştı.
Şimdi gönüllere yazılan Zeydan Karalar ismi var. Zeydan
Karalar kimdir?

Aslında Cumhuriyet Halk Partisi şehir hep merkezde elit
kesimlerden oy alır.

Zeydan Karalar, tipik bir Adanalıdır. Bütün özelliklerini
üzerinde taşır. Adana’yı çok sever. Hizmetine, çalışmasına
çok düşkün bir şahsiyettir. Bir sürü işe imza atmış ve her işte
başarılı olmuştur. Kısaca kardeşinizim.
Başkanım siz polemiklerden, tartışmalardan, çekişmelerden uzak birisiniz…
Cevap vermem. Polemiğe girmem. Bazı insanların beslenme
noktası o. Benim beslenme noktam yapmak istediklerimi
söylemek ve yaptıklarımı anlatmaktır. Geçmişi, benden öncekileri, rakibimi eleştirmem. Sadece bir fotoğraf çekerim. Ne
yaptığımı söylerim.

Seyhan’da başarılı bir performans sergilediniz. Başarılarınız dilden dile dolaşıyor. Büyükşehir belediye başkan adayı
olmadan ve olduktan sonra ortam oluştu. Zeydan Karalar
rüzgârı esiyor. Çok iyi gidiyor. Neye borçlusunuz?
Kozanlının da çok etkisi var. Sürekli Sarıçam ve yukarısını
gözledim. Kozan ve yukarısında bizim alacağımız oy 25 ve
üzerine çıktığında belediye zaten alınıyor. Biz bunu aştık. Ve
aşınca da belediye başka adaylığımızı ilan ettik.

Çok zor ama oldubitti Cumhuriyet Halk Partisi emekten, demokrasiden yana bir siyasal parti olduğu için merkezden oy
alırdı. Kırsal kesim genelde Demokrat Parti’ye ya da Adalet
Partisi’ne oy verirdi. Şimdi kimin nereye oy verdiği belli değil.
Mezhebe, dine, anlayışa, etnik kimliğe göre oy verir hale geldi
Türkiye. Bu siyaseten son derece yanlış.
CHP’yi burada takdir ettim. Tabanı bu kadar dinlediğini
ilk kez gördüm. Dışarıdan bakan bir gazeteci olarak söylüyorum.
Siyaset normal mecrada sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nde
değil her siyasal partide görülüyor. Bu dönem halkın baskısı
daha ağır bastı.
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uygulamamız var. Biz 3000’e yakın Halk Kart vermişiz. %90’ı başka
partiye oy veren insanlar. İnsani bir proje yapıyorum. Bu insani projeyi
paylaştırırken adamın kafasına bakamam. Bu bir vicdan. Aç olanın
partisine bakarsam kendi vicdanım sızlar. Her ne kadar İyi Parti’nin
desteklediği Cumhuriyet Halk Parti’nin adayıysam ben Adana partisinin adayıyım diyorum. Bu Adana partisinin içerisinde her siyasal partiden adam var. Bana bakınca insanlar bir parti gelmiyor akıllarına. Bir
arkadaş, dost, memlekete kendini adayan, 24 saat çalışan, hizmet eden
bir insan görüyorlar. Onun için bizim oylarımız Kozan’da 15,16 değil
30’un üstünde. Bize gelen insanlarımız her yerde bizi anlatıyorlar. Adana’daki yurttaşlarımıza ve kardeşlerimize şükran borçluyum. 20–30
bin insanı bir günde, çalışmadan, çağrı yapmadan, pankart asmadan
toplamak mümkün değil. Bu ancak sevgi ile olur. İsteyerek olur.
Başkanım bu size daha çok sorumluluk vermiyor mu?

Eskiden Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, İmamoğlu’nu topla bir
Seyhan etmez derlerdi. İsim vermiyorum. Yayla Gediklisinden Ak
Partili bir kardeşimiz, bir amca, apartman komşumuz arıyor kızını.
Muhafazakar kesim bunlar. Tesettürlü de bir bayan, hanımefendi.
Saygı duyduğum birisi. Babam aradı beni diyor ki kızım bak bir Zeydan Karalar varmış. Aman ha ona oy vereceksin ha. Aman hakkımı
helal etmem ha. Çok ilginçtir. Nasıl olur bu?
Aslında çok zor değil bu. Önceden insanlar birbirlerini anlamıyorlardı.
Biz de onları anlamadık. Onlar da bizleri anlamadı. Birbirimize öcü gibi
baktık. Onlar bizi din karşıtı gibi gördü. Biz de onları başka bir mecrada
gördük. Oysa ikisi de değil. Hani bu memleketin %99’u Müslüman. Biz
de elhamdülillah Müslüman’ız. Bizim farkımız siyasette dini kullanmıyoruz. Bizim arkadaşlarımız türbanlıları farklı gördüler. Ötelediler,
ittiler. Ama bunu Zeydan Karalar hiç yapmadı. Belediyeyi Ak Parti
belediyeden aldım. Belediyede başı bağlı, başı açık insan da var. Onları
atarım diye baktılar. Çok çekindiler. Çok korktular. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Hiç kimseye dokunmadım. Biz kreş açtık. İşini iyi
yapan benim aldığım 4-5 tane başı örtülü kreş öğretmenleri var. CHP’ye
oy veren de var vermeyen de. Ben ona bakmıyorum. İşini doğru yapıyor mu yapmıyor mu ona bakıyorum. Sonuçta hepsi bizim yurttaşımız,
memleketlimiz.
Zeydan başkan geldiğinde acaba işçileri atacak mı? İşçileri çıkaracak
mı? Belediye değişiminde işçilerde bir tedirginlik söz konusu. Hiç
işçi çıkartmadınız mı?
Esasında yok. Siz de görüyorsunuz. Kozan milliyetçi muhafazakâr ağırlıklı bir yer. Yıllardır CHP’nin %13, %14, %14,5, en fazla %16,5 aldığı
bir yer Kozan. Geri %85-%90’ı milliyetçi muhafazakâr. Bu insanların
önemli bir bölümünün Zeydan’a oy vereceği, verir hale gelmesi bizim
böyle davranmamamızın bir sonucu. Biz insanları ayırmadık. Türbanlı
türbansız hepsi bizim insanlarımız. Hepsine insan diye baktık. O öyle
yaşamak istiyorsa öyle yaşayacak. Biz ona saygı duyacağız. Hiç indirip
kaldırmayacağız. Eleştirmeyeceğiz. Bizim yaptığımız hizmetler tamamen insanları ayırmadan yapılan hizmetler olduğu için ve asla hiçbir
insanı işten çıkartmadığımız, ekmeğiyle oynamadığımız, Ak Partiliye
de, MHP’liye de Demokrat Partiliye de aynı gözle baktığımız için insanlar bizi kabul eder hale geldi. Normalde 10 yıldır Ak Parti tarafından
yönetilen bir belediyede kesindir ki CHP’li yoktur. Bizim Halk Kart

Gayet tabi büyük bir sorumluluk veriyor. Bu teveccüh bana ağır bir
sorumluluk yüklüyor. Ama ben bu sorumluluğun değerini, kıymetini
bileceğim. Bana oy verenleri asla pişman etmeyeceğim Seyhan’da yaptığım görevdeki gibi.
Partizanlık, parti ayrımı yapmıyorsunuz. Adana’nın, Adana Partisi’nin adayısınız.
Evet.
Sayın başkanım Seyhan’daki ben tanırım. Prof. Dr. Azim Öztürk 10
yıl iktidarın belediye başkanlığını yaptı. Zannederim 58.9 trilyon
borçla aldınız. Neler yaptınız Seyhan’da? Bu borcu nasıl ödediniz?
İşletmeyi, yönetmeyi, yönetilmeyi bilen, parayı kullanan, geliri gideri
bilen bir insan olursa bunu yapabilir. Biz belediye başkanı olduğumuz
gün gelir-gider tablosuna baktık. Lüzumsuz giderlerin önünü kestik.
Kaçakları engelledik. Geliri arttırdık. Otomatikman para birikmeye
başladı. 2106 yılı bütçesi 110 trilyon. Kent meydanı yaptık. Kent meydanı projesinin bütçesi 250 trilyon. Hiçbir ilçe belediyesi cesaret edemedi.
Bırakın ilçe belediyesini Büyükşehir belediyesi bile düşünmedi. Meydanlarla anılır güzel kentler.
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Kozan’da engelli parkına denk gelmedim. Adana’da sadece engellilere
has parkımız var. Kozan önemli ve sevdiğimiz bir merkez. Biraz muhtarlardan, biraz teknik elemanlardan ve biraz bu işi bilenlerden bir ekip
kurup Kozan’da ne eksik, ne yapmalıyız ne zaman yapmalıyız? Öyle bir
çalışmalar yapacağız. Kozan Muhtarlar Derneği’ni ziyaretimde belediyeleri denetlemezseniz 10 kamyon mucur gelir 100 kamyon fatura kesilir
dedim. Kimseyi suçlayamam. Bilmediğim bir şeyi de söyleyemem.
Çünkü bunu kendi belediyemde yaşadım. Bunu nasıl anlıyorduk? Ayda
40 bin ton asfalt dökmemiz gerekirken 15 bin döküyorduk. Malzeme
40- 50 bin ton dökecek şekilde alınıyor. Ama asfalt yok ortada. Onu fark
edince arkadaşları çağırdım. Gittik savcılığa şikayet ettik. Şu arkadaşları
izleyin dedik. Tespit ettik. Sonuçta 9 kişi mahkemeye çıktı. 7’si tutuklandı. Kontrol etmelisiniz. Kasaya, kapıya ve paraya sahip çıkacaksınız.
Milletin parasını harcamamalıyım, paralarını da çaldırtmamalıyım,
birilerine peşkeş çekmemeliyim. Bizim başarımızın altında bunlar var.
Maalesef sanattan, kültürden, edebiyattan, şiirden, eğlenceden bahsedemiyorum. Her zaman bunu söylüyorum. Bir bisiklet yolumuz
yok. Köylü kadınların size neler söylediklerini işittim. Sizin çalışmalarınızı izledim.
Esnaf gezisi hariç belki 3000-4000 kişi ile görüştük. Burada sahiplenme,
bize güvenme, sağcısının, solcusunun Zeydan Karalar’a oy vereceğim
demesi beni hem duygulandırdı hem de sorumluluğumu bir kat daha
arttırdı. Ben şimdi Kozan’a da sorumlu bir adamım. Kozan’a da eksik
işlerini yapma mecburiyetinde olan bir adamım. Belediye başkanı olduğumuzda tabiî ki merkezle birlikte buradan başlatacağız. Buradaki

yolları görünce içim acıdı. Bu yollar Seyhan’da olsa bizi
taşlarlar. Beni orada iyi yollara alıştırdı insanlar. Burada da çok yakın

yerlerde bir şantiye kurmak lazım. Burada birinci tehlike yollar. Herkes
çok şikayet etti. Onları yapacağım. İşsizlik, uyuşturucu kullanımı her
tarafta almış başını gitmiş. Eğer siz insanlara umut veremezseniz, umudunu yitirirse insanlar artık çaresizdir ne yapacağı belli olmaz. Tehlikeli
bir insan haline gelir. Umut aşılayıp umut olacaksın. Yarın iş bulacağım
yarın daha iyi olacağım diye düşünmeli insanlar. Belediye başkanı bir
fabrika açamaz ama fabrika açmanın ön koşullarını hazırlar. Çok ciddi
bir su sıkıntısı olduğunu söylediler. Bence bu kadar su cenneti olan bir
kentte su sıkıntısı çekmek akıl karı bir iş değil. Mevcut belediye başkanımızla konuşuyorum Yedigöze’de bir baraj yapmışlar. Yetişmemiş. Biz
onu bitireceğiz. Tamamlayacağız. Ama ona kadar beklemeyeceğiz. Belki
başka formüller bulup Göller Yaylası’nın, Kozan’ın, Horzum’un ve İmamoğlu’nun su problemini çözeceğiz. Horzum’da arıtmanın çalışmadığı,
koku yaydığı söyleniyor. Arıtma varsa onu çalıştıracağız. Arıtma yoksa
arıtma yapacağız. Burada da temel manada ciddi güzel şeyler yapacağız.
Kozan’da ciddi manada işsizlik var. Gelir giderek düşüyor. İnsanların
morali bozuluyor. Kozan portakalı çok lezzetli bir portakal. Ama ürününü satamıyor çiftçi. Bu çok kötü bir şey. Eskiden Adana’da Kozan da
dahil ürün hasadında esnaf canlanırdı. Çocuklarını öyle evlendirirdi.
Portakalda, pamukta, buğdayda…
Belediye ne yapabilir ki?
Belediye kooperatifler kanalıyla üreticinin ürününe sahip çıkar. Bunu
İzmir yaptı. Ve şu an çiftçiler çok mutlu. Çiftçiden alım garantisi ile
ürün yetiştirttiriyor. Bunda hiç kimse zarar etmiyor. 1200 tane arıcı
varmış. 1200 tane arıcıyla toplantı yaptım. 1200 aile bundan besleniyor.
Ürettikleri balı satamıyoruz. Bal kadar faydalı besin var mı? Niçin satamıyorlar? Ona bakacağız. Her zaman emekten yanayım.

Bugün yapılan asfalt yarın çöküyor, köprüler yarın yıkılıyor. İstinat
duvarları yıkılıyor…
Burada mevcut belediye başkanını suçlamak doğru değil. İşi ihale ediyorsunuz. Bir firma alıyor ve yapmaya başlıyor. Adana o kadar büyük
bir yer ki kontrol etmek mümkün değil. Onun başına o kadar sağlam
adamlar koyacaksınız ki… Diyelim ki asfalt bozuldu. Onu kontrol
etmeyenin kontrolörün canını yakarım. Benim yanımda çalışma şansı yok onun. O bir hainlik, israftır. O parayı bir daha harcayacaksınız.
Yazık günah. Her ihalenin şartları bellidir. Şartnamede neler yapılacağı,
hangi malzemelerin kullanılacağı, ne kadar demir, ne kadar çimento
kullanılacağı açık ve nettir.
Kozan terk edilmiş kasabaya, Gaziköyü’ne dönüyor. Cazibesi, çekiciliği yok. Emekliye ayrılanların hiçbirisi gelmiyor. Sanat, kültür,
eğlence yok. Canımız sıkılıyor. Bu böyle olmaz ki!
Belediye başkanı yapacaklarını yapmalı. Az önce saydıklarımızı yaparsa bu sorunları çözülür. İstihdama yönelik asıl yatırımları hükümetler
yapar ama belediye başkanları sanayi sitelerini destekleyerek, üreticinin
ürününe sahip çıkarak, kenti güzelleştirerek yeni bir hayat tarzı geliştirebilir.
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Ben yapı olarak siyasette bir başkasına olmayan bir şeyi suç
atfederek siyaset yapmayı doğru bulmuyorum. Ben bunun
Hüseyin Başkan tarafından da yapıldığına inanmıyorum.
Kendisi bilse bu lafları kimlerin ürettiğini bilse bu lafları
bence müdahale eder. Benim tanıdığım Hüseyin Sözlü bunu
yapar. Çünkü bilir ki Hüseyin Sözlü biz Mustafa Kemal Atatürk’ten başka lider, Laik demokratik Cumhuriyetten başka
bir rejim tanımayız. Her zaman böyle olduk böyle olmaya da
devam edeceğiz.

Halkın içinde yaşayacak. Umut verecek. Bize umut verin başkanım
ya. Bize huzur ve mutluluk verin başkanım.
Şimdi ben Kozan’da Kozan’ın yaşam endeksini alayım. 3 sene sonra bir
daha görün. Ne kadar değişecek göreceksiniz.
Öyle mi?
Başkanım bu arada sizin söylediklerinizi destekler nitelikte bir
mesaj var. Benim üniversiteden öğrencim Hakkı Ay diyor ki “Benim
hangi görüşte olduğumu biliyorsun. CHP’ye binlerce oyum olsa gene
birini vermezdim ama Bu dönem Başkan Zeydan Karalar’a vereceğim. Çevremdekilere de verdireceğim. Başkana başarılar. İnşallah
Büyükşehir değişir. Bugün bunu kaç defa duydunuz sayın başkan?
Çok defa duydum. Biz particilik yapmıyoruz zaten. Yerel seçimlerde
partilileri önemseyenler var ama azınlıkta. Daha çok adayın kimliği,
kişiliği ve çalışkanlığına bakıyorlar. Başarılıysanız, geçmişinizde hiç
siyaset yapmadıysanız, particilik yapmadıysanız, ayrım yapmadıysanız
zaten kabul görüyorsunuz.
Bir de ekipler çok önemli. Ekipleriniz, yardımcılarınız, A takımlarınız halkı küçümseyen, dışarıda bırakan “Benim muhtarımı dinlemeyeni kapının önüne koyarım” dediniz.
Şimdi eğer bir iş için muhtar yada vatandaş sık sık beni arıyorsa bu
benim alt takımımın gereğini yapmadığından kaynaklanıyordur. Her
muhtar yada vatandaş işini aşağıda çözse beni daha az arar. Elbette beni
vatandaş arayacak ama bir özel iş olabilir, bayramda yada normalde
hatırımı sormak için arayabilir. Bir iş için arıyorsa doğal olarak bu alt
kadronun çalışmadığı anlamına gelir.
Rakiplerinizi değerlendirmiyorsunuz ama! Özellikle bir dedikodu
var. Kozan’daki ASKİ’ye HDP’lileri dolduracakmış ha diyorlar.
Kozan’da HDP’li var mı?
Kozan’da HDP’li ne gezecek? Dışarından Adana’dan HDP’li getirecek deniyor.

Kaldı ki ne böyle bir talep var. Böyle bir şeyin olma
şansı yok: İYİ Parti bile ASKİ’yi istese vermeyiz. ASKİ’yi Zeydan Karalar yönetecek. ASKİ’yi vermek
damarlardaki kanı vermektir. Kan verirsiniz ya bir şey
olma ya. ASKİ’yi vermek kanınızın tamamını vermek
demek.
Hüseyin Bey’le 5 sene beraber çalıştık. Ayrı bir parti gibi de
çalışmadık. Çok uyumlu çalışmaya özen gösterdik. Çünkü
Adana lehine bir şey yapmadık istedik biz.
Kozan’daki afişleriniz indirildi?
Bunun bir faydası var mı? Ne yazmışsız? “Adana Merttir” yazmışız.
Adana mert değil mi? Adana’nın mert olduğunu kabul etmiyorlar mı?
Adana merttir, yiğittir ve kahramandır. Adana Kurtuluş Savaşı’nda Gaziantep’ten, Maraş’tan daha fazla mücadele etmiştir.
Büyükşehir Belediye Başkanı oluğumda milli mücadeleyi anlatan bir
film yapacağım.
Bütün dünya görecek Adana’nın kahramanlığını. Adana’nın gördüğü
zulmü, katliamı hiç kimse görmedi. Biz bunu 5 Ocaklarda anlatıyoruz.
Bu siyasi bir şey mi? Eğer bu seçimi kaybettirecekse bu birisine valla
ben bilmiyorum bunu. Ama yine söylüyorum. Bundan kesinlikle Hüseyin Başkanın haberi yoktur.
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Kozan’ın ana yolları, ara yollarımız, köy yollarımız işte
susuzluk, kanserojen sulardan su içiyoruz. Çocuklarımız
kanser oluyor. 5 yılda öne “Lağım Kokan Şehir” manşeti
atmıştım. Zeydan Karalar, Kozan’ı tanıyor. Göç yolundaki açılmayan yolları biliyorsunuz? Bugün pazaryerinden
geçebildiniz mi? 2 metrelik çukurlardan. İflahımız şaştı.
Arabalar hasar görüyor.
Şehir içinde çok sorun var evet.

Bugün bir şey söylediniz. Zeydan Karalar’ın afişlerini kaldırabilirler
ama gönüllerden nasıl kaldıracaklar dediniz.

O da var. Başka biri olsa buna afra tafra yapar. Ben büyük bir sakinlikle karşıladım. Güldüm. Hoşuma da gitti. Bu telaşın tezahürüdür aynı
zamanda. Bundan memnun olmak lazım.
Sizin açınızdan.
Esasen tabi. Ben bunu yapmam. Bu fayda sağlamaz ki. Karşı tarafın
ürktüğü anlamına gelir. Hüseyin Sözlüy’le abi-kardeş ilişkimiz var. Eleştirmem. O da hizmet yapıyor. Onun tarzı o. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi
vardır. Halkın takdiri.
Yiğidi öldür hakkını yeme derler. Göller yaylasına su getirdi.
Yapmadılar, etmediler demek bizim tarzımız değil. Bizim üslubumuzda
değil. Her başkan mutlaka hizmetler yapmıştır. Ama bizim iddiamız
daha büyük” dedi.
İzleyicilerin de sorularına cevap veren Karalar, “Derya Deniz’in:
Adana 30 yıldır yerinde saydı. Adana’yı sosyal ve kültürel açıdan eski
günlerindeki gibi şaha kaldıracak mı? Sorusuna
“Adana’yı festivaller kenti yapacağız. Her festival Adana’nın tanıtımına
ciddi katkı koyuyor. Adana bir sanat, kültür ve tarih, en güzel lezzetlerin
bulunduğu bir kent. Bir turistin ne ararsa var olduğu tek kent Adana.
Adana’nın tanıtımına ve ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlayacağız.
Çiftçilerimize sahip çıkacağız. Bunlar Adana’da bir dönüşümü sağlayacak. Ama istihdamın köklü çözümü hükümet politikalarıyla ilgilidir.
Bizimkisi kısmi bir yardım olur.
Kozan OSB’ye kalkınmada öncelikli statü verilirse Kozan’a yatırımcı
gelir.
Merkeze vermeseniz bile teşviki ilçelerine vermeniz lazım.

Çağdaş bir şehirden uzağız. Bizim barajımız, Dağılcak
gibi mesire alanlarımız var. Karasis Kalesi ve Anavarza’mız var. Yerimizde sayıyoruz. Canımız sıkılıyor. Moralimiz bozuluyor.
Anavarza Efes gibi Antik bir kent. Gladyatörlerin savaştığı
yermiş burası. Ben okuyunca çok etkilendim. UNESCO’ya
da tescilli olmak için başvurmuş. Ve listeye alınmış. Muhtemelen tescil de olacak. Burasının kazısı yapılıp müthiş bir
turizm merkezi olabilir. Bu da Kozan’a canlılık getirir.

Bizim barajımız var. Etrafı çevrilip yürüyüş yolu yapılmaz mı? Aynı
Adana Barajı gibi.
Tabi. Hanımlarımız, beylerimiz yürüyüp spor yapsınlar.
Üretici pazarlar çok önemli. Bizim Memi köyümüzün yoğurdu vardı.
Hep dışarıdan geliyor. Trabzon’un bilmem neyi burada satılıyor.
Biz burada kadınlarımıza SEYMER’de açarız. Meslek edindirme kursları, Kadınların da dışarı çıkmaya ihtiyaçları var. Spor yapmaya ihtiyaçları
var. Çalışan kadınlar zaten dışarı çıkıyor ama ev kadınlarımızın zaman
zaman hava alıp stres atmaya ihtiyaçları var.
Adana’daki kadınlarımız bizden SEYMER yapmamızı istiyor. Dört duvar arasında kalmak istemiyoruz diyorlar. Seyhan’da 10 civarında spor
tesisleri yaptık. Kadınlarımızın spor yapması için.
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Bugün Din ve CHP konusunda güzel bir şey söylediniz.
Camileri yaptırdı. Bak gördünüz mü? Meselesi var. Onu bir
anlatır mısınız?
İlk seçildiğim zaman Pınar Mahallesi’ndeki bir camide eksiklik vardı. Caminin imamı çıktı “Ben dindar dediğim belediye
başkanına yaptırmadım. Zeydan Başkana yaptırdım” dedi. Ben
güldüm tabi. Böyle bir algıda var. Biliyorum ya. Çıktım konuşurken dedim ki “Sevgili hocam bu memleketin % 99’u Müslüman değil mi? Elhamdülillah bizde Müslümanız. Ama biz dini
siyasete alet etmeyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetidir. Biz
nerden ne yardım talebi gelirse yapıyoruz. Bunu yaparken de
çok mutlu oluyoruz.
Başkanım kafanızı yastığa koyduğunuzda rahat
yatıyorsunuz. Bu yüzden uykunuzu tam mı alıyorsunuz?
Harika yürüyüş yolu.
Yürüyüş yolları yaptık sadece kadınlar için. Kreş yaptık bunları hep
yaygınlaştıracağız.
Bizim buraya da gelsin. Söz verin.
Kreş yapmak sorun değil. Onlar küçük yatırımlar.
Yalçın Kozan’ı hizmette uçuracağım deyin.

Kozan Kozan olalı bu kadar hizmet görmedik diyecek. Biz
herkese 31 Marttan sonra hizmet nedir göstereceğiz.
Başkanım. Nasıl olsa seçimi kazanıyorum rehaveti var mı?
Var mı sence? Bugün gördün beni. Bende rehavet olmaz. Bende olmayınca arkadaşlarda da olmuyor. Geçen gün bürodan gece 3’de ayrıldım.
200 kişi vardı büroda.
Gece 3’de.

Ben kimseye kötülük yapmam. O yüzden rahat yatarım. Ben sadece
yaptığım işi ve memleketimi düşünürüm.
Hayatınızın bir döneminde radikal olmadınız mı böyle?
Hiç aşırı olmadım.
Öyle mi?
Ben okuldayken de CHP’liydim. O zaman Merhum Bülent Ecevit vardı.
Kıbrıs Harekâtı beni çok etkilemişti.
Başkanım izin istiyor. Benim pilim bitti de. Başkanımın ki bitmemiş.
Umut çok önemli. Kozanlı kardeşlerim müsterih olsunlar. Zaten güveniyorsunuz, güveninizi fazlasıyla gösterdiniz. Bu benim için çok
önemli. Gerçekten 31 Marttan sonra hizmeti görecek. Kozan her dalda
çok ciddi hizmet görecek. Hiç kimse “Elim kırılaydı da ben bu adama
oy vermeseydim” demesin diye, yaptığım işe 24 saatimi verdim. En çok
bundan benim hanım şikâyetçidir. Haklıdır ama millete hizmet, Hakk’a
hizmettir. Bu görevleri alanlar kendi rahatlarını düşünmemelidir.

Arkadaşlarımız canlı ve heyecanlı.
Zeydan Karalar sabah 9’da basınla buluştu, CHP İlçe Örgütünü ziyaret etti. Esnafları gezdi. Sonra Tahtakale’ye gitti. Oradaki üreticilerle
görüştü. Bir kahvede oturdu oradaki vatandaşlarla basra oynadı.
Aşağı Çarşı’daki ziyaretinizin ardından Pazaryerini gezdiniz. Tapanlılar Derneğini ziyaret ettiniz. Ve şuan burada.
Bizim aramız ve yorulma lüksümüz yok. Gece 4’de yatarız. Sabah 7’de
kalkarız. Bu memlekete hepimizin ciddi bir borcu var. İşimizi en iyi
şekilde yapmamız gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk “Memleketini en
çok seven. İşini en iyi yapandır” der. Biz de öyle davranıyoruz.

Başkanım programımıza katıldığını için çok teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz son söz varsa buyurun.
Kozanlı kardeşlerim. Bugün beni olağanüstü memnun ettiniz. Ben çok
Kozan’a geldim-gittim. Belki önceleri öyle görmüyordum. Arkadaşlarım
Kozan çok çok iyi. Zeydan sesleri var diyorlardı. Tabiî ki arkadaşlarıma inanıyordum ama! Bugün kendi gözlerimle gördüm. Kozan’ın beni
sahiplenmesini, bağrına basmasını ve bana güvenini gördüm. Bunu hiç
suistimal etmeyeceğim. Sizlere hizmet etmekten gurur duyacağım. Rabbime teşekkür ederim. Bana sizlere hizmet etme fırsatı vereceği için.
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“Musa Öztürk nİye aday olmuş, çevreye bakarsanız O resmİ görürsü

Bu seçimde Türkiye’de gelecek oylanacak

Herkes bana eşit mesafede

Sizinde benimde felsefem halka hizmet hakka hizmettir
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MUSA ÖZTÜRK

MİLLET İTTİFAKININ KOZAN ADAYI

Demokrasi
mücadelesi
vereceğiz
Demokraside üç unsura dikkat çeken Başkan Öztürk, “Bugün ülkedeki
en büyük sıkıntı demokrasi ve hak
hukuk sıkıntısı, bugün O hak hukuku gasp edenler yarın o hukuka
müracaat edecekler. Bir demokraside olmazsa olmaz üç ana unsur
vardır. Birincisi yasamadır. İkincisi
şuan Sayın Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu yürütmedir. Üçüncüsü de
yargıdır. Bu üç unsur demokraside
olmazsa olmazdır. Bunlar olmadığı
zaman Allah yardımcımız olsun. Biz
burada ki arkadaşlarla demokrasi
mücadelesi vereceğiz. Çocuklarımız için mücadele vereceğiz. Yani
bir olalım, beraber olalım, iri olalım”
diye konuştu.
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NİHAT ATLI İŞ DÜNYASI, AKADEMİSYENLER VE BÜROKRASİ
İLE DİYALOGLARI HIZLANDIRDI

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı adayı Nihat
Atlı bölgemizdeki iş adamları, akademisyenler ve bürokrasi ile diyaloglarını hızlandırdı. Nihat Atlı çalışma ekibinden
Yrd.Doç.Dr. Fatih Çağatay Baz ve İletişim Uzmanı Ertan Şahin ile birlikte ilk olarak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DekanYrd.ve TOBB Akademik Danışmanı Yrd. Doç.Dr. Samet Evci ile görüştü. Nihat
Atlı’nın projelerinin bir kısmını Yrd.Doç.Dr. Samet Evci’nin
yazıp, takibini yapacağı ve konuda Nihat Atlı’ya danışmanlık
yapacağı öğrenildi. Dekanlıktaki görüşmenin ardından çalışma ekibiyle birlikte rektörlük binasına geçen Cumhur İttifakı Adayı Nihat
Atlı burada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk
ve Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Alparslan Dayangaç ile
samimi bir görüşme gerçekleştirdi. Kozan ile ilgili
projeler Rektörlük makamında masaya yatırılarak
fikir alışverişinde bulunuldu. Osmaniye’deki temaslarının ardından ekibi ile
birlikte İskenderun’a geçen
Cumhur İttifakı Adayı Nihat Atlı burada hemşerimiz İsken-

derun Kaymakamı İskender Yönden ile buluştu. Görüşmede Nihat Atlı, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden’den
Kozan Organize Sanayi Bölgesi’ni canlandırma ve yatırımcı
çekme konusunda yardım istedi. Bunun üzerine İskenderun
Kaymakamı İskenderun Yönden’in “Kozan’a hizmet için ben
her zaman desteğe varım, memleketime hizmet konusunda
hazırım” dediği öğrenildi. Çok sıcak bir ortamda gerçekleşen görüşmeye İskenderun’da bulunan Kozanlı hemşerilerimizin yanı sıra ilçede faaliyet gösteren iş adamları da eşlik
etti. Ayrıca daha önce farklı ilçelerde görev yapan İskenderun Kaymakamı İskender Yönden‘in birçok ilçede Organize
Sanayi kurduğu ve bu konuda uzman olduğu öğrenildi. İskenderun Kaymakamlığındaki temasların ardından Tosyalı
Holding’e geçen Cumhur İttifakı Adayı Nihat Atlı burada
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İskenderun OSB
Başkanı ve aynı zamanda İskenderun Cumhur İttifakı adayı
Fatih Tosyalı ile buluştu. Görüşmede Kozan’a yapılacak yatırımlar ve projeler konusunda Fatih Tosyalı ile istişarelerde
bulunan Nihat Atlı, yerel seçimlerin kazanılması durumunda İskenderun ve Kozan’ın kardeş şehir yapılması konusunda uzlaşma sağladı. Ayrıca önümüzdeki günlerde Osmaniye
Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ve beraberindeki akademisyenler, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İskenderun Cumhur İttifakı Adayı Fatih Tosyalı,
İskenderun Kaymakamı İskender Yönden ve bazı iş adamlarının da Nihat Atlı’nın daveti üzerine Kozan’a gelerek Kozan Organize Sanayi başta olmak üzere, Kozan’ın sorunları
ile ilgili incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Cumhur İttifakı
Adayı Nihat Atlı’nın Kozan’ın en az 50 yılını inşa edecek şekilde planlar çizdiği ve bunu gerçekleştirmek için ciddi bir çaba
içinde olduğu gözlendi.
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İlçe gezilerini sürdüren Başkan Karalar’ı Kozan mutlu etti...

KOZAN KARALAR’I BAĞRINA BASTI

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye
Başkanı Zeydan Karalar, Kozan’da gördüğü
aşırı ilgi karşısında, “Sandığa oy olarak girmekten daha öncelikli olan insanların yüreğine
girmektir. Kozan bizim bunu başardığımızı
gösterdi” dedi.
Seyhan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk
Partisi Aodana Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Zeydan Karalar, “Halkın kalbine girenler, seçimlerde sandıktan başarıyla çıkarlar”
dedi.
Haftasonunda bir gününü Kozan’a ayıran Başkan Zeydan Karalar, gördüğü ilgi ve sevgiden
memnun oldu. Güne Kozan’da görev yapan
gazetecilerle kahvaltı ederek başlayan Başkan
Karalar, esnaf ve semt pazarı gezilerinin dışında, İYİ Parti İlçe Teşkilatı, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, Yeşil Bucak ve Yöresi Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Tapan
ve Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,
Anavarza Bal, şehit yakınları ve bir çok yere
ziyarette bulundu.

ASLA AYRIMCILIK YAPMADIK

Kozan’da yoğun bir gün geçiren Seyhan Bele
diye Başkanı Zeydan Karalar, öğlen yemeğinde
mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu. Muhtarların sorunlarını da dinleyen Başkan Karalar,
Halk Kart uygulaması konusunda muhtarlara
bilgi verdi.
Halk Kart uygulamasındaki amacın hiç bir
çocuğun yatağa aç girmemesi olduğunu kaydeden Başkan Karalar, “Bu uygulamamızdan

Seyhan’da hiç geliri
olmayan yada 700 liranın altında geliri olan
3 bin aile yararlanıyor.
Büyükşehir Belediye
Başkanı olduğumuz
gün bunu tüm Adana’da uygulayacağız.
Siyasi görüşü ne olursa
olsun, kime oy verirse
versin geliri 700 liranın altında olan her
vatandaşımıza çocuğu
yatağa aç girmesin diye
yardım elini uzatacağız” diye konuştu.

KOZAN, ADANA VE BÖLGE İÇİN
ÖNEMLİ

Kozan’ın tarihi dokusu ve yapısıyla Adana için
önemli bir bölge olduğunu belirten Başkan
Zeydan Karalar, dünyanın en önemli 3 antik
kentinden birine sahip olan İlçe’nin turizm
açısından kalkınması için çalışmalar gerçekleştireceklerini vurguladı.
Kozan’ın imar ve su sorunun bulunduğunu
Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu gün bu
sorunları ortadan kaldırmak için çalışacağını kaydeden Başkan Karalar, elbirliğiyle tüm
güçlüklerin üstesinden geleceklerini belirtti.

KAMPLAŞMAK KİMSEYE YARAR
SAĞLAMAZ
CHP’nin resmi adayı olmasına rağmen kendisini Adana’nın adayı olarak adlandırdığını
ifade eden Zeydan Karalar, ülkede siyasi
kamplaşmanın hiç kimseye yarar sağlamayacağını söyledi.Seyhan Belediyesi’nde göreve
başladıkları günden bugüne kadar siyasi görüşü ne olursa olsun hiç bir işçinin ekmeğiyle
oynamadıklarını ve işten çıkarmadıklarını
vurgulayan Başkan Karalar şunları kaydetti:
“Büyükşehir’i kazandığımızda da aynısı
olacak. Hiç kimseyi siyasi görüşünden dolayı
ayrıştırmayacağız ve hiç kimsenin ekmeğiyle
oynamayacağız. Bizim çabamız maaşlarını
zamanında alamayan Büyükşehir Belediyesi
çalışanlarına maaşlarını zamanında ödemek
olacak. Ben Başkan olduğum gün Adana’nın
her noktasına eşit mesafeda olacağım” dedi.
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Kozan Lisesi 1984 mezunları 35 yıl sonra bir arada

Kozan Lisesi’nden 1984 yılında mezun olan, aradan geçen 35 yılın
ardından Türkiye’nin dört bir yanından sosyal medya ve WhatsApp
aracılığı ile dönemin lise öğrencileri ve öğretmenleri Canciğer Ocakbaşı
Aile Salonu’nda geçtiğimiz Cumartesi günü bir araya geldiler.
Uzun yıllar sonra arkadaşları ve öğretmenleri ile bir araya gelen mezunlar buluşmasında hem heyecanlı hem de mutlu anlar yaşandı.
Yemeğin ardından mezunlar buluşması Kozan Lisesi’ndeki programla
devam etti. Tarih Öğretmeni Abdurrahman Kütük, Kozan Lisesi’nin tarihini anlattı. Eski fotoğraflar slayt gösteri eşliğinde izlendi. Daha sonra
84 mezunları duygu ve düşüncelerini dile getirerek anılarını anlattılar.
Plaket töreninde duygusal anlar yaşandı.
Öğretmenlerine ahde vefa örneği gösteren mezunlar hayatta olan öğretmenlerine plaket takdim ettiler. Vefat eden öğretmenlerin plaketleri
ise yakınlarına verildi. Öğretmenler hayattaki en güzel ödülü aldıklarını

Antalya Peyzaj Mimarlar Odası Başkanı
Teoman Akçalı
söyleyerek gözyaşlarına hâkim olamadılar.
Antalya Peyzaj Mimarlar Odası Başkanı Teoman Akçalı “Bu organizasyonu gerçekleştiren Sena Tutar (Kütük), Hazım Dağlı’ya ve özellikle
Hakan İlçin’e çok teşekkür ederim. Bizleri yetiştiren, burada bulunan
öğretmenlerime, uzakta olup gelemeyen öğretmenlerimize teşekkür
ederim. Vefat eden öğretmenlerimizi ise şükran ve minnetle anıyorum.
En önemlisi bizi Atatürkçü, çağdaş ve birer insan olarak bizleri yetiştirdiğiniz için sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Bizler için Kozan tarifi
olmayan bir sevdadır. 35 yıl sonra yeniden bir aradayız. Başlangıçlar
güzeldir. Bitişler zor. Bu buluşma Kozan’dan aldığımızı yeniden Kozan’a
verme buluşmasıdır” dedi.
Program sonunda Kozan Lisesi 84 mezunları ve öğretmenler hep bir
ağızdan 10. Yıl Marşını söylediler. Program toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından öğretmenler öğrencilerini kapıda uğurladılar.

TAZİYE
Arkadaşımız Kemal Güçlü ve Kaymakamlık Sekreteri Kardeşimiz Emine
Malkoç’un (Güçlü) Babaları Saim Güçlü’nün vefatını üzüntüyle
öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine
başsağlığı dilerim.
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Cumhur İttifakı’nın Aday Tanıtım Toplantısı mitinge dönüştü

Cumhur İttifakı Adana Aday Tanıtım Toplantısı coşkulu bir törenle gerçekleştirildiAdanalıların akın ettiği açık hava toplantısında manevi
güç kaynağı olan hemşerilerine hitap eden
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Adayı Hüseyin
Sözlü, konuşmasına “Gönülleri birleşenler selam sizlere” diyerek başlarken “Bugün bu meydana akın eden on binler Cumhur İttifakı’nın
Adana’da şahlanacağının müjdecisidir” dedi
Cumhur İttifakı Adana Aday Tanıtım Toplantısı coşkulu bir törenle, mahşeri bir kalabalıkla
İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirildi. AK Parti
Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Julide
Sarıeroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya’nın katılımları ile gerçekleştirilen tören öncesi heyet,

önce AK Parti ardından Milliyetçi Hareket
Partisi Adana İl Başkanlıklarını ve Adana
Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ettiler. Heyetin
Adana Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal,
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün 15 Temmuz gecesi AK Parti İl
Başkanlığı binasına giderek demokrasi mesajı
vermesinin büyük bir önem taşıdığını ifade
ederek 15 Temmuz’un Türkiye için bir dönüm
noktası olduğunu belirtti. Heyet ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından aynı otobüse
binerek toplantının yapılacağı İstasyon Meydanı’na geçtiler.Mustafa Yıldızdoğan konseri
ile başlayan Aday Tanıtım Toplantısı, AK Parti
Adana İl Başkanı Şerif Güler ve MHP Adana
İl Başkanı Bünyamin Avcı’nın birlik beraberlik
mesajı verdikleri konuşmalarla devam etti. AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, konuşmasında Cumhur İttifakı’nın ilk açık
hava toplantısında yapıldığını ifade ederken
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal,
“Dün geçti gitti 15 Temmuz bir milattır” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise konuşmasında “Adana zillete geçit vermeyecek” dedi.Konuşmaların ardından MHP
Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya,
Cumhur İttifakı’nın Adana Adaylarını sahneye
davet etti. Cumhur İttifakı’nın MHP’li Adayı,

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin
Sözlü, isminin anons edilmesinin ardından
manevi güç kaynağı olan hemşerilerine hitap
ettiği konuşmasına “Gönülleri birleşenler selam
sizlere” diyerek başlarken “Biliyoruz ki vatan
sevgisi millete hizmetin en büyük gücüdür. Bu
sevginin en iyi gösterileceği zeminlerden biri
hiç şüphesiz ki bizlerin görev ifa ettiği yerel
yönetimlerdir. Şunu da herkes iyi bilmelidir ki;
Bizim belediyecilik anlayışımızın öznesinde
insan, yükleminde adalet vardır. Bizim belediyecilik anlayışımız en ücra köşede yaşayan
vatandaşının dahi ihtiyaç ve sorunlarından
haberdar olan, vatandaşın memnuniyetini ve
refahını düşünen bir belediyecilik anlayışıdır”
dedi. Başkan Sözlü, Cumhur İttifakı’nın şeffaf
bir şekilde, Türk Milleti’nin desteği ile gözler
önünde oluşturulduğunu aktardı.

Saadet Partisi Kozan Belediye Başkanı Adayı Kazım Özgan “Hizmetlerin devamı için geliyorum”
Saadet Partisi’nin Kozan Belediye Başkan Adayı Mimar Kazım Özgan, SP Genel Merkezi’nin Ankara’da organize ettiği aday tanıtım toplantısına katıldı.
“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır, Kozan için Nerede Kalmıştık?
Sloganlarıyla yola çıkan Özgan “Hizmetlerin devamı için geliyorum” mesajını
veriyor.
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Siyasete yeni bir yüz, yeni bir isim…

MAKİNA MÜHENDİSİ GÜRDAL TOPAL BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
KOZAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI…
Aslen Acarmantaş

sosyal belediyecilik projesi hazırladık. Bu projelerimize son şekil-

köyünden. 1983

lerini veriyoruz. Yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Bu projelerle

doğumlu. Kozan

daha yaşanabilir bir Kozan inşa edeceğiz. Kadın dostu, çocuk dos-

Endüstri Meslek

tu, engelli dostu, yaşlı dostu bir Kozan'ı hep birlikte inşa edeceğiz”

Lisesi mezunu. Fırat

dedi. Ayrıca Gürdal Topal esnaf ziyaretlerinde devam ediyor.

Üniversitesi Makine Mühendisliği’ni
bitirdi. Organize
Sanayi Bölgesi’nde
Gürdal Römork
şirketinin yönetim
kurulu başkanı. Evli
ve 1 kız çocuğu babası.
36 yaşındaki Büyük Birlik Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı
Gürdal Topal: “Türkiye'ye örnek olacak belediyecilik projelerini
hayata geçireceğim. Ekibimizle Kozan için 19 mega olmak üzere 71

AÇICI LASTİK
Ercan AÇICI

EN GELIŞMIŞ CIHAZLARLA KUSURSUZ ÖN DÜZEN AYARI

BÖLGE BAYII

Lastik alanlara lastik değişimi ve balans ayarı

ÜCRETSIZ

Saimbeyli Caddesi No: 236 Kozan Telefon: 0(322) 515 63 29
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