BAŞKAN ÖZTÜRK “LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ”

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

Yıl:Yıl:14
13 Sayı:645

Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk Kozan için hizmet etmeye devam edeceğim
dedi.
Göreve geldikleri günden itibaren Kozan’ın en büyük sorunlarını tespit ettiklerini
vurgulayan Başkan Öztürk; programımızı tespit ettiğimiz sorunlar üzerine hazırladık ve çalışmalarımıza ona göre başladık. Kozan’ın en büyük sorunu neydi; başta
altyapı, arkasına doğalgaz ve ilçenin imar planı. Biz bunları koordineli bir şekilde çalışarak tamamladık. Şu an Kozan’ın 225 bin nüfusluk imar planı var. Altyapı
çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlandı ve ilk yağan yağmurlarda altyapının ne
olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu vatandaşlarım gördü. Doğalgaz için var gücümle mücadele ettim, çalmadığım kapı kalmadı.
Sayfa: 2’de
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Cumhur İttifakı Adayı Nihat Atlı “Elim kırılaydı

da oy vermeseydim dedirtmeyeceğim”
Cumhur İttifakı’nın Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı, ilk açıklanan aday olması nedeniyle ve gösterdiği yüksek performans, enerji ve
çabasıyla dikkat çekiyor. Atlı, her kesimden ilgi gördüklerini söylüyor.

2,50
TL

HAYRİ MENCİK
Tel: 516 33 38
Adres: Hakim Sokak , Akbaş Mobilya Karşısı / KOZAN

Akif Kemal Akay “Adana’yı
eski günlerine döndüreceğiz”

Cumhuriyet Halk
Partisi’nden 2015
Haziran genel seçimlerinde Adana Milletvekili Aday Adayı olan
Kimya Yüksek Mühendisi ve Biyokimya
Uzmanı Akif Kemal
Akay, CHP’den Seyhan Belediye Başkan Adayı oldu. Akay, nezaketli
kişiliği, projeleri, bilgi ve donanımıyla kendiden
söz ettirmişti.
Sayfa: 9’da

Koca Kurt Başkan Mehmet
Şahbazoğlu güven tazeledi

Nihat Atlı’nın son derece renkli, üretken ve toplumda karşılığı bulunan ekipleri toplaması bekleniyor. Atlı, halktan kopmuyor; gece gündüz merkez mahalle ve ev toplantılarına
devam ediyor. Seçilirsem asla ve asla Büyükşehir yasasından bahsetmeyeceğim. Sabah
8’de işimin başında olacağım. Hazırladığımız projelerle Kozan’ın gelecek 50 yılını garanti
altına alacağız.
Sayfa: 13’de

Kozan Ziraat
Odası Başkanlığını 26 yıldır
yürüten Koca
Kurt Mehmet
Şahbazoğlu,
yeniden başkanlığa seçildi.
Sayfa: 6’da
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Kurt kuzu postuna girerse
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Memlekette uyanık,
kurnaz ve avcı kimliklerden geçilmiyor
maşallah! Gerçi
bizim kandırılmaya
müsait yufka yürekli yığınlarımız
alışkındırlar fırınları tilkilere emanet
etmeye de biz yine
de uyarıcı görevimizi yapmaya devam
edelim. Ha şunu da
söyleyelim: Bizim Fekeli eniştemizden duymuştum: " Tilkiye sormuşlar 'tavuğu sever misin?' hemen yanıt vermiş
yılışevermiş 'gülesimden diyemiyorum...' Memlekette
bir türlü doymak bilmeyen muhteremler olduğu gibi;
kuzu pozisyonuna bürünmüş kurtlar ve tilkiler var. Hani
hikâyedeki gibi beyaza boyadığı ayağını kapının altından uzatarak ve sesini değiştirerek "ben sizin annenizim"
diyen misali. Çocuklar sormuş: “Sesin neden kalın anneee!” Zamanın kimleri olgunlaştırdığı iş başındayken hep
belli olur. Boşuna mı diyorlar "Katranı kaynatırsan olur
mu şeker?" Biz şimdi acımasız dalavereci kurt'un karnını
makasıyla yırtarak çocukları kurtaran terzi miyiz? Yok
valla! Bir millet nasıl yönetilmek istiyorsa öyle yönetilir.
Amenna. Sonsuz inanıyorum. Sadece dahil olmak, günah
almak, sırtımıza bastırmak istemiyoruz. Herkes maharetiyle kendisini göstersin ve halkımıza sırçanın sidiği

kadar faydalı olsun. Hep halktan almasın. Biraz da versinler. Biraz da yaşantımız değişsin. Herkesin kendisine
milliyetçi olduğunu görüyoruz. 15 yıldır bir bisiklet yolu,
bir yürüyüş güzergahı yapılmadı be! Vaatlerde bile yok!
Karnımız da vaatlere tok! Mazlum rolünü yemeyiz.
Nepotizm egemen. Hamaset var.
Samimiyetsizliğin bu kadar pirim yaptığı başka bir
memleket bulunmaz! Ahmak, enayi değiliz!
Ama neden her an aklımızla dalga geçiliyor!? "İnsanlara
hiç şans verilmesin, böyle gelmiş böyle gider" demiyorum. Tarih bilincimiz var. Aynı filmleri tekrar izleyecek
takatimiz yok da vay ulan senaristlerinizi seveyim be?!
Vıccık vıccık avcılık, her türlü götürücülük, yamyamlık,
peşkeş çekme, kamuyu iç etme ve ettirme; intikam, hırs,
kin, güvensizlik, huzursuzluk, sözüne sadık olmama,
fitnelik, toplum ahlakını dibe vuran her türlü donguzluk peşinde ne varsa mevcut... Orhan Kemal’in Eskici
Dükkanı kitabı filme uyarlanmıştı. Abi karakterindeki
kişi şöyle diyordu: “Hey dünya senin demine devranına
ip tutanına s.km.” Bu ne biçim iştir ne menem şeydir
siyaset?! Bugünlerde kalabalığa elinde fenerle dalacak
Sokrates gibi görüyorum kendimi. Eyy bu yazıyı okuyan
yurttaşlar, okurlar ve siyasiler sizlere soruyorum: “Sizler
kendinizi nerede, nasıl hangi postta görüyorsunuz?”
Vayy be Rahmetli Dedem Abdullah Hoca geceleri zikir
çekermiş, yaşlılar iyi bilir benim öbür dedem Sadık Hoca’nın müridi olmuş bir ara Eskimantaş’ta kavaktan uçmaya yeltenmiş, pek yüksek kavaktan düşmüş de zincarlığın içerisine Allah’tan bir şey olmamış. Derin adamdı.
Mizah olsun diye bunları yazmıyorum. Ölmeden önce
ölmekten söz ederdi. Dünyayı sevene ahiret haram; ahreti
sevene dünya haram; ehlullaha her ikisi de haram” derdi.
Mırıldanarak söylerdi: "Sen Nesimi gibi postun girmedin
ki post uğruna/ post için sen Nesimi'nin uğruna girdin."
Bak Nesimi ne diyor: “Ruhla cihandaş olan benim,
âlemle zamandaş olan benim, sen bu latif hale bak ki,
ne âleme sığarım, ne zamana sığarım.”
Meşruiyet çizgisinde kalanlara ve bu çizgide mücadele
edenlere selam olsun.
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Ödüllü Sosyal Yaşam Merkezi’nin Temeli Atıldı

Kozan Belediyesi ve Çukurova Kalkınma
Ajansı destekli “Sosyal Yaşam Merkezi Projesi”
temel atma töreni ilçe protokolünün yanı sıra
yoğun bir vatandaş katılımıyla gerçekleşti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla
başlayan programda konuşan Kozan Belediye
Başkanı Musa Öztürk, kendi kızlarından da
örnek vererek erkeğin eline bakma devrinin
bittiğini kadınlarında bu açılacak olan sosyal
merkezinde meslek edinerek kendi işlerini kuracaklarını söyledi.
Başkan Öztürk, “Benim de üç kızım var hiç
biri erkeğine muhtaç değil. Bu bayanlar evlerinde oturup erkeğin getireceği ekmeğimi
bekleyecekler, O devirler bitti artık. Onun içinde hanımlar güçlü olacak güçlü olması için de
kamu hizmeti yapan belediyelerin onlara destek olması lazım” diye konuştu.
Daha önce yapılan Hayat Boyu Eğitim Merkezi’ne değinen Başkan Öztürk, “Ağlıboğaz
da açmış olduğumuz kursta bin hanımefendi
belgesini aldı. En az 50 kişi kobilerden destek
alarak işyerini açtı. Ayaklarının üzerinde durmaktadır. Bunları bizim çoğaltmamız lazım.
Artık hayat müşterek. Erkek çalışacak kadın

çocuklara bakacak. Öyle bir
şey yok hep beraber çalışacağız. Kadınlarımızı erkeklere
mahkûm etmiyoruz. Haberiniz olsun. Ben erkek düşmanı değilim ama bayanlarımız
artık Ayakta duracak. Kimse
kusura bakmasın kadın çocuk makinesi değil. Güçlü bir
şekilde ayakta durmasını öğrenecek. Bugün batıya bakın,
batıda kadın erkek eşit. Eşitte
uygulamada da eşit haberiniz
olsun. Vallahi hanımlarınıza
iyi sahip çıkın elinizden kaçar. Öyle tahakküm devri bitti

artık” dedi.
Başkan Öztürk, “Burası bittiğinde bir iş
merkezi olacak, pastaneler üretimini burada
yaptıracak. El işleri gelişecek. Hanımefendiler
çocuğuyla geldiyse kreşi olacak. Buradan sertifikasını alan kobilerden aldığı destekle işini
kuracak. Ya da burada ürettiğini satışa sunarak
direk olarak gelir elde edecek. Onun için son
derece tam teşekküllü bir yer olacak bu projeden dolayı Çukurova kalkınma Ajansına teşekkür ederim. Burada hanım arkadaşların hepsi
bir marifet sahibi oluyor Allah'ın güzel bir sözü
vardır marifetli olana iltifat ediyor. Biz de onlara iltifat edeceğiz. Önce kocaları iltifat edecek
sonra biz iltifat edeceğiz merak etmeyin alkışlarız biz onları. Demek istediğim o ki, bugün öyle
bir yerin temelini atıyoruz. İnşallah seçimden
önce de bitireceğiz” diye konuştu.
Başkan Öztürk, “Bu ülkede devrim yapan
Rahmetli Turgut Özal diye biri vardı. Ben onun
10 sene asistanlığı ve çıraklığını yaptım. Onun
yanında öğrendiğimi de bende burada memleketimde uyguluyorum ve uygulamaya devam
edeceğim” dedi.
Yapılan hizmetlerin üç ödülle takdir edildiğine de vurgu yapan Başkan Öztürk,
“Biz muhalif olmamıza rağmen.
Demek ki bir yerlerde de adalet var
onun da iftar ettim Kozan olarak,
Sizde iftihar edin. Bu sene 60 Belediye Başkanı içerisinde 3 tane ödülü birden alan sizin Kozan Belediye
Başkanınız. Bu benim değil ekibin
hüneridir. Allah hepinizden razı
olsun çalıştığınız ürettiniz. Bizde
bu işin genel koordinatörlüğü yaptık orada da aynısını söyledim. 900
belediye içerisinden 60 belediyeye
ödül verildi” diye konuştu.

Başkan Öztürk, “Beypazarı'nda özelliği nedir
biliyor musunuz hep eskiye sahip çıkmışlar Konakları evden geçirmişler. Beypazarı Ankara'ya
90 kilometre uzaklıkta şimdi Millet İttifakı’nda
aday olan Mansur Yavaş diye bir arkadaşımız
orada bir kaç devir Belediye Başkanlığı yapıyor.
Memleket içinde ne gerekiyorsa yapıyor. Şehir
nüfusu 30 bin civarında, fakat yıllık geliri ne
biliyor musunuz 30 milyon dolar gelirleri var
sırf turizmden. Kozan neden bu işe talip olmasın Neden eskimize sahip çıkmayalım. Şunu
unutmayın Eskisi olmayanın yenisi olmaz bu
tarihi konaklarımıza sahip çıkacağız bu konuda
Çukurova Kalkınma Ajansı olsun kaymakamlığımız olsun valiliğimiz olsun bizde de gayret
olunca hepsi sahip çıkıyor. Ardı ardına ödülleri
de alıyoruz” diye konuştu.
Başkan Öztürk, “Şimdi daha önce doğalgazı
nasıl getireceğiz dedik, doğalgazın altyapısı bitiyor. Üç senede tamamlanacak birinci etabının
altyapısı bitti. Yakında bazı bölgelere verecekler. Çünkü Kozan medeniyeti hak ediyor. 5000
yıllık tarihi olan bir memlekette yaşıyoruz sizin
gibi pırıl pırıl insanlar her şeyi hak ediyor. Yıllardır yanı başımızda olan Kadirli’de doğalgaz
olup bizde niye yok. Biz analıktanmıyız bizim
de olacak.” Dedi.
Kozan’da yapılan yağmur suyu drenaj hattı
çalışmalarıyla bir devrim gerçekleştirdiklerini
de kaydeden Başkan Öztürk, “Emekçi arkadaşlarımızla Kozan’ı nakış nakış işledik ve Allah’ın
izniyle bundan sonrada kaldığımız yerden nakış
nakış işlemeye de devam edeceğiz. Kozan her
şeye layık. Daha bunlar ilk etaplar, halk diliyle
bundan sonra daha çok bombalar patlayacak.
Yapacağım çok işler var. Katılan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun
Biz de kalın bizimle beraber olun” diye konuştu
Çalışmayı yapan yüklenici firma sahibi Özden Acar projenin Mart ayı içerisinde tamamlanacağını söyledi. Temel atma töreni Kuran
tilaveti, kurban kesilmesi ile ilçe protokolü tarafında butona basılarak temel atma töreni gerçekleşti.
Törene, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam,
Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Eroğlu,
İlçe Emniyet Müdürü Mehmet İyim, İYİ Parti
ilçe Başkanı Veysel Sırkıntı, CHP İlçe Başkanı
Bünyamin Sedefoğlu, Kozan OSB Müdürü Fatih Aydın, daire müdürleri, İl Genel ve Belediye
Meclis Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili
Osman Bayer, Çukurova Kalkınma Ajansı izleme Uzmanları Levent Selekoğlu ve Kıvılcım
Kozan, STK Başkanları Muhtarların katılımıyla
temel atma töreni gerçekleşti.
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Meğer bazı AKP'li kardeşlerimiz reislerine kıl ipiyle bağlıymış!

Demokrat Parti’ye kadar… Hani reisiniz böyle
emretti neden onu dinlemiyorsunuz? Eski Türk
filmlerindeki gibi “Demek hep yalandı sevdamız
ha!”
Ne numaralar çekmişsiniz millete be! En küçük
çıkarlarınız ve koltuklarınız uğruna ne hallere
düşüyorsunuz. Çok da komik oluyorsunuz.
Kimi yüreklileriniz açıktan kimi korkaklarınız
da ne olur ne olmaz misali gizli gizli. Net olun.
Cesur olun! Olduğunuz gibi görünün!

Hepsinin ağzından “bu dava!
Bu inanç! Reisimiz ne derse o
olur! Reisimize öyle bağlıyız ki
hiç bir güç partimize oy vermeyi engelleyemez!
Yaşasın Cumhur İttifakı!” Nidaları hiç düşmüyordu. Hatta uğruna canlarını feda edeceklerini
bile söyleyenler vardı.
Takke düştü kel göründü! Kimileri için bu
sözler meğer hep palavra, hep yalan, hep göstermelikmiş!

Gövdeniz bir yerde. Kafanız bir yerde ha! Benim
için hava hoş! Anlıyorum esir değiliz genel merkezin emirlerine diyorsunuz da kardeşim sizlerin
payı çok büyük bu antidemokratik yapılaşmada.
Kendinizi bir kenara atıverip kurtulamazsınız.
Sorarlar size, bu zaman kadar onca uyduruk,
gaz alıcı TEMAYÜLLER yapılırken, yukarıdan
her şey belirlenirken, halka sorulmazken, bizler
demokrasiye inanın, parti içi demokrasi herkese lazım derken nerelerdeydiniz? Hoşunuza gitmeyenleri hedef görüyor, saldırıyor, keskin AKP
diliyle partizanlık yapıp olmadık sığ cümlelerle
militanlık yapıyordunuz. Sağa sola laf ve çamur
atıyordunuz. Ne kadar idealist ve bağlılık maskeleri takmışsınız öyle! Bak büyük konuşmayın.
Çelişkinizi görün. Ona buna ahkâm kesmeyin.

Kendileri veya ekipleri aday edilmeyince nasıl da
hain dedikleri yerlere gizli açık doluşuveriyorlar!
Nasıl da sağda sol da parti arıyorlar. Dün hain
dedikleri en uç noktalarda gördükleri küfrettikleri partilerle kimlerin nasıl iletişim kurmaya AKP’lilerin samimiyet testinde olduklarını göçalıştıklarını ve haber gönderdiklerini bilmiyor rüyoruz. Hoş sonuçta millet ne isterse o olur. Biz
yaşanan manzarayı kompozisyonu sadece resmuyuz biz? Ohooo! CHP İYİ Parti ittifakından
mediyoruz. Ders alınması için.
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Koca Kurt Başkan Mehmet Şahbazoğlu güven tazeledi
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

kongremize katılan, oy veren vermeyen tüm delegelerimize
çok teşekkür ederim. Çiftçilerimiz zaman zaman sıkıntı yaşıyor ama bizler de bu sıkıntıların giderilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Onların girdileri çok. Örneğin gübre, mazot ve
ilaçlar gibi kalemlerin giderleri çok yüksek” dedi.

Kozan Ziraat Odası Başkanlığını uzun yılladır yürüten
Koca Kurt Mehmet Şahbazoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.
Ziraat Odası’nın olağan kongresi geçtiğimiz Cumartesi günü
Özden Kültür Merkezi’nde yapıldı. 103 delegesi bulunan odanın seçimlerinde Mehmet Şahbazoğlu ve Ejder Gençer’in listeleri yarıştı.
Kongre, divan başkanlığının seçimiyle başladı. Divan Başkanlığı’na Saimbeyli Ziraat Odası Başkanı Davut Damar seçildi. Gündem maddelerinin oylamasının ardından seçime geçildi. Seçime 103 delegenin 100’ü katıldı.
Kozan Ziraat Odası Mevcut Başkan Mehmet Şahbazoğlu 72
oy alırken, Ejder Gencer 25 oy aldı. 3 oy ise geçersiz sayıldı.
Yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Şahbazoğlu’nun yeni
yönetimi şu isimlerden oluştu: Salim Açıkgöz, Mehmet Kurt,
Aşkın Sönmez, Cafer Yıldız, Ümit Özdemir, Ferhan Sayıca, Cumali Arslan, Mustafa Karaoğlu, Mikdat Akçalı, Emrah
Dağlıoğlu, Halil Yılmaz, Erdoğan Özkan, Ümit Ağca, Murat
Arslan, Gökhan Bozdoğan, Celal Tanrıverdi, Ömer Aba, Sinan
Arslan, Mehmet Fatih Görüş ve Mustafa Yavuz.
Kozan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahbazoğlu “Olağan
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Kozan Ziraat Odası Başkanı Şahbazoğlu’ndan kutlama mesajı
Kozan Ziraat Odası seçimlerini kazanan mevcut Başkan Mehmet
Şahbazoğlu teşekkür mesajı yayımladı. Şahbazoğlu mesajında
“Kozan Ziraat Odası Olağan Genel Kurulumuza katılarak
bizlerden desteklerini esirgemeyen Saimbeyli Ziraat Odası
Başkanı Sayın Davut Damar’a, Kozan Terziler Odası Başkanı
Sayın Yakup Cihanker’e, Kozan Ziraat Odası Başkan Adayı Sayın
Ejder Gencer’e, mahalle muhtarlarımıza ve değerli
delegelerimize, ismini sayamadığımız tüm davetlilerimize, ilçe
seçim kurulu görevlilerine ve emniyet mensuplarımıza
çok teşekkür ederim “ dedi.
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Kılıçdaroğlu: Zeydan Başkan binalar değil halk için meydanlar yaptı...

KILIÇDAROĞLU’NDAN KARALAR’A ÖVGÜ
Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına konuk olan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Seyhan Belediye
Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı sosyal belediyecilik konusunda örnek göstererek övgüyle bahsetti.

Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın Çalar Saat programına
konuk olan Kılıçdaroğlu gündemdeki sorulara yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, ilçe belediye başkanlarının büyükşehire aday
gösterilmesinin iyi bir model olduğunu belirtti. Bu model için
Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar’ın başta geldiğini kaydeden
Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
“Zeydan Başkan Seyhan’ın ufkunu geliştirdi. Meydanlar
yaptı binalar değil. Bu meydanları halk için yaptı. O meydanların kenarındaki dükkanlar kimlere ait, tabi ki de vatandaşa.
O meydanlar hem halk hem de kent için. CHP belediyeleri bu
örnekle yoluna devam edecek.”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında partisinin Adana
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Sayhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yaptığı hizmetleri örnek gösterdi.

KARALAR “24 SAAT HALKIN HİZMETİNDE OLACAĞIZ”
sahip içerisinde 2 fuaye, 2 konferans
salonu, çok amaçlı salon, yemekhane,
toplantı salonu, kitap satış mağazaları, çocuk oyun alanı, birisi açık olmak
üzere 12 ofis, müdür odası ve dinlenme salonu bulunan kamulaştırmayla
15 milyon liraya mal olacak Hanedan
Kültür Evi’nin temel atma töreninde konuşan Başkan Zeydan Karalar, bu proje
ile derneklerin kiradan kurtulacağını
söyledi.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN ÖNCÜSÜYÜZ
Seyhan Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilecek Hanedan Kültür Merkezi’nin temeli,
törenle atıldı.Seyhan Belediye Başkanı ve CHP
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Zeydan Karalar, “Adanalı olmaktan iftihar ediyorsak, Adana’dan da iftihar edeceğiz. Bunun
için gece gündüz demeden 24 saat çalışacağız”
dedi.Toplam bin 556 metrakare inşaat alanine

Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde
Seyhan’ı dönüştürmeye değiştirmeye başladıklarını, Hanedan Kültür Evi ile bölgeninde
değişimine başlandığını kaydeden Başkan
Karalar, sosyal belediyecilikte öncü belediye
olduklarını ifade etti. Göreve geldikleri günden bu yana hep halkın yanında olduklarını ve
halk için karar verdiklerini vurgulayan Başkan

Zeydan Karalar, “Sosyal belediyecilikte örnek
gösteriliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na oturduğumuzda orasıda örnek gösterilecek. Bizler Adanalı olmaktan iftihar ediyorsak,
Adana’yı da iftihar edecek seviyeye taşımalıyız.
Gece gündüz demeden hiç durmadan sizlere
24 saat hizmet edeceğiz” dedi.
Siyasetin temiz ve ilkeli yapılması gerektiğini
de savunan Başkan Zeydan Karalar, göreves
geldikleri günden bugüne kimseyi incitmediklerini ifade etti. 10 yıl Adana Büyükşehir
Belediyesi’ni yöneteceğini de söyleyen Başkan
Karalar, “Adana bizimle hizmete doyacak” diye
konuştu.
Tören’de Tolga Sağ konseri ve konuşmaların
ardından Hanedan Kültür Evi’nin temeli hep
birlikte atıldı. Başkan Zeydan Karalar, halkın
coşkulu sevgi gösterilerine “Bu yola sizinle
çıktık, sizinle kazanacağız. Biz kazandığımızda
Adana kazanacak” dedi.
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Akif Kemal Akay “Adana’yı eski günlerine döndereceğiz”
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

yekûn Adana’ya sahip çıkması lazım. Laik olması
gereken yerlere gelmemiz lazım.

Akif Kemal Akay kimdir?

1950 Adana doğumlu olan Akif Kemal Akay,
500 yılı aşkın Adana’da yaşadığı bilinen bir ailenin mensubuyu. Akif Kemal Akay, kimya yüksek
mühendisi ve biyokimya uzmanı. 1968’de 18 yaşındayken CHP’ye üye oldu. SODEP Adana kurucusu. CHP ve SHP yöneticilikleri, il başkanlığı,
Atatürkçü Düşünce Derneği Adana İl Başkanlığı
ve Genel Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Akif Kemal Akay CHP 25. Dönem milletvekili
adayı oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi’nden 2015 Haziran genel
seçimlerinde Adana Milletvekili Aday Adayı olan
Kimya Yüksek Mühendisi ve Biyokimya Uzmanı
Akif Kemal Akay, CHP’den Seyhan Belediye Başkan Adayı oldu. Akay, nezaketli kişiliği, projeleri,
bilgi ve donanımıyla kendiden söz ettirmişti.
Adana’nın en büyük ilçelerinden Seyhan’a Belediye Başkan adayı olan Akay “Zor bir görev. Adana
yıllardır devlet tarafından ihmal edilmiş bir yer.
Elbette arkadaşlarımız bundan önce bir çaba içerisinde oldular ama bu Adana’nın geriye gitmesini
engelleyemedi. Bu bir parti meselesi değil. Adana
meselesi. Umarım Adana’yı hep birlikte yeniden
eski gümlere, o özlenen günlerine döndürmeye
çalışacağız. Başaracağımıza inanıyoruz. Adana potansiyeli olan bir yer. Artık özlem duymayacağımız
bir Adana olacak. Zeydan Karalar sonuç olarak
çok güzel ve başarılı hizmetlere imza attı. Bunların
devam etmesi lazım. Zeydan Bey’le çok güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum.Mesele bir belediye başkanı olma meselesi değil. Adanalıların top-
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NİHAT ATLI’DAN BÜYÜK İDDİA “KAZIM ÖZGAN’IN MASRAFLARININ
%70’İ KOZAN BELEDİYESİ’NCE KARŞILANIYOR”

Ak Parti Kozan ilçe yönetimi, MHP Kozan İlçe Başkanlığı’na iadeyi ziyarette bulundu. MHP Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı “Kazım Özgan’ın seçim finansörü Musa Öztürk’tür. Masrafların % 70-80’i
Kozan Belediyesi’nden karşılanıyor. İspat da ederim”
iddiasında bulundu.
“Türkiye Başkanlık sistemine geçmelidir” diyen Atlı
“31 Mart’ta zaferle ayrıldığımızda hemen akabinde vekil seçimine gideceğiz. Bu çok uzun sürmeyecek” diyerek erken genel seçim olacağının sinyali verdi.
MHP Kozan İlçe Başkanı Ali Tetik nezaket ziyaretinde bulunan AK Parti yönetimine teşekkür etti.
Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili “İttifakın adayları olan Adana Büyükşehir Belediyesi’nde

Hüseyin Sözlü’yü, Kozan’da ise Nihat Atlı’yı
destekleyeceğiz. Bu ittifak Pazar’a kadar değil,
mezara kadardır. Hem birlikte programlar yapacağız hem de ayrı ayrı çalışmalar yapıp Nihat
Atlı’ya oy isteyeceğiz” dedi.
MHP Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat
Atlı “Kazım Özgan’ın seçim finansörü Musa
Öztürk’tür. Masrafların % 70’i Kozan Belediyesi’nden karşılanıyor. İspat da ederim. Son bir
hafta kala anket yapacaklar. Anket sonucunda
hangisi güçlü ise o ona yatacak. Kozan Belediyesi’nde 4 tane belediye başkan yardımcısı
kadrosu var. İki MHP’den, iki Ak Parti’den olacak. Müdürlükleri ise eşit şekilde paylaşacağız.
Bankamatikçileri bitireceğim. Bana aracılarla
haber gönderiyorlar. Ben belediyeyi kazandığımda belediyeye gelmesinler.
Türkiye’nin mutlaka başkanlık sistemine geçmesi
lazım. 31 Mart’ta zaferle ayrıldığımızda hemen akabinde vekil seçimine gideceğiz. Bu çok uzun sürmeyecek. Buna Türkiye mecbur. Başkanlık sisteminde 2
parti kalacak. İYİ Parti ve HDP meclisten gidecek. Ak
Parti ve MHP’yi tek parti kabul edeceğiz. Biz tek partiyiz artık. Amblemler ayrı olabilir. Karşımızda da CHP
olacak. İstediğimiz sayıyı bulduğumuzda başkanlık
sistemine geçeceğiz” dedi.
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NİHAT ATLI LİSELİ GENÇLER İLE BULUŞTU
Belediye Başkanlığım süresince de sizlerle düzenli
olarak bir araya geleceğim. Ayrıca sizler için bir vakıf
kuracak ve size bu vakıf sayesinde eğitim bursu vereceğiz” şeklinde konuştu. Etkinlik Nihat Atlı ve çalışma ekibinin liseli gençler ile hatıra fotoğrafı çekilmesi
ile son buldu. Gençler “ Nihat Atlı’ya böyle güzel bir
etkinlikte bizi bir araya getirdiği için çok teşekkür
ederiz” dedi

Cumhur İttifakı Adayı Nihat Atlı çalışma ekibi; Doç.
Dr. Alper Kaplan, Yrd. Doç. Dr. Fatih Çağatay Baz,
Öğr. Gör. Mustafa Kara, Öğr. Gör. Emre Yıldırım ve
Adana Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü
Mehmet Sağlam ile liseli gençlerle öğle yemeğinde
Coşkun Cafe’de buluştu. Çok sıcak bir ortamda geçen yemekte Nihat Atlı esprileri ile gençleri epeyce
güldürdü. Yemekte ilk olarak Nihat Atlı’nın yakın
çalışma arkadaşı Yrd. Doç. Dr. Fatih Çağatay Baz söz
olarak “ Bizim belediyecilik anlayışımızın temelini siz
gençler oluşturuyorsunuz. Allah nasip ederse Kozan’ı
sizlerle yöneteceğiz. Sizlere rehber olacak ve burs,
staj sorunlarınızı halledeceğiz. Kozan’ a çok amaçlı
gençlik merkezi başta olmak üzere kapalı yüzme havuzları ve dev spor tesislerini hizmetinize sunacağız.
Yapacağımız projelerde tamamıyla AB destekli ve
Çukurova Kalkınma Ajansı destekli olacak. Böylece
belediye bütçesini kullanmamış olacağız.” Şeklinde
konuştu. Ardından söz alan Nihat Atlı “ Ben gençlerimizi çok seviyorum. Sizleri çok önemsiyorum. Sizler
bizim aydınlık yarınlarımızsınız. Kozan’da maalesef
gençlerimizin durumu pek iç açıcı değil. Geçlerimizin çoğu uyuşturucu, alkol ve madde bağımlılığında
kimisi aşırı dozda uyuşturucu kullanarak intihar etti
kimisi derehabilitasyon merkezlerinde tedavi görüyor.
Aman rica ediyorum. Çok dikkat edin. Ben sizleri en
güzel üniversitelerde ve en güzel mesleklerde görmek
istiyorum. Sizlerle bir araya gelmekten büyük keyif
alıyorum. Çünkü sizlerden çok güzel fikirler çıkıyor.
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Başkan Öztürk’ten Binboğa Bal’a Ziyaret

diledi.
Başkan Öztürk, “Ülkemizin bal ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Binboğa Bal Kooperatifi Başkanı Emrah kardeşimi ve ekibini,
onunla beraber hareket eden herkesi tebrik ediyorum. İnşallah bu markamız Türkiye’nin bir numaralı bal üreticisi konumunda. Binboğa Bal
bizim balımızdır ve markamızdır. Hangi ortamda olursa olsun onun
daha da güçlenmesi ve desteklenmesi için mücadele göstereceğiz.” Diye
konuştu.
Binboğa Bal Kooperatifi Başkanı Emrah Zararsız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Başkan Öztürk’e ve ekibine teşekkür etti.

Kozan Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Kozan Belediye Başkan Adayı
Musa Öztürk, yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesi vatandaş ziyaretlerinin
yanı sıra esnaf gezilerini sürdürüyor.
Başkan Öztürk, Kozan’da 1973 yılında kurulan, 1400 üyesi ve 23 çalışanı
ile hizmet veren, Türkiye’nin bal ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Binboğa Bal Kooperatif ’i Başkanı Emrah Zararsız’ı ziyaret ederek
bölgedeki arıcılık çalışmaları hakkında bilgi alıp çalışanlara kolaylıklar

VEKİL DAĞLI “AK PARTİ’DEN AYRILIP BAŞKA PARTİLERDEN ADAY
OLANLARIN AK PARTİ’YE DÖNECEĞİM SÖZLERİNE İNANMAYIN
Adana Milletvekili Tamer Dağlı Ticaret Odası’nın

düzenlediği birlik beraberlik kahvaltısında net mesaj verdi: Tamer Dağlı; “Bizim partimizde 10 yıl
belediye başkanlığı yaptıktan sonra, Cumhur İttifakı’na, AK Parti'ye yanlış yaparak başka partiye gidip
aday olan kişi bir daha bizim trenimize binemez.
Sokakta konuşuyormuş. “Seçimleri kazandıktan
sonra AK Parti'ye geri geçerim” diye. Böyle bir şey
olursa her zaman karşısında ben olacağım. Olur ya
bir güç bulur da AK Parti'ye geçerse, ben siyaseti
bırakırım” dedi.
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Cumhur İttifakı Adayı Nihat Atlı “Büyükşehir
yasasından asla yakınmayacağım”

Cumhur İttifakı’nın Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı, ilk açıklanan
aday olması nedeniyle ve gösterdiği yüksek performans, enerji ve çabasıyla
mesafe kat etti. Nihat Atlı’nın son derece renkli, üretken ve toplumda karşılığı
bulunan ekipleri toplaması bekleniyor. Atlı, halktan kopmuyor; gece gündüz
merkez mahalle ve ev toplantılarına devam ediyor.
MHP Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı “Seçilirsem asla ve asla Büyükşehir yasasından bahsetmeyeceğim. Sabah 8’de işimin başında olacağım.
Hazırladığımız projelerle Kozan’ın gelecek 50 yılını garanti altına alacağız Allah’ın izniyle. Elim kırılaydı da buna oy vermeyeydim dedirtmeyeceğim” dedi.
Nihat Atlı’nın enerjisi zirvede
İşadamı Ahmet Eren ve Kozan Ticaret Odası tarafından Anka Müzikhol’de
birliktelik kahvaltısı düzenlendi.
AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün katılımı ile gerçekleşen kahvaltıya işadamları, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar.
Açılış konuşmasını yapan Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir “
Kozan’da ticareti nasıl geliştiririz diye işadamlarımızla sık sık toplantı yapıyoruz. Hedefimiz mutlu üye güçlü Kozan. Resmi olarak Kozan’da 400 bin ton
narenciye üretimimiz var. Biz bunları pazarlayamıyoruz. Organize sanayi
bölgesine yatırımcı gelmiyor” dedi.
Cumhur İttifakı Adayı Nihat Atlı “ İlçe başkanlığım süresince hiçbir arkadaşıma hiçbir muhtarıma ya siz hangi partilisiniz, bizim partimize oy verdiniz
mi? Sizin taleplerinizi yerine getirirsek bize oy verir misiniz? Veyahut da
bizim partimize kayıt yaptırır mısınız? Gibi bir tenkidim, bir talebim olmadı.
Hizmet noktasında kimseyi ırkıyla, diniyle, rengiyle, mezhebiyle, meşrebiyle,
siyasi görüşüyle asla yargılamayız sorgulamayız. Bizim işimiz hizmet. Hizmet
noktasında da sınırlarımız içerisinde herkese hizmet etmek asli görevimizdir. Allah nasip ederse sizler için çok hayırlı, çok başarılı bir belediye başkanı
olacağım. Biz cumhur ittifakının ve iktidarın belediye başkanı olacağız. Tamer
Dağlı gibi güçlü, kudretli bir Kozan’ımızın milletvekili var. Projelerimiz ve
hizmet noktasında Sayın vekilimizin bize hiçbir imkânını esirgemeyeceğini,
tamamen bizim yanımızda olacağını ve bütün gücünü de Kozan için kullanacağını çok iyi biliyor ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Yine çok şanslıyım
ki çok deneyimli, başarılı bir Büyükşehir belediye başkanımız var. Tıkandığımız yerde aklına müracaat edeceğimiz, Büyükşehir’in hiçbir imkânını bizden
esirgemeyecek çok değerli bir belediye başkanımız var. İttifakın belediye
başkanı olacağım. Benim teşkilatım neyse Ak Parti’nin teşkilatı da benim yanımda odur. Ortak hareket edeceğiz. Ak Parti’yle birlikte ortak belediyeciliği

yürüteceğiz. Asla ve asla Büyükşehir yasasından bahsetmeyeceğim. Sabah 8’de
işimin başında olacağım. Biz bu projelerle Kozan’ın gelecek 50 yılını garanti
altına alacağız Allah’ın izniyle. Elim kırılaydı da buna oy vermeyeydim dedirtmeyeceğim” dedi.
Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü “
Bu seçim zor bir seçim. Bu seçim özellikle Türkiye’nin son yaşamış olduğu
problemlerin üst üste bindiği dönem. Karşımızda şer ittifakı var. Kozan kirli
ittifaklara sırtını döner. Kozan namertliğe fırsat vermez. Kozan gizli ittifakları
görür.
Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı “Bizim partimizde 10 yıl belediye
başkanlığı yaptıktan sonra, Cumhur İttifakı’na, AK Parti'ye yanlış yaparak
başka partiye gidip aday olan kişi bir daha bizim trenimize binemez. Sokakta konuşuyormuş. “Seçimleri kazandıktan sonra AK Parti'ye geri geçerim”
diye. Böyle bir şey olursa her zaman karşısında ben olacağım. Olur ya bir güç
bulur da AK Parti'ye geçerse, ben siyaseti bırakırım. Doğalgaz hükümetin
işidir. Belediyenin işi değildir. Ancak, gelinen noktada bilbortlarda doğalgazın
Kozan Belediyesi tarafından getirildiğini görüyorum. Bu gerçekten çok üzücü
bir durum. Öte yandan kendi öz kaynakları ile yaptırdıklarını söyledikleri
asfalt plenti ile ilgili olarak da benim ve Organize Sanayi Bölgesi müdürünün
çok büyük katkısı var. Asfalt plenti Karayolları tarafından hurdaya ayrılacaktı.
Fatih Aydın kardeşim beni aradı. Asfalt plenti ile ilgili Kozan Belediyesi'ne
hibe yapalım. Gerekli Bürokratik işlemler aşıldıktan sonra, asfalt plenti Kozan
Belediyesi’ne hibe edildi. Şimdi çıkıyorlar ve konuşuyorlar. “Kendi öz kaynaklarımızla bu şantiyeyi kurduk” diyorlar. Allah aşkına insanlara yalan söylemeyin” dedi.
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Manav Ali PAŞA

TLF:0536 676 42 77

Kozanlının ve

Ailenizin manavı

ANDIL’IN GÜNLÜK TAZE MEYVELERİ-SEBZELERİ BULUNUR

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
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Sarıçam'dan Sözlü'ye tam destek
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"SARIÇAM DERESİNİN ETRAFI
ÖZAL
BULVARI GİBİ OLACAK"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Adayı Hüseyin Sözlü, mesai
mefhumu gözetmeksizin hemşerileriyle kucaklaşmaya, gönülleri birleştirmeye devam ediyor.

KAHVALTIDA PARTİLİLERİYLE BULUŞTU

Her gün farklı mahallelere giderek kentin bir
ucundan diğer ucuna ulaşan, hemşerilerinin
gönüllerini ‘Adana’ ortak paydasında buluşturan, göreve geldiği günden itibaren kaosu ve
kavgayı bitirerek Adana’yı refah toplumunun
bir parçası haline getiren Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Milliyetçi Hareket Partisi Sarıçam İlçe Başkanlığının düzenlediği kahvaltı programına Sarıçam İlçe Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile birlikte katıldı.

Kahvaltı programının açılış konuşmasını yapan MHP Sarıçam
İlçe Başkanı Mustafa Kızılelma,
Adana’nın HDP ile yapılan gizli
ittifaklara bırakılmayacağını ifade
ederek Sarıçam’da Bilal Uludağ’a
Büyükşehir’de Hüseyin Sözlü’ye milli
beka için destek istedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin
Sözlü ise konuşmasında Sarıçam
İlçe Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile kollektif
bir ruhla çalışmaya devam edeceklerini, yeni
bulvarlarla Adana’nın kör noktalarının sonsuz
hale geleceğini ifade ederken “Devlet Bahçeli
Köprüsü, İlim Yolu Bulvarı gibi dev yatırımlarla Sarıçam'ı kıymetlendiriyoruz. Sarıçam
deresinin etrafı bizim dönemimizde önümüzdeki elli yılda Turgut Özal bulvarı gibi olacak"
diyerek Sarıçamlılara ilçenin önümüzdeki beş
yıllık hizmet sürecinde uygulanacak projelerle
kıymetleneceğinin müjdesini verdi.

"ESNAFA RAĞMEN DEĞİL ESNAFLA BİRLİKTE"

Başkan Sözlü, daha sonra Sarıçam'daki esnaflarla bir araya gelerek onların sorun, talep ve

AÇICI LASTİK
Ercan AÇICI

EN GELIŞMIŞ CIHAZLARLA KUSURSUZ ÖN DÜZEN AYARI

BÖLGE BAYII

Lastik alanlara lastik değişimi ve balans ayarı

ÜCRETSIZ
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takdirlerini dinledi. Adana'da üretimi ibadet sayan bir belediye başkanı olarak esnafa
rağmen değil esnafla birlikte hareket ettiğini
aktaran Başkan Sözlü, kentte huzur iklimini
oluşturmak adına kollektif ruhun hakim olmaya devam edeceğini söyledi.

"İÇİNİZDEN BİRİ OLAN SÖZLÜ MÜ YOKSA
BAŞKALARININ ADAYI MI"

Başkan Sözlü'nün Sarıçam'daki son durağı
ise Remzi Oğuz Arık Mahallesi oldu. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Sözlü,
Cumhur İttifakı'nın Türk Milleti'nin bekası
için büyük bir önem arz ettiğini ve bu ittifakın
her aşamasının MHP Lideri Devlet Bahçeli ve
Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında şeffaf bir şekilde
yürütüldüğünü, yaklaşan yerel seçimlerin bir
yerel seçim olmaktan öte üzerinde yaşadığımız
coğrafyadaki varlığımızın devamı için önemli
olduğunu aktardı. Sarıçam Meclis Üyesi ve
Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ramazan Akyürek de konuşmasında "İçinizden,
sizden biri olan Hüseyin Sözlü'yü mü yoksa
gizli ittifaklar ve pazarlıklar yürüten,başkalarının adayını mı tercih edeceksiniz? Karar
Atatürk'e kurtuluş ilhamı veren Adanalılarındır" dedi.
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