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‘‘Size miras olarak meşruiyeti
    ve ondan doğan mutluluğu

bırakıyorum’’
İbrahim KARAOĞLU 26 Mart  2019 Salı
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BBP Kozan Belediye Başkan Adayı Gürdal Topal “Kozan değişim istiyor”

Büyük Birlik Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Makine Mühendisi Gürdal 
Topal, yıpranmamış tek aday ve genç olmasının avantajıyla inanmış idealist bir 
tabanla her kesimden oy alacağım mesajını veriyor. Seviliyor. Heyecanlı ve çok 
çalışıyor. Başta Bekir Ayhan, Muhittin Yastı olmak üzere ekipleri güçlü. Gürdal 
Topal, seçimin büyük sürprizidir.                                                              Sayfa: 3’de

Hacımirzalı’lardan Özgan’a Yoğun İlgi

Cumhur  İttifakı  Kozan  Belediye  Başkan  Adayı  Nihat Atlı  coşkulu  kalabalıklara  hitap ediyor 
Cumhur İttifakı Adayı Nihat Atlı uzun zamandır 
gösterdiği yüksek performansıyla, toplumun renkli 
kesimleriyle kurduğu sıcak iletişimle, akrabalık 
uzantılarıyla geniş ailesinden ve iktidardan aldı-
ğı güç ve destekle FAVORİ olarak seçime giriyor. 
Nihat Atlı’nın yüzü seçim boyunca güldü. Halkla 
ilişkileri iyi kurdu.                                           Sayfa: 6’da

Ak Parti Kozan İlçe Başkanı 
Av. Yusuf Bilgili ve teşkilat 
üyeleri aralıksız etkili çalış-
malarına devam ediyorlar.

Kozan İttifakı’nı kurduklarını söyleyen Saadet Partisi Adayı Kazım 
Özgan, AKP tabanına göz koydu. İktidar baskısına rağmen kırsal 
yörelerden, kenar mahallerden ve merkezden desteğini alıyor. Alkış 
topluyor, küskünlerle tek tek buluşuyor. Başa oynayanlardan..
 Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Mimar Kazım Özgan 
seçim çalışmaları kapsamında Hacımirzalı Mahallesi’nde açık 
hava toplantısında vatandaşlara hitap etti.           Sayfa: 11’de

Efendiler Çiftçilerimizin sesini duyun!
“Kayyum’dan Çiftçiye darbe”

Sulama fiyatları 2 katına 
çıktığı gibi,  çiftçilerin 
devletten aldıkları güb-
re ve mazot desteğine de 
Kayyum tarafından haciz 
konulmuş… Sayfa: 5’de

Musa Öztürk, Zeydan Karalar'ın büyükşehir rüzgarını aldı, yüksek 
özgüveni, geçmiş hizmeti, partizanlık yapmayan baskısız ve demok-
ratik tutumuyla yeniden kitlelerden destek almayı başardı.  

Sayfa: 9’da

Başkan Karalar “Kozan'a Musa Öztürk'le birlikte 
hizmet yağdıracağız”
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Eğitimci-Araştırmacı-Yazar Leyla Rahşan 
Karavelioğlu 3. Kitabını çıkardı

Eğitimci-Araştırmacı-Yazar 
Leyla Rahşan Karaveli-
oğlu, daha önce çıkardığı 
“Çocuğumla Farkettim”, 
“Çocuğumla Büyüdüm” 
kitaplarının ardından “Özel 
Çocuklarla Özel Drama 
“adlı 3.kitabını çıkardı. Leyla 
Rahşan Karavelioğlu, Özden 
Kültür Merkezi’nde 21 Mart 
Down Farkındalık günün-
de düzenlediği kitabının 
imza ve tanıtım gününe ile 
yoğundu. Program rehabili-
tasyon merkezlerinde eğitim 
gören çocukların dans gös-
terileriyle başladı. 
Daha sonra kitabının ta-
nıtım toplantısında konu-
şan Karavelioğlu “Ben ilk 
yazarlık dönemim hamilelik 
sürecinde başladım. Hamile 

olduğumu öğrendiğim an hemen kaygılarım başladı. Hamlelik dö-
nemimde çocuğumu kaybetme riskiyle karşı karşıyaydım. Dedim 
ki benim bu kaygılarımızı yaşayan bir sürü insan var. Onları biraz 
daha bilinçlendirmek anlamında “Çocuğumla Farkettim” isimli 
kitabımı çıkardım. Daha sonra “Çocuğumla Büyüdüm” isimli kita-
bımı çıkardım” dedi. 
Konuşmaların ardından Eğitimci-Araştırmacı-Yazar Leyla Rahşan 
Karavelioğlu kitaplarını imzaladı. 

Dede Mehmet Akçalı İlkokul ve Ortaokulu ile Karacaoğlan 
Kız Meslek Lisesi arasında kardeş okul protokolü imzalandı

Dede Mehmet Akçalı İlkokul ve 
Ortaokulu ile Karacaoğlan Kız 
Meslek Lisesi arasında kardeş okul 
protokolü imzalandı. Dede Meh-
met Akçalı İlkokul ve Ortaokul 
Müdürü Mehmet Nezih Karave-
lioğlu ile Karacaoğlan Mesleki ve 
Teknik Lisesi Müdür Yardımcısı 
Leyla Rahşan Karavelioğlu arasın-
da imzalanan olarak Kardeş okul 
protokolünün ardından öğrenci-
lere kardeş okul olmanın önemi 
anlatıldı. Protokol kapsamında 
Karacaoğlan Kız Meslek Lisesi 
11/E sınıfı öğrencileri ve koordi-
natör öğretmenleri Öğretmen Se-
her Bozkurt’tun hazırladığı çiftlik 
oyununu öğrenciler sergilediler. 

Kadir Demir İYİ Parti’den istifa etti
İYİ Parti Üyesi ve belediye meclis yedek 
üyesi İş Adamı Kadir Demir yaptığı yazılı 
açıklamayla İYİ Parti’den istifa ettiğini 
belirtti.
Demir gönderdiği açıklamada” 31 Mart 
yerel seçimlerinde üyesi ve belediye 
meclis yedek üyesi olduğum İYİ Partiden 

19.03.2019 itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım.  Belki siyaseten 
olmasa da biz ne düşüncemizden nede doğrularımızdan taviz 
vermeyerek Kozan’ımıza hizmet edenlerin ve etmek için müca-
dele verenlerin hep destekçisi olacağız, umudumuz siyasi çizgisi 
ne olursa olsun bu tarz kişilerin bulunduğu makamlardan sıfat 
ve karakter kazanmaya değil sıfatı ve karakteri olanların maka-
ma değer katması olacaktır. 
Seçim sonuçlarının Kozan’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını 
diler, ülkeme, şehrime ve paha biçilmez Kozan’ıma emek harca-
yan herkese sevgi ve muhabbetimle selam eder başarılar dilerim” 
dedi.

KAYBETTİKLERİMİZ
Ömer Baysal,  Hilmiye Parlak, Fethi Eroğlu, Selevat 

Işık, Ali Yağmur, Keziban Gökoluk, Osman 

Söylemez, Fatma Özdemir, Gülender Ertan, Osman 

Yastı,  Duran Doğan, Elif Karayel, Nuri Aranmaz, 

Mehmet Umutlu, Meryem Dalkır  ve Ahmet Soysal. 

Merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, kederli 

ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

 
Son Fikir Gazetesi
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BBP Kozan Belediye Başkan Adayı Gürdal Topal “Kozan değişim istiyor”

Büyük Birlik Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Makine Mühendisi 
Gürdal Topal, yıpranmamış tek aday ve genç olmasının 
avantajıyla inanmış idealist bir tabanla her kesimden oy alacağım 
mesajını veriyor. Seviliyor. Heyecanlı ve çok çalışıyor. Başta Bekir 
Ayhan, Muhittin Yastı olmak üzere ekipleri güçlü. Gürdal Topal, 
seçimin büyük sürprizidir.
Büyük Birlik Partisi’nin her mitingi heyecanlı geçiyor. Büyük Birlik 
Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı  Gürdal Topal, geçtiğimiz Çar-
şamba ve Perşembe günü Ağlıboğaz Mahallesi’nde ve Şevkiye’de 
düzenlediği açık hava toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.  
Başkan Adayı Topal “Biz Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’ndan böyle 
gördük. Alperenlerin yönettiği belediyede hiçbir çocuk yatağa aç 
gitmeyecek ve sokakta üşümeyecek. Bunları yaparsan başkansın. 
Kaldırım ve yol yapıyorum diyerek propaganda yapılmaz. Beledi-
yelerin asli görevleri bunlar. Zaten bunları yapmıyorsan sen başkan 
değilsin. Biz halkın içinde olan ve halkın içinde bir başkan istiyoruz. 
Ulaşılabilir ve halkın içinde olan bir belediye başkanı olacağım. 
Beni sorun soruşturun. İş yapmayacak biri varsa ona götürüp oy 
vermeyin. Bu şehrin anahtarını güvendiğiniz birine teslim edin. 
“Ellerimiz kırılsaydı da oy vermeseydik” dedirtmeyeceğiz.  Dev-
letin hiçbir kuruşunu almadan seçim çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Onlar devletten 600 trilyon kadar seçim parası aldı. Onlar 
Büyükşehir’in ve belediyenin bütçesini kullanıyorlar. Her ağaca, 
her arabaya afişlerlinizi assanız insanların fikri afişlerle değişir mi? 
Değişmez. İnsanların gönlüne gireceksiniz. O astığınız afiş yerine o 
paralarla çukurları doldursaydınız? Seçim vaatlerini en çok ve-
ren seçimi kaybedeceği için vaat veriyor. Ben köylere gidiyorum. 
Evlerin önüne kum ve parke taşı boşatmaya başladılar. 5 yılda 
neden yapmadın? Korkudan korkudan. Çünkü alternatif Gürdal 
Topal geldi. O’nun döneminde Başkan Bakan geldi. O’na dedi ki 
“Sana o kadar para gönderdim. Ne yaptın?” dedi. Kozan değişim 
istiyor. Ekibime güveniyorum. Ben, kadrom halkın içinde olacak. 
Belediyenin kapısının önünde beklemeyeceksiniz. Dürüst Başkan 
yazıyorsun. 2018 yılının bütçesini çıkıp açıklayın. Devletten kaç 
lira para geldi? Kaç lira harcandı? Biz açıklayacağız. Ekmek fırını 
zarar eder mi? Ekmek fırını zarar ediyor. Dağılcak gibi bir lokanta. 
Herkes gidiyor.  O kartçıları çıkarırsan zarar etmez. Belediye ekip-
leri işin ehli olacak. Taklit edilecek bir belediye örneği sergileye-
ceğiz. Büyükşehir’le bir olup içme suyunu değiştireceğiz” dedi.
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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

Genç Muhtar Adayı Kerim Can İddialı

Genç muhtar adayı Kerim 
Can çalışmalarıyla göz dol-
duruyor. Ev ev ve esnaf esnaf 
gezerek seçim çalışmalarını 
sürdüren Tufanpaşa Mahal-
lesi Muhtar Adayı Kerim 
Can, 31 Mart Pazar günü ya-
pılacak yerel seçimde iddialı 
olduğunu söyledi. 
Muhtar Adayı Can  “Genç-
lerin artık taşın altına elini 
koymasının vakti geldiğini 
düşünüyorum. Genç be-

yinlerin Kozan’ın gelişmesi 
adına daha çok ihtiyacı olan 
bir dönemdeyiz. Gençliğin 
verdiği heyecan ve düşün-
celerle mahallemize hizmet 
edeceğimizden kimsenin 
şüphesi olmasın. Tufanpa-
şa Mahallesi’nde değişim 
zamanının geldiğini düşünü-
yorum ve vatandaşlarımızın 
desteğini bekliyorum. Özel-
likle yol konusunda çalış-
malar yapacağım. Arandığı 
zaman bulunan bir muhtar 
olacağım ve herkesin muh-
tarı olacağım. . Mahallemiz 
adına bazı projelerim var. 
Öncelikli projelerimden 
bazıları: 
* Belediye Başkanımızın da 
katılımı ile mahallemiz de 
toplantı yapılarak  vatandaş-
larımızın sorunları dinlene-
cek.
*7/24 Whatsapp şikayet 
alımı
* Durumu olmayan öğrenci-

lere kırtasiye desteği
* Çöp konteynırlarının ve 
sokak lambalarının takibi 
* İşsiz olanlara iş imkanı 
için iş yerleri ile irtibat 
* Mübarek günlerde mahal-
lemizde bulunan camilerde 
ikramlar 
* İhtiyaç sahipleri ve kimse-
sizlere yardım
* Engelli vatandaşlarımızı 
engelleyen tüm sorunların 
çözümünde yanlarında 
olacağız.
* Devlet kurumları ile ilgili 
her türlü sorunların takip-
çisi ve çözümleyicisi olmaya 
gayret göstereceğiz.
* Tufanpaşa Mahallesi haber 
sitesi kurulacak
* Tüm bu söz verdiklerimizi 
gerçekleştirmek için başta 
belediye yönetimi olmak 
üzere tüm resmi kurum ve 
kuruluşlar ile yakın işbirliği 
içinde çalışacağız” dedi. 
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Bilindiği üzere ülke genelinde sulama birliklerine kayyum atandı. Yeşil 
Bucak Sulama Birliği’ne de Kayyum atanmasının ardından Bulduklu 
Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan vatandaşlar sulama fiyatlarının 2 katı-
na çıkmasına adeta isyan ettiler. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinin ardından sulama bittikten sonra arttan fiyatlar sonrasında çiftçiler 
borcunu ödeyemez hale geldi. Üstelik fiyatın artması çiftçilere önceden 
tebligatla bildirilmemiş. Kayyuma fiyatlarının neden arttığı soran çiftçi-
lere, Kayyumun “Zammı ben değil, meclis yani hükümet yaptı” diyerek 
cevap verdiği söyleniyor. Üstelik borçlarından dolayı çiftçilerin dev-
letten aldıkları gübre ve mazot desteğine de Kayyum tarafından haciz 
konmuş. Zaten maliyetleri fazla olan çiftçiler neredeyse ürün ekemez 
hale geldiklerini söylediler.
Konu ile ilgili gazetemize açıklama yapan Bulduklu Mahallesi sakinleri 
“Bilindiği üzere 2018 yılı (dolu-fırtına) yani afetler yılı olarak yaşandı.  
Devletimiz ve hükümetimiz çiftçi borçlarını çok düşük faizle ertelerken 
Kayyum’un bu fahiş fiyat uygulaması bizleri zor durumda bıraktı.
Yakın zamana kadar sulama kanalının batısı % 50 indirimli sulanırken 
neden bu hale geldiğimizi anlayamadık. Sulama kanalı tarlanın ortasın-
dan geçiyor. Aynı tarla sahibi örneğin sulama kanalının doğusunda ka-
lan tarlasını 32 TL’ye sularken kanalın batısında kalan tarlasını 65 TL’ye 

sulayabiliyor. Hâlbuki 
kanal tarlamızı ikiye 
bölüyor. Ondan sonra 
bura proje dışı kalıyor 
diyorlar. 
Ayrıca 2000’li yıllarda 
Kadirli’ye sulama alanı 
açıldığından bu bölge-
ye su yetmez oldu. 24 
Haziran seçimlerinden 
sonra zaten sulama bit-
miş oldu. Su fiyatının 
önce şu fiyattan sulana-
cak diye ilan edilmesi 
lazım. Bu yapılmadı. Kayyum bu zammı ben yapmadım. Hükümet 
yaptı diyor. Önceki yıllarda paramızı düzenli ödüyorduk. Artan fiyat-
lar karşısında ödeyemez hale geldik. Örneğin. 2.500 TL’lik borcumuz 
biranda 5 bin TL oldu. 

Devletten aldığımız gübre ve mazot desteğine Kayyum 
tarafından haciz kondu. Zaten maliyetlerimiz fazla. 
Neredeyse ürün ekemez hale geldik. 
Bu durum sadece bizi değil Ayşehoca, Bulduklu, Çokak, Faydalı, Kuyu-
luk ve Hacılar’da çiftçilikle uğraşanları da olumsuz etkiliyor. 
Biz tarlamızı nereden sulayacağız. Üretim yapmayalım mı? Irmak’tan 
alalım, yarmadan alalım diyoruz. Yasak diyorlar. Devlet Su İşleri şebe-
ke dışı diyor, Elektrik İşletmesi şebeke içi diyor, ruhsat vermiyor. Biri 
vermiyor, biri almıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ortada kaldık. Bu 
çiftçiyi bitirmek demek. Bu bölgedeki çiftçilerimiz hepsi perişan. Por-
takallarımızı satamadık başında duruyor. Kaymakamlığa sorunu ilettik, 
resmi makamlara konuyu dilekçe ile bildirdik ama bir sonuç alamadık”  
dediler. 

Efendiler Çiftçilerimizin sesini duyun!
“Kayyum’dan Çiftçiye darbe”

Sulama fiyatları 2 katına çıktığı gibi,  çiftçilerin devletten aldıkları 
gübre ve mazot desteğine de Kayyum tarafından haciz konulmuş…
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Cumhur  İttifakı  Kozan  Belediye  Başkan  Adayı  Nihat Atlı  coşkulu  kalabalıklara   hitap ediyor 

Cumhur İttifakı Adayı Nihat Atlı uzun zamandır gösterdiği yüksek per-
formansı, toplumun renkli kesimlerinden, akrabalık uzantılarıyla geniş 
ailesinden ve iktidardan aldığı güç ve destekle favori olarak seçime 
giriyor. Nihat Atlı’nın yüzü seçim boyunca güldü. Halkla ilişkileri iyi 
kurdu.  
 Cumhur İttifakı Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı, geçtiğimiz 
Çarşamba günü Sulama Birliği civarında Ak Parti Adana Milletvekili 
Tamer Dağlı, MHP Adana Eski Milletvekili Ali Halaman, MHP Ada-
na 2. Başkanı Alev Ataş, Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili,  
MHP Kozan İlçe Başkanı Ali Tetik, MHP Adana Evvelki Dönem Adana 
Milletvekili Adayı Cahit Öztok’un da katıldığı açık hava toplantısına 
yüzlerce vatandaş katıldı. 
Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili “15 Temmuz’da Ak Partili-
ler ve ülkücüler omuz omuza bir savaş verdiler. Bu savaşta bizler vatanı-
mızı kurtardık. Saadet Partisi’nin adayı gelip de size ben Ak Partiliyim, 
Ak Parti’ye tekrar döneceğim derse inanmayın. Bu şekilde sizden oy 
istemeye çalışıyor ve tabanımıza saygısızlık yapıyor. Ak Parti treninden 
inmiştir ve dönme şansı yoktur. Siyaset yalanla dolanla olmaz. Siyaset 
er meydanıdır. Kendine güvenmeyeceksen er meydanına çıkmayacak-
sın” dedi.
Cumhur İttifakı Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı “Mührü 
vurdunuz beni belediye başkanı ettiniz. Buna bugün inandım. Gözümü 
yumayım belediye başkanı olayım ondan sonra size neler yapacağımızı 

anlatayım. Oturur oturmaz bütün hesaplarını incelettim belediyenin. 
Eksik varsa hepsini savcılığa gönderdim. Bir tane bankamatikçi bırak-
mamak şartıyla hepsini kapının önüne koyduk. Belediyede çalışıp da 
aldığı maaşı helal ettiren kimseyle benim işim yok. Ben hayatım bo-
yunca hep fakirin yanında oldum. Projelerimizin hepsi hazır. Kozan’ı 5 
yılda şantiye haline getireceğiz.  
Kozan Haber sana ne oluyor da ”Nihat Atlı Gaf Yaptı” diye yazıyorsun. 
Haklısın ağababaların öyle diyor çünkü sana. Yine sözümün arkasın-
dayım. Bu vatana, bu vatanın toprağına göz diken hainin içte ve dışta 
gözlerini oyacağım” dedi. 
Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı “Kozan içerisinde gezerken 
bir sürü afiş gördüm. Aday arkadaşın biri yazmış. Diyor ki “Nerede 
kalmıştık”. Ey kıymetli kardeşim. Bu gördüğün Kozanlıların hepsi senin 
o kaybettiğin seçimde burada kaldılar. Nihat Atlı, Hüseyin Sözlü ve Ak 
Parti teşkilatı da burada kaldı. Milliyetçi Hareket teşkilatı da burada 
kaldı” dedi. Dağlı’nın “ Eee kardeşim sen neredeydin? Sorusuna vatan-
daşlar “Sivas’ta” diye bağırdılar. Vekil Dağlı’nın “O arkadaşı tekrar nere-
ye gönderiyoruz?” sorunsuna vatandaşlar hep bir ağızdan yine “Sivas’a” 
diye bağırdılar. 
Bundan sonra Sivas da kabul etmez. 5 yıldır bir çivi bile çakmayan 
arkadaşlar, o koltuğu boşaltacak mı? Sadece Büyükşehir’in yaptığı alt 
yapıyla, hükümetin getirdiği doğalgazla resim asmakla hizmet olmaz. 
Nihat Atlı’nın içi neyse dışı da o. Ama bu arkadaşların içi de başka dışı 
da başka. Kozan’ın kaybedecek 1 dakikası bile yok” dedi. 
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SON FİKİR

Köşe Yazarları yazdıkları yazılardan kendileri sorumludur gazetemizin yayın ilkerini bağlamaz.
Sözleşmesi olmayan yazarlara ücret ödenmez.

İdare Merkezi:
Hacıuşağı Mah. Irmak cad. 
No: 43/A Kozan/ADANA

İletişim Tel
0(322) 516 15 19
0(533) 499 76 13

                      email: 
yalcinkaraoglu01@hotmail.com
            sonfikir01@gmail.com

Kuruluş:12 /09 /2006
26 Mart  2019 / Yıl: 14    Sayı: 659

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yalçın KARA

web:
www.sonfikir.net

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın

AÇICI LASTİK
Ercan AÇICI

EN GELİŞMİŞ CİHAZLARLA KUSURSUZ ÖN DÜZEN AYARI

Lastik alanlara lastik değişimi ve balans ayarı

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

BÖLGE BAYII

Baskı : Doğan Matbaası 27001 Sk.No 12
Tel     : 0555 963 85 60 

Seyhan /Adana

KİLGEN ÇAYI’NDA 2. ETAP ISLAH ÇALIŞMASI BAŞLADI

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü 81. 
Şube Müdürlüğü tarafından Kilgen Çayı’nda 2. Kısım ıslah çalışmaları 
için temel atma töreni düzenlendi. Türkiye genelinde taşkın korumalara 
ödenek ayrılmazken, Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı'nın ça-
basıyla çıkarılan ödenek ile Kilgen Çayı Atatürk Parkı'nın güney bölge-
sindeki 1200 metrelik kıyı şeridi ıslah edilerek gezi ve park alanı olarak 
düzenlenecek. Projenin 2019 yılında tamamlanması planlanıyor. Islah 
çalışması mezbahaneye kadar devam edecek. 
 Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı “Kilgen Deresi Islah çalışması 
vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Tamamlandığında vatandaşlarımızın 
hem yürüyüş yapıp hem de çay içebileceği alanlar olacak. Ayrıca bura 

sivrisinek yatağıydı. Kayhan’da-
ki arıtmayla ilgili Büyükşehir’le 
görüşüyoruz. İller Bankası’n-
dan desteği alıp arıtma kurdu-
racağız. Belediyemiz bundan 
sonraki süreçte düzenlemesini 
yaparsa Kozan’ın merkezinde 
iyi bir alan yaratılmış olur. Baş-
ta bakanımız olmak üzere DSİ 
genel müdürümüze ve DSİ 6.Bölge Müdürü Abdul Kasım Sarımehmet’e 
ve çalışanlarına teşekkür ederim. İhaleyi alan firmamıza da hayırlı olsun 
diliyorum” dedi. 
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Başkan Karalar “Kozan'a Musa Öztürk'le 
birlikte hizmet yağdıracağız”

Musa Öztürk, Zeydan Karalar’ın büyükşehir rüzgarını aldı, yüksek 
özgüveni, geçmiş hizmeti, partizanlık yapmayan baskısız ve demokratik 
tutumuyla yeniden kitlelerden destek almayı başardı.
 Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, 
Ayhan Barut, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Millet İttifakı Kozan Belediye Başkan 
Adayı ve Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, CHP Kozan İlçe Baş-
kanı Bünyamin Sedefoğlu, İYİ Parti Kozan İlçe Başkanı Veysel Sırkıntı 
ve belediye meclis üyeleri ilk olarak Kozan Küçük Sanayi Sitesi’ndeki 
esnaflarla bir araya geldiler. 
CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Ayhan Barut’un ko-
nuşmasının ardından bir konuşma yapan Millet İttifakı Kozan Belediye 
Başkan Adayı ve Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, seçimde aday-
ların geçmişine bakılmasını ondan sonra karar verilmesini gerektiğini 
dile getirdi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar hayatı boyunca 3 oy almak için alengirli işlere hiç gir-
mediğini söyledi. Seyhan’da yaptığı hizmetleri anlatan Başkan Karalar, 
küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerini geliştireceğini belirterek, Kozan’ın 
sorunlarını çözeceğini vurguladı. Kozan’a çok hizmet etmek istediği-
ni dile getiren Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan’a hak ettiği hizmeti yapmak 
istediğini söyledi. 
 Daha sonra Zeydan Karalar ve Musa Öztürk, Hamamköyü Kamışoba-
sı’nda vatandaşlarla biraya geldiler. Millet İttifakı adeta Kamışobasına 
çıkartma yaptı. Kalabalık heyecanlı ve çok fazlaydı. Musa Öztürk isim 
vermeden Cumhur İttifakı Adayı Nihat Atlı’dan söz etti. “ Önünde-
ki yazıyı bile okuyamayan tahsilsiz adamdan ne hayır çıkacak” dedi. 
Kazım Özgan’a da yüklendi ve “10 yıl alt yapıyı neden görmedi. Ben 
sağlık meslek lisesi yaptırdım binlerce öğrenci meslek edindi. İş aş bul-
dular. Ömrüm boyunca veren el oldum. Musa Öztürk’te namussuzluk 
haysiyetsizlik hırsızlık bulamazsınız. Ya bunların bir de geçmişlerine 
bakın. Aday olmayacaktım ama Kozan için sözümden vazgeçtiim. Bu 

tür adamların karşısındayım. Böyle adamlara Kozan’ı teslim etmemek 
için adayım. Benim kimsenin partisiyle işim yok. Bu bir yerel seçim. 
Bu seçimde son derece dikkat edin. Adamların seceresini size anlattım. 
Sonra pişman olmayın. Ben bu yoklukta 21 iş makinesi aldım. Rantı 
kestik. Zeydan beyle buraya hizmet yağdıracağız. 10 yıl belediye baş-
kanlığı yaptı neden doğalgazı getirmediler. Birisi de ömrü devlete karşı 
çıkmakla suç işlemekle geçmiş bunlara mal mülk para güvenilir mi? 
Dedi. Zeydan Karalar ‘”Kozan’a Musa Öztürk’le birlikte hizmet yağdı-
racağız; Kozan’ı cazibe merkezi haline getireceğiz. Musa abinin dediği 
gibi oy verirken memleketi ve kendi geleceğinizi gözeterek oy verin. 
Hizmet yapmayan ve yapmayacak kimselere oy vermeyin. Belediye baş-
kanlığı siyaset üretecek yer değil hizmet üretecek yerdir. Adana’da halk 
kart dağıttık bir tek yurttaşa dahi parti ayrımı yapmadık. Ben %60’la 
geliyorum. Bu iş bitmiş. Allah’tan başkası da engelleyemez. Bizim pro-
jelerimizi engelleyecek kimselerle çalışamayız. Onun için bize yardım 
edecek Musa abiyle beraber seçin diyoruz. Biz insanları aldatmayız. 
Yalanımız olmaz. Başkanın(Musa Öztürk) kurduğu asfalt şantiyesiyle 
hizmet yağdıracağız. Aski’ye HDP yerleştireceklermiş yalanı söylüyor-
lar. İftira atıyorlar. Onları Allah’a havale ediyorum. Bu yüzden vekilleri 
durup durup bana atıyor. Adana’yı Adana Kozan’ı Kozan yapacağız. 31 
Mart’tan sonra inşallah”dedi.
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Milli İttifak Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Tek  
Musa Öztürk’e büyük  destek veriyor…

Hamamköyü Torunlar 
Mahallesi’nin sevilen 
isimlerinden Kozanlı 
İşadamı Kemal Tek’in 
Eğitimli ve Hanıme-
fendi Kızı Gülsüm Tek, 
Kozan Belediye Başkanı 
Musa Öztürk’e büyük 
destek veriyor. Yerel 
seçimlerde Milli İttifak’ın kadın kollarında önemli rol üstelenen 
İktisat Fakültesi Mezunu Tek, örgütlenme ve organizeyi itinayla 
yaparken; Millet İttifakı’nın da kadın kolları başkanlığını başa-
rıyla yürütüyor. Anne tarafından İbrahim Sevgili’nin torunu olan 
Gülsüm, Eczacı Saniye Tek Sevgili’nin 2 kızından birisi. Kırmıyor, 
dökmüyor. Tam aksine nezaketi ve kibarlığıyla seviliyor. Ekip ar-
kadaşlarıyla intibakı güçlü…

Başkan Musa Öztürk “Hüseyin Sözlü Kozan’a bir sürü vaatte bulundu. Maalesef püf çıktı püf”

Millet İttifakı Kozan Belediye Başkan Adayı ve 
Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, Sırkıntı 
Caddesi’nde düzenlediği açık hava toplantısın-
da Hüseyin Sözlü’nün Kozan’a vermiş olduğu 
vaatlerin püf çıktığını vurguladı. 
Başkan Öztürk “Kozan’ı 5 sene idare edecek 
yerel yönetimi seçeceksiniz. Bu seçim lider 
seçimi değil. Geçen dönem Hüseyin Sözlü 
Kozan’a bir sürü vaatte bulundu. Maalesef püf 
çıktı püf. Yalan dolan. Asfalt üretecek şantiye 

kurduk. Kimseden dilenmeyeceğiz. Hizmet-
lerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Halkın malını kimseye yedirmem. İhtiyacı 
olanlara paket yardımı yaptık. Kimseye duyur-
madık. 5 senedir maaş almadım. Öğrencilere 
Ankara, İstanbul ve İzmir’de tıp ve hukuk fa-
kültesinde okuyan öğrencilere burs veriyorum. 
Alışkın olmadığını için şaşırdınız değil mi 
moriler. Bu adam 40 senedir memleketi idare 
etti. Mafyanın belini büktü. Bu adam rantçı-
larla işbirliği yapmadı. Müteahhitlerle alengirli 
iş tutmadı. Hep namuslu kaldı. Siz ne yaptı-
nız? Biriniz gittiniz belediyenin Sarıçam’daki 
otobüsünü kurşunlattınız. Kiminizde babanı-
zın malı gibi garajların içerisinde  “Anka Çay 
Ocağını” Kazım efendi karşındaki adaya nasıl 
verdin? Seçeceğiniz insanların geçmişlerine 
bakın. Birinin geçmişi yeraltından çıkmamış. 
Yeraltında kim olur? Mafya bozuntuları olur. 
Öbürü de hülleci, alavereci, dalavereci. Müte-
ahhitler, onlar, bunlar. Niye benin yanımda o 

tip müteahhit yok. Namuslu müteahhitler de 
var. Yarası olan gocunsun” dedi. 
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Kozan Organize Sanayi Bölgesinde 300 fidan toprakla buluşturuldu

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozan Organi-
ze Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Orman İşletme 
Müdürlüğü işbirliğiyle Kozan Organize Sanayi 
Bölgesinde Adalet Ormanı fidan dikim etkinli-
ği düzenlendi. 
 Kozan Kaymakamı Şafak GÜRÇAM, 
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa YEŞİL, Kozan 
Adliyesi Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları, İlçe 

Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, 
Orman İşletme Müdürü, Ceza İnfaz Kurumu 
Müdürü, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü, 
Denetimli Serbestlik Müdürü, kamu hizmeti 
cezası alan yükümlüler ile açık ceza infaz ku-
rumunda bulunan hükümlülerin katılımı ile 
gerçekleştirilen organizasyonda 300 adet fidan 
toprakla buluşturuldu.
 Kozan Kaymakamı Sayın Şafak GÜR-
ÇAM yaptığı konuşmada yapılan etkinlikten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği ge-
çen kurum yetkililerini kutladığını ifade etti. 
 Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Sayın 
Mustafa YEŞİL yaptığı konuşmada Türk Ceza 
İnfaz Sistemindeki temel amacın hükümlülerin 
toplumla barışık, sorumluluk duygusuna sa-
hip, çevreye ve doğaya karşı duyarlı, üretken ve 
sağlıklı bireyler olmasını sağlamak olduğunu, 
Kozanda kamu hizmeti ile 2017-2018 yılların-

da 2000 fidan 
diki ldiğini, 
2019 yılın-
da Adalet 
B a k a n l ı ğ ı 
ve Tarım ve 
Orman Ba-
kanlığı işbir-
liğiyle, tüm 
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenle-
nen "Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi" 
ile tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarının himaye-
lerinde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlükleri, 
Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ve Personel 
Eğitim Merkezleri tarafından ayrı ayrı Adalet 
Ormanları oluşturulacağını belirterek emeği 
geçenlere ve basın mensuplarına teşekkürlerini 
ifade etmiştir. 
 Etkinlik katılımcılar tarafından gerçek-
leştirilen fidan dikim etkinliği ile son buldu. 

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin “Kardeşçe yaşamak istiyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen 
Şevkin, seçim çalışmaları sürecinde her gittiği yerde sevgi ve saygıyla 
karşılanıyor. Gerek mecliste gerekse Adana’daki çalışmalarla dikkat 
çeken Dr. Şevkin, kent merkezinde yaptığı ziyaretler, Seyhan Belediye 
Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, 
Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, Seyhan Belediye 
Başkan Adayı Akif Kemal Akay ve Yüreğir Belediye Başkan Adayı 
Kamuran Karaca ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra ilçe 
belediye başkan adaylarını da yalnız bırakmıyor.
CHP’li Şevkin, çalışmaları kapsamında bu kez Pozantı ve İmamoğlu 
ilçesinde vatandaşlardan CHP’nin adaylarına destek istedi. Pozantı 

Belediye Başkan Adayı Şenol Eroğlu ile birlikte ilçe merkezindeki 
pazar yerinde esnaf ve vatandaşların yanı sıra ilçe esnafını, küçük 
ve orta boy sanayicileri gezen Dr. Şevkin, çiftçinin destekten yoksun 
olmakla birlikte ithalat nedeniyle büyük sorun yaşadığını beraberinde 
tarım ürünlerindeki fiyat artışının da vatandaşın mutfağına adeta ateş 
düşürdüğünü dile getirdi.
Birçok esnafın gün boyu siftah yapamadan kepenk indirdiğine tanık-
lık eden Dr. Şevkin, “Ülkesini seven, çağdaş bir gelecek inşaa edilme-
sinden yana olan tüm bireylerin oyuna talibiz. Yerel seçim sürecinde 
tüm yanlışlarına rağmen rakip partilerin adaylarını küçümsemiyoruz, 
çamur atmıyoruz. Bizim adaylarımız halkına hizmet için plan ve pro-
jeleriyle bir kampanya yürütüyor. Adana merkezde ve tüm ilçelerde 
Millet İttifakı adaylarının göreve gelmesi için var gücümüzle çalışı-
yoruz. Fabrikaları birer birer kapatanlar, çiftçiyi ezdirenler, ülkemizi 
hızla üretim toplumundan tüketim toplumuna evirenler şimdi de beka 
sorunu bahanesiyle partimize ve adaylarımıza çamur atmaya çalışıyor. 
Ulusumuzu tüm gerçekleri görmeye ve sağduyulu yaklaşımla Millet 
İttifakı adaylarını desteklemeye davet ediyorum” diye konuştu.
Pozantı Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı 
Özgür Gören ve yönetim kurulu üyelerini de ziyaret edip kamyoncu 
esnafının sorunlarını dinleyen Dr. Şevkin, İmamoğlu ilçesine gerçek-
leştirdiği ziyaretlerde de genç aday Kasım Karaköse’ye destek istedi.
İmamoğlu’nda çiçeklerle karşılanan Dr. Şevkin, Kasım Karaköse’nin 
ilçede çok sevildiğine dikkat çekti. Yardımsever ve ilçe sorunlarına du-
yarlılığıyla öne çıkan Karaköse’nin İmamoğlu’nun çehresini değiştire-
cek bir yapıda olduğuna dikkat çeken Dr. Şevkin, burada da esnafın ve 
vatandaşların hayat pahalılığı, içme suyu ve işsizlik başta  olmak üzere 
birçok sorunla karşı karşıya olduğuna işaret etti.31 Mart’tan itibaren 
Türkiye’de Adana başta olmak üzere tüm şehirlere baharın geleceğine 
inandığını vurgulayan Dr. Şevkin, “Türkiye’de din, dil, ırk, renk farkı 
olmadan hep birlikte kardeşçe yaşamak istiyoruz” diye konuştu.
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Hacımirzalı’lardan Özgan’a Yoğun İlgi

Saadet Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Mimar Kazım Özgan seçim 
çalışmaları kapsamında açık hava toplantısı için katıldığı Hacımirzalı 
Mahallesi’nde vatandaşlara hitap etti. Yüzlerce vatandaşın katılımı ile 
açık hava toplantısından mitinge dönüşen programda konuşan Özgan; 
“10 yıl boyunca tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmedik, 
yedirtmedik, bugün birileri çıkmış bizim HDP ile ilişkimiz oldğunu 
iddia ediyormuş, yalancının evi yanmış kimse inanmamış” dedi.

“On Yıllık Hizmet Dönemimizde 
İlçemizde Destan Yazdık”

İki dönem belediye başkanlığı döneminde Kozan’da önemli hizmetlere 
imza attıklarını kaydeden Özgan; “Bu hizmetlerin asıl mimarı sizlersi-
niz. Şöyle on on beş yıl öncesini bir düşünün. Bizim belediye başkanlığı 
dönemimizde ilçemize kazandırmış olduğumuz hizmetleri Kozan’dan 
alsanız ilçede neredeyse hizmet kalmaz. Toki konutları, çevre yolu, 
organize sanayi bölgesi, tarihi evlerin restorasyonları, aşağı yukarı 
çarşı restorasyonu, kale, konak, manastık piknik alanı, sodes, Atatürk 
Parkı, Dağılcak Mesire Alanı, tekne ve daha sayamayacağımız yüzlerce 
hizmetlerimizle Kozan’da siz değerli halkımızında destekleri ile adeta 
destan yazmıştık, inşallah bundan sonra da yarım kalan hizmetlerimi-
zin devamı için halkımızdan destek bekliyoruz” dedi.
“Kozan Hizmetlerden Mahrum Kalmış”
Kendi Belediye başkanlığı döneminden sonraki beş yıllık süreçte Ko-
zan’ın önemli bir hizmet alamadığına değinen Özgan; “Beş yıllık süreçte 
Kozan’da çivi bile çakılmamış, sadece bizim yaptığımız hizmetlerin üze-
rine yatılmaya çalışmışlar. Mevcut başkan ve yönetiminin 30 Mart 2014 
yerel seçimleri öncesi halka vermiş olduğu sözler nerede?” diye konuştu.

“Bizim Sözümüz Başkalarının Sözüne Benzemez”

Kozan’da HDP hariç her partiden önemli isimlerin kadrosunda yer aldı-

ğını ve Kozan için mücadele verdiklerini kaydeden Saadet Partisi Kozan 
Belediye Başkan Adayı Mimar Kazım Özgan; “Son günlerde halkımızın 
bizlere olan teveccühünü gören bazı adaylar bizlere HDP üzerinden 
çamur at izi kalsın siyaseti yapıyorlar. Bizim HDP ve onun yandaşları 
ile asla geçmişte olmadığı gibi bugün de yarın da işimiz olmaz. Bizim 
kadromuzda CHP’de, MHP’de, AK Parti’de, İyi Parti’de, Demokrat 
Parti’de yıllarca emeği geçmiş ve Kozan için önemli projeler düşünen 
kardeşlerimiz yer alıyorlar. Şurada seçimlere bir hafta gibi bir süre kaldı. 
Her şey siz değerli halkımızın teveccühüne bağlı. Oylar sizden hizmet 
bizden. Bizim sözümüz başkalarının sözüne benzemez. Kıymetli Kozan 
halkımız bizim hizmetlerimizi de gördü başkalarının hizmetlerini de 
gördü” dedi.
Özgan konuşmalarının sonunda mahallelerinde oyun oynayacak alan 
bulmakta zorluk çektiklerini belirten ve mahallelerine park isteyen ço-
cuklara da yerel seçimler sonrası Kozan’da iktidara gelmeleri durumun-
da mahalleye park yapacağı sözünü de verdi. Özgan, konuşmalarının 
sonunda Kozan’a kazandırmayı planladığı teleferik, akua park, engelli 
vatandaşlar için konut atağı, kale surlarının restorasyonu ve kaleye yap-
mayı planladıkları otel gibi projelerden de bahsetti.



12 26 Mart Salı 2019SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Manav Ali PAŞA

ANDIL’IN GÜNLÜK TAZE MEYVELERİ-SEBZELERİ  BULUNUR

Kozanlının Ailenizin manavı

TLF:0536 676 42 77

ve

MERHUM MUHSİN YAZICIOĞLU KOZAN’DA ANILDI

Büyük Birlik Partisi'nin şehit genel başkanı 
Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10.yılında 
Kozan Belediye Başkan Adayı Gürdal Topal'ın 
seçim bürosunda anma programı düzenlendi.
Programa BBP Genel Başkan Yardımcısı 
Kaptan Kartal, BBP Adana İl Başkanı Ahmet 
Şahin, BBP Ceyhan, Aladağ, İmamoğlu ve 
Pozantı belediye başkan adayları, çok sayıda 
partili ve vatandaşlar katıldı.
BBP Adana İl Başkanı Ahmet Şahin “ Gürdal 
başkanı tebrik ediyorum. Çalışmalarını Anka-
ra’dan, Adana’dan izliyoruz. Tabi bunlar Gürdal 
başkanla değil ekibi sizlerle. Sizler varsanız 
Gürdal başkan var. İnşallah mazbatayı sizlerle 
birlikte alacağız” dedi. 
BBP Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal 

“ Bir geldim yağmur yağdı. Bu defa geldim 
poyraz esiyor. Bir daha geldiğimde fırtına 
kopacak ve BBP belediyeyi alacak” dedi.
BBP Kozan Belediye Başkan Adayı Gürdal 
Topal “ Kozan’da Muhsin başkanın emanetle-
ri var. Bu davası sürecek. Kozanlı sahip çıka-
cak. Bu sesimizi Türkiye’ye ve tüm dünyaya 
ileteceğiz. Kozan’da belediye başkanlığını alıp 
Muhsin başkana ve şehitlere hediye edeceğiz. 
Diyorlar ki Gürdal Topal şunun bunun ya-
nında yer aldı. Onlar bilmiyorlar ki Muhsin 
başkanın evlatları davasını sürüp hiçbir yere 

yatmaz. Muhsin başkan gibi dimdik duraca-
ğız. Diğer adaylar korktular. Biz ne o tarafa ne 
de bu tarafa yatacağız. Biz Muhsin başkanla 
yalan söylemeyerek siyaset yapmayı öğrendik. 
Biz onların yalanlarına ve seçim vaatlerine 
inanmayacağız. Seçime 10 gün kala temeller 

atıyorlar. Bütün evlere paketler dağıtıyorlar. Ev 
ev gezip kamyon kamyon kum boşaltmaya 
başladınız. Artık Kozanlılar ne bir paket 
makarnaya, ne bir çuval şekere ne de bir 
kamyon kum’a kanmayacak artık” dedi. 
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BAŞKAN MUSA ÖZTÜRK “KAZIM ÖZGAN YARDIMCISI 
GÖKHAN SÖĞÜT'Ü DOLANDIRDI”

Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, seçim çalışmaları kap-
samında Karacaoğlan Mahallesi’nde düzenlediği açık hava 
toplantısında Saadet Partisi Kozan Belediye Başkanı Adayı 
Kazım Özgan’ın belediye başkanlığı döneminde belediye baş-
kan yardımcılığını yapan Gökhan Söğüt'e kredi çektirdiğini, 
parayı ödemediği gibi telefonlarına bile bakmadığını, sadece 
Gökhan Söğüt'ün değil başkalarının da 

Kazım Özgan tarafından dolandırıldığını iddia etti. 

“Personeline dayak atan adamdan belediye 
başkanı olur mu?”

Neden aday olduğunu da anlatan Başkan Öztürk “Şu iki peh-
livanı görünce yeniden aday oldum. Bazılarını garaja, bazı-
larını minibüsçülere, bazılarını da eski çalışanlarına sorun. 
Personeline dayak atan adamdan belediye başkanı olur mu?  
Aynı belediye başkanı gidin otogarın içinde. Babalarının çift-
liği ya! Otogar’ın içindeki Yeşil Beyaz’dı adı şimdi Anka mı 
oldu? Çay salonu şimdi. Neden avanta verdin Kazım efendi? 
Kimin malını kime verdin? Şimdi bu ikili yan yana gelmiş. 
Bir de bunların Alimallah belediye başkanı olduğunu düşü-
nün? Aman ha!! Kiminiz belediyenin önünden geçemezsiniz. 
Neden Sivas’tan geldi biliyor musunuz? Çoğu esnaftan inti-
kam almak için geldi. Daha düne kadar belediyenin otobü-
sünü Sarıçam’da kurşunlayanlar. Hadi kurşunlamadık desin? 
Hüseyin Sözlüy’le bir olup öğrenciler 1 TL’ye taşınsın dedi-
ğimizde bu belediye otobüslerinin önüne kim çıkmıştı bili-
yor musunuz? Bu adamlar çıkmıştı. Bu adamlar. Bunlardan 

belediye başkanı olur mu? Belediyenin önünden geçebiliniz 
mi?” şeklinde konuştu. 

“Vatandaşları 17 senedir kuru 
soğana muhtaç etiniz”

Cumhur İttifakı Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı’nın 
düzenlediği açık hava toplantısında 50 bin kişiye iş vaadinde 
bulunan Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı’yı eleştiren 
Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk “Cumhurbaşkanlığı 
Başkanlık sisteminde mebusun ne yetkisi var? O insanların 
güzel ümitleriyle, hayalleriyle oynama. Yazık oluyor. Niye 
yapmadınız 17 senedir? Vatandaşları 17 senedir kuru soğana 
muhtaç ettiniz. Niye bahsetmiyorsunuz ekonomiden? İşçi, 
memur ve çiftçi hepsi iflas etmiş vaziyette. Bu hale ben mi 
getirdim ülkeyi? Kim bu hale getirdiyse 31Mart’ta bedelini 
ödesin” dedi.  
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Zeydan Karalar'dan Musa Öztürk'e BÜYÜK destek...

KARALAR;''BANA OY VERENLER MUSA ABİYE  DE 
OYLARINI VERSİNLER Kİ BİRLİKTE KOZAN'A 

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK

 HİZMETLERİNİ VERELİM '' DEDİ

Kozan'da seçim çalışmalarına birlikte katılan Adana B. 
Şehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar ile Kozan 

Belediye Başkan Adayı Musa Öztürk sanayi esnafları, 
Hamamköyü, Kamışobası, Hacılar, Çukurköprü, Bu-
cak mahalellerinde konuştu. Karalar, Musa Öztürk'e 
büyük destek verdi ve " Hizmet yapmayanlara, yapma-
yacaklara oy vermeyin. Uyum içerisinde olmak zorun-
dayız. Bana oy verenler Musa abiye de oylarını versin-
ler ki birlikte Kozan'a Cumhuriyet tarihinin en büyük 
hizmetlerini verelim" dedi.
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Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili “Ağlıboğaz Mahallesi’ndeki 
imar sorununun sorumlusu Kazım Özgan”

Cumhur İttifakı Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat 
Atlı’nın, Ağlıboğaz da düzenlediği açık hava toplan-
tısında konuşan Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yu-
suf Bilgili, isim vermeden Ağlıboğaz Mahallesi’ndeki 
imar sorununun sorumlusunun Kazım Özgan oldu-
ğunu iddia etti. 
Ak Parti İlçe Başkanı Bilgili “Saadet Partisi’nin ada-
yının Ak Parti ile hiçbir bağı yoktur. Kendisinin Ak 
Partiliyim demesinin sebebi sizlerin oyunu alabilmek 
içindir. Bizler Ak Parti ailesi olarak sahadayız. Nihat 
Atlı ile beraber çalışıyoruz. Koltuk sevdalılarının Ak 
Parti davasında yeri yoktur. Kendisi size o imar so-
rununuzu çözeceğim demiş ya. Asıl imar sorununu 
burada yaratan kendisidir. Çözeceğim diyorsa inan-
mayın. Sizlerin teveccühüyle biz seçimleri kazandı-
ğımı zaman çözeceğiz. Sadece belediyeyle çözülmez. 
İşin içinde orman sorunu vardır.
Ne değişti de sana 10 yıl süreyle belediye başkanlığı 
makamı gibi bir makamı layık gören partine ihanet 
ettin? Belediye Başkanlığı’nı 10 yıl süreyle yapınca 
iyisin de, bu dönem sen dinlen denince mi kötü mü 
oluyor? Kendisi benim en yakın dostum olabilir. Hem 
siyasi trenimizden inmiştir hem de gönül trenimiz-

den. Bir daha binemez. 2014 yılında seçimi kaybettik-
ten  hemen sonra Kozan’ı terk eden 5 yıl süreyle Ko-
zan’ın yolunu bilmeyen biri Ak Parti’nin lafını ağzına 
alamaz” dedi.




