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‘‘Size miras olarak meşruiyeti
    ve ondan doğan mutluluğu

bırakıyorum’’
İbrahim KARAOĞLU 23 Nisan 2019 Salı

Yıl:14
Sayı: 662

2,50
TL

  Tel:  516 33 38

Utanç verici görüntü…
Bu utanç verici görüntünün 
altına "iyi olmuş" diye yazan 
hemşerilerimiz var. Nefret 
tohumları nasıl ekilmiş ve de 
maya tutmuş görüyor musu-
nuz?
Aklıma Sivas Katliamı geldi. 
İnsanları diri diri yakmışlardı...

(İçlerinden bir kadın yakın bu evi diye bağırıyordu.)
Köylüleri konuşturdular. O saldırganların hepsinin dışarıdan 
geldiklerini köylüleri olmadıklarını söylediler.
Kılıçdaroğlu'na yapılan esef verici çirkin davranışı kınıyoruz.
Her türlü gerilime, şiddete, gaza getirmeye, cahilliğe, provakasyo-
na hayır diyoruz.

Kozan Belediyesi’nin  2018 yılı faaliyet raporu ortada kaldı

Kozan'da, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından Kozan 
Belediyesi meclis toplantısının 2. oturumu geçtiğimiz Cuma günü 
meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kozan Belediye Eski 
Başkanı Musa Öztürk’ün 2018 faaliyet raporu Cumhur İttifakı ve 
Saadet Partisi meclis üyeleri tarafından oylamada reddedildi.  İYİ 
Parti’nin de kabul yönünde destek vermemesi dikkatlerden kaçma-
dı. Kozan Belediyesi’nin 2018 yılı faaliyet raporu ortada kaldı.  

 13’te

Genç Kalem - Cuma Ali SARI
Merhaba!    
Sizlere; 25 yaşında, genç, hayalleri ve he-
defleri olan bir iletişim fakültesi mezunu 
gazeteci olarak, süreli bir basın kuruluşu 
olan Son Fikir Gazetesi’nde, ilk köşe yazım-
la sesleniyorum… Merhaba!

Hasan Öztürk 
Halk Köşesi

Musa Öztürk gitti Hasan Öztürk geldi…
Yerli Nüktedan Meşhur Ayı Hasan Öztürk, 2014 yılında Musa 
Öztürk’ün seçilmesinden sonra sanki kalemi kırılmış gibi yaz-
mayı bırakmıştı.
Dedik ki: “Hasan Abi senin adaletinde şaşma oldu, yıllardır 
yazmıyorsun. Çocuklarını Musa öztürk işe aldı diye mi gazete-
mizdeki köşeni terk ettin, Kozan hakkında, Memiköyü muhtar-
lığı hakkında, koca seçim hakkında yok mu senin fikrin zikrin?” 
dedik. Sonunda yazmaya ikna ettik.                            11’de

Özgan “Belediyenin 100 milyona yakın borcu var”
Devir teslim töreninde gönderme yapan 
Kazım Özgan  " Belediyeyi 2014’te 13.5 
milyon borçla bırakmıştım borç  53 
milyona ulaşmış. Şirketi de borçsuz 
devretmiştik 36 milyon borcu olduğunu 
öğrendik ve 10 milyon da hisse artırımı 
var onu tespit edemedik" dedi. Musa 
Öztürk  sessiz kalmayı tercih etti. Öztürk, 

daha önce TV’de 38 milyon borçla devraldığını söylemişti. 
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TOKİ Şehit Suat Ocak Okul Aile Birliği’nden kermes etkinliği

Kozan’da TOKİ Şehit Suat Ocak Okul Aile Birliği, 
okula katkıda bulunmak amacıyla okul bahçesinde 
geçtiğimiz Çarşamba günü Kermes düzenledi. Ker-
mese gelenlerle Okul Müdürü Gürcan Gültekin ve 
Müdür Yardımcısı Mustafa Güngör yakından ilgilen-
diler. 
Düzenlenen kermeste, okul öğretmenleri ve öğrenci 
velilerinin evde yaptıkları yiyecekler satışa sunuldu. 

Velilerin ve vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu ker-
meste elde edilen gelir, okul yararına kullanılacak. 
Ayrıca aynı gün ana sınıfı öğrencilerinin yapmış ol-
duğu resim sergisinin açılışı Kozan İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Osman Bayer tarafından gerçekleştiril-
di. 
 

100. Yıl İlkokulu 1 / F Sınıfı’ndan okuma bayramı etkinliği
100. Yıl İlkokulu 1 / F 
sınıfı öğrencilerinin, 
Sınıf Öğretmeni Suna 
Aktuğ önderliğinde 
okuma bayramı dola-
yısıyla Özden Kültür 
Merkezi’nde düzenle-
miş olduğu program 
yoğun ilgi gördü. 
Öğrencilerin sunduğu 
dans gösterileri, bando 
takımı, tiyatro oyunu ve 
çeşitli gösterileri veliler 

tarafından ilgiyle izlenen programda açılış konuşması yapan 1/F sınıf 
öğretmeni Suna Aktuğ “Çocukların tatlı telaşı, velilerimizin heyecanı, 
öğretmenin gururu ile bugün bambaşka bir gündür.  Bugün bayramdır. 
Bugün bize bu heyecanı yaşatan 35 yüreğe, velilerimize, okul müdürü-
müze çok teşekkür ediyorum”dedi.
Program sonunda bir konuşma yapan Okul Müdürü Muhammet Yıldı-
rım “Velilerimizin rol aldığı eğitim odaklı güzel bir program oldu. Oku-
lumuz 1-F sınıfı öğrencilerinin yapmış oldukları program, alışılagelmiş 

programların dışındaydı ve çok muhteşemdi.
Bu programda görev alan 1-F sınıfının tüm öğrencilerini tebrik ediyo-
rum. Çok harika bir programdı. Zevkle izledik.
Öncelikle öğrencilerine gayet güzel bir rehberlik yaparak böyle başa-
rılı bir programı ortaya çıkaran okulumuz 1-F sınıfı öğretmeni Suna 
Aktuğ'a teşekkür ediyorum. Bu programa her türlü desteği veren siz 
değerli velilerimize ve ayrıca programa katılan herkese ayrı ayrı teşek-
kür ediyorum” dedi. Programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Osman 
Bayer, Gazi Keleş, okul müdürleri ve veliler katıldılar.
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ADEM KAMALI

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın sevincini 
yaşamamızı sağlayan Türk Ulusu’nun önderi Mustafa 

Kemal Atatürk’ü, Birinci Meclisimizin kahraman 
üyelerini ve bu uğurda canlarını ortaya koyan şehit ve 

gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.
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Merhaba!
Sizlere; 25 yaşında, genç, hayalleri ve hedefleri olan bir iletişim fakültesi mezunu gazeteci olarak, 

süreli bir basın kuruluşu olan Son Fikir Gazetesi’nde, ilk köşe yazımla sesleniyorum… Merhaba!

Seçim döneminde vaatler pır pır  ha-
vada uçuşuyordu... Şöyle bir vaat duy-
mak isterdim Kozan’da; ‘hey gençler, 
sizlere şehrin tam ortasında  bilmem 
ne kadar kitap kapasitesine sahip, ne-
zih bir kütüphane kuracağım. Çaylar, 
kahveler, kekler ücretsiz olacak.. Siz 
yeter ki okuyun...Yarışınız bilgi, kül-
tür yarışı olsun, memleketinize hizmet 
yarışı olsun. Bu topraklardan yeni 
Karacoğlanlar, Dadaloğulları, Yaşar 
Kemaller, Orhan Kemaller çıksın… ‘ 
ama nerdee…

Gençlik ne istiyor?
Bugün ulusal egemenliğimizin bayramını kut-
luyoruz… Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş 
meşalesini yakma fikrinin ilk tohumları Ada-
namız’da atılmıştır.  Bakınız ulu önder, 15 Mart 
1923 tarihinde gerçekleştirdiği Adana ziyareti 
esnasında Türk Ocağı’nda yaptığı bir konuşma-
da; “Acı günlere ait olmakla beraber bu memle-
kete ait kıymetli bir hatırayı yâd etmek isterim. 
Efendiler, bende bu vakayiin ilk hissi teşeb-
büsü bu memlekette, bu güzel Adana’da vücut 
bulmuştur. Suriye felaketini müteakip Yıldırım 
Orduları Grubu Kumandanlığı’nı almak üzere 
buraya gelmiştim. O zaman memleket ve mil-
letin nasıl bir âtiye sürüklenmekte olduğunu 
görmüştüm ve buna mümanaat(karşı koyma) 
için derhal teşebbüsatta bulunmuştum. Fakat o 

zaman için bu teşebbüsümü müsmir(verimli) 
kılmak mümkün olamadı” diyerek Adana’nın 
Millî Mücadele tarihinde bilinmeyen bir yö-
nüne dikkat çekmiştir. Nice kahramanlar bu 
topraklarda, imkansızlıklar içinde Ermeniye, 
Fransıza göğüs germiş, canları malları paha-
sına cenk etmiştir… Şimdi Çukurovamızın 
büyük şairi Abdulvahap Kocaman’ın, Vatan 
Destanı adlı şiirinden bir parça sunuyorum 
sizlere;
 “İstiklâl harbinde biz bu vatanı / Başı 
başa ver vere kurtardık / İnanmazsan 
git konuştur atanı / Kara günler göre 
göre kurtardık -  Pes demedik devlet-
lerin birine / Nöbet tuttuk subayından 
erine / Top, tüfek, süngü, mermi yeri-
ne / Değnek ile vura vura kurtardık…” 
Kocaman, bu dizelerle vatan aşkını, hürriyet 
sevdasını, kurtuluş azmini ne kadar da güzel 
ifade ediyor. Bizler genç nesiller olarak vatan 
sevdamızdan ödün vermeyeceğiz… Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ten ulusumuza armağan 
edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlu olsun.
Gençlik ne istiyor?
Size olumsuz tablolar çizmek istemem fakat 
ülke gerçeklerinden uzak kalmak ne müm-
kün… Bir genç ilkokulu, liseyi bitiriyor…
Üniversite öğrenimini tamamlıyor ve bir iş 
başına geçmek, yuva kurmak, hem vatanına 
hem de kendine faydalı bir birey olmak istiyor. 
Ancak tam da burada engeller, problemler 
başlıyor. Özellikle sosyal bilimlerdeki bölüm-
lerden mezun olan gençlerin iş bulaması daha 
da zor. Devlet kadrolarında yer bulamıyor ve 
özel sektöre yöneliyor fakat özel sektör zaten 
kan ağlıyor, mevcut işçiyi çıkarıyor…Türkiye 
İstatistik Kurumu Ocak 2019 işsizlik rakamla-
rını açıkladı; İşsizlik 3,9 puanlık rekor artışla 
yüzde 14,7’ye yükseldi. Türkiye'de işsizlik oranı 
en son uluslararası krizin etkili olduğu Şubat 
2009'da yüzde 14,8 ile zirve yapmıştı. Türkiye 
genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz 
sayısı 2019 yılı Ocak döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi ar-
tarak 4 milyon 668 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 
3,9 puanlık artış ile yüzde 14,7 seviyesinde 
gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik 
oranı 4,1 puanlık artış ile yüzde 16,8 olarak 
tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 

oranı 6,8 puanlık artış ile yüzde 26,7 olur-
ken,15-64 yaş grubunda bu oran 3,9 puanlık 
artış ile yüzde 15 olarak gerçekleşti. Vaziyet 
bu… Hal böyleyken gençler ümidini yitiriyor. 
Çaldığı her kapı yüzüne geri kapanıyor. Haya-
tının baharında ki gençliği görmezden gelme-
yin lütfen. Gençlik; iş, aş, huzur istiyor. 
*                    * *
Caddede-sokakta, çarşıda-pazarda, her yerde 
siyaset konuştuk. Adeta politikayla yattık poli-
tikayla kalktık. Fakat siyaset günleri geldi geçti. 
Geçmiş olsun. Birileri sevinirken başka birileri 
üzüldü. Kazanmakta, kaybetmekte siyasetin 
doğasında var. Kimse de kalıcı değil!. Şimdi 
icraat vakti. İlçemizin sorunlarına çözüm üret-
me vakti... İmar-yol-çöp-sinek...Hayati konular 
olmasına rağmen ben bunlara girmeyeceğim. 
Bu problemler çok yazılıp çiziliyor zaten... 
Milletleri millet yapan kültürel gelişmişliği, 
dünya medeniyetleri arasındaki bulundu-
ğu noktadır. Biz kültürümüzle öğünüyoruz. 
Öğünmeliyiz de... Ancak kültürel dezenfor-
masyonu revize etme noktasında, genç nesli 
bilinçli yetiştirme konusunda elimizi taşın al-
tına koyuyor muyuz? Herkes kendine sormalı! 
Kendisini görsellik üzerine kurgulayan, görü-
nüşten ibaret olduğunu algısal olarak yansıtan 
bir nesille karşı karşıyayız. Kahrolası kapitalist 
mantığın dayattığı marka algısı varya-marka 
algısı... Aman Allah’ım... Liseli kardeşlere bakı-
yorum, hep bir tarz olma peşindeler. Özgüveni, 
marka giyinme’yle elde ettiklerini zannediyor-
lar!. Oysa fikirler yarışmalı... Sevgi dolu kalbi 
olan, bilgili, özgüvenli, saygılı gençler olmalı 
karşımızda. Neden olmuyor peki derseniz; 
okumanın, bilgili olmanın, kültürlü ve nezaket 
sahibi olmanın bir üstünlük olduğunu aşılamı-
yoruz çocuklarımıza. Varsa yoksa para, ma-
kam-mevki, araba, varlık, zenginlik…

Seçim döneminde vaatler pır pır  havada 
uçuşuyordu... Şöyle bir vaat duymak ister-
dim Kozan'da; 'hey gençler, sizlere şehrin tam 
ortasında  bilmem ne kadar kitap kapasitesine 
sahip, nezih bir kütüphane kuracağım. Çaylar, 
kahveler, kekler ücretsiz olacak.. Siz yeter ki 
okuyun...Yarışınız bilgi, kültür yarışı olsun, 
memleketinize hizmet yarışı olsun. Bu toprak-
lardan yeni Karacoğlanlar, Dadaloğulları, 
Yaşar Kemaller, Orhan Kemaller çıksın… ' 
ama nerdee…

Cuma Ali Sarı
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MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı
“Sen Halkın iradesiyle değil; atanmış bir 
belediye başkanısın en azından sus!”
Atlı hem Kazım Özgan’ı hem de SP İlçe Başkanını eleştirdi
Özgan’a: “Sen halkın iradesiyle belediye başkanı oldum nasıl diyorsun. Bu vicdanının 
neresine sığdırıyorsun? Sen atanmışsın bir belediye başkanısın. En azından sus!”

31 Mart seçimlerinden önce ilçe başkanlığı görevinden istifa ederek 
Cumhur İttifakı Kozan Belediye Başkan adayı olan Nihat Atlı, yerel 
seçimlerin ardından tekrar MHP Kozan İlçe Başkanı oldu. Nihat Atlı 
istifa ettikten sonra ilçe başkanlık görevini Ali Tetik yürütmüştü. 
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı’nın da katılımıyla MHP İlçe 
binasının toplantı salonunda ilçe başkanlığı devir teslimi yapıldı. 
Adana İl Başkanı Avcı ve MHP Kozan Eski İlçe Başkanı Ali Tetik’in 
kısa birer konuşmalarında Nihat Atlı’ya başkanlık hayırlı uğurlu olsun 
dediler. 
Nihat Atlı’nın konuşmasında duygu dolu anlar yaşanırken Nihat Atlı da 
“Siz duygulanınca beni de duygulandırdınız” dedi. 
Başkan Atlı “Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için teşekkür 
ederim. Zorlu bir mücadele vererek iyi bir ekip çalışması yaptık. İyi 
bir sonuç aldık. Tabi bu kader kısmet. Böyle olunca hepiniz hakkınızı 
helal edin. Bizim de teknik hatalarımız, kusurlarımız oldu. YSK’dan da 
böyle bir karar çıktı. Biz bu karara sonuna kadar saygı duyduk. Şeriatın 
kestiği parmak acımaz. Bizden sonra 2. olan Saadet Partisi’nin adayını 
belediye başkanı olarak atadı. Biz buna da saygı duyduk.  Keşke onlarda 
bizim saygı duyduğumuz gibi onlar da bize saygı duysaydı. Saygısızlık 
şu; sen çıkmışsın milletin iradesiyle belediye başkanı oldum demişsin. 
Sen halkın iradesiyle belediye başkanı oldum, nasıl 
diyorsun. Bunu vicdanının neresine sığdırıyorsun? Sen 
atanmış bir belediye başkanısın. En azından sus. Bak 

biz sustuk. Bugüne kadar ağzımızı hiç açmadık. Neden 
açmadık? Devletimize olan sadakatimizden. Makam 
nedir ki? Biz devlet için canımızı vermeye hazırız. Ama 
burada verilen bir emek var. İnsanların emeği var. Hayatım boyunca 
hainler dışında herkese hakkımı helal etmişlimdir. Bunlara hakkımı he-
lal etmeyeceğim. Saadet Partisi’nin ilçe başkanına sesleniyorum. Sakal 
bırakmış, abdestli namazlı bir adam olduğunu biliyorum. Bunu nasıl 
vicdanına sığdırıyor? Bunu kendisine soruyorum. Eğer bunu vicdanına 
sığdırıyorsa sakalını kessin, namazı da bıraksın. Bu bir müslümanın ah-
lakına sığacak bir ahlaki davranış değil. Onda az bir onur varsa ilçe baş-
kanlığını bıraksın. Seçimden önce meydanlarda HDP, Kozan’da Saadet 
Partisi’ni destekliyor dedik. Bu sözümüzde de haklı çıktık. Milletvekili 
seçiminde Saadet Partisi’ne, Faydalı’da 1 oy çıktı. Milletvekili seçiminde 
HDP’ye çıkan oy ise 130 tane. Yerel seçimde ise Saadet Partisi’ne çıkan 
oy 323 tane. Nereye gitti bu HDP’nin oyu? 
Ankaralı, Sivaslı’yı finanse ediyor dedik. Biz kazandık. Ankara’lın ( 
Musa Öztürk’ten bahsediyor) bütün yandaşları belediyeden çıkışlarını 
aldı aldı gitti. Mazbataya malum Sivaslı’ya ( Kazım Özgan’a) verilince 
hepsi geri döndü. Bunların adını değiştirdim. Bozacı ve şıracı. Onlar 
bizi sürekli tahrik ediyor. Biz ise sükunetimizi koruyoruz. Mecliste 
çoğunluk bizde. Kozan’ın yararına olan her projeye destek vereceğiz. 
Yanlış olanın da sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.
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ALİCAN YÜKSEL

YÜKSEL TİCARET

AHMET TANRIVERDİ
SERBEST MÜHASEBECİ 

MALİ MÜŞVAİR 

ATICI TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AHMET ATICI VE OĞLU ANIL AYTAÇ ATICI
HUBUBAT, GÜBRE VE MISIR KURUTMA TESİSİ ÇIRÇIR VE PRES FABRİKASI

ADRES: AYŞE HOCA MAHALLESİ
CEYHAN KARAYOLU ÜZERİ KOZAN / ADANA

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
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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
23 Nisan  2019 / Yıl: 14    Sayı: 663

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

Alev ATAŞ 
MHP Adana İL 2.

BAŞKANI

23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kutluyor, geleceğimizi emanet 
ettiğimiz çocuklarımıza sağlıklı mutlu bir 

gelecek diliyorum. 

FATİH AYDIN 
Ak Parti Kozan Belediye Meclis Üyesi ve 

KOZAN OSB MÜDÜRÜ 
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Zeydan Karalar, “Derdi evine ekmek götürmek 
olan belediye çalışanıyla sorunumuz olmaz”

Başkan Karalar, ASKİ Genel Müdürlüğü’nü 
ziyaret etti ve yöneticilerle görüşmesinin 
ardından çalışanlarla bir araya gelerek çarpıcı 
mesajlar verdi. Karalar, “Çalışanla, huzursuz-
luk çıkarmayan personelle bir sorunumuz 
olmaz. Benim işim Adana’yı içinde bulunduğu 
kaostan kurtarmak, hak ettiği noktaya taşımak. 
Makam beklentisi içinde olan varsa, beni bu-
nun için desteklemişse hayal kırıklığına uğrar” 
dedi. Başkan Karalar, seçim döneminde belden 
aşağı vuran, afiş söken, araçlara PKK yazanlar-
la birlikte çalışamayacağını açıkladı.
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi  (ASKİ) Ge-
nel Müdürlüğü‘nü ziyaret eden Adana Büyük-
şehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar çalışan-
larla sohbet etti, sorun dinledi ve önümüzdeki 
dönem herkesin çok çalışması gerektiğini 
söyledi.
Yöneticilerle görüşmesinin ardından çalışan-
larla bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, 
Adana’da her kesimden oy aldıklarını, bunun 
da omuzlarındaki sorumluluğu artırdığını 

belirtti.

İŞİNİ İYİ YAPAN, HUZURSUZLUK ÇI-
KARTMAYAN HERKES KARDEŞİMİZDİR

Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Bü-
tün siyasi partilere mensup hemşehrilerimiz 
bize oy verdi. Herkese çok teşekkür ediyoruz. 
Her kesimden oy almamızın anlamı ‘Zeydan 
Karalar Adana’ya daha iyi hizmet eder’ anla-
yışıdır. Şimdi seçim dönemi bitti. İşini yapan, 
dört dörtlük çalışan, huzursuzluk çıkartmayan 
herkes bizim kardeşimiz. Ben insanları asla 
MHP’li, AK Partili, ya da başka partili diye 
ayırmam. Ben insanları çalışan ve çalışmayan 
diye ayırırım. Bize oy vermiş olsun olmasın, 
çalışan, işinde gücünde bir insansa, bizimle 
birlikte çalışmaya devam edecek. Ama burada 
baskı yapan, bizim afişlerimizi söken, araba-
larımıza PKK yazan kim olursa olsun, yola 
onlarla devam etmemiz mümkün değil.
Ancak hangi siyasi görüşe mensup olursa 
olsun, çalışan insan hiç tedirginlik yaşamasın. 
Derdi evine ekmek götürmek olan hiç kimse 
bizden çekinmesin. Biz çalışmaya geldik, biz 
Adana’ya hizmet etmeye geldik” dedi.

MAKAM SAHİBİ OLMAK İÇİN BENİ 
DESTEKLEMİŞ OLANLAR VARSA HAYAL 
KIRIKLIĞINA UĞRAR

ASKİ’nin maddi anlamda kötü durumda 
olduğunu belirten Adana Büyükşehir Belediye 

Başkanı Zeydan Karalar, “ASKİ de, Büyükşehir 
de kötü durumda. Şu anda yatırım yapacak tek 
kuruş yok. Müteahhitler her gün haciz gönde-
riyor fakat para yok. Aylık bütçe aylık gidere 
yetmiyor. Tüm bunları aşmamız için çok ça-
lışmamız gerekiyor. Siyasi mücadele başka bir 
şeydi, şimdi herkes çalışacak.
‘Ben seçim öncesi çok çalıştım, benim hakkım 
müdürlük, benim hakkım şeflik, benim hak-
kım şu...’ diyenler olabilir. Ona biz karar vere-
ceğiz. O aşamada çalışmak memleket yararına 
bir şey ama sadece kendini düşünen, müdür 
olmak isteyen, daire başkanı olmak isteyen, bu 
istekleri için beni desteklemişse onlar hayal 
kırıklığına uğrar. Benim Ahmet’e, Mehmet’e 
değil, bütün Adana’ya sorumluluğum var. Ben 
buna göre hareket etmeliyim, bunu yapmalı-
yım. Benim de şimdi işim; Adana’yı bu kaos-
tan kurtarmak, bu zor durumdan çıkarmak, 
Adana’yı hepimizin çok sevdiği, onurlandığı 
bir kent haline getirmek. Benim işim Ahmet’i, 
Mehmet’i kollamak değil” diye konuştu.

 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk 

başkanı olan Gazi Mustafa Kemal’i, 

bize bu vatanı armağan eden tüm 

şehit ve gazilerimizi bir kez daha 

rahmetle anıyor, tüm 

çocuklarımızın, tüm dünya 

çocuklarının bayramını kutluyoruz. 

SÜLEYMAN SEZEN  
CAN SEZEN
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Gökmen Sarıtaş’ın eşi Fatma 
Can Sarıtaş ameliyat oldu

Tapan ve Yöresi 
Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Derneği Baş-
kanı Gökmen 
Sarıtaş’ın eşi 
ameliyat oldu.
Çukurova Üni-
versitesi Tıp 
Fakültesi Balcalı 
Hastanesi’nde 
geçirdiği rahat-
sızlık sonucu 
ameliyat olan 
Öğretmen Fat-
ma Can Sarı-
taş’ın sağlık du-

rumunun iyi olduğu öğrenildi. Arkadaşımız 
ve okuyucumuz Gökmen Sarıtaş ve ailesine 
geçmiş olsun diyoruz.

FUAT KÖK YILDIRIM
NAZLIM PASTANESİ VE NAZLIM 

UNLU MAMÜLERİ

ABDULLAH TEZEKİCİ
SAAT & SAAT

Kozan’ın tanın-
mış esnafların-
dan Halil Bedir, 
evinin yanına 
yaptırdığı “Be-
dir Cami'nin” 
avlusuna gö-
müldü. Bedir, 
Adana Şehir 
Hastanesi’nde 
tedavi görür-
ken geçtiğimiz 

Cuma günü hayata veda etti.
Kozan’ın tanınmış eski işadamlarından Halil Bedir, (85) evinin ya-
nına yaptırdığı camiye gömülmek için 25.10. 1993 yılında Mustafa 
Azgın döneminde belediyeden de meclis kararını aldırmıştı. Bedir, 
geçtiğimiz Cuma günü öğle namazına müteakip kendi yaptırdığı 

camide namazı kılındıktan sonra gömüldü. Merhum Bedir, uzun 
süredir yaşlılığa bağlı hastalıklardan tedavi görüyor; yatağa bağlı 
yaşıyordu.
Halil Bedir, yine Merhum Eski İşadamlarından Uğur Bedir'in ba-
bası, Mesut Bedir ve Murat Bedir de amcası idi. Halil Bedir ve evli, 
1934 doğumluydu. Bedir’in cenazesine çok sayıda vatandaş katıldı.

Halil Bedir yaptırdığı Camiinin avlusuna gömüldü
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Musa Öztürk gitti Hasan Öztürk geldi…
Yerli Nüktedan Meşhur Ayı Hasan Öztürk, 2014 
yılında Musa Öztürk’ün seçilmesinden sonra sanki 
kalemi kırılmış gibi yazmayı bırakmıştı.
Dedik ki: “Hasan Abi senin adaletinde şaşma oldu, 
yıllardır yazmıyorsun. Çocuklarını Musa öztürk işe 
aldı diye mi gazetemizdeki köşeni terk ettin, Kozan 
hakkında, Memiköyü muhtarlığı hakkında, koca 
seçim hakkında yok mu senin fikrin zikrin?” dedik.
Öztürk’ü yazmaya yeniden ikna ettik. Anlayacağınız bazı gazetecilerin özgürlüğü 
yeniden geldi. Allah var, Hasan Öztürk, zaten kolay bir kişi değildi; yaşlanınca da 

iyice alıngan olmuş…

Ayı Hasan Öztürk “Hadi 
Bismillah diyelim”

Seçimdeki dil, duruş, ötekileştirme, 
kendisinden olmayı hor görme, İçiş-
leri Bakanı Soylu’nun şehit cenaze-
lerini babasının cenazesi sanıp Halk 

Partilileri, Millet İttifakı’nı cenazelerden men etmeye çalışması ve siyasilerin 
mimik ve jestleri neredeyse bir demokrasi faciasına sebep oluyordu. Bu dav-
ranışların ürünleri görünmeye başladı. Bu senaryoyu 1970 ve 1980 arasında 
çok gördük. Bu filmi çok izledik. 6 bin gencimizin hayatına yol açmıştı. Bin-
lerce gencimiz okuyamamış, şehri terk etmiş, cezaevine düşenlerin aileleri 
dağılmış harap olmuş, iş bulamamışlar, sürünmüşlerdi. 
Yıllar sonra yaralar sarılırken, millet birbiriyle sarılırken yeniden eski senaryolara dönmek ne kadar acı? Ne kadar yürek yakıcı?!
Sandık benim kıblemdir, sandık benim gökteki meleğimdir, hurimdir diyenlerin hepsi sandık düşmanı kesildiler. Halbuki biz öyle kül-
türden geliyoruz ki, seçilmediğinde sandığa duymak ve seçileni tebrik etmek demokrasinin asıl erdemidir. Türkiye’ye çok partili dönemi 
1946’da getiren İsmet İnönü’nün bir öğrencisi, izinden giden bir yurttaş olarak bu tarihi realiteleri hatırlatırım. Vesselam: Oy alan herkese 
saygımız sonsuzdur. Demokrasiye inancımız da sonsuzdur. Kayyum demokrasisi istemiyoruz. Kavgalı, gürültülü demokrasiyi Allah ülke-
mizden uzak etsin.Bundan sonra her hafta buluşuruz Allah izin verirse. Şimdilik bu kadar saygıyla ve sevgiyle kalın. 

Halk Köşesi

Musa Öztürk gitti Hasan Em-
mi’nin köylüsü Kazım Özgan 

geldi. Ne şanslı adam be!



Manav Ali PAŞA

ANDIL’IN GÜNLÜK TAZE MEYVELERİ-SEBZELERİ  BULUNUR

Kozanlının Ailenizin manavı

TLF:0536 676 42 77

ve
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Muhammet ALPASLAN
İYİ Parti

 Kozan Belediye Meclis Üyesi
Yusuf EROĞLU

Milliyetçi Hareket Partisi Kozan 
Belediye Meclis Üyesi
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Belediyenin  2018 faaliyet raporu ortada kaldı

Kozan’da, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin 
ardından Kozan Belediyesi meclis toplantısının 2. 
oturumu geçtiğimiz Cuma günü meclis toplantı salo-
nunda gerçekleştirildi. Kozan Belediye Eski Başkanı 
Musa Öztürk’ün 2018 faaliyet raporu Cumhur İttifakı 
ve Saadet Partisi meclis üyeleri tarafından oylamada 
reddedildi. İşin garip tarafı  İYİ Parti de kabul yönün-
de destek vermedi. Kozan Belediyesi’nin 2018 faaliyet 
raporu ortada kaldı.  2018 bütçesiyle ilgili görüşme-
ler yapıldı. Borcun 53 milyon olduğu söylendi. Bu 
borçların içerisinde SGK, vergi, esnaf borcu, senetli 
borçların ve birçok kalemde yapılan incelemelerin ar-
dından borcun daha da yukarı çıkabileceği belirtildi. 
İmar Limited borcunun da 45 milyon civarında oldu-
ğu söylendi.
Kozan Belediyesi’ne ait İmar Limited Şirketi’nde 590 
civarında işçinin çalıştığı açıklandı. Belediye Bütçe-
sinin gerekçe göstermeden gelişigüzel reddedileme-
yeceği konuşuldu. Kazım Özgan rastgele reddedilirse 
mahkemeye başvuracağını ima etti. Partilerin birer 
meclis üyesi verilmesine ve konunun araştırılması 
gerektiğine vurgu yapıldı. 
Daha önce ilk meclis toplantısında  gizli oylama ile 
yapılan seçimlerde başkan vekilliklerine Saffet Sarıca 
ve Mustafa Kütük seçilirken, meclis katip üyeliklerine 
ise Gamze Ataş ve Selçuk Cengiz seçilmişti.

İkinci meclis toplantısı geçtiğimiz Cuma günü yapıl-
dı. Ahmet Çankaya, Fatih Aydın ve Sümmani Göztaş, 
MHP ve Ak Parti grubunun verdiği oylarla encümen 
üyesi seçildiler.
İmar Komisyonuna MHP’den Emral Üçel ve Emin 
Özarslan, Ak Parti’den Hazım Dağlı, Saadet Partisi’n-
den Ruhi Gül ve İYİ Parti’den Atalay Özer seçildiler.  
Yapılan meclis toplantısında plan ve bütçe komisyo-
nuna Ali Baysal, Suat Erkan, Salih Altıntaş, Kenan 
Avan ve Muhammet Alpaslan seçildiler.
Ak Parti’den Abdullah Avcı da Tarihi Kentler Birli-
ği’ne üye olarak seçildi. Türk Dünyası Belediyeler Bir-
liğine üye olarak Mehmet Bozdoğan seçildi. Çukuro-
va Belediyeler Birliği’ne Hazım Dağlı, Uğur Diliçıkık, 
Mustafa Kütük ve Seval Tetik seçildiler. 

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan  “Yeni dönemi-
mizin meclis toplantısını gerçekleştirdik. Temennim 
odur ki ilçemizin menfaati konusunda tüm meclis 
üyesi arkadaşlarımızla tek yürek olalım.
 Duam odur ki bu mecliste Kozan’ımızın yararına 
birçok kararlara imza atalım. Hayırlara vesile olması 
dileğiyle” ifadelerini kullandı.
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CHP Feke İlçe Başkanı M. Ali Kızıloluk evlendi

Feke’nin sevilen isimlerinden CHP Feke İlçe Başkanı Mehmet Ali 
Kızıloluk ve Cansu Kaspureli, geçtiğimiz hafta Feke’de düzenlenen 
düğün töreniyle evlendi. Düğün törenine CHP Adana Milletvekili 
Orhan Sümer, CHP Adana Eski Milletvekili Zülfikar İnönü Tü-
mer, CHP Kozan İlçe Başkanı Bünyamin Sedefoğlu’nun yanı sıra 
Kozan’dan, Feke’den çok sayıda davetli topluluğu katıldı. Her iki 
ailenin yakınları düğüne gelen davetlilerle yakından ilgilendiler. 
Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel’in şehir dışında toplantısı oldu-
ğundan katılamadığı öğrenildi. 

Kalabalığı düğün salonu almadı. Feke’nin 
nüfusu arttı..
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Başkan Özgan Sosyal Tesislerde İncelemelerde Bulundu

Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan hafta sonu ilçedeki sosyal 
tesisleri  gezerek bir takım incelemelerde bulundu. Başkan Özgan hafta 
sonu dolayısıyla belediyeye ait tesislerde dinlenmeye gelen vatandaşlarla 
da sohbet ederek istişarede bulundu.
Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan ilk olarak Kozan Kalesi 
manastır piknik alanını ziyaret ederek burada incelemelerde bulundu. 
Piknik alanındaki kırık ve dökükleri tespit eden Başkan Özgan hasarlı 
yerlerin tadilatı için ekiplerine talimat verirken burada vatandaşlarla da 
sohbet etti. Özgan daha sonra kale tepe noktasındaki kafede de incele-
mede bulunarak burada vatandaşlar ile sohbet ederek bilgi alışverişinde 
bulundu.
Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan daha sonra Kale Şelale 
Tesislerini de gezerek burada incelemelerde bulundu. Özgan burada 
bir çiftin de nişan törenine eşlik ederek hayırlı olsun temennisinde 
bulundu. Başkan Özgan daha sonra Dağılcak Mesire Alanını da ziya-
ret ederek burada belediyeye ait tesisi denetledi. Tesiste incelemelerde 

de bulunan Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan hafta sonu 
Dağılcak Sosyal Tesislerine dinlenmeye gelen vatandaşların da görüş ve 
taleplerini de not alarak istişarede bulundu.
Tesislerde incelemelerini tamamlayan Kozan Belediye Başkanı Mimar 
Kazım Özgan; “Hafta sonu belediyemize ait sosyal tesislerimizde ince-
lemelerde bulunduk. Tesislerimizdeki eksiklikleri yerinde tespit ettik ve 
hemen ekiplerimize talimat vererek eksikliklerin bir an evvel giderilme-
si için çalışmalarımıza başladık. 
2004-2014 yılları arasında belediye başkanlığımız dönemimizde ilçemi-
ze kazandırdığımız bu tesisler ilçemizin adeta gözbebeğidir. Ancak geç-
miş beş yıllık süreçte bugünde gördük ki tesislerimiz bakımsız kalmış. 
Lambalar kırılmış yerlerde, piknik üniteleri büyük ölçüde zarar görmüş, 
çöpler alınmamış ve daha bir çok eksiklikleri yerinde tespit ettik. Bu 
eksikliklerin giderilmesi için hemen gerekli çalışmalarımıza başladık. 
Geçmişte de ifade ettiğimiz üzere Kozanlı Efendi Bizler Hizmetkarız. 
Hemşerilerimize daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımıza ara 
vermeksizin devam edeceğiz” dedi.

Hatay’ın yöresel lezzetleri Zeraf’et Restaurant’ta 
Kozan’da Hatay’ın yöresel yemeklerini ve farklı lezzetleri bulabileceği-
niz adres Şehit Hüseyin Soydan Caddesi (Işıklı Yol) üzerinde bulunan 
Zeraf ’et Restaurant. İşletmeci Olgun Ölmez’in basınla bir araya geldiği 
yemekte Kozan’a farklı lezzetler kazandırabilmek için çok yer gezdiğini 
ve araştırmalar yaptığını vurguladı.
Olgun Ölmez “Yıllardır bu mesleğin içerisindeyim. Burası daha önce 
Kervansaray Resteurant’tı. Yurdun çeşitli yerlerinde yöresel yemekler 
üzerine ve dünya mutfağı üzerine araştırma yaptım. Kozan’da Hatay’ın 
meşhur tepsi ve kağıt kebabını biz yapıyoruz. Bunun yanı sıra kuzu ger-
dan, kebap ve pide ve kebap çeşitlerimiz, meze çeşitlerimiz mevcuttur. 
Meze çeşitlerimiz Hatay usulüdür. Humus ve patlıcanlı mezelerimiz var. 
Restaurant olarak temizlik ve hijyene çok önem veriyoruz. Bizim için 
önemli olan müşteri memnuniyetidir.
10 personelimiz var. Saat: 11’de servise başlıyoruz. Yaklaşan ramazan ayı 
dolayısıyla özel menü hazırlıyoruz. Ev ve iş yerlerine servis yapıyoruz. 
Bize ulaşmak isteyenler: 0322 515 53 33 ve 0544 579 75 10 nolu tele-
fonlarımızı arayabilirler” dedi.   



Ferhan AÇICI
Kozan Yeni BP

Yepyeni bir anlayışla hizmetinize girmiştir

*Ücretsiz köpüklü oto yıkama
*Ücretsiz BP Cafe’de İkramlarımız

*Ücretsiz bilgisayarlı çalışma ortamı. 7/24 

Wİ-Fİ İnternet

*Ücretsiz 7/24 Popcorn

*Mescid (Bay-Bayan)

*İklimlendirme sistemli WC ve Lavabolar

Adres: Adana Yolu Üzeri: Sanayi sitesi ilerisi                             

FERHAN AÇICI
KOZAN YENİ BP

Tel: 0322  515  44   34


