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2 ÇOCUK ANNESİ ELİF’İN ACISI
BÜTÜN KOZANLIYI AĞLATTI

5.00
TL

KOZAN PORTAKALI

ULUSAL MARKETLERDE

A

hmet Güralp hocamızın kızı ve
genç yaşta hayatını kaybeden
Rahmetli Ali Kemal Aydın'ın eşi, 2
çocuk annesi, Elif Aydın Güralp hayatını
kaybetti. Beyin kanaması geçiren Elif tüm
müdahalelere rağmen kurtulamadı.3’DE

İYİ PARTİ MERKEZ MAHALLE
MUHTARLARIYLA BULUŞTU

K

ozan İyi Parti İlçe Teşkilatı yarın seçim varmış gibi çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Kozan
İlçe Başkanı Veysel Sırkıntı, Teşkilat
Başkanı Erkan Can ve yönetim kurulu üyeleri heyecanla çalışıyorlar. 5’DE
Çözüm üretilmezse: Et ve
süt üretimi tamamen
büyük çiftliklerin eline
geçecek ve ciddi anlamda
sıkıntılar yaşayacağız

“Çabalarımız, girişimlerimiz ve
iletişimlerimiz meyvesini veriyor.”

K

ozan Ticaret Odası olarak Coğrafi İşaretini aldığımız “Kozan Portakalı”nın Migros raflarında yerini alması amacıyla, Migrosun tedarikçi
firmalarından Gizem Bakliyat Gıda Ltd. Şti ile Kozan Ticaret Odası
arasında sözleşme imzalanmıştır. Oda Başkanımız Mustafa KANDEMİR
yöremiz ve Coğrafi işaretli ürünlerimizin satışı, pazarlanması, reklamı
konularında her platformda girişimlerde bulunmakta ve YÖREX, Çukurova Fuarcılık gibi ulusal fuarlara katılarak yöremiz ürünlerinin tanıtımında
çaba harcamaktadır. Çabamız, girişimlerimiz meyve vermektedir. 9’DA

SAYFA 3’ DE

SACİT ÖZTÜRK

SAYFA 4’ DE

bUĞDAY ÜLKESİYİZ
BUĞDAY YOK!
PANCAR ÜLKESİYİZ
PANCAR YOK!
PAMUK ÜLKESİYİZ
BEZ YOK!
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KOZAN TİCARET BORSASI BAŞKANI
İDRİS ÇEVİKALP’İN MORALİ YERİNDE
ATALAY ÖZER’İN ACI GÜNÜ

İ

ş İnsanı ve Yatırımcı, Kozan
Ticaret Borsası Başkanı İdris
Çevikalp, güçlü moral ve motivasyonuyla dikkat çekiyor.
Yeniden Borsa Başkanlığı’na
aday olan Çevikalp: Güleryüzü
ve pozitif, olumlu insan ilişkileriyle tanınıyor. İşinde gücünde,
sakin kişiliğiyle de seviliyor.
İdris Çevikalp: “Daima üyele-

rimizin ve Kozan halkımızın iyi
ve kötü günlerinde yanlarında
olmak bizim ve tüm ekip arkadaşlarımızın boyunlarının borcudur” dedi.
Seçimlere 4 aylık bir zaman
dilimi var ve Çevikalp ekipleri genişlettiğini, etkili ve sevilen
birçok dostundan açık destek
gördüğünü ifade ediyor.

AÇICI LASTİK
Ercan AÇICI

En gelişmiş cihazlarla kusursuz ön düzen ayarı

bölge bayii
Lastik alanlara lastik değişimi ve balans ayarı

Ücretsiz

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

C

HP Belediye Başkan Adayı, Kozan Belediye Meclis Üyesi ve
Balkan Türkleri Kozan Temsilcisi Atalay Özerin dedesi, Yeniden Refah Partisi Adana İl başkanı Selahattin Baysal'ın kayın
babası, Yeniden Refah Partisi Kozan İlçe başkanı Fatih Mustafa Baysal'ın dedesi. Kozan Belediyesi nikah memuru Cezmi Ata'nın dayısı. Nalbant Köyünden Kamyoncu (Poroylu) Yusuf Özer'in cenazesi
Kozan Mezarlığı’nda çok sayıda sevenlerinin eşliğinde defnedildi.
Özer ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Allah rahmet eylesin
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İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yalçın KARA
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İletişim Tel
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Hacıuşağı Mah. Irmak cad.
No: 43/A Kozan/ADANA

Baskı :ARSLAN GÜNEYDOĞU
Gazetecilik-Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş. Yenidoğan Mah.
2108 Sk. No:13/A Yüreğir / ADANA

Köşe Yazarları yazdıkları yazılardan kendileri sorumludur gazetemizin yayın ilkerini bağlamaz.

Sözleşmesi olmayan yazarlara ücret ödenmez.
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2 ÇOCUK ANNESİ ELİF’İN ACISI
BÜTÜN KOZANLIYI AĞLATTI
HAYVANCILIKLA GEÇİMİNİ

SAĞLAYAN NESLİN YAŞ

ORTALAMASI ÇOK YÜKSEKTİR

A

hmet Güralp hocamızın
kızı ve genç yaşta hayatını kaybeden Rahmetli
Ali Kemal Aydın'ın eşi, 2 çocuk
annesi, Elif Aydın Güralp hayatını kaybetti. Beyin kanaması
geçiren Elif tüm müdahalelere
rağmen kurtulamadı. Çok iyi,
saygılı, hanımefendi bir kardeşimizdi. Çok üzüldük. Başta
Ahmet Güralp hocamızın, ailesinin ve tüm sevenlerinin acısını paylaşıyoruz.
Çocuklarına çok iyi annelik
yapan ve hayatını onlara adayan Elif, hayatının baharında kaybettiği ve severek evlendiği eşinin ölüm yıldönümünde bakın neler yazmıştı:
"29 mart....Eskiye dalıyor gözüm dalmasın da ne yapsın. Bugün günlerden o gün sanki döndün hayattasın. Bak güneş batıyor işte bir gün daha yakınız. Bu yağmur sensin işte ordasın
gökyüzünde.Aklıma düşüyor yüzün gülümser gibi ayrılışın. Artık
sayılı zaman değil müebbet yalnızlığım. Kaç yıl oldu gideli kaçıncı uykundasın ? Hangi rüzgar aldı seni? Hala üşütüyor beni..."
Adana Göç İdaresinden aldığım yabancı kimlik
kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Beylesen MOSAJO

Ç

özüm üretilmezse: Et ve süt üretimi tamamen büyük çiftliklerin eline geçecek ve ciddi anlamda sıkıntılar yaşayacağız…
Kozanlı genç, üretken, İdealist Veteriner Hekim ve aynı
zamanda Cücenoğulları Derneği Başkanı Tevfik Yüceli hayvancılıkta yaşanan sıkıntıları gündeme getirdi, yetilileri ve halkımızı uyardı.
Tevfik Yüceli: “Ülke hayvancılığı ciddi bir dönemden geçmektedir.
Bunun sebeplerinden gelişmelerinden ve olası sonuçlarından bahsetmek istiyorum sizlere. Kırsal mahallerde genç nüfusun azalmasından dolayı her geçen gün hayvan sayımızda azalma mevcuttur
dolayısı ile üretilen ürün azalmaktadır. Yeni yetişen nesil köylerden
uzaklaşmaktadır.

KÖYLERDEKİ GENÇ NÜFUSU ARTIRIP HAYVANCILIĞA
YÖNLENDİRMEZSEK İTHALATA MECBUR KALIRIZ

Şuan hayvancılıkla geçimini sağlayan neslin yaş ortalaması çok
yüksektir, gelecek yıllarda eğer bu duruma çözüm üretilmezse eğer
et süt üretimi tamamen büyük çiftliklerin eline geçecek ve ciddi anlamda süt ve et ürünlerine ulaşmakta güçlük çekebiliriz. Ulaşabilmek
bile çok yüksek fiyatlara ulaşacağız. Yıllardır hayvancılık ve üretim
konusunda yapılan yatırım ve projeler ülke hayvancılığını olumsuz
etkilemektedir. Yıllar önce ben de kırsal köy de doğdum büyüdüm
ve o zamanki hayvancılığın şuan da % 1’i kalmadı. Evet o dönemki
üretilen ürünler hayvan sayısına göre az, şimdi de hayvan sayısı
az üretim fazla olsa da yakın gelecekte önlem alınmazsa eğer ciddi
bir açık olacaktır. Buna çözüm olarak nerden geldiği belli olmayan
ithalat etilen süt ve et ürünlerini tüketmek zorunda kalacağız. Benim
tavsiyem köydeki genç nüfusu artırıp hayvancılık üzerine geliştirip
hem ekonomik hem de sosyolojik olarak köylerimizi yeniden canlandırmalıyız. Herkese sağlıklı günler dilerim
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Buğday ülkesiyiz “ekmek”yok,
Pancar ülkesiyiz “şeker”
yok,
Zeytin ülkesiyiz “zeytin”
yok,
Ayçiçek ülkesiyiz “yağ”
yok,
Pamuk ülkesiyiz “bez”
yok,
Hayvancılık
ülkesiyiz
“et,süt,peynir,yumurta”yok.
Ama tarım bakanı var.
Aaaa…
Tarım bakanı tarla bakmaya Venezuela’ya gitmiş.
Helikopterin içinden de
poz vermiş.
Bir de Anadolunun köylerini gezse,
mazotun, gübrenin, samanın ateş pahası olduğunu, ekilemeyen tarlaları,
kapatılan ahırları bir görse
diyorum.
•••
Türk köylüsü toprağı ve
hayvanı ile bütünleşmiş
olarak yaşar.
Onun için,
Atatürk köylüye memleketin efendisi dedi.
Bunlar, itaat etsin diye
aç, biat etsin diye cahil bıraktı.
Çiftçi üretti.
Ama para kazanamadı.
Üretimden koptu.
Çiftçinin,
Yüreği sızlıyordu, tarlasını ekemezken,
Ciğeri yanıyordu,hayvanını kesime gönderirken.
•••
AKP Tunceli İl Başkanı
Sercan Özaydın jandarma
karakolunda ‘tören kıtası’
ile karşılandı.
Kökeni, Hun İmparatorluğuna dayanan Türk
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SACİT
ÖZTÜRK
KAŞIK

ordusu nasıl olurda bir il
başkanını esas duruşta
karşılar.
Mete Han,
Fatih Sultan Mehmet,
Mustafa Kemal Atatürk,
Kalkın da ordunuzun
halini bir görün.
İki bin iki yüzyıllık tarihini
unuttu.
Siz milletin ordusu dediniz.
Onlar parti devletinin ordusu oldu.
İl başkanını esas duruşta karşıladı.
Siyasal islam, sadece
ülkeyi değil, zihinleri de
çürüttü.
Bürokratik çürümüşlük
de, artık toplumu rahatsız
etmiyor..
•••
İstanbulun bir ilçesi, Rizeliler dernek başkanı ve
bazı üyeleri yemeklerini elleri ile yiyorlar.
O görüntüleri sosyal
medyada da paylaşıyorlar.
•••
Birisi çıksa,
Yemeklerini elleri ile yiyenlerin yüzü suyu hürmetine,
Elektrikler kesilmiyor ,

Borsalar batmıyor ,
Bilgisayarlar çökmüyor ,
Uzaylılar istila edemiyor,
Nükleer savaşlar başlamıyor, dese inanan binlerce insan olur.
İnancın ölçüsü “şekil”
değil, Allah’ın bize bahşettiği “akıl”.
•••
Her kültürden etkilenen
biz,
Uygun yerimizi yaprakla
kapar,
Mıçımızı taşla siler,
Deve sidiği içer,
Saçı, sakalı uzatır,
Elinde mızrakla dolaşır,
Uçan halıya biner galaksiler arası yolculuğa başlarız da,
Doları, 18 liradan satıp,
11-12 liradan geri kimler
almış sormayız.
On binlerce öğrenci sıfır
çekmiş,
Çiftçi batmış,
Esnaf bitmiş,
İmam kadınlara et demiş,
İnsanlar içtiği sudan ölmüş, neden demeyiz.
•••
Şu insanoğlu çok garip,
Bundan binlerce yıl önce
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iş bulamamışlar,
Denizlerde yaşayan kabuklu canlıların kabuğunu
kaşık olarak kullanmaya
başlamışlar.
Elle yemek yerine kaşığı
icat etmişler.
Romalılar ise M.S. 1.
yüzyılda kaşığa bugünküne benzer yeni bir form
vermişler.
Önce topraktan , daha
sonra sağlam ağaçtan yapılan kaşıkları Romalılar
ve Bizanslılar kullanmışlar.
Günümüzde ise metalden veya plastikten yapılan kaşıklar kullanılmaktadır.
•••
İnsanlar, semavi dinlerin
hiçbiri yokken kaşık kullanmış.
Yemeği elle yemek, ritüel halini almış, cahiliye
döneminden kalma bedevi
kültürü,
Bu kültürün etkisinde
kalan isimler değişse de,
beyinler değişmediğinden,
Yobazlık ve görgüsüzlük
devam eder.
Elle yemek yemek, tasla
çorba içmek marifet değil,
Marifet,
Metrobüsle işe gidip gelen,
Günde sekiz saat çalışan,
Ekmegi, halk ekmek
büfesinden alan, Çocuğu,
okula yürüyerek gidip gelen, dar gelirlinin yaşam
mücadelesidir..
Tertemiz dinimizi günlük
politik çıkarlar için ne hale
getirdiniz?
Yeter artık,
Bir gidin artık ya…
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Belediye Meclis Üyeleri neden
etkin ve verimli değiller?

İĞNECİ

K

ozan Belediyesi Meclis
üyelerinin çoğuna bakıyorum: Küçük, dar, özel ilişkiler ağından çıkamıyorlar. Halkın
oylarıyla seçilen belediye meclis
üyelerinin belediye başkanına yaranmaktan, onun pek kişisel/ keyfi
ağına takılmaktan gayri işleri yok
mu?
1 kişilik kontenjan dertlerinden
başka sorun yok mu memlekette?

Ortada aleni yapılan keyfiliklere, yanlışlara karşı veya ivedi yapılması gerekli hizmetlerle, olan
bitenlerle ilgili, fikir ve düşünceleri
yok mu?
Dertleri sadece bir ittifak bulup
kendilerini oraya atmak mı?
Sadece bir iki yakın akrabalarını işe sokmak mı?
Siyasetin ve meclis üyelerinin
hemen çoğunun olmazsa olmaz

dertlerinin: İlk çağın klanları gibi,
1. Derecede yakın akrabalarını
gözetmek olduğunu görüyoruz.
Efendiler bunun adı siyaset değil! Toplumcu olmayan siyasilerin
karşılıkları yoktur.
Meclis üyeleri çok zayıftır, başarıları da yok denecek kadar azdır.
Böyle bir yapı asla UMUT vermez, vermiyor.
İvedilikle yenlik gerek…

İYİ PARTİ MERKEZ MAHALLE
MUHTARLARIYLA BULUŞTU
Merkez Mahalle Muhtarları İyi Parti yönetimine Arıkan Konağı’nda yemek verdi...

K

ozan İyi Parti İlçe Teşkilatı yarın seçim
varmış gibi çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Kozan İlçe Başkanı Veysel
Sırkıntı, Teşkilat Başkanı Erkan Can ve yö-

netim kurulu üyeleri heyecanla çalışıyorlar.
İYİ partililer geçtiğimiz hafta Arıkan Konağı'nda Kozan’daki tüm merkez muhtarlarıyla yemekte buluştular, sohbet edip istişare ettiler.
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"KOZAN OSB YÖNETİMİ KANALİZASYON VE
ALT YAPI SORUNUNU ÇÖZMEKLE YÜKÜMLÜ"

NE MUTLU EMEKÇİ
KARDEŞLERİME

M

ustafa Halaçoğlu ve arkadaşım Eğitimci Yazar
Esat Halaçoğlu ile memleket sohbeti ettik. Halaçoğlu’nun
gündeminde OSB’nin az gelişmişliği vardı. Mustafa Halaçoğlu
OSB yönetiminin alt yapı sorununu çözmekle yükümlü olduğunu
belirtti.
"Kozan OSB yönetimi kanalizasyon ve alt yapı sorununu çöz-

mekle yükümlü"
Sohbet esnasında Halaçoğlu,
Kozan OSB yönetiminin yapması
gereken kanalizasyon ve alt yapı
sorununu gündeme taşıyacağını
söyledi. Halaçoğlu, atık şu anda
bile maalesef derelere akıyor.
Hayvanların öldüğü haberleri geliyor. Doğa tahrip ediliyor. Çok
üzgünüm büyük tehlike yaratıyor."dedi.

DIŞARIDAKİ KOZANLILAR KOZAN'A
VE KOZANLIYA DAHA DÜŞKÜN

Ş

enol Tutar gardaşımı 80'li yıllardan bu
yana tanırım. Kendisi
Adana'da sınıf öğretmeni ve özel Kozan Karaoğlu
şalgamını hediye gönderiyor.
Hemen buz gibi özel şalgamı-

nı ikram ettim. Hocamı görünce çocukluğumuza gittim... Ve
tespit: Her ne kadar içerideki
Kozanlıların çoğu birbirleriyle uğraşa, didine dursun; dışarıdaki Kozanlılar, Kozan'a,
Kozanlıya çok daha düşkün...

H

er üçü de emekçi ve emekliye ayrıldılar. TÜRKİYE'DE
emekliler açlık sınırının altında, 3.500 TL, almış olsalar da
onlar hayat mücadelesine devam ediyorlar. Çıta Hacı'nın 3
kızı var. Üniversitede çocuk okutuyor. Hasan Dönmez hocamızın
1 numaralı öğrencisi, Eski Karateci Berber Murat Kocadurmuş
torun seviyor ve onlara hala harçlık biriktiredursun, Tostçu Avşar
Mustafa abi de torun seviyor ve doğup büyüdüğü Cumhuriyet
Mahallesi'ne Muhtar adayı.
Her üçü de dürüst ve çalışkan insanlar. Seviliyorlar. Mücadeleci ve toplumla iç içe esnaflar. Nice mutlu ve sağlıklı, huzurlu yaşanacak, görecek güzel yıllar diliyor; onları yerel tarihe not ediyoruz

Şu yaz sıcağında mutlaka
bir kaba su koymalısınız

Ş

u yaz sıcağında mutlaka bir kaba su koymalısınız. Hele
Çukurova yanar günde ki, yanar bütün canlılar. Ağzı dili
olmayan hayvanları muhakkak düşünmeliyiz. Yeryüzündekilere MERHAMETLE acıyanlara gökyüzündekiler de acır. Ha
unutmayın Allah herkese iyiliği nasip etmez. Edenlerden eylesin.
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KARACAOĞLAN LOKANTASI
HALK TİPİ VE YERLİDİR

K

ozan'ın en eski lokantalarından birisidir. Bol Kepçe,
Kör Cuma, Mehmet Bircan
bıraktı, Girneli Ali terkeyledi. Ali
ustaya Allah ömür versin devam
ediyor.
Saimbeyli Caddesi Cumhuriyet Sokak'ta 1978 yılından bu
yana bir köylü Lokantası var ki,
fiyatları uygun ve eski su küpünden hala sürahiyle servis etmeyi başarıyorlar. Yemekleri leziz.
Sunumları, esnaflıkları çok güzel. Hele bizim Bilgisayarcı Mustafa'ya komşu ki çevre esnaflarla bütünleşmişler.
Lokantada kuru ve yeşil fasül-

ye, tas kebabı, güveç, yoğurtlu
kızartma ve cacık gözde. Pirinç
ve bulgur pilavı özel. Bulgur köyden geliyor. Genç Öner Aksu henüz 25 yıldır lokantacı. Babası
Duran Usta çoktan emekli oldu.
Tapan yaylasında yayla yaylıyor. Yemeklere kadın eli değiyor,
Öner'in Eşi Ayşegül Yenge titiz
ve işine son derece saygılı bir
hanımefendi. 1'i kız, diğeri erkek
2 evlatları var ve hayat mücadelesine devam ediyorlar. Emeği
temsil ediyorlar. Karacaoğlan
Lokantası'nı bilmeyen Kozan'ı
bilmez. Öner'in yemeklerini tatmalısınız.

RAMAZAN DERLER ADINA, KİMSE DOYMAZ TADINA
TOROS TAKSİYİ YAZ
AYINA AYARLAYINCA

B

oyacı Ramazan deyip geçmeyin. Tam 40 yıldır caddenin gülü.
Doğru, düzgün ve güvenilir sağlam karakterli insan. Adam biriktirmiş. Sadece para biriktirenlere örnektir. Finansbank eski emekçisi Nafiz Başıbüyük kardeşim ile birlikte be güzel samimi sohbet et- Şu Toros'un güzelliğine bakın. Mahmut abinin de
tik. Çok şükür bu hayatta böyle yüksek değerli DOSTLARIMIZ var. marifetine...
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KOZAN PORTAKALI

ULUSAL MARKETLERDE
Mustafa kandemir’in girişimleri ve
çabaları sonuç vermeye başladı...

K

ozan Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada: “Kozan Ticaret Odası
olarak Coğrafi İşaretini aldığımız
“Kozan Portakalı”nın Migros raflarında yerini alması amacıyla,
Migrosun tedarikçi firmalarından
Gizem Bakliyat Gıda Ltd. Şti ile
Kozan Ticaret Odası arasında
sözleşme imzalanmıştır.
Oda Başkanımız Mustafa
KANDEMİR yöremiz ve Coğrafi
işaretli ürünlerimizin satışı, pazarlanması, reklamı konularında
her platformda girişimlerde bulunmakta ve YÖREX, Çukurova Fuarcılık gibi ulusal fuarlara
katılarak yöremiz ürünlerinin tanıtımında çaba harcamaktadır.
Çabamız, girişimlerimiz meyve
vermektedir.
Ticaret Odası Başkanımız
Mustafa KANDEMİR, üreticimize destek olmak, adına yöresel

ürünlerimizin hem bölgemize
hemde ülkemize sağladığı katmadeğerini artırmayı görev bildiğini dile getirerek, hurma, fa-

sulye, nar, mezla balı gibi diğer
ürünlerimizin de ulusal marketlerde yerlerini almalarını hedeflediklerini belirterek,

Sağlayacakları katkı ve hizmetten dolayı Gizem Bakliyat
Gıda Ltd. Şti. sahibi Türker AKGÜL’ e teşekkürlerini sundu.
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ALİ KOCAMAN ÖĞRETMENİM ÖZEL İNSANDIR
YAKIŞIKLI VE KARİZMA ARAP KADİR

AĞABEYİN SAÇLARI SİMSİYAHTI

B

iz onu Endüstri Meslek Lisesi'nden öğretmenlik yaptığı yıllardan
tanıyoruz.
Değerli Hocam toplumsal yönü ağır
basan, ülke sevdalısı, Atatürk ve silah
arkadaşlarına Cumhuriyet değerlerine inanan bir eğitimci yazardır. Halkın
içinde, halkın dilini anlayan, yorumlayan idealist bir kişidir. Hocam 29 yıl
idarecilik yaptı. 35 yılını eğitime adadı.
Açık sözlü ve rasyonel kişidir. Duyguludur. Şairi, şiiri bilir. Tarihe meraklıdır.

Çukurova oymaklarını iyi tanır. 1. Kitabı
Yukarı Çukurova'da ağıtlar ve Hikayeleri, 2.si Seferberlik ve Kurtuluş Savaşı
Hatıraları ve son kitabı da "Çukurova
Yanıyor"
2 çocuk babasıdır. Oğlu İstanbul'da
patoloji uzmanı. Kızı ise Ankara Gazi
Üniversitesi'nde akademisyen/doçent.
Ne mutlu yaşadıkları topluma katkı
koyabilen değerli insanlarımıza...
Öğrencisi Cuma Ali SARI ile öyle güzel karşılaştılar ki, hemen anı dondurduk

AYLI KASAP YASİN AYLI
YENİ YERİNE TAŞINDI
D
ededen
babadan
kasap Yasin
Aylı 1975'ten
bu yana kasaplık yapıyor.
Saygılı İşhanı'nın da bulunduğu Hazel Sokak' ta
İnan Eczanesi
yanına taşındı.
Emekçi
kardeşlerimiz
Yasin ve Muhsin
beylerin
yeni işyerleri
bereketli ve
hayırlı olsun.

M

eşhur Atatürkçü ve Kemalist Arap Kadir
Soncu ağabeyi bugün rüyamda görmüştüm.
Ağabeyi Hollandalı İsmail ile birlikte. Bir baktım caddede o karizmatik duruşuyla karşımda hemen sarıldık. Merhabalaştık. Ortak dostlarımızdan
ve değerlerimizden söz ediyoruz. Kadir Ağabey
sağlam adamdır. Güvenilir kişidir. Aynı zamanda
emmimin eşi Hayriye yengemin de kardeşidir.
Saçları SİMSİYAHTI, bizim de beyazlaştı gitti.
Arap Kadir, Kadir İnanır gibiydi. Yüreğiyle, dostluğuyla her zaman sözü geçer insandır.

ÇARDAK KÖYÜ HALKI YOLARININ BİR
AN ÖNCE YAPILMASINI BEKLİYOR

Ç

ardak köyünden okuyucu mektubu gönderen Yunus Uluçay adlı yurtta: "Yolumuz çok
kötü. Mansurlu yolundan sonra 3 kilometrelik bir
alan. Biz Kozan'a 90 km. uzak bir köy olduğumuz için hep ihmal ediliriz. Bu defa unutulmak
istemiyoruz. Eski yolu Yahyalı Belediyesi yapmıştı. Ne var şimdi de Kozan Belediyesi ya da
Adana Büyükşehir Belediyesi yapsa. Yetkililerden ve duyarlı kişilerden destek bekliyoruz" dedi
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GÜNEY KORE, ÇİN VE JAPON TEKONOLOJİSİNDEN
FAYDALANIYOR; AKADEMİSYENLERLE İLETİŞİM HALİNDE

İ

ş İnsanı ve Kozan Ticaret Odası Başkan Adayı
Hakan Ağca kişisel sosyal medyasında yaptığı
açıklamada: “Adana Bilim
ve Teknoloji Üniversitesinden Gıda Mühendisi Sayın Prof. Dr. Osman Kola
ile kuracağımız fabrikanın
teknoloji ve makine seçimleri için Güney Kore,
Çin ve Japonya’ya ziyaretimizle alakalı planlarımızı yapmaya başladık.
Biz KOZAN’ımızın ve bölgemizin ekonomisine yön
vermede iddialıyız derken
şaka yapmıyorduk! Profesyonellerle, yol haritamızı çizerek hayırlısıyla
çalışmalarımıza yatırımımıza devam ediyoruz…
Başta meyve sebze işleme tesisleri ve işlenmiş
gıda ürünlerinde çeşitliliği
artırarak şehrimizin ekonomisine katkı yapmak
istiyoruz. Bu tür işletmelerin çoğalmasıyla yeni iş
sahalarının açılmasıyla
üretilen ürünlerin katma
değerinin Kozan’ımızda

kalmasıyla,
şehrimizin
ekonomisinde çok kısa
sürede rahatlama olacağını öngörmekteyiz…
Sadece tarım ürünleri sanayisi değil orman
ürünleri sanayi gibi potansiyel yatırım konularında
ve değişik iş kollarında da
gelişimin, katma değerli
ürün çeşitliliğinin sanayileşmenin artması hedefimiz olacaktır”dedi.
Potansiyelimizi en üst
seviyede etkin bir şekilde
kullanarak daha çok ÜRETEN KOZAN olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
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ZEYDAN KARALAR, “BİRLİK, BERABERLİK
VE KARDEŞLİK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM.”

A

dana Büyükşehir Belediyesi’nce ilki 29 Haziran’da
düzenlenen ve eylüle kadar sürmesi planlanan “Bi Yaz”
konserleri her çarşamba Atatürk
Parkı’nda sürüyor.
Adana’da faaliyet gösteren
yerel müzik gruplarının sahne aldığı ücretsiz Bi Yaz konserlerine
Adanalılar yoğun ilgi gösteriyor.
30 Temmuz 2022 günü Karataş ilçesi Atapark’ta yapılması
planlanan Bi Yaz Konseri öncesi
Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen konsere Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.
MEHTER DE BİZİM İZMİR
MARŞI DA, KURTULUŞ SAVAŞI DA BİZİM MALAZGİRT DE
Toplumun birleşmeye, dayanışmaya, birbirini sevmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Başkan
Zeydan Karalar, “Az önce İzmir
Marşı’nı dinledik. Kurtuluş Savaşı Mücadelesi’nden çıkan bir
marştır. İzmir Marşı da bizimdir,
Mehter Marşı da bizimdir. Her
ikisi de milletimizin marşıdır. Malazgirt de bizimdir, Kurtuluş Savaşı da bizimdir. Hepsi Türk Milleti’nin kahramanlığıdır, hepsiyle
gurur duyuyoruz” dedi.
AYRIŞTIRMAK VE KAMPLAŞTIRMAK YOK, KARDEŞLİK
VE BERABERLİK VAR
Asla ayrıştırıcı ve kamplaştırıcı bir dil kullanmadıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar,
“Bize oy verene de vermeyene de eşit hizmet ulaştırıyoruz.
Hepsi bizim vatandaşımız. Ülkemizin yeni bir siyasi dile, yeni
bir anlayışa, barışa, kardeşliğe,
dostluğa hiç olmadığı kadar ihtiyacı var.
Biz de bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bi Yaz konserlerinde halkımız birlik, beraberlik,
kardeşlik ve dayanışma duygu- sorunlarını bir süreliğine de olsa
larını pekiştiriyor. Sanatın gü- unutuyor, eğleniyor. Biliniz ki bu
cüyle bir aradayız ve katılımcılar kardeşiniz, ağabeyiniz sizleri canından çok seviyor. Adana’yı ve

sizleri çok seviyorum. Bu anlayışla gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Konsere katılan Adanalılar
birbirinden güzel parçaları ve
ezgileri dinleyerek gönüllerince
zaman geçirdiler.
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Büyükşehir’den derelerde
kutu menfez çalışması

Y

oğun yağışlarda Adanalıyı zor durumda bırakan
su taşkınları, Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) başarılı yatırımları sonucunda tarihe
karışıyor.
Sarıçam ilçesindeki derelerin
şiddetli yağış olduğu zamanlarda fazla miktardaki suyu taşıyamayarak taşkınlara sebep olması üzerine harekete geçen ASKİ
ekipleri, baks (kutu menfez) çalışması gerçekleştiriyor.
Mehmet Akif Ersoy, Boynuyoğun ve Osmangazi mahallelerinde hayata geçirilen projeler kapsamında hem baks ve menfez
yapılarak hem de mevcut menfezler büyütülerek dere geçişi
sağlandı.
Daha önce yaşanan su taşkınlarının ardından kalan su sinek oluşmasına yol açıyordu. taklarında gerçekleştirdiği başa- runlar da çözüldü.
birikintileri ayrıca kötü koku ve ASKİ’nin Sarıçam’daki dere ya- rılı çalışma neticesinde bu so-
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CHP İL GENÇLİK KOLLARI’NDAN

KYK AÇIKLAMASI

G

eçtiğimiz haftalarda KYK
borçlarının geri ödemelerinin
açıklanmasının
ardından Gençlerin Demokrat
Amcası, Genel Başkanımız Sn.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun“Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK
borçlarını ödemeyin! Bir sene
içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece
ana para talep edilecek, o da iş
bulduğunuzda.” şeklindeki çağrısı ve çabalarının ardından iktidarın KYK borçlarının faizlerine
yönelik yapmış olduğu çalışmayı
eksik de olsa memnuniyetle karşıladık.
Doğduğu topraklarda doymak
isteyen, iyi bir eğitim alıp memleketine hizmet etmek isteyen,
eğitim alabilmek için borçlanmak
zorunda kalan, devletin kendilerine en açık ifadesiyle tefecilik
yapmaya çalıştığı milyonlarca
KYK borçlusu genç arkadaşımız
adına Genel Başkanımız Sn.
Kemal Kılıçdaroğlu’na tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Kılıçdaroğlu!
“Kemal Kılıçdaroğlu söyler, ak
parti yapmak zorunda kalır” şeklinde gerçek karşılığını bulmuştur. Toplumun tüm kesimlerinin
sesini Milletin Sesi’ni büyüten
Genel Başkanımız Türkiye siyasetine yeni bir slogan armağan
etmiştir. “Kemal Kılıçdaroğlu
söyler, AK Parti yapmak zorunda kalır”
KYK borçlarının sıfır faizle
yapılandırılması, faizsiz ve taksitli geri ödeme sürecinin işe
başladıktan sonra uygulamaya
konulması Genel Başkanımız
Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu
memleketin evlatlarına, gençlere
6 vaadinden biriydi aynı zamanda.
AK Parti’ye sesleniyoruz;

Kısa da olsa hala zamanınız
varken sizleri diğer 5 vaadimizi
de hayata geçirmeye davet ediyor ve bu vaatlerimizi tekrar söylüyoruz:
1Aile destekleri sigortasından faydalanan ailelerin
çocuklarına kamuya personel
alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak,
zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torpile kökten
son verilecek. Yerel yönetimler
de dahil kamuda ilana çıkılan
her pozisyon için şeffaf kurallarla
işe alım yapılacak.
2Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet
aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak.
3Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür
sanat etkinliklerinde kullanabileceği bin TL bakiyeli kart ya da
mobil uygulama tanımlanacak.
Bu kart veya mobil uygulama,
finansal teknoloji ürünü olacak.
4Gençlerden pasaport

çıkarma işlemi ya da yurtdışına
çıkış harcı alınmayacak.
5- Gençlerin alacağı ilk sıfır
otomobilde ÖTV sıfırlanacak.
Yolun sonu görünüyor. Vaktiniz tükeniyor. Biz iktidara geldiğimizde gençlerin sorunlarını çözecek, vaatlerimizi yerine
getireceğiz. Biz göreve gelene
kadarki kısa süreyi iyi değerlendirmenizi umut ediyor, gösterdiğimiz yolda atacağınız her
adımın bu milletin yararına olacağını ve kısa süre sonra iktidara gelecek olan bizlerin de işini
kolaylaştıracağını belirterek şimdiden teşekkür ediyoruz.
Sizlere iki iyilik daha yapmak
istiyoruz:
Genel başkanımızın gençlere 6 vaadinden biri olan ve bizim de çağrımızda ilk olarak dile
getirdiğimiz kamuda liyakat ve
şeffaflığın sağlanması, mülakatın kaldırılması vaadimizi hayata
geçireceğinizden bu ülkede yaşayan herkes gibi bizler de şüpheliyiz.. Biz iktidara geldiğimizde
vakit kaybetmeksizin bu eksiği
tamamlar kamuda liyakati ve

şeffaflığı esas kılacak her adımı
atarız. Önce sizi göndereceğiz,
sonra torpil sistemini bitireceğiz.
İkinci olarak Cumhuriyet Halk
Partisi Gençlik örgütleri olarak,
AK Parti Genel Merkezi’ne vaatlerimizin geniş bir şekilde açıklandığı parti programımızı göndereceğiz. Detaylı bir inceleme
yapmanızda fayda var. Cumhurbaşkanı’na en azından özetini bile iletebilirseniz bu ülkenin
hayrına olacaktır.
Son olarak bir iyilik de Cumhurbaşkanı’na…
Cumhurbaşkanı’nın geçmişte katıldığı bir programda genç
bir arkadaşımızın KYK borçları
sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıt vermişti; “Bu
soruya iki türlü cevap verilir. Bir
Bay Kemal gibi cevap verilir. Bir
de Tayyip Erdoğan gibi cevap
verilir.”
Sn. Cumhurbaşkanı’na bir
daha boşluğa düşmemesi adına,
kendisine sorulan sorulara hep
Genel Başkanımız Sn. Kemal
Kılıçdaroğlu gibi cevap vermesini tavsiye ediyoruz.” Dediler.
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GÜRER: “HAYVANCILIK KAN KAYBEDİYOR”

C

HP Niğde Milletvekili
Ömer Fethi Gürer, büyükbaş hayvan çiftliğinde yetiştirici Murat Dündar sorunlarını
dinledi.
Gürer’e yaşadıkları sıkıntıları
anlatan Dündar , geçen yıl 75
ila 100 lira arasında değişen 50
kiloluk yemin torbasının bu yıl
345 liraya aldığını belirterek,
hayvancılık ile para kazanmak
artık mümkün görünmüyor.bu
işin sürdürülebilir olmaktan çıktı”
diye konuştu.Dündar “
Bir litre süte karşın bir litre
yem alamadıklarını belirtip, “Bir
yıl daha dişimi sıkacağım, böyle
giderse seneye tüm inekleri kesime gönderip bu işi bırakacağım” diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Niğde Milletvekili Ömer
Fethi Gürer, ilçe, belde ve köy
ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.
Esnaf, çiftçi, üretici ve vatandaşlarla birebir görüşerek sorunları birinci ağızdan dinleyen
ve belirlenin sorunları, gündeme
getiren Gürer, bu kez Ulukışla
ilçesinde orta ölçekli bir hayvan
çiftçiliğinde, hayvan yetiştiricisinin sorunlarını dinledi.
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer orta büyüklükte işletme ziyaretine CHP Ulukışla ilçe
Başkanı Hüseyin Toker ve Niğde
Belediye Meclis Üyesi Erdal Aydoğan’da eşlik etti.
CHP Milletvekili Gürer’e tüm
hayvan yetiştiricileri adına sorunlarını anlatan Ulukışlalı hayvan yetiştiricisi Murat Dündar ,
başta yem fiyatlarındaki artış olmak üzere girdi maliyetlerindeki
artışın sektörü ciddi oranda sıkıntına soktuğunu belirtti.
HAYVANLARA YEMİ KISMAK ZORUNDA KALDIK
Geçen yıl 75 ila 100 liraya
aldıkların 50 kiloluk yemin torbasının bu yıl 345 lira çaldığını
belirten Murat Dündar, yem fiyatlarındaki artış nedeniyle hayvanlara yem vermeyi kıstığını
ifade etti. Her bir hayvan için

yaklaşık ortalama 20 kilo yem
vermesi gerektiğini vurgulayan
Dündar , sabah akşam ortalama
8 kilo yem verebildiğini, bunun
da süt verimini düşürdüğünü
kaydetti.
Sanan tonunun 1300 lira,
yoncanın ise 3 bin 500 liraya çıktığını söyleyen büyükbaş hayvan
yetiştiricisi Murat Dündar, “Yeme
güç yetmiyor. Verdiğimiz yemin
yüzde 50’sini kendimiz ürettiğimiz halde çok zorlanıyoruz.
Geçen yıl pancarın tonunu 420
liraya alan özel şeker fabrikaları,
aynı pancarın küspesinin tonunu
çiftçiye 1000 liraya sattılar. Bu
sistemde hayvancılık yapmak
gerçekten zor iş” dedi.
Sütten kar sağlayabilmek için
bir litre süte karşın 1 buçuk kilo
yem alınabilmesinin baz alındığını hatırlatan üretici, “ mevcut
koşullarda bir litre süte karşı 1
kilo yem bile alamıyoruz” diye
konuştu.
Geçen yıl 70 lira, 100 lira ve
en fazlası 250 lira olan hayvancılıkta kullanılan ilaçların bu yıl 3-4
kat arttığına dikkat çeken yetiştirici Dündar, 250 liralık ilacın 1 yıl
içinde 750 liraya kadar çıktığını,
15-20 lira olan serumun bile 100

lirayı geçtiğini ifade etti.
Hayvan hastalıklarında veteriner getirmenin maliyetinin ise
3 bin liraya ulaştığını söyleyen
Murat Dündar, “Ailecek bu çiftlikte çalışıyoruz. Dışarıdan işçi
getirmeye kalksak 1 ay bile dayanamayız. Bir yıl daha dişimi
sıkacağım, seneye de şartlar şu
şekilde devam ederse hayvancılığı bırakmak zorunda kalacağım” ifadelerini kullandı.
CHP Niğde Milletvekili Ömer
Fethi Gürer ise yaptığı açıklamada, hayvancılık sektörünün
her yıl biraz daha kan kaybetmeye devam ettiğini belirtti.
Küçük aile tipi işletmelerin büyük sorunlar yaşadığını anlatan
Ömer Fethi Gürer, 10-20 büyükbaş hayvan bulunan ahırların
büyük bölümünün artık boş kaldığına işaret ederek, süt ineklerinin bile kesime gönderildiğine
dikkat çekti. Gürer hayvancılığı
kırsalda küçük aile tipi işletmelerde yaygın yapıldığını yem ve
diğer gider maliyetleri nedeni
ile 10-20 aralığında çok sayıda
ahırın artık boş olduğunu belirtip orta boyutta işletmelerde
sorunların etkisi ile hayvancılığı
sürdürmekte zorlandığına dikkat

çekti. CHP milletvekili
Ömer Fethi Gürer iktidarın
hayvan ve et ithalatı ile çözeceğini varsaydığı sorunun giderler
kısılarak ülke kaynaklarının doğru kullanılması ile aşılması olası olduğunu ifade ederek “hayvancılık zor bir iş,24 saat emek
ister,Bu işi yapanları korumak
desteklemek gerekir.Ulusal Süt
Konseyi girdiler dikkate alarak
tavsiye fiyatını besici mağdur etmeyecek biçimde güncellemelidir.Hayvancılık için verilen emek
ve destekler heba olmaması için
hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamak adına başta yem
olmak üzere girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik önlemler
alınmalıdır .Alanlarda gördüğümüz gebe,damızlık,süt inekleri
kesime gönderildiğidir.Bu durum
hayvancılıkta derinleşen krizin
habercisidir” diye konuştu.
CHP Niğde Milletvekili Gürer,
hayvancılık sektörüyle ilgilenen
yurttaşların, yem başta olmak
üzere girdi maliyetlerinin düşürülmesi yönündeki taleplerini de
yetkili kesimlere ulaştırmaya devam edeceklerini de sözlerine
ekledi.
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