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 “YouTube'da daha etkin olacağız”
Artık YouTube'da daha etkin olacağız. Yeni açtığımız Youtube 
Kanalımızda; yerelden evrensele birçok konuda yorumlarda 
bulunacağız. Değişen ve gelişen dünyanın, teknolojinin öne-
minin farkındayız. Bu sebeple sizlere; sesimizi, dijital medya 
platformlarından duyurmayı önemsiyoruz. 
KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNUTMAYIN...

GİRDİ ZAMLARI ÇİFTÇİYİ ÜRETEMEZ HALE GETİRDİ
Mazot, gübre, zirai 
ilaçlar vb girdi fiyatla-
rının aşırı yükselmesi 
çiftçiyi perişan et-
mişken; bir de üstüne 
üstlük DSİ’den tarım-
sal sulamaya da zam 
getirilmesiyle çiftçinin 
adeta ölüm fermanı im-
zalanmış oldu. Mevcut 
su borcunu ödeyeme-
yen ve hacizle boğuşan 
çiftçilerimiz bu yıl su 
sıkıntısı çekilmeyece-

ğine ve yağan yağmurlara tam da sevinmişken, tarımsal sulamaya da zam getirilmesi 
çiftçilerimizi üzdü. Çiftçilerimiz mevcut sulama borçlarını ödeyemezken, hacizlerle 
boğuşurken özellikle şebeke dışı mazot yakarak, motopompla sulanan yerlere büyük 
zamlar getirildi.Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz CHP Kozan İlçe Başkanı  
Bünyamin Sedefoğlu: “Çiftçilerimizin bütün girdilerine zam yağıyor. Mazot, gübre, 
tarım ilaçları, elektrik, tohum vb. Üretici alenen cezalandırılıyor. Üretme ithal et  
deniliyor...”                                                                                                      7’de                                                                           

Kıbrıs Gazisi Ömer Faruk Kaymaz’a milli 
mücadele madalya ve beratı verildi

Kıbrıs Gazisi Kozanlı Ömer 
Faruk Kaymaz, KKTC Hü-
kümetinin Kıbrıs Barış Ha-
rekâtı’na katılan Gazilerimiz 
İçin  düzenlediği Milli Müca-
dele Madalyası ve Beraati tev-
cih töreniyle madalyasını aldı. 
Ömer Faruk Kaymaz  “Ha-
yatımın en değerli ödülünü 
aldım” dedi.                    2’de

HZ. MUHAMMED (s.a.v) ve MADDİ İKİ MÜCİZESİ
      Olağan mihverinde 
akıp giden bir dünya ve 
kâinat var. Kuran-ı Kerim 
bunu sünnetüllah, bilim-
ciler ise doğa kanunu diye 
tanımlamışlar ve her iki 
tarafta bunun değişmezli-
ğini vurgulamıştır. 3’de
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Hay Allah şu işe bak!
ÜRETME, ALMA AMA 
SAT!

Tam da belediye işçileri maaşlarını alacak-
ken haciz koydurmuş...
Bir malı ya üreteceksin ya da üretilen malı 
alıp öyle satacaksınız. 

Hem üretme, hem alma; hem de sat.
Girişi olmayan malın çıkışı nasıl oluyor, 
gözü açık esnaf!
180 bin TL'lik faturayı haksız yere kamu-
ya kestinse eğer;
Allah adamı 180 bin kerre çarpar dedik ya! 

Kozan ve Büyükşehir Belediyelerinden Göller Yaylası’nda Hummalı Çalışma
Kozan ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 
ilçeye bağlı Göller Yaylası’nda temizlik çalışması gerçekleş-
tirildi.
Kozan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nde gö-
revli çok sayıda personel ve aracın katılımı ile yapılan çalış-
ma kapsamında bölgede yol güzergâhı ve yerleşim yerinde 
bulunan çöpler ekipler tarafından kamyonlara yüklenerek 
temizlik çalışması yapıldı. Öte yandan yol kenarlarında ve 
ikametlere yakın yerlerde bulunan yabani ot ve uzayarak 
trafiği engelleyen ağaç dallarında da budama işlemi gerçek-
leştirildi.
Yaz mevsimi dolayısıyla yaylacıların akınına uğrayan ve çok 
sayıda vatandaşın sıcak yaz aylarında ikamet ettiği Göller 
Yaylası’nda yapılan temizlik çalışması vatandaşlardan takdir 
topladı. Bölgede ikamet eden vatandaşlar Kozan Belediye 
Başkanı Mimar Kazım Özgan ve Adana Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür ettiler. 

Kıbrıs Gazisi Ömer Faruk Kaymaz’a milli 
mücadele madalya ve beratı verildi

Kıbrıs Gazisi Kozanlı 
Ömer Faruk Kay-
maz, KKTC Hükü-
metinin Kıbrıs Barış 
Harekâtı’na katılan 
Gazilerimiz İçin  
düzenlediği Milli 
Mücadele Madalya-
sı ve Beraati tevcih 
töreniyle madalyası-
nı aldı. Ömer Faruk 
Kaymaz “ Hayatımın 

en değerli ödülü-
nü aldım. 45 yıl 
sonra KKTC milli 
mücadele madal-
ya ve beratımı 
Sayın Adana vali-
mizin takdimleri 
ile aldım gururlu-
yum” dedi. 
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HZ. MUHAMMED (s.a.v) ve MADDİ İKİ MUCİZESİ
      Peygamber efendimize önceki elçilerin mucizeleri şunlar şunlardı, sizinki nedir 

dediklerinde KURAN-I KERİM’dir diye cevap vermiştir. Akıl sahibi insanların 
doğasına ne kadarda uygun bir cevap!..

Olağan mihverinde akıp giden bir dünya ve kâinat 
var. Kuran-ı Kerim bunu sünnetüllah, bilimciler ise 
doğa kanunu diye tanımlamışlar ve her iki tarafta 
bunun değişmezliğini vurgulamıştır.
      Mevsimlerin birbirlerini takip edişi, gecenin 
gündüzü izleyişi, güneş ve ayın her daim bir yerle-
re akıp gidişi… Ve insanın bu hengame içerisinde 
şaşkınlığı!.. Bir göz açıp yumuncaya kadarki vakit-
te tükettiği ömür sermayesinin son anlarını soluyu-
şu; sonra da kabristan denilen yerleşim biriminin 
ebedi sakini oluşu!.. İşte bütün bunlar tabiat kanu-
nu cümlesindendir.
      İnsanlar, zaman zaman bu tabii olguya aykı-
rı istekleri peygamberlerinden talep etmişler, ha-
yır cevabı alınca da ısrar etmişlerdir. Gökten sofra 
inmesi, kayadan deve çıkması, çaresiz hastalıkla-
rı iyileştirme ve ölüyü diriltme!.. Bütün bunlar da 
peygamberlerin mucizeleri cümlesindendir.
      Peygamber efendimize önceki elçilerin mu-
cizeleri şunlar şunlardı, sizinki nedir dediklerinde 
KURAN-I KERİM’dir diye cevap vermiştir. Akıl 
sahibi insanların doğasına ne kadarda uygun 
bir cevap!.. Önceki nebilerin mucizeleri gibi dö-
nemsel değil, kıyamete kadar bütün nesillerin oku-
yup-inceleyeceği, görüp-gözeteceği bir kitap… İn-
sanlıktan nasibi olan kişiler övgüden başka bir şey 
diyememişlerdir Kur’an için… Anılan mucizeler 
özellikle Kuran-ı Kerim, büyük mucizelerdir ama 
başlıktaki kastım bunlar değildir.
      Yukarıda zikri geçen mucizeleri tüm insanlık 
ölçeğinde ele aldığımızda, dünden bugüne kabul 
edenler olduğu gibi reddedenlerde çıkmıştır; hem 
de çok fazla!..  Ancak peygamber efendimizin iki 
maddi mucizesi vardır ki hiç bir kimsenin inkâra 

mecali olmamıştır. Dost-düşman bütün bilim in-
sanlarının kabul etmek mecburiyetinde kaldığı ta-
rihi, sosyal ve kültürel mucizelerdir bunlar…
      Biri, Hz. İsmail’den (a.s) bu yana kabile kabile, 
grup grup yığınlar halinde bin yıllardır yaşayıp du-
rurlarken Araplar, Peygamberimizin sayesinde sos-
yolojik kavramın tam karşılığı olan MİLLET olma 
bilincine sahip olmalarıdır. Hicaz diye isimlendi-
rilen bir coğrafyada vatanları bir, dilleri bir hatta 
dinleri de birdi ama ortak tarihleri yoktu. Tasa ve 
kıvançta ortak olma bilinçleri yoktu. Bu iki şart ol-
mazsa sayıları ne olursa olsun bir toplum, YIĞIN 
olmaktan öteye gidemez. Peygamber efendimize 
gelinceye kadar Araplar, sadece bir yığındılar. Ça-
pulculuk ve yağmacılığı maharet sayarlarken Onun 
sayesinde Allahın adını yüceltme davaları tek he-
defleri olmuştur. Yani millet ve ümmet olmuşlardır.
         Arap-İslam tarihindeki olumsuzlukları, istisna-
lar kaideyi bozmaz düsturuyla bir tarafa bırakalım.
        
        İkincisi, Peygamberimiz sayesinde ilim ve 
keşifte çok ileri gitmeleridir. Bilimsel icatları 
dünyanın gözünü kamaştırmıştır. Araplar 
hakkındaki şu retorik ironik bir hakikattir. Denizin 
kıyısına başı dönüp düşeceği korkusuyla yaklaşa-
mayan Arab’a ne oldu da birden bire İstanbul’a 
ulaşacak kadar ve Eyyub’ul  Ensari’yi  Beldet’üt 
–Tayyibeye emanet edecek kadar denizlerin fatihi 
oluverdiler. Ne oldu da dünyanın çapını ölçecek 
seviyeye ulaştılar?... Ne oldu da sıfırı bulup yüksek 
matematik olan Cebiri icat ettiler?...
       İşte bu iki yadsınamaz hakikat, 
peygamberimizin iki maddi seküler mucizesi 

olmuştur.       Şemsettin İnceler: Müftü-ü Esbak
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BİR ZAMANLAR “ÇUKUROVA YANIYOR”DU… 
Mesleğine 35 yılını vermiş; yüzlerce, belki binlerce öğrenci mezun etmiş, şefkatinden de disiplininden de asla taviz 
vermemiş bir öğretmen… 1984 ve sonrasında Sanat Okulu’ndan yani Kozan Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun 
olanlar kendisini çok iyi tanır… 2012 yılında emekliye ayrılan fakat hizmet etme şevkini kaybetmeyen bir isim; ALİ 
KOCAMAN. Şimdilerde kültüre adamış kendisini… Çukurova’nın; Ceyhan Irmağı’nın batısı, Hamite, Anavarza, 
İmamoğlu ve Seyhan Irmağı’ndan, Sarız-Göksun arasında ki alanın ağıtları ve hikayelerini, seferberlik ve Kurtuluş 
Savaşı hatıralarını, öğretmen hatıralarını derledi ve hala derlemeye devam etmekte. Yaklaşık 40-45 yıllık derleme 
çalışmalarının sonucunda, ilke önce ‘Yukarı Çukurova’da Ağıtlar ve Hikayeleri’ kitabını, ardından ‘Seferberlik ve 
Kurtuluş Savaşından Hatıralar’ kitabını, son olarak da ‘Çukurova Yanıyor’ adlı kitabını çıkardı. Kitaplarında nice 
hüzünlü hikayeler, hatıralar satırlara döküldü. Birinci, ikinci ve üçüncü el kaynaklardan birebir anılar dinledi ve 
kaynak niteliğinde kitaplara imza atmış oldu kıymetli yazar Ali Kocaman… Kendisine sorduğumuz sorulara verdiği 
cevaplarla sözü Ali Kocaman’a bırakıyoruz;

“MEZUNİYET TEZİM; AĞITLARDI”

“Ben Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Ens-
titüsü’nde okurken mezuniyet tezim; ağıtlardı. 
Nerenin ağıtları? Yukarı Çukurova’nın ağıt-
ları ve hikâyeleri. O zaman mezun olduktan 
sonra ilk atama yerim Göksun’du. Göksun’da 
buraya yakın tabi, yukarı Çukurova’ya dâhil 
sayılır. Araştırmalarıma ve derlemelerime 
devam ettim ve hala da devam etmekteyim 
ama bunun yanında ağıtları derlerken tabi bu 
konuların içinde seferberlik de var. Seferberlik 
hatıralarını bir kenara bıraktım; önce ‘Ağıtlar 
ve Hikayeleri’ni çıkardım. Peşinden ‘Seferber-
lik ve Kurtuluş Savaşı Hatıraları’nı çıkardım. 
Son olarak da ‘Çukurova Yanıyor’ isimli son 
kitabımı çıkardım.

‘ÇOK ETKİLENMİŞ OLACAĞIM Kİ…’

Ağıtlar ve Hikayeleri isimli kitabımda, Yukarı 
Çukurova dediğimiz; Ceyhan Irmağı, Hemite 
ve Seyhan Irmağı’nın arasında olan, Sarız ve 
Göksun’a kadar olan kısım. Bu aradaki ağıt-
ları ve niçin bu ağıtlar söylenmiş, hikayelerini 
derledim, anlattım. Bu derlemelere 1975’lerde 
başladım aslında ama bizim evimizin, köyü-
müzün özelliği; kervan yolunun köyümüzden 
geçmesi… Yani Karatepe’den, Ceyhan’dan, 
Misis’ten gelen kervanlar bizim Kadirliye bağ-
lı Koçlu(Avluk) Köyü’nden geçermiş. Onun 
için Sarız’dan, Göksun’dan yani yukarılardan 
aşağılara giden insanlar genelde bizlerde, 
dedemlerde kalırlardı. Biz tabi o zamanlar 
küçüktük. Onların hikâyelerini çok dinledik. 
Ağıtları dinledik. Sonra yukarıya geri giden-
lerin ağıtlarını, halk hikâyelerini dinledik. 
Bunlardan çok etkilenmiş olacağım ki! Bunları 
kaleme aldım, sonra üzerine daha başka hikâ-
yeleri de koyduk derken; Ağıtlar adlı kitabımı 
çıkardım. İlk kitabımda yaklaşık olarak 120 
dolayında hikâye var. Her ağıdın bir hikâyesi 
var ama içinden bana daha cazip gelenleri bu 
kitapta topladım.

‘AKSAKALLARINA GÖZLERİNDEN 
YAŞLAR DÖKÜLÜRDÜ’

İkinci kitabım; Seferberlik ve Kurtuluş Savaşı 
Hatıraları… Yine 1975’lerde ben bilhassa bu 
ağıtları derlerken hep karşıma seferberlik olay-
ları da çıktı. Mesela benim babamın dedesi, 
Girit’te askerlik yapış; 1898 yılında. Peşinden 
geliyor buraya ve kısa bir zaman sonra se-
ferberlik ilan ediliyor ve Yemen Cephesi’ne 
gidiyor. Oradan da ölmeden, esir düşmeden 
geri geliyor. Bizim ailemizde bilhassa onun 
hikâyeleri çok anlatıldı. 1942 yılının güzünde 

de ölüyor bu dedemiz. Ali Kaha derler, son-
ra tabi muhtar filan oluyor. Peşinden bizim 
aileden 7 kişi seferberliğe gidiyor, soy ismi 
Kocaman olan, Kocamanlı ailesinden. Onların 
tabi ağıtları, hikayeleri var. Bir-iki çocukları 
kalmış onların acıklı hikayeleri var. Derken 
bunlardan çok etkilendim ben. Ağıtları da der-
lerken peşinden bunları da derledim. Diyelim 
ki bir köye gidiyorum; burada ölen birisi var 
mutlaka bunun ağıdı var mı? Bazıları anlamı-
yor; meyiti var mı diyorum. Halk arasında ağı-
da meyit deniyor. Derken seferberlik olayını 
anlatmış, gelmeyince adamcağız onun arka-
sından eşi veya annesi babası ağıt söylemiş… 
Derken tabi onların hikayelerini ele aldım ben. 
Anlattım. Hikayeleri birinci ağızdan çok az 
dinledim ama ikinci ağızdan, üçüncü ağızdan 
çok dinledim hikayeleri. 1975’lerde bu hikâ-
yeleri anlatanların çoğu sağ idi. Daha önceden 
de birikimim var tabi. Beni en çok etkileyen 
olaylardan birisi; ilkokulda okurken Allah 
selamet versin şimdi İzmir’de yaşıyor, bir öğ-
retmenim vardı. Mehmet Yanık isminde. Beni 
5 yıl okuttu. Bu hocam Çanakkale Savaşları’nı 
anma programına köyden birini getirmişti. 
Ben daha küçüğüm o zamanlar; 8-9 
yaşlarındayım. O adamcağız hala gözümün 
önünde; ak sakallı, yaşlı bir adamcağız idi. 
O bize sınıfta iki defa Çanakkale Savaşlarını 
anlattı. Gidip geri gelmiş adamcağız. Anılarını 
anlatırken hep ağlardı, ak sakallarına gözle-
rinden yaşlar dökülürdü. O beni çok etkilemiş 
olacak ki zamanla ilk hikayeye de o aileden 
başladım. Çobanlar ailesi diye onların ailesi-
ni anlatarak başladım. Her aileden gidip geri 
gelmeyenler var. Onların öksüz çocukları var. 
Hüzünlü hikayeleri var. Onları ele aldım.
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‘ÇUKUROVA YANIYOR’

Üçüncü kitabın ismi neden ‘Çukurova Yanıyor’ derseniz…  1933 yılının 
31 Temmuz’unda Kozan İmamoğlu arasında Tırmıl Hüyük’te, Kadirli 
ve Andırınlı 31 tane eşkıyanın kurşuna dizilmesi olayı var. Şimdi bu 
eşkıyaların bazıları dağa çıkmış ama bazıları da haklı yere dağa çıkmış. 
İçlerinde Çörtül Veli diye birisi var. Ben bunun ailesini yakinen tanıyo-
rum. Yine bizim oradan bu aile yaylaya giderdi. Tabi ben Çörtül Veli’yi 
tanımıyorum. Öldürülmüş. Bu adamcağızın babasının yaylada tarlası 
var. Yalancı şahitler dinletilerek bu tarlalara bazı aileler el koymuşlar. 
İkincisi bu adamcağızın Kadirli’nin içindeki 2 dönümlük araziye de el 
koymuşlar. Birde Kadir’linin aşağısında çiftlikleri var, çiftlikleri yakıl-
mış. Bu adam onun için eşkıya çıkmış. İntikamını almak için. Eşkıya 
diyoruz ama ortada kanun yok. Tabii Kanun güçlünün.

ALİ SAİP URSAVAŞ OLAYI

Ali Saip Ursavaş olayı var birde. 1923’de Kozan Milletvekili, 1927’de 
Urfa Milletvekili ve Kozan’da komutan iken buradan Urfa’ya gidiyor, 
Urfa’da ki aşiretleri toplayıp Urfa’nın kurtulmasından büyük rol oynu-
yor. Bu isim Atatürk’ün de gözüne giriyor soyismini Atatürk; ‘Ursavaş’ 
olarak veriyor. Böyle bir adam; Halepli. Ancak bu Ali Saip Ursavaş Ko-
zan’a geliyor. Niçin geliyor? Kadirli’de o zaman Jandarma binbaşısı. 
Fransızlar bunu Kozan’a alıyor-
lar. Önce çok kullanıyorlar Ali 
Saip’i. Ali Saip’te bu çevreyi çok 
iyi biliyor ama ne yazık ki 1936 
yılında Atatürk’e İzmir suikas-
tinde bu adamın adı karışıyor ve 
mahkemeye düşüyor. Peşinden 
içeri atılıyor ve acı bir sonla ha-
yatı noktalanıyor. 
Anavarza dolaylarında 38 dö-
nüm bir tarla var. Ali Saip Ursa-
vaş bu tarlayı alıyor, 38 dönümü 
3 bin 800 dönüm olarak tapusuna 
alıyor. Arapça’da 38’in sonuna 
iki tane nokta koyduğun zaman 3 
bin 800 olur. Böyle bir oyun yapıyor. Tapu müdürünü de özel getirtiyor. 
Tapuyu da Kadirli’den çıkarttırıyor. Halbuki Anavarza’nın hiç ilgisi yok 
Kadirli ile. Tarla Ayşehoca dolaylarında. Ali Saip bununla yetinmiyor. 
Hemite dolaylarında yaklaşık olarak 3 bin dönüm Ermeni tarlasını alı-
yor. Tarlayı da direk kendisi almıyor. Kadirli’nin ağalarından birisi alı-
yor. Bir gün sonra Ali Saip’e devrediyor.
Çok ilginç diğer bir durum da; Ali Saip daha sonra; Yaşar Kemal’in de 
kitabında uzun uzun bahsettiği, Akçasaz Çiftliği denen yer, Ali Saip’in 
çiftliği. Orada 10 bin dönüm dolaylarında bir tarla alıyor çiftlik kuru-
yor Ali Saip’in Çiftliği diye. Nerde; Anavarza’nın doğusunda, bir tarafı 
Ceyhan Irmağı, bir tarafı Deliçay’ın vardığı yer. Bir tarafı Kadirli’den 
geçen Savrun Çayı’nın birleştiği nokta. Burası çok ilginç bir yer, verimli 
bir yer. On bin dönüm yeri de sahipleniyor. İşte o bataklık kısmını da 
Kadirli’nin zenginleri almak istiyorlar. Ali Saip’te alıyor tabii. Çerkezle-
ri oradan gönderiyor Ali Saip. Kimisinin parasını veriyor. Kimisine göz-
dağı veriyor derken onları da oradan uzaklaştırıp el koyuyor. O araziye 
de el koyabilmek için insanlar eşkıya çıkıyor. O zamanlar kimin eşkıya-
sı güçlü ise kanun karşısında o güçlü oluyor ne yazık ki. Yukarılardan 
insanlar geliyor. Ağaların kapısında çalışıyor. Sıtma hastalığından ölü-

yor. Kozan’da da aynı durum oluyor. İşte ondan dolayı ben burada ‘Çu-
kurova Yanıyor’ dedim. Hakikaten de o zamanlarda Çukurova 1950’lere 
60’lara kadar yanıyor. 

DİYARBAKIR SÜRGÜNÜ OLAYI
 
Tırmıl’da gerçekleşen Diyarbakır Sürgünü Olayı var… Devlet bir kanun 
çıkarıyor. Bu bölgede ki eşkıya olaylarını yok etmek için Ergani Jan-
darma Bölük Komutanı geliyor Kadirli’ye. Gelince diyor ki; ‘Gönüllü 
teslim olanlar affedilecektir.’ 1933 yılının yazında 31 kişi teslim oluyor. 
Diyor ki komutan; ‘Bunun yanında, eşkiyaları kim besliyor? Buranın 
zenginleri ağaları besliyor.’ Kozan’dan 4 kişi var Diyarbakır’a sürülecek 
olan zenginlerden. Başka kim var? Kadirli’den  Andırın’dan bir sürü 
insan var. Onları topluyor ve diyor ki; ‘Sizi Kozan Ağır Ceza’ya gön-
deriyorum’ diyor. Kadirli Kozan’a bağlı! Kozan’a da gelince; ‘ Sizin 
mahkemenizi biz Diyarbakır’a alıyoruz’ diyor. Kadirli’nin, Andırın’ın, 
Kozan’ın ağalarını Diyarbakır’a sürüyorlar. Yargılanmak üzere. Gönüllü 
teslim olanları da Kadirli’de toplayıp Kozan’a getiriyorlar. Tabi plan-
lanmış bu! İki veya üç gece kalınca diyorlar ki; ‘Yahu size her ne kadar 
da biz af olacaksınız, ceza almayacaksınız dediysek de, sizin Adana’ya 
gitmeniz gerekiyormuş’ diyorlar. İçlerinden biri; ‘ Bizim paramız var. 
Bizi niçin yaya gönderiyorsunuz ki’ diyor. ‘Kamyon çağırın biz para-
sını veririz’ diyorlar. ‘Yooo’ diyor komutan. ‘Siz yaya gideceksiniz.’ 

Bunların da ellerini birbirlerine bağlıyorlar ve 
ortadan da bir zincirle uzatıyorlar. Yani kaçma 
ihtimalleri hiç yok. Tırmıl’da siper alınıyor ve 
giderken onların hepsi öldürülüyor. Kozan-
lı Hakkı Tandoğan var. Kale arkasında onun 
çiftliği var. Diyarbakır’a gidenlerden birisi de 
kendisi. O Kozan’dan Diyarbakır’a kadar git-
me olayını destan şeklinde anlatıyor. Bu destan 
‘Ağıtlar ve Hikayeleri’ isimli kitabımda, hem de 
son yayımlanan kitabım ‘Çukuruva Yanıyor’da 
var. Daha sonra tabii Cumhuriyetin 10’uncu yılı 
dolayısıyla çıkan aftan yararlanıp Diyarbakır’a 
sürgün edilenler geri geliyor. Kozanlı Hakkı bir 
ağıt daha söylüyor. Bunların hepsi son kitabım-
da mevcut.”

ALİ KOCAMAN KİMDİR?

1953 yılında Kadirli’nin Koçlu(Avluk) Köyü’nde doğdu. Sırası ile Avluk 
İlkokulu’nu, Kadirli Ortaokulu’nu ve Kadirli Lisesi’ni bitirdikten sonra 
1977 yılında Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölü-
mü’nden mezun oldu. 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim 
Fakültesi’nden Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Tamamlama Diploması 
aldı. 1977 yılında Kahramanmaraş Göksun Lisesi’ne atandı. Kısa dö-
nemlerle Çanakkale Biga Gündoğdu Ortaokulu’nda  ve Mersin Silifke 
Hacıishaklı(Yeşilovacık) Ortaokulu’nda çalıştıktan sonra tekrar Göksun 
Lisesi’ne atandı.  1982 yılında Isparta 40. Piyade Alayı’nda kısa dönem 
olarak askerliğini yaptı. 1984 yılında Kozan Endüstri Meslek Lisesi’ne 
atandı. Anılan okulda 1986 yılında müdür yardımcısı, 1989 yılında ise 
müdür başyardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2012 yılının sonunda 
aynı okuldan emekliye ayrıldı.
Biri erkek biri kız iki torun sahibi olan yazarın eşi de kendisi gibi emekli 
edebiyat öğretmenidir. İki çocuk sahibi yazarın kızı üniversitede doçent, 
oğlu ise doktordur.                              Röportaj: Cuma Ali SARI
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Büyükşehir Belediye Meclisi, Adana için yoğun çalışıyor, 
halk yararına önemli kararlara imza atıyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan, Feke ve İmamoğlu’n-
da 250 kilometrelik asfaltlama yapılacağını belirterek, farklı noktalarda da 400 
kilometre yolu daha asfaltlayacaklarını duyurdu. Başkan Zeydan Karalar, sathi 
kaplama yerine, daha sağlam bir yöntem olan astarlı yol yapılacağını belirtti.

Başkan Zeydan Karalar, yollardaki acil asfalt ihtiyacının 
hızla karşılandığını ve karşılanmaya devam edileceğini dile 
getirdi. Sosyal medyadan canlı yayınlanan meclis toplantısın-
da; hafta sonu sınava girecek öğrencilerin, velilerin ve öğ-
retmenlerin, belirli saatler arasında belediye otobüslerinden 
ücretsiz yararlanacağını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, 
yol ve köprülerin, ulaşım master planına uygun yapılacağını 
vurguladı, projelerin bilimsel yöntemlerle şekilleneceğini 
belirtti.
 
Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantıla-
rının 5. oturumu, meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkan-
lığında toplanan mecliste, gündem dışı konuşmalarda ilçe-
lerdeki acil asfaltlama ihtiyaçları dile getirildi. Ayrıca ulaşım 
master planı yapılması ve imarla ilgili komisyon oluşturul-
ması konuları gündeme getirildi.

ASFALTLAMA SÜRÜYOR VE DAHA KALİTELİ 
HALE 

GETİRİLİYOR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan, 
Feke ve İmamoğlu’nda 250 kilometrelik asfaltlama yapı-
lacağını belirterek, farklı noktalarda da 400 kilometre yolu 

daha asfaltlayacaklarını duyurdu. Başkan Zeydan Karalar, 
sathi kaplama yerine, daha sağlam bir yöntem olan astarlı yol 
yapılacağını belirtti.
Başkan Zeydan Karalar, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte 
hareket ederek çalışacaklarını, böylece, Adana’nın çıkarlarını 
ön plana alarak, inşaat sektörünün rahatlatılması için uygun 
ortamın sağlanacağını anlattı. Başkan Zeydan Karalar, yol ve 
köprü projelerinin, ulaşım master planına göre şekilleneceği-
ni, bilimsel veriler göz önüne alınarak, Adana’nın bugününü 
ve geleceğini planlayacaklarını söyledi.

HAFTA SONU SINAVA GİREN ÖĞRENCİLER, 
ÖĞRETMENLER VE VELİLER BELEDİYE 

OTOBÜSLERİNDEN ÜCRETSİZ YARARLANDILAR

Mecliste ayrıca hafta sonu sınava girecek öğrenciler, veliler 
ve öğretmenler için belediye otobüslerinin belirli saatlerde 
ücretsiz olması konusunda ek gündem maddesi de oylandı.
Başkan Zeydan Karalar, oy birliğiyle kabul edilen maddeye 
göre, hafta sonu sınava giren öğrenciler ve veliler, saat 07.30 
ile 15.00 saatleri arasında belediye otobüslerinden ücretsiz 
yararlandılar.Su ücretine yapılacak indirimle ilgili de açıkla-
ma yapan Zeydan Karalar, indirimi, söz verdikleri gibi kade-
meli olarak gerçekleştireceklerini bildirdi.Adana Büyükşehir 
Belediye Meclis Toplantılarının, sosyal medya üzerinden 
canlı yayınlanması ve sonrasında yapılan yorumlarla ilgi-
li görüşlerini açıklayan Başkan Zeydan Karalar, “”Küfürü, 
ayrıştırıcı dili tasvip etmiyorum. Bizi seven hiç kimse, bizi 
eleştirenlere, bize yaptıkları, saldırdıkları gibi kötü dil kul-
lanmasın. Bizim dilimiz kardeşlik, barış dilidir” dedi.  
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GİRDİ ZAMLARI ÇİFTÇİYİ ÜRETEMEZ HALE GETİRDİ

Mazot, gübre, zirai ilaçlar vb girdi fiyatlarının aşırı 
yükselmesi çiftçiyi perişan etmişken; bir de üstüne 
üstlük DSİ’den tarımsal sulamaya da zam getirilme-
siyle çiftçinin adeta ölüm fermanı imzalanmış oldu. 
Mevcut su borcunu ödeyemeyen ve hacizle boğu-
şan çiftçilerimiz bu yıl su sıkıntısı çekilmeyeceğine 
ve yağan yağmurlara tam da sevinmişken, tarımsal 
sulamaya da zam getirilmesi çiftçileri üzdü. Üretici 
mevcut sulama borçlarını ödeyemezken hacizlerle 
boğuşurken özellikle şebeke dışı mazot yakarak, mo-
topomp sulanan yerlere büyük zamlar getirildi.
 Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz CHP 

Kozan İlçe Başkanı  Bünyamin Sedefoğlu: “Çiftçile-
rimizin bütün girdilerine zam yağıyor. Mazot, gübre, 
tarım ilaçları, elektrik, tohum vb. Üretici alenen ce-
zalandırılıyor. Üretme ithal et deniliyor. Çiftçilerimiz 
DSİ’den gelen son zamlardan da çok mağdur oldular. 
Halkının ve üreticisinin bu kadar ihmal edilip aleyhi-
ne kararlar alındığı bir ülke olamaz.”dedi.  
Sedefoğlu, üreticiye Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeydan Karalar’ın da büyük destek 
vereceğini, kooperatifçiliğin yaygınlaştırılacağını da 
sözlerine ekledi.

MERAK ETTİKLERİMİZ
Hangi milletvekili ya da hangi siyasi Karayol-
larından Kozan Belediyesi’ne asfalt verilmesini 
engelledi?

Bu aralar herkes Zeydancı…
Hem Hüseyin Sözlü’ye oy verdiler hem de baş 
Zeydancı gözüktüler. Hangi kurnaz ve gözü açık-
lar dersiniz?

Kazım Özgan, Kazım Özganlığını ne zaman göste-
recek?

Özgan’a hangi meclis üyesi seçim öncesinde “ Sen 
mutlaka bağımsız da olsa aday olmalısın. Cumhur 
ittifakı adayını istemiyoruz” dedi.

Cücenler ne zaman Kazım Özgan’a Sıra Gecesi 
düzenleyecekler?

Tam işçiler maaş alacakken Kozan Belediyesi’ne 
180 bin TL haciz koyduran, üretmediği ve satın 
almadığı paletleri satan esnaf Kim?  
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Mahalli
seçimlere

96
gün kaldı

HARAM’I HELAL’İ İNCELEDE BAK:
YA AHMAK DİYORLAR, YADA AVANAK...
HARAM DOLU HARAM, TENCERE
TABAK...!

(Eski MENZİL-Yerel Gazetecilikte 31. Yıl)

NÖBETÇİ
ECZANELER

3. Sayfada

DOĞRUYA DOĞRU
Ne Kozan’da 

Ne Türkiye’de işsizlik yok
Kemal BİRİN’in yazısı 2. Sayfada

Hürses’e, Hodri 
Meydan’a, Son
Söz’e abone ol,

abone bul.
Reklamın 
ücretsiz

yayınlansın...
Tel: 

0 544 517 09 72
HALKA HİZMET 

HAKKA 
HİZMETTİR...

Şu ezanlar ki, şahadetleri
dinin temeli, ebedi yurdu-
mun üstünde inlemeli...
Sahipsiz vatanın batması
haktır... Sen sahip çıkarsan
bu vatan batmayacaktır... 
Bayrakları bayrak yapan
üstündeki kandır, toprak
eğer uğrunda ölen varsa
vatandır... 
Bastığın yerleri toprak diye-
rek geçme tanı,
Düşün altında binlerce
kefensiz yatanı...

Kozan Özel Yıldız Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde neler oluyor ?

Kozan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren özel Yıldız Teknik Anadolu Lisesi’nde neler oluyor.?
Bu Özel okulun vermiş olduğu hizmetlerden öğrenciler, öğretmenler, veliler, çalışanlar memnun mu? Öğrencil-

er, veliler çalışanlar ve öğretmenler şikayetlerini gazetemize bildirebilirler.
Kozan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile sorun yaşıyorlar mı?
Mahkeme aşamasına geldikleri iddia ediliyor...
DOĞRU MU?
Yerel gazetelere verdikleri ilan bedellerini en geç 30 Kasım’da öderiz demelerine rağmen bugün 18 Aralık

henüz ödemedikleri iddia ediliyor...
Borçlarından dolayı Kozan Organize Sanayi Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde  elektriklerinin kesildiği

söyleniyor..
DOĞRU MU?
Yetkililer bu konuya el atana kadar yazmaya devam edeceğiz...

Vatan
Partisi

Kozan’da
çok sevilen

birisini
Belediye
Başkan

adayı
çıkartabilir...

Başta Kozan Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Adana Valisi, etkilileri ve yetkilileri göreve çağırıyoruz.

Öztürk 5 yılda kalıcı eserlere imza attık
Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk göreve

geldikleri 30 Mart 2014'ten itibaren halka
hizmet düsturuyla işe koyulduklarını ve Kozan için
neler yapabiliriz önce bunun muhasebesini yaptık-
larını belirtti. 7. Sayfada

Başkan Sözlü ile yılların ihmal edilmişliği beş yılda giderildi
Beş yıl önce-

sine kadar eşek
sırtında su
götürülen
köylere su ve yol
götüren,
yaşayan köylerin
arttığı bir Adana
arzusu ile mil-
liyetçi ve üretken
belediyeciliğin en
güzel örneğini
sergileyen Adana
Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hüseyin Sözlü,
ihmal edilmişlik-
leri gidermeye
var gücüyle
devam ediyor.

16. Sayfada

Başkan Zeydan Karalar’ı
30 bin Adanalı karşıladı

11’DE

“Bizler sizinle
birlikte varız”

Sarıçam Belediye Başkanı
Bilal Uludağ, her fırsatta
Sarıçamlılarla birlikte olmaya
devam veriyor.  14’DE

Çalışanlarından da Büyükşehiri
kazanmak için çalışma sözü aldı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin
4’DE

"Sarıkamış
Harekatı 

En hüzünlü
sayfadır"

Milliyetçi Hareket
Partisi  (MHP)
Adana İl Başkanı
Bünyamin Avcı,
Sarıkamış
Harekatının 104.
yıl dönümü
münasebetiyle bir
mesaj yayımladı. 

5. Sayfada
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GÖZDEGÖZDE
BETONBETON
Tel: 0 322 516 44 77

0 322 515 80 55

0 328 826 81 07
0 530 565 23 34

Trayler/Dorse İmalatı

www.candikliali.com.tr

Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki
Adnan Menderes Sahil Yolu’nu peyzaj
sanatlarıyla bütünleştiren Adana
Büyükşehir Belediyesi, güzergah
üzerinde bulunan binaların duvarlarını
da üç boyutlu resimlerle renklendirm-
eye başladı. Kent estetiğine uygun
sıra dışı çalışmalara imza atan peyzaj
mimarları, Beyaz Saray Tesisleri
bitişiğindeki kiremit çatılı binanın göle
bakan cephesindeki duvarda üç boyut-
lu bahçeli ev tablosu oluşturdu. 

Gündüzü başka, gecesi bir başka
güzel hale gelen Adnan Menderes
Sahil Yolu’nda kent estetiğine uygun
düzenlemelerini sürdüren Adana
Büyükşehir Belediyesi, faytonlu
kavşak civarındaki yapay şelale çalış-
masının ardından güzergah boyunca
duvarları üç boyutlu resimlerle süsle-
mek için harekete geçti. Başkan
Hüseyin Sözlü’nün vizyon projeleri

arasında ilk sıralarda yer alan Adnan
Menderes Sahil Yolu’nun prestijini
yükseltmek için mesaisini sürdüren
Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve
Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri,
Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki dikey
bahçe çalışmalarına resim sanatını da
dahil etti.

Deneyimli peyzaj mimarlarının
gözetiminde sıra dışı çalışmalar
yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri,
Adnan Menderes Sahil Yolu girişinde
Beyaz Saray Tesisleri’nin bitişiğindeki
kiremit çatılı binanın duvarını üç
boyutlu resim tuvali olarak kullandı.
Yağlı boya ile bahçeli ev tasvir eden
dekoratif peyzaj görevlileri, ahşap,
plastik, metal ve seramik malzemeler-
den yararlanarak resme gerçeklik
kazandırdı.

Adnan Menderes Sahil Yolu’nda

spor yapan, yürüyüşe çıkan ve piknik
keyfi yaşayan vatandaşlar üç boyutlu
resim çalışmasını ilgiyle izledi.
Adanalılar, sahil yolunun yanı sıra
parkları, meydanları, bulvarları, köprü-

leri ve altgeçitleri peyzaj sanatlarıyla
renklendiren Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye
hizmetlerinden dolayı teşekkür edip,
benzer çalışmaların devamını diledi.

Peyzaj sanatlarını sıra dışı tasarımlarla zenginleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Sahil
Yolu’ndaki binaların duvarlarını üç boyutlu resimlerle donatıyor. 

Sahil yolu üç boyutlu resimlerle renkleniyor
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ARIF DAĞLI DEMOKRAT PARTI’NIN 
KOZAN BELEDIYE BAŞKAN ADAYI MI?Öztürk yeniden aday

Gazetemiz üç ay önce Öz-
türk’ün İyi Parti’den aday olaca-
ğını yazmıştı ve Musa Öztürk İyi 
Parti’nin Kozan Belediye Başkan 
Adayı oldu. Doğru söyleyeni 
dokuz köyden kovarmış... Biz 
doğru bildiklerimizi yazmaya 
devam edeceğiz. 2014 seçimle-
rinde her Firavun’un bir Musa’sı 
var diyerek AK Partili mimarlar 
mimarı (Şimdi Saadet Parti-
si’nin adayı) Baş mimar  Kazım 
Özgan’ın karşısında MHP’den 
38.000 oyla belediye başkanı 
seçilen Öztürk 31 Mart’ta acaba 
oylarını koruyacak mı? artıracak 
mı? Bekleyelim görelim Mevlam 
neyler.

İş adamı AK PArti 
Kozan Beledi-

ye Başkan Aday 
adaylarından Hilmi 

Baysal “Kozan’da ve 
Adana’da Cumhur 

İttifakı’nın adaylarını 
destekliyorum.”

16 7 Haziran 2019 Cuma

Kadın üreticilere ziyaret
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kadın girişimciler 

tarafından sürdürülen “akvaryum balığı üretim” 
çalışmalarını inceledi. Tarım ve Orman İl Müdürlü-
ğü’nce desteklenen üretim tesislerine Vali Demirtaş’ın 
eşi Beyhan Demirtaş da katıldı.

Projede yer alan kadın girişimcilerden, akvaryum 
balığı  üretim çalışmaları hakkında bilgi alan Vali 
Demirtaş, kadınların bu tür projelere yönelik ilgilerinin 
hem ekonomiye hem de aile bütçesine katkı sağlaması 
açısından hayli önemli ve yararlı olduğunu dile getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin’in 
Demirtaş’a verdiği bilgilerde proje kapsamında evleri 
uygun olan 10 kadının belirlendiğini ve bu kişilere 
Türkiye İş Kurumu aracılığıyla “Akvaryum Balığı Yetiş-
tirme” konusunda eğitim verildiğini belirtti.

Tekin’e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eden De-
mirtaş inceleme ziyaretinde kadın girişimcileri tebrik 
etti ve başarılar diledi.
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Yaz aylarında sıcak havadan bunalarak dinlenmek 
isteyenlerin mekanı Dağılacak Mesire alanı

Yaz aylarında sıcak havadan bunalarak dinlenmek isteyenlerin mekanı haline gelen ... 
Sadece Kozan'a değil Çukurova bölgesine hitap eden Dağılcak, Adana ve çevre 
ilçelerden gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 
Dağılcak mesire alanı, bitki örtüsü, irili ufaklı şelaleleri, akan çayı ve oyun alanlarıyla 
şehir stresini atmak isteyenlerin uğrak yeri…
Vatandaşlar piknik alanında hem voleybol, hem basketbol oynama imkanı buluyor. 
Ayrıca sergilenen kümes hayvanları da vatandaşların ilgisini çekiyor.

Bölgenin adeta akciğer görevini üstelenen; şehir gürültüsünden, dumanından, 
kalabaklığından kurtulmanın tek adresi  Dağılcak Mesire Alanı...
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Faik Usta Limon dondurma sezonunu açtı
Vatandaşlar yaz ayla-
rında limon dondurma 
yiyerek serinliyor. 
Kozan’ın Meşhur Limon 
Dondurmacısı Faik Usta 
da (Faik Büyükevren) 
dondurma sezonunu 
açtığını dile getirdi. 
Kozan’da 15 yıl seyyar 
tablada limon dondur-
ma satan ve Kebapçılık 
yapan Merhum Ahmet 
Büyükevren’in oğlu olan 
Faik Usta yaklaşık 26 
yıldır limon dondurma 
satarak geçimini sağla-
dığını söyledi. Faik Usta 
seyyar tablasıyla gün-
düzleri Adnan Menderes 
Parkı civarında akşamla-
rı ise göç yolu üzerinde 
vatandaşlara hizmet 
vermeye devam ediyor. 

Faik Usta “26 yıldır severek yaptığım Limon Dondurmamın tadına 
bakmayan kalmamıştır. Müşterilerimin memnun kalarak içten bir elle-
rine sağlık Faik Usta demeleri bütün yorgunluğumu unutturmaktadır. 
Benim Limon Dondurmamı farklı kılan şey tamamen doğal malzeme 
kullanmamdır. Evimin geçimini sağladığım işimde müşteri memnuni-
yetine her zaman çok önem vermekteyim. Limon Dondurmamın tadını 
bozmadan müşterilerime sunmaktan son derece mutluyum”dedi.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin “Suçsuz, günahsız insanların sesine kulak verin”
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Ada-
na Milletvekili Dr. 
Müzeyyen Şevkin, 
Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) 
ile kamu kurumla-
rından haksız yere 
uzaklaştırılan aske-

ri öğrencilerle devlet memurları, öğretmenler, aka-
demisyenlerin yanı sıra binlerce vatandaşın soru-
nunu meclis gündemine taşıdı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel ku-
rulunda gündem dışı söz alan Dr. Şevkin, Bandır-
ma’dan bir annenin feryadını ileterek başladığı ko-
nuşmasında ailelerin sesinin duyulmasını istedi.

“BU SESE KULAK VERİN!”

“669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle hak-

sız yere tasfiye edilip, üniformaları ve hayatları el-
lerinden alınan binlerce gencin ve binlerce ailenin 
alın teri hakları ne olacak?” diye soran Dr. Şevkin, 
şunları söyledi:
“Bir anne ‘Otuz beş aydır sesimizi duymuyorlar. 
Bitsin artık bu haksızlık, evlatlarımızın üniforma-
ları verilsin, evlatlarımız gülsün artık, duyun bizi’ 
diye Bandırma'dan feryat ediyor. 30 bini Türk Si-
lahlı Kuvvetleri’nde olmak üzere, haklarında so-
ruşturma açılmayan, hapis cezası almayan, yurt 
dışı yasağı bulunmayan on binlerce insan KHK 
mağduru olup açlığa mahkûm edilmiş durumda. 
Bir devlet haksız yere vatandaşını cezalandırması 
söz konusu olamaz, ölüme mahkûm edemez, etme-
melidir. İnsanlarımız, işten atılan on binlerce me-
mur ve devlet görevlisi ve TSK görevlisinin9 itiraz 
hakkı, adil bir yargılama ve yeniden değerlendirme 
hakkı talep ediyor. Meclis, suçsuz günahsız insan-
ların sesine kulak vermelidir” dedi.



1118 Haziran  Salı 2019 SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Kozan Ticaret Borsası TÜRİB Acentası
“Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TURİB) Kayıt İşlemleri Başlıyor !”
Kozan Ticaret Borsası, TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş. 
(TÜRİB) ile acentelik sözleşmesi imzaladı. Kozan Ticaret Borsası Baş-
kanı İdris Çevikalp “Üreticilerimiz ve yatırımcılarımız lisanslı depodaki 
ürünlerin alım satımı için Kozan Ticaret Borsamıza müracaat edebilir-
ler” dedi.
TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş. (TÜRİB) ve yatırımcı 
kayıt işlemleri hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

“Elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istik-
rar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem görebilmesini teminen 5174 
sayılı “ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Ka-
nunu”nun 53.ncü maddesi çerçevesinde tanzim edilen 27/02/2017 tarih 
ve 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince, Türkiye Ürün 
İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) kuruluşu gerçekleştirilmiş olup, faaliyete 
geçirilmesine ilişkin çalışmaların son aşamasına gelinmiştir.
TÜRİB’in faaliyete geçmesiyle birlikte, Ticaret Borsalarının ELÜS’ere 
ilişkin borsacılık faaliyet yetkisi sona erecek olup, tüm ELÜS alım satım 
işlemleri sadece TÜRİB bünyesinde yapılacaktır. ELÜS’lerin alım satım 
işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın doğrudan emir girme 
yoluyla internet tabanlı bir alım satım sistemi üzerinden gerçekleştirile-
cektir.
TÜRİB’in faaliyete geçmesi ile birlikte Ticaret Borsaları tarafından TÜ-
RİB’e acentelik hizmeti verilecektir. Bu kapsamda Kozan Ticaret Borsa-
mız TÜRİB ile sözleşme imzalamak suretiyle TÜRİB Acentesi olmuştur.

TURİB KAYIT İŞLEMLERİ

ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların TÜRİB’de işlem 
yapmaya başlamadan önce aşağıda gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı 
belirtilen tüm bilgi ve belgelerle birlikte Borsamıza başvurmak suretiyle 
kayıt altına alınması zorunludur.
Borsamız tarafından sunulan belgelerin TÜRIB sistemine girişi yapıla-
rak yatırımcı kaydının ve ilgili belgelerin tamamlanması ile kayıt işlemi 
tamamlanmaktadır..
Gerçek Kişiler İçin Gerekli Evraklar;

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikamet-
gah ilmühaberi, fatura vb.)
Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde 
Ek/3-b)
Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir 
belge
Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhüt-
namesi) (Ek/4)

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Evraklar:
Kuruluş ilanının yer aldığı Tescil Sicil Gazetesi örneği
Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
Vergi Levhası örneği
İmza Sirküleri
Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)
Aracı Kurum veya Banka ‘dan alınacak yatırım hesabım gösterir 
belge
Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhüt-
namesi) (Ek/4)

Bozulan Parke Yollarda Tamirat Çalışması
Kozan Belediye baş-
kanı Mimar Kazım 
Özgan’ın talimatları 
doğrultusunda ça-
lışmalarını sürdüren 
belediye yol şantiye 
ekipleri ilçe merke-
zindeki bozulan par-
ke yollarda tadilat 
çalışmalarını sürdü-

rüyor. 
Şantiye ekipleri tarafından vatandaşların Başkan Özgan’dan 
talebi olan ve acilen tamiratının yapılması gereken Taş Mahal-
lesi Çınar Sokak üzerinde bulunan parke yol ve kaldırımlarda 
bozulan noktaların tamiratını gerçekleştirdi. Ekipler burada 
bozulan ve kırılan parke taşlarını yerinden sökerek yerine ye-
nisi ile değiştirdi. Yapılan tadilat sonrası parke yol ve kaldı-
rımlar yeniden eski haline kavuşurken mahalle sakinleri Ko-
zan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan ve personellerine 
duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler. 
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Manav Ali PAŞA

ANDIL’IN GÜNLÜK TAZE MEYVELERİ-SEBZELERİ  BULUNUR

Kozanlının Ailenizin manavı

TLF:0536 676 42 77

ve

Kozan’da satılık veya kiralık işyerleri çoğaldı
Kozan’da satılık veya 
kiralık işyeri yazılı 
dükkanlar çoğaldı. 
Dükkan sahipleri iş-
yerlerini kiraya vere-
mezken, vatandaş da 
ekonomik sıkıntılar-
dan dolayı ya işyerini 
kapatıyor ya da yeni 
işyeri açmak için “Ya 
yapamazsam” kaygı-
sı yaşıyor. Esnaf 
vergi ve kredi borç-
larını ödeyemiyor. 

Sattığı malın yerine yenisini koyamıyor. Ekono-
mimizin can damarı olan esnaf yaşadığı ekonomik 
sıkıntılardan dolayı dükkânlarını bir bir kapatıyor. 
Çoğu esnaf ise siftah yapamadan evlerine gidiyor.
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Başkan Zeydan Karalar “Büyükşehir ve ASKİ’de çok sayıda bankamatikçi var”

Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’de oluşturulan hukuk ko-
misyonları, Adanalının kanını emen bankamatikçileri, en sağlıklı 
şekilde tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tek amaç-
larının belediyedeki olumsuz mali tabloyu düzeltmek ve hemşeh-
rilerine daha iyi hizmet etmek olduğunu açıkladı.
Başkan Zeydan Karalar, “Cümle alem biliyor ki, bizim tespit et-
tiklerimiz çalışmadan para alanlardır. Bu durum Adana’da hizmeti 
aksatıyor. Mevcut durumda belediye bütçesinin yaklaşık yüzde 
70’i çalışanlara gidiyor.
Bizim amacımız doğru tespitler yaparak bankamatikçileri belirle-
mek ve belediyenin üzerindeki kamburu düzeltmek. Doğru tespit 
yaparak hareket etmek ve bankamatikçileri ortaya çıkarmak için 
yaptıklarımızı kimse siyasi hareket olarak tanımlayamaz. Biz bu 
tespiti yaparken siyasi ayrım gözetmiyoruz, kimseyi siyasi görü-
şüne göre sınıflandırmıyoruz. Adana’nın kanını emenleri tespit 
edeceğiz. Bunun gereklerini yerine getirmek için yapılan iç yazış-
maları ve birimlerden bilgi istenmesini, kişilik haklarının ve özel 
hayatın gizliliğini ihlal olarak nitelendirmek  kesinlikle haksızlık-
tır ve kötü niyetli yaklaşımlardır” dedi.

Kozan'da Parkların Aydınlatma Lambalarına Zarar Verildi

Kozan'da Ağlıboğaz Mahallesinde bulunan Şehit Tank Uzman Çavuş 
Ziya Özkozanoğlu ve Mahmutlu Mahallesi’nde bulunan Şehit Polis 
Memuru Halil İbrahim Doğan Parkları’nda aydınlatma lambalarının bir 
kısmı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılarak, tahrip edildi.
Yönetime geldikleri ilk günden itibaren vatandaşların dinlenme alanları 
olan parklarda yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini ve parklarda bu-
lunan spor aletleri ve oyun gruplarının bakım ve onarımlarını Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapıldığını kaydeden Kozan Belediye 
Başkanı Kazım Özgan, Yaz sıcaklarının başlamasıyla çocuklarımızın 
oyun alanları olmasının yanısıra, vatandaşların dinlenmek için gittik-
leri parklarımıza ekiplerimiz tarından büyük itina gösterilmektedir. 45 
parkımızın bakımlarının yapılmasının yanısıra genelinde aydınlatma 
lambalarının büyük bir bölümü kırık direkleri yerinden sökülmüş du-
rumdaydı. Kısa sürede bakımları yapılmış ve parklar yeniden aydınlatıl-

mıştı. Kalan kısımlarda ise ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmekte. Kısa 
süre önce aydınlatması yapılan
parkların bir kısmında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce aydınlatma 
lambaları kırılmak suretiyle zarar verildiğini söyleyerek tepki gösterdi.
Parkların belediyeler tarafından yapıldıktan sonra bölgede yaşayan her-
kesin ortak malı olarak kullanıldığını hatırlatan Başkan Özgan, "Bu şe-
kilde zarar veren kişiler unutmamalıdır ki buralar aynı zamanda kendi-
lerinin de ödedikleri vergilerle inşa ediliyor. Parkların etrafında oturan 
mahalle sakinleri bu tür olaylarda hiç vakit kaybetmeden polise ya da 
zabıta ekiplerimize haber versinler. Bu tür çirkin davranışları kimler 
hangi amaçla yapıyor bilemiyoruz. Daha önce de bu ve benzeri tahribat-
ların yapılıyor olması bizleri oldukça üzmektedir" dedi.
Parklarda bulunan oturma grupları, banklar, çöp kovaları, barbekü 
malzemeleri, spor aletleri gibi diğer park malzemelerinin vatandaşlar 
tarafından düzgün ve özenli bir şekilde kullanılmasını isteyen Başkan 
Özgan, vatandaşların bu malzemeleri, kendi evindeki malzemeleri kul-
landığı şekilde özenle kullanması gerektiğini ve bu alanların kendi me-
kanları olduğunu dile getirdi.
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Soner Yalçın’ın Saklı 
Seçilmişler Kitabı’ndan Alıntı GELECEK FELAKETİN MİMARLARI

Tespit: 
Yaşamın merke-

zi beyindir. 
Beyin işlevlerine 

göre üç bölgeye ay-
rılır. 

Birinci bölge: 
Beynin alt kısmını 

oluşturan beyin sapı. Burası, solunum, dola-
şım ve sindirim gibi istem dışı çalışan sistem 
merkezlerinin bulunduğu yer. Yaşamsal önem 
taşır. Örneğin, solunum durursa yaşam sona 
erer.

İkinci bölge: Beyin sapından sonra gelen ve 
beynin orta bölgesini oluşturan limbik yapılar. 
Limbik yapılar asıl olarak, içgüdüsel/duygusal, 
dürtüler/tepkiler davranışlardan sorumlu. İç-
güdüsel davranışların temel amacı; beslenme, 
korku ve üreme gibi biyolojik yaşamın sürdü-
rülmesi.

Üçüncü bölge: beynin en üst tabakasını 
oluşturan entelektüel/akılcı işlevlerden so-
rumlu olan beyin kabuğu yani korteks.

Bu önemli üç bölge birbirlerinden bağımsız 
değil. Aralarında sinir uzantılarıyla bağlantılar 
var ve üst merkez; alt ve orta merkezleri kont-
rol ediyor.

Hadi… İnsana ayıp olmasın balıktan örnek 
vereyim:

Zaten çok küçük ( insan beynine oranla 
bir nokta kadar) olan balıkların beyninde en 
büyük alanı beyin sapı oluşturuyor. İçgüdüle-
ri yöneten limbik yapılar çok az yer kaplıyor. 
Akıldan sorumlu beyin kabuğu/ korteks ise 
yok denecek kadar az. Yani…

Balıkların beyni yaşamak için zorunlu do-
laşım-solunum gibi işlevleri yapmaya yarıyor. 
“Balık bellekliler” bu nedenle kolayca oltaya 
geliyor!

Kediden-köpekten bahsedeyim: beyinle-
rinde en büyük alanı, limbik yapılar kaplıyor. 
Yani, korku-kaçmak-saldırmak gibi içgüdüsel 
refleksleri öne çıkıyor.

Gelelim insana…
Anlama, algılama, sorgulama, eleştirel dü-

şünme, akıl yürütme, neden-sonuç ilişkisi ku-
rabilme, kendisinin ve başkalarının deneyim-
leriyle tarihten ders alabilme gibi entelektüel/
akılcı yetenekleriyle ilgili korteksini geliştire-

mediğinde insan içgüdüsel/ duygusal dürtüle-
riyle hareket ediyor.

Eğitim ailede/çevrede başlıyor, okulda yo-
ğunlaştırılıyor ve değişik kanallar aracılığıyla 
ömür boyu sürüyor. Uygulanacak eğitime göre 
korteks ya gelişimini tamamlıyor ya da gelişe-
miyor, köreliyor. Sonu, Alzheimer’a kadar uza-
nıyor…

Beyniniz için faydalı şeylerin başında ente-
lektüel-zihinsel yaşam sürmek şart. Yani kitap, 
gazete okumak gibi. Beyin sağlığı için son de-
rece önemli bir başka faktör beslenme biçimi. 

Burada ise karşımıza “beynin hazzı” çıkıyor. 
“ Kumar bağımlılığı”, “alkol bağımlılığı” ndan 
bahsedilir ama “ yeme-içme bağımlılığı”ndan 
hiç bahsedilmez! Niye?

Biliniyor ki gıdalarla da beyin madde ba-
ğımlısı yapıldı. Bağımlılık yapan tüm mad-
deler beyin kimyasını, düşünce ve algısını de-
ğiştiriyor. Bazı davranış bozukluğunun sebebi 
beynin hazzına yönelik beslenme biçimi mi? 
İnsanoğlu “ aptallaştırılarak” gıda yoluyla haz 
bağımlısı yapılıyor.

Kimilerinin hedefi, insanı bilim ve akıldan 
uzaklaştırıp köreltmek.

Başlayabilirim…
Bugün küresel güçler gıdaya egemen oldu-

lar. 
Buğdayın genetiğini değiştirdiler.     
Pirincin, soyanın vb. genetiğini değiştirdi-

ler.
Tavuğu tavukluktan, sığırı sığırlıktan, balığı 

balıklıktan çıkardılar.
Neredeyse tüm yiyecekleri katkı maddele-

riyle doldurdular.
Köyleri-üreticileri ezdiler. Üretim yapmala-

rının önüne geçtiler.
İnsanoğlunu endüstriyel gıdaya mahkum 

ettiler, beslenme biçimini değiştirdiler. Oku-
dunuz:

Tohumda küresel güçlere mecbur bırakıl-
dık. 

Gübrede, ilaçta onlara mecbur bırakıldık. 
Kimyasalların hammaddesi petrolde onlara 

mecbur bırakıldık.
Mazotta, elektrikte onlara mecbur bırakıl-

dık.
Endüstriyel yiyeceklerle hastalıklara maruz 

bırakıldık.
Şeker gibi haz veren katkı maddeleriyle 

beyni öldürdüler.
Kanser yaptılar, kısır ettiler. İlaca bağımlı 

yaptılar.
Bir yanda açlığı diğer yanda obeziteyi artır-

dılar.
İnsanoğlunu yedi günahtan biri olan “ 

oburluk” ile cezalandırdılar! 
Peki: İnsanın sonunu mu hazırlıyorlar?
Post-insanlık çağına mı adım atıldı? Biyo-

teknolojiler; kopyalanmış koyundan sonra 
kopyalanmış bebekler, genleri değiştirilmiş 
bitkiler, hormonlu gıdalar, bilgisayar, robot-
lar…

Genetiği darmadağın edilen insanoğlu ne-
reye sürükleniyor? 

Biyolojik bir felaketle mi karşı karşıyayız?
Bütün bunları yapanlar “Tanrı’nın ilahi gü-

cüne” el mi attı?
“Niye?” diye sormak durumundayız.
Küresel şirketlerin tek amacı para kazan-

mak mı? Evet tüm bunlar vahşi kapitalizmin 
bitmeyen kar hırsı mı?

ABD-AB’nin tek amacı ekoemperyalizm ile 
sömürüyü sürdürmek mi?

Başka? Başka amaç-hedef yok mu? “Var” 
olduğunu iddia ediyorum!

Buğdaydan pirince kadar Rockefeller, daha 
fazla para kazanmak için yapmadı bu karanlık 
çalışmaları!

Hibrit tohumun amacı…
Genetiği değiştirilmiş yiyeceklerin amacı…
Gıdadan ilaca kimyasal ürünlerin amacı…
Açlığı gidermek ve daha iyi bir dünya ya-

ratmak değil! Öyle olsa 2001 yılında IMF ve 
Dünya Bankası, Afrika ülkesi Malawi’nin dış 
borçlarını ödemesi için acil durum gıda re-
zervini elden çıkarmasını ister miydi? Hangi 
açlıkla mücadele? Hepsi yalan. Ülkede büyük 
açlık sorunu çıkacağını bilmiyorlar mıydı?

Ülkede açlık çıkınca bu kez ABD Kalkınma 
Ajansı (USAID) bu ülkeye 250 bin ton GDO’lu 
mısır hibe etti! Bunun altında ne olduğu belli 
değil mi?

Bu aslında farklı bir “nüfus planlaması” 
çalışması mı? 
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KAYMAKAM ŞAFAK GÜRÇAM’ IN BABALAR 
GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

Kaymakam Şafak Gürçam 16 Haziran Pazar günü 

kutlanan Babalar Günü” dolayısıyla mesaj yayım-

ladı. Kaymakam Gürçam mesajında “Yaşamın her 

anında varlığıyla evlatlarının desteği, çocuklarını 

geleceğe hazırlamada annelerin en büyük dayanağı 

olan babalar, aile kurumunun temel direğidir.

Ailesinin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve onurlu 

bir yaşam sürmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçın-

mayan, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız 

veren babalarımız, çocuklarının geleceğe daha gü-

venle bakabilmeleri için ellerinden gelen tüm gay-

reti alın terleriyle birleştirerek göstermektedirler.

Bizler de sadece Babalar Günü’nde değil her za-

man babalarımızın gönüllerini hoş tutmalı, onlara 

saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz.

Bu duygularla, başta vatanımız için canlarını feda 

eden kahraman şehitlerimizin  babaları olmak 

üzere,  bütün babalarımızın bu anlamlı gününü kut-

luyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu 

bir yaşam diliyorum” dedi. 




