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Büyükşehir çalışıyor yollar asfaltlanıyor

Ayrıca Ağlıboğaz Mahallesi’nin hem alt
yapı sorunu hemde su sorunu bitti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatları doğrultusunda bu yıl toplamda 2000 km asfalt hedefine emin adımlara ilerleyen Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü
ekipleri, Yüreğir, Çukurova, Karataş, Kozan ve Karaisalı ilçelerinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Nemle birlikte 40 dereceyi bulan sıcağa rağmen
çalışmalarını sürdüren Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Karataş’ta 3300 metre
uzunluğunda 8 metre genişliğindeki Orman Caddesi ile Karaisalı’daki 2000
metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki Gildirli – Çukur – Dokuzoluk Boztahta arasındaki yolda Bitümlü Sıcak Asfalt kaplama çalışmasına devam
ediyor. Yüreğir’de 2200 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki Sazak
– Solaklı arası ve Kozan Memi’de 1100 metre, Yüksekören’de 7500 metre ve
Göller – Yenikuyu arasındaki 3000 metrelik yolda ise Sathi Kaplama çalışmaları aralıksız sürüyor.
15’te

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
Kadına yönelik şiddet ve
aile içi şiddetle, Mücadele
amacıyla, Avrupa konseyi
tarafından, 11 Mayıs 2011‘de,
İstanbul’da imzaya açılan
sözleşmedir. Mart 2019 tarihine kadar, 46 ülke
ve Avrupa birliği tarafından imzalanan, İstanbul
sözleşmesini, Türkiye, 2011 yılında ilk imzacı
devlet, Olarak imzalamış... 4’te

AV. ZİHNİ ÇUBUKÇU’NUN SEVR
SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE BASIN
AÇIKLAMASI YAPTI

11’de

Hasan Öztürk’ten
inanılmaz sözler:
“Kazım Özgan ustalık
dönemindedir. Kırgınlık,
dargınlık bırakmıyor
seçmenle barışıyor;
Kozan’a hizmet için
elbirliği içerisinde olmak
istiyor. Bu yönünü
destekliyorum”
2’de

ÇİFTÇİLER KOZAN’I YİNE
DEZENFEKTE ETTİ

13’te
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Hasan Öztürk’ten inanılmaz sözler: “Kazım Özgan ustalık
dönemindedir. Kırgınlık, dargınlık bırakmıyor seçmenle
barışıyor; Kozan’a hizmet için elbirliği içerisinde olmak istiyor.
Bu yönünü destekliyorum”
ELEKTRİK FATURALARI CAN YAKIYOR…
Ensesi kalınlar barajlar HES’ler yaptılar hani bizim
elektrik paraları ucuzladı mı? Hayır. Ha bre zam
yağıyor. Yurttaşa kazık o kadar atılmaya başladı ki,
artık her zamdan sonra halk çiftetelli oynayarak “Bu
ay da yeni bir zam isteriiiiz” demeye başladı.
Bu ne yahu?! Son aylarda vatandaş elektrik zamlarından gına geldi. Yazık günah! Siz para kazanın.
Servetinize servet katın. Esnaf, yurttaş, emekli, fakir fukara, çalışan, çalışmayan rezil olsun. Gelişmiş
ülkelerde elektrik parası en ucuz paradır. Önce özelİĞNECİ/ Hasan Öztürk’ten inanılmaz sözler: “Kazım Özgan
ustalık dönemindedir. Kırgınlık, dargınlık bırakmıyor seçmenle
barışıyor; Kozan’a hizmet için elbirliği içerisinde olmak istiyor.
Bu yönünü destekliyorum”
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, bugünlerde özellikle muhalif kesimlerle iletişim kurmaya gayret ediyor. Özgan,
geçmişte zaman zaman iyi olup çoğu zaman tartıştıkları köylüsü Ayı Hasanlı Hasan Öztürk’le, 3. Kez belediye başkanı olmasından sonra esnaf gezisi sırasında karşılaşınca hemen “Hasan
Bey, Kaz’ın cücüğü ne zaman sayılır?” diye takılır. Öztürk,
henüz güz ayının gelmediğini ima etse de durumu idare eder
ve şu konuşmayı yapar: “Herkesin acemilik, kalfalık ve ustalık
dönemi olur. Kazım Özgan artık ustalık döneminde kırgınlık,
dargınlık bırakmıyor seçmenle barışıyor; Kozan’a hizmet için
elbirliği içerisinde olmak istiyor. Bu yönünü destekliyorum.”der.
Konuyla ilgili Hasan Öztürk’le konuştuğumuzda bakın ne
söyledi: “ Biz CHP’liler zaten ittifakın önemli parçasıyız. Ben
güzel şeylerin olacağına inanıyorum” dedi. Bakalım gelişmeleri
birlikte izleyelim.

leştirdiler. Sonra da bastılar kazığı! Halkımızda celladına zaten aşık. Biraz daha biraz daha!!!!!

Sadullah Kısacık Kozan'da derin
çalışmalar içerisinde...

Geçtiğimiz Pazar günü
Deva Partisi Adana İl
Başkanı Sadullah Kısacık'ın bir düğün bahanesiyle Kozan'da bir takım
derin sondaj çalışmaları
ve görüşmeler gerçekleştirdiğini öğrendim. Eski AKP'li Milletvekili
Kısacık prezantabl ve iletişim gücü yüksek,
genç, iş bitiren bir siyasi.
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MUSA ÖZTÜRK DÖNEMİNDE HİÇ BİR AKARYAKIT
İSTASYONUNA İZİN VERİLMEDİ…
Petrol istasyonları açıldıkça gelişiyoruz. Müjde. Allah razı olsun
şehir içerisindeki ve
şehir dışındaki petyrol
istasyonlarına ruhsat
verenlerden(!)
Bir tek Musa Öztürk
döneminde hiç kimselere akaryakıt istasyonu
ruhsatı izni verilmedi.

********************************************
YUSUF BİLGİLİ EN İSTİKRARLI AK PARTİLİ…
AKP İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili, döviz
ve altın fiyatlarındaki yükselişe büyük tepki
göstermiş, basın açıklaması yapmış. Yapmış

03

da sonuç ne
olacak? Döviz,
altın fiyatları
mı düşecek?
Hayır. Bilgili, kendisini
sürekli gündemde tutuyor. İktidarın
en istikrarlı,
sürekli ve
değişmeyen
bir parçası ve
temsilcisidir. Öyle ki, önümüzdeki dönemde
tek liste olarak ilçe seçimine gidilecek. Bilgili’ye güven tam… Acaba Yusuf Bilgili önümüzdeki seçimde milletvekili adayı olacak mı?

Genç sağlık sorumlusu İsmet Karaoğlu'nun
vefatı aileyi ve sevenlerini yasa boğdu...
Evde Bakım

Karaoğlu’nun da torunuydu. Hasan, Selçuk
ve Doğan Karaoğlu kardeşler 2 Haziran
İlkokulu’ndan sonra annelerinin memleketi
Tarsus ‘a yerleşmişler ve bıçak, bıçkı, tornacılık mesleğiyle iştigal ediyorlardı. Emekçi
kardeşlerin acısı yürek yaktı...

Sağlık birimi
sorumlusu İsmet Karaoğlu
(26) geçirdiği
ani bir kalp
krizi sonucu
geçtiğimiz
Çarşamba
günü hayatını kaybetti.
Maraş’ta görev yapan genç sağlık sorumlusu
İsmet Karaoğlu ,Eskimantaş köyünde sosyal

mesafe kurallarına uyularak kılınan cenaze
namazının ardından Eskimantaş mahalle mezarlığında toprağa verildi. Tarsus’ ta
ikamet eden Merhum Karaoğlu, Hasan
Karaoğlu’nun Oğlu İsmet, Hüseyin ve İsmet
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İstanbul Sözleşmesi

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle, Mücadele amacıyla, Avrupa konseyi tarafından, 11 Mayıs 2011‘de, İstanbul’da imzaya açılan
sözleşmedir. Mart 2019 tarihine kadar, 46 ülke ve Avrupa birliği
tarafından imzalanan, İstanbul sözleşmesini, Türkiye, 2011 yılında
ilk imzacı devlet, Olarak imzalamış. Meclisin onayından geçirmiş.
Sözleşme ile kadına yönelik şiddet alanında, Birçok yükümlülüğü de
kabul etmiş. Sözleşme, Kadına yönelik şiddet konusunda, Bağlayıcılığa sahip, İlk uluslararası sözleşmedir. İstanbul sözleşmesine göre;
Ev içi şiddet; (fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik), Taciz amaçlı
takip; (tecavüz dahil, cinsel şiddet, cinsel taciz) Zorla evlendirme,
Kadınların sünnet edilmesi, Kürtaja ve kısırlaştırmaya, Zorlamak
suçtur. Buradan verilmek istenen mesaj, Kadına yönelik şiddet ve ev
içi şiddetin, Özel hayatta saklı kalacak konular olmadığıdır. Mağdur olan kimse, Failin eşi, Hayat arkadaşı, Ya da ailenin bir ferdi ise,
İşlenen suçun cezasının daha ağır olması gibi konuları içerir. Sözleşmeyi kısaca anlatmaya çalıştım. Hafızaları tazeleyelim. Sözleşme ile
ilgili kararı siz verin. Korunması gereken çocuklar sempozyumu’nda
konuşan, Gümüşhane üniversitesi öğretim üyesi, Yaşadığı hadiseyi
şöyle anlatır. ‘‘Yol kenarında bir kız çocuğu, Kucağında bebeği ile
ağlarken gördüm. 16 yaşında evlendirilmiş. Anne olmuş. Bebeğin eli
yanmış. Ne yapacağını bilmiyor. Bebeği ile birlikte ağlıyordu. Aslında orada bir anne ağlamıyordu. İki çocuk ağlıyordu’’dedi. Okulda
olması gereken bir yaşta evlendirilen, Çocuk yaştaki kızın imam
nikahını kim kıydı? Sorusunu sormamız gerekirken, İstanbul sözleşmesi iptal edilsin, İstanbul sözleşmesini savunmak, fahişelik, Öyle
mi? Kayseri’de, Para karşılığı, Evlendirildiği herif tarafından, Sokağa
atılan, Kamyonet kasasında yaşayan, 15 yaşındaki kız çocuğu, Av
tüfeği ile canına kıydı. Okula neden göndermedik? Neden kocaya
gönderdik? En doğal hakkı olan, Yaşam hakkını elinden kimler aldı?
Sorusunu sormamız gerekirken, İstanbul sözleşmesi iptal edilsin,

İstanbul sözleşmesini savunmak ,fahişelik, Öyle mi? Siirt’te dünyaya
geldi. İsmi Kader’di. 13 yaşında anne oldu. 14 yaşında canına kıydı.
Adı üstünde. Kaderi buymuş denildi. Okutamadık? Yaşatamadık?
Öldürdük? Sorularını sormak yerine, İstanbul sözleşmesi iptal
edilsin, İstanbul sözleşmesini savunmak, fahişelik, Öyle mi? Kız
çocuğu daha13 yaşındaydı. 30 yaşında biriyle evlendirildi. Seneler
sonra gazetelere konuştu. İlk gece beni tek başıma bir odaya soktular. Korkudan bayıldım. Kolonya verdiler. Evlendirildiğim kişi odaya
geldi. ‘Hadi gel seninle evcilik oyunu oynayalım’’ dedi. ‘’Bu cümleyi
hayatım boyunca unutmayacağım’’ dedi. Evcilik oynayacak yaştaki
çocuğu, Herifin koynuna sokmaktan Utanmadık, Sıkılmadık da.
İstanbul sözleşmesi iptal edilsin, İstanbul sözleşmesini savunmak,
fahişelik, Dedik. Henüz 14 yaşında. 10 bin lira karşılığında, Beş
çocuk, Dokuz torun sahibi, 70 yaşındaki herife verilen kız çocuğu,
seneler sonra bu konuda araştırma yapan üniversite ekibine anlattı,
“annemi asla affetmeyeceğim, hayatımı değiştirme imkanım olsaydı,
en önce babamı değiştirirdim” dedi. Bu; İnsan kırması, iki ayaklı
hain sürüsüne, Siz nasıl anne babasınız? Kızınız meta mı ki parayla
satarsınız? Kızı, meta olarak gören 70 lik dedeye, Yaşından başından utanmıyorsan, torunlarından da mı utanmıyorsun ? Sorularını
sormak yerine, İstanbul sözleşmesi iptal edilsin Öyle mi? Yaşı küçük
çocukların resmi nikahı var mı? Yasalarımıza göre yok. Küçük kızları dedeleri yaşındaki, Sapıkların koynuna sakan, İmam nikahını kim
kıyar? Neden; Polise, Jandarmaya, Savcılığa bildirmez? Okula gitmesi, Oynaması, Gülmesi, Eğlenmesi gereken yaşta evlilik tecavüzdür.
Ruhuna tecavüzdür, Geleceğine tecavüzdür, Bedenine tecavüzdür.
İntihar etmesi ise cinayettir. Toplumun büyük bir kesimi, Bu tür
olayları okuduğunda, Ya da duyduğunda, Midesi bulanıyor. Cehennemi yaşıyor. Bir de; Bu olayları bire bir yaşayan çocukların ne ızdıraplar çektiklerini Allah bilir. İstanbul sözleşmesini savunan, Kadınlara fahişe diyorsunuz ya. Erkeklere ne diyeceksiniz? Dokuz yıl önce
ne amaçla getirildi? Kaldırılmak istenmesindeki amaç ne? İstanbul
sözleşmesi yaşatmayı, Benzeri olayları önlemeyi amaçlar. Okuyup
kararınızı verdiniz mi? ‘’-Şu merdiven başında pazarlık yapan kadın
bir fahişe mi ? +Hayır. -Peki ya o ? Sokağın başında bacaklarını gösteren. +Hayır. -Peki ya şu kadın ? Baksana nasıl da şehvetle bakıyor.
+Hayır o da değil. -Burada hiç fahişe yok mu? Baksana şu kadınlara nasıl da giyinmişler. +Fahişe nedir bay Burton. -Tenini parayla
satan aşağılıklardır bay Vencanze. +Hayır bay Burton. Fahişelik bu
değildir. -Hah ! Neymiş peki fahişelik. +Fahişelik insanların hayatını bilmeden onları aşağılamak ve yargılamaktır. Sokağın sonunda
bir berber var bay Burton. Lütfen aynaya bakınız. Orada varolan en
büyük fahişeyi göreceksiniz.’’ (Charles Bukowski) Bukowski’ye göre
fahişe kimmiş? Mor cepken kültürüne sahip, Ülkem kadını bunları
hak etmiyor.
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Kozan’da Kapsamlı maske denetimi yapıldı

Artan Covid 19 salgınına karşı sıkılaştırılan önlemler kapsamında, Irmak ve Saimbeyli Caddeleri üzerinde maske
denetimi gerçekleştirildi.
Kozan Kaymakamlığı, Kozan Belediyesi, İlçe Emniyet
müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği maske
denetiminde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mustafa
Sırkıntı, Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, Kozan
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Faruk Sönmez, İlçe Tarım Müdürü Ömer Erdoğan ve İlçe Sağlık Müdürü Murat Öz hazır bulundu.
Denetim sırasında halkın çok büyük ölçüde maske ve
sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlemlenirken, maske
takmayan vatandaşlar uyarıldı. İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, maskelerin doğru takımı konusunda büyük
titizlik gösterdi. Halkı yüz yüze uyaran Emniyet Müdürü,
küçük bir çocuğa da maskesini nasıl takması gerektiği ko-

nusunda yardımcı oldu. Denetim yapan heyet tarafından
Kafe, Kıraathane ve Restoran gibi işletmelerin maske kuralına esnetmeden keskin bir şekilde uymalarının gerektiği
bildirildi.
Cezai işlemin yapılmadığı denetimde, halka maske takma
konusunda ilerleyen günlerde daha sıkı denetimlerin olacağı ve cezai işlem yapılmaya başlanacağı iletildi. Kişilerden maske ve sosyal mesafe konusuna çok dikkat etmeleri
gerektiği anlatıldı.
30 Temmuz itibariyle Adana Umumi Hıfzıssıhha Kurulu,
ilgili kanunun 27. ve 72. maddeleri uyarınca ilimizde ek
tedbir almış ve tüm il sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımını zorunlu hale getirmişti.
Karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 900 lira idari para cezası
verilecek olup, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil
eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.
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MHP Grup Sözcüsü Yusuf Eroğlu “Faaliyet raporu

oylama sürecinde hangi pazarlıklar yapıldı?”

Kozan Belediyesi olağan meclis toplantısı
geçtiğimiz
Çarşamba günü belediye toplantı salonunda
gerçekleşti. Meclis toplantısına CHP’li Belediye Başkan Vekili Ertan Karaoğlu başkanlık
yaptı.
MHP grup sözcüsü Yusuf Eroğlu, gündem
dışı söz alarak Adana Büyükşehir Belediyesi
meclis toplantısıyla, Kozan Belediyesi meclis
toplantısının aynı gün ve saate denk getirilmesini eleştirerek bunun Kazım Özgan’ın kasıtlı
yaptığını söyledi.
MHP Grup Sözcüsü Yusuf Eroğlu “Meclis toplantılarında Rehberlik ve Araştırma Merkezinin bahçesinin asfalt yada parke yapılmasını

için talepte bulunduklarını ama bir sonuç alamadık. Temmuz ayı meclis toplantısında 2019
yılı faaliyet raporu oylaması 22 red oyuna
karşı 10 evet oyuyla kabul edildi. Acaba bu süreçte hangi pazarlıklar yaşandı? Bu pazarlıklar
neticesinde kimlere ne sözler verildi? Hangi
parti başkanlarının yeğenleri işe alındı? Hangi
belediye meclis üyelerinin çocukları işe alındı?
Yada hangi belediye meclis üyelerinin çalışan çocuklarının maaşı arttı? Bunlar sadece
duyum. Doğruysa bu konuda bilgi istiyorum.
İmar Limitet Şirketinin denetlenmesi için her
partiden birer üye verilerek komsiyon oluşturuldu. Ama neden bugüne kadar çağrılmadı?

Yoksa bir korkunuz mu var? Belediye’den çıkarılan işçilerin kaç tanesi geri dönüş aldı? Kaç
tanesi işe başladı? Yada tazminatını aldı. İşten
çıkarılanlara verilen tazminatın belediyeye
maliyeti nedir?
Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanıyla Kozan’daki yolların durumunu
konuştuk. Onlarda yakın zamanda Kozan’daki yolları imkanları dahilinde yapacaklarını
söylediler. Hayvan Pazarındaki satıcılarımızın feryatlarını tüm Kozan duydu.İl Tarım
Müdürlüğü, hayvan pazarıyla ilgili bir proje
hazırlamış ve bu proje onaylanmış. Bu projede Kozan Belediyesi’nin hiçbir katkısı yok. ”
şeklinde konuştu.

Bu caddeden herkesin geçesi geliyor...
Caddesi'ndeki esnaflar da uygulamaya imece usulüyle katıldılar.

Yaz sıcağından bunalan esnaflar kendilerine uygun
çareler arıyor. Üstün Sokak'ta Yahya Ocak'ın başlattığı gölgelik file trafiği engellemediği gibi gölgeliğiyle huzur veriyor. Hemen ardından Saimbeyli
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HAHH!
HA!
NANAY
GÜLÜM!
ARAP AGA
Halk Köşesi

Düşünüyorum da, şu çözümsüz kör dövüş ortamında
uzaktan kumandalı iki ayaklı politik kurnaz tilkilerin,
kendi aralarındaki kayıkçı kavgasının ülkemize ne gibi bir
getiri sağladığını? Ülkemizden neleri götürdüğünü, bilen
var mı? Senaryosu derin laboratuarlarda önceden yazılmış
lak laka meydan muharebesinde bol hakaret içerikli zübükler tiyatrosu. Haddinden fazla şımarttığımız, şımardıkça şımaran ahmaklığımıza, eyvallah çeken uyanık kurnaz
tilkiler. Yaşantımızdan çok şey götürdüler, şahsi kazançları
hariç, vatandaşı rahat ettirecek hiç bir kazanç koymadılar.
Getirileri zarar, götürüleri başlı başına bir zarar, kendileri
zaten, başımızın üstünde yukardan aşağı zarar. İşleri güçleri farklı gündemlerle vatandaşın beynini sulandırmak aralarına nifak tohumları ekip ülke vatandaşlarını birbirlerine
düşürmek. Uzlaştırıcı hiç bir yöntemleri yok. O kadar çok
palavra atarlar ki bir o kadarda sayısız keriz üretirler sanki. Ülke yönetimine aday gibi görünseler de, ağızlarındaki
hitap tarzlarına bakılacak olursa, sanki ülkeyi karıştırmaya
adaylar. Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar silsilesi.
Vatandaşı kutuplaştırmada ustalar. Farklı dünya görüşlerinden dolayı herkes birbirine karşı kin ve nefret histerisinde, Niye? Sebep? Hayr’ola birbirimize karşı özel düşmanlığımızın, ana sebebi nedir? Aynı topraklar üzerinde yaşıyor
olmamız mı? Farklı kimliklerin sahibi oluşumuz mu? Ya
da fikirlerimiz mi düşmanca bir davranış içerisinde? Neyimizi paylaşamıyoruz? Sefaletimizi mi? Hangi özel birinin
özel isteği doğrultusunda bizler bizlere karşı kin ve nefret
doluyuz? Düşündürücü bir o kadarda üzüntü verici. Ama
olsun kararımız karar babında bu karanlık kıvrak devran
çetesi, yine bildiği kıvırtan yoldan yürür gider. Hacı Rüstem efendi(ağa) hatırı sayılan muhterem hatırlı zadelerden
sadece biri. Bir hedefi var, hedefi mebbusluk veya belediye başkanlık koltuğu, ya da mevki makam yolu ile hedefe
ulaşabilmek. Daha da vahimi vatandaşın kara kaşına, kara
gözüne merakından falan değil, sevmediği aşırı derecede
palavra atışından belli değil mi? Sadece amaç hasıl olana
kadar göstermelik lütfen zoraki bir ilgi gösterir. Ya sonra?
Vatandaştan gizlediği sır gizlisindeki sırla örtülü maksadı.
Ülke yönetiminde, yönetici olacağım ayağında asıl hedefindeki hedef, trilyonluk rant getirisi.

Devlet ticari mekanizma, vatandaş soyulacak soğan olursa, Rüstem efendi
(ağa) ve gibileri meydanı boş bulur, ülkeyi çırılçıplak bırakana kadar soyar.
Geniş halk yığınları kendi aralarında ne
kadar kavgalı olursa, kirli vurgun düzenleri sekteye uğramaz engelsiz devam
eder gider.

Ne yazık ki layığımızı ellerimizle koymuş gibi başımız üstünde
buluruz. Çünkü nasıl yönetilmek istiyorsak, layık olduğumuz
şekilde yönetilmek istiyoruz. Evet,

seçtiğimiz fırıldak Kubi’lere değerinden
fazla değer verişimizden olsa gerek, Kubi’cik gibi fırıldak dönekler, adam satmakta ustalar. Oy ver satılmayı hak et. Payımıza düşen de bu ya, satılmak!

Değerimizi sıfırlayana kadar satarlar. Değer verdiğimiz
sürece satarlar. Şahsi çıkarları için her yolu mubahtan
sayarlar. Azıcık bir değerimiz varsa da değerimizi çamur
lapasına benzetene kadar satarlar. En üzücü tarafı toplumu
aklı ile alay edilen bir topluma dönüştürmeleri. Bırakın
alay edilmekten rahatsız olmayı, önlerinde bin takla atmayı marifetten sayarız. Oysa seçim öncesi önümüzde bir iki
takla atmış olurlar, seçimden sonra vatandaştan intikam
alırcasına vatandaşa bin takla attırmayı görevden sayarlar.
Aslında zübüklerin öyle göründükleri gibi dürüst olmadıklarını bir hiçlik abidesi oldukları gerçeğine bir ulaşabilsek?
Ahh! bir anlayabilsek bu türlerin ne mal ne sinsi sahtekâr
yalancı biri olduklarını? Olmuyor işte gönül sarayımız ıskarta pazarı. Hınzır bir kafaya sahibiz ya! Zibidi Gonzoles,
hiç de hayra alamet bir cisimcik değildi ya, Aksilik bu ya!
Geleceğimizi ters yüz ederek, ocağımızın kurucu başkanı
oldu.
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HAS OTO GALERİ
Cumali DÜVER

TLF:0322 515 89 38

Her türlü oto alım & satımı yapılır
Cumali DÜVER GSM: 0532 255 13 60

Hasan DÜVER GSM: 0533 656 12 48

Adres: Saimbeyli Caddesi No:199 / Kozan & ADANA hasotogalerikozan.sahibinden.com
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DÖNER’İN VAZGEÇİLMEZ ADRESİ
KUKA DÖNER IŞIKLI YOL ŞUBESİ

(0322) 515 15 15

Damak tadınıza uygun eşsiz lezzetler bir telefonla kapınızda

Tavuk Döner, Kırpık, Köfte Ekmek,
Hamburger, Pilavüstü Tavuk Servis. Sıcak
ve Soğuk İçecek çeşitlerimiz mevcuttur.
Alo Sipariş Hattı: (0322) 515 15 15
Ev ve iş yerlerine sipariş alınır.
ADRES: Karacaoğlan Mah. Şehit Hüseyin Soydan Caddesi (Işıklı Yol) Kozan / ADANA
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DOĞRU TERCİH İÇİN REHBERLİK YÜREĞİR BELEDİYESİ’NDEN
Belediyesi de gençlerin bölüm ve üniversite tercihlerine
profesyonel destek vermek için Fatih Sultan Mehmet Kültürevi’nde rehberlik hizmeti vermeye başladı.
Sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak verilen rehberlik desteği öncesinde öğrencilerin ateş ölçümü yapılıyor, maske
ve dezenfektan veriliyor. 6-14 Ağustos tarihleri arasında,
09.00 -16.00 saatlerinde hizmet veren rehber öğretmenler tercih danışmanlığı ile öğrencilerin aldığı puanlar ve
önerileri çerçevesinde listeler oluşturuyor. Hem alternatif
üniversiteler hem de bölümler konusunda bilgilendirme
yapan rehber öğretmenler, öğrencilerin talepleri doğrultusunda önerilerde
bulunuyor.

Yüreğir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaya başlayan gençler için rehberlik hizmeti veriyor. Fatih Sultan
Mehmet Kültürevinde öğrencileri ve ailelerini ağırlayan
rehber öğretmenler geleceklerini planlayan gençlere profesyonel destek sağlıyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca genç, geleceklerini şekillendirecek tercihlerini yapmak için kolları sıvadı. Yüreğir

Tercih yapan gençlere ücretsiz rehberlik hizmeti verdiklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Üniversite hayali ile gecesini gündüzüne katıp hedefleri doğrultusunda çalışan gençlerimize
çıktıkları yolda başarılar diliyorum. Sınav sonuçları
açıklandı. Şimdi önemli bir aşamadayız. Doğru tercih
için profesyonel
destek şart. Öğrencilerimizi ve ailelerimizi Fatih Sultan
Mehmet Kültürevimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

AÇICI LASTİK
Ercan AÇICI

EN GELIŞMIŞ CIHAZLARLA KUSURSUZ ÖN DÜZEN AYARI

BÖLGE BAYII
Lastik alanlara lastik değişimi ve balans ayarı

ÜCRETSIZ

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

SON FİKİR
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yalçın KARA

11Ağustos 2020 / Yıl: 15 Sayı: 724

web:
www.sonfikir.net

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın
İletişim Tel

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

Kuruluş:12 /09 /2006
Email:
yalcinkaraoglu01@hotmail.com
sonfikir01@gmail.com
İdare Merkezi:

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

Baskı :ANADOLU WEB OFSET BASKI TESİSLERİ
Güzelevler Mahallesi Biriketciler sitesi Cad. Haydar Ağar
İşyerleri No: 1/13 Yüreğir / ADANA

Köşe Yazarları yazdıkları yazılardan kendileri sorumludur gazetemizin yayın ilkerini bağlamaz.

Sözleşmesi olmayan yazarlara ücret ödenmez.
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AV. ZİHNİ ÇUBUKÇU’NUN SEVR SÖZLEŞMESİ
NEDENİYLE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

ADD Eski Kozan Şube
Başkanı Av. Zihni
Çubukçu Sevr sözleşmesi dolayısıyla yazılı
basın açıklaması yaptı.
Çubukçu yaptığı basın
açıklamasında: “SEVR
NEDİR?
SEVR SÖZLEŞMESİ
TÜRK MİLLETİNE
VE TÜRK DEVLETİNE TARİHTEN
SİLME SÖZLEŞMESİDİR.
Osmanlı İmparatorluğu sadrazamı Damat Ferit Paşa hükümeti ile işgalci devletle tarafından 10 Ağustos 1920 de
imzalanan bir anlaşmadır. Bu anlaşmaya göre Osmanlı
İmparatorluğu parçalanıyor ve TÜRK MİLLETİ kendi
vatanında esir alınıyordu.
Bu antlaşmaya göre; Ege de, İzmir ve yöresi, doğu
Trakya, Yunanistan’a, Muğla, Antalya, Konya dolayları İtalyanlara, Adana, Mersin, Maraş ve Urfa dolayları
Fransızlara, Musul’u ve Kerkük yöresi, İngilizlere bırakılacak Doğu Beyazıt, Van, Muş ve Erzincan’ı içine alan
bir Ermenistan devleti kurulacak, Güneydoğu Anadolu
da özerk Kürdistan devleti kurulacak İstanbul’da padişah oturacak, ancak İngiltere, İtalya ve Fransa tarafından kontrol altında bulunacak, gerek görülür ise elinden alınacak.
Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk ve silah
arkadaşları tarafından kurulmuştur. Mustafa Kemal
Atatürk bize özgür ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti bırakmıştır. Günümüzde ise Amerika ve Avrupa birliği tekrar SEVR’İ HORTLATMAYA ÇALIŞMAKTADIR. GAFLET İÇİNDE OLAN SÖZDE AYDINLARIN,
YAZARLARIN, YENİ MANDACILARIN ÇABALARI
VE BAZI İŞBİRLİKÇİ YÖNETİCİLERİN ÇABALARI
İLE BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ DAYATILMAKTADIR.
Şunu asla unutmayalım ki, içinde bulunduğumuz
koşullar ne olursa olsun,Türk Milleti şanlı tarihinden

aldığı özgüven ve güç ile her türlü engeli aşma azim ve
iradesine sahiptir.
ATATÜRK DEVRİM VE İLKELERİ BİZİM YOL
GÖSTERİCİMİZDİR. DEVLETİMİZİN KURUCUSU
ATATÜRK’ÜN SÖYLEMİ İLE “GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN, GELECEĞİNE YÖN VEREMEZ.TARİHİNE
SAHİP ÇIKMAYAN, MİLLETLER YOK OLMAYA
MAHKUMDUR” dedi.
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Hırsızlar tuvaletin musluklarını çaldılar
rek, manevi değerin dorukta olduğu Kurban Bayramı içerisinde bu tür vakaların Medeniyetler Şehri Kozan'ımızda
yaşanması bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Yapılan bu tür
olaylar sonrasında tonlarca suyumuz israf olmaktadır. Su
Hayattır kıymetini bilelim. Bu değerler sizlerin sahip çıkalım" diye ifade edildi.

Kozan'da Saimbeyli Caddesi üzerinde bulunan Tatlı Su
Çeşmesi yanında bulunan tuvaletlerin muslukları çalındı.
Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi ile Şıh Efendi Bulvarı Kozan Lisesi kavşağında bulunan ve Kozan Belediyesine ait olan tuvaletlerin muslukları kimliği belirsiz kişi veya
kişiler tarafından çalındı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kozan Belediyesi Basın ve
Halkla ilişkiler müdürlüğü ; “Tuvaletlerde ve tatlı su çeşmelerinde bu tür olayların zaman zaman yaşandığı belirte-

Ticaret Borsası Başkanı Çevikalp

“Bölgemizde Mısır hasat sezonu açıldı”

almalarını temenni ediyoKozan Ticaret Borsası Baş- rum” dedi.
kanı İdris Çeviklap yaptığı Ayrıca mısırda rutubet
konusunda öneride buluaçıklamada mısır hasat
sezonun açıldığını duyur- nan Çevikalp, mısırların
du. Başkan Çevikalp “Çift- biçilmeden önce rutubetleçilerimiz aylar süren çaba- rinin kontrol edilip, erken
hasattan kaçınmalarını dile
larının karşılığını nihayet
almaya başlıyorlar.
getirerek Biçerdöver sahipÇiftçilerimizin hasatları
lerine de biçerdöverlerin
hayırlı, uğurlu ve bereketli ayarlarını tam yapmaları,
olsun ifadesini kullanarak, milli servetin tek tanesinin
çiftçilerimizin emekleribile israf edilmemesi konunin karşılığını tam olarak
sunda uyarıda bulundu.

Polisten huzur ve
güven uygulaması

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce 5
Ağustos Çarşamba günü 21-23:00 saatleri arasında yapılan “Kozan Huzur Güven Uygulamasında” 136 araç
kontrol edildi. 20 araca 22.601 TL idari yönden para
cezası uygulandı. 6 araç trafikten men edildi.
Uygulamada 483 şahsa GBT yapıldı ve 3 şahsın yoklama
kaçağı olduğu ekiplerce tespit edildi. 25 umuma açık yer
(park, bahçe ve cafeler) kontrol edildi.
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Adana’nın ‘raylı kamburu’ neden görmezden geliniyor?
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Eski Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Cahit
Turhan’ın Adana
Hafif Raylı Sistem
Projesi’ni borçlarıyla
birlikte devralamayacaklarını belirtmesinin ardından konuyu
bir kez daha gündeme getiren Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen
Şevkin, yeni bakan Adil Karaismailoğlu’na ‘duyarlılık’ çağrısında bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi CHP’li Dr. Şevkin, “Adana’nın
raylı sistem kamburu görmezden gelinemez” dedi.
Dr. Şevkin’in soru önergesini yanıtlayan eski Bakan Turhan, Adanalıları
uzun süre borçlandıran, kentin kamburu haline gelen Adana Hafif Raylı
Sistem Projesi’nin bakanlık tarafından devralınamayacağını belirtmişti.
Bakanlık, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Akın-

cılar-Üniversite-Stadyum 2. Etap Hafif Raylı Sistem Hattına (HRS) ilişkin
projelerin, Bakanlık tarafından incelenerek onaylandığını ancak Cumhurbaşkanı kararı başvurusu yapılabilmesi için fizibilite etütlerinin teknik
ve mali açıdan güncellenerek belediye talebinin yenilenmesi gerektiğini
kaydetmişti.
Bakanlığın yanıtını değerlendiren ve mevcut bakan Adil Karaismailoğlu’nun girişimiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Binali Yıldırım’ın söz verdiği üzere raylı sistemin devri ile ikinci
etap projesinin bakanlık tarafından üstlenilmesi gerektiğini vurgulayan
Dr. Müzeyyen Şevkin, yapımına 1996 yılında başlanan ve 2010 yılı Mayıs
ayında resmi açılışı gerçekleştirilen 535 milyon dolar maliyetli Adana hafif raylı sistem projesinin Adanalılar için büyük bir külfet oluşturduğuna
dikkat çekti.
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin büyük orandaki gelirinin de raylı sistem
nedeniyle adeta ipotek altına alındığını söyleyen Dr. Şevkin, Türkiye’nin
birçok yerinde tramvay hatları proje ve yapım çalışmalarının Ulaştırma
Bakanlığı tarafından üstlenilmesine rağmen Adana’nın kapsam dışında
tutulmasının nedenini sorgulayan CHP’li Dr. Şevkin, “Kanal İstanbul gibi
uçuk kaçık ve Türkiye’ye hiçbir faydası olmayacak projelere milyonlarca
dolar ayıranlar Adana’da doğmamış çocuğu bile borçlandıran Raylı Sistem
kamburunu görmezden geliyor” diye konuştu.

ÇİFTÇİLER KOZAN’I YİNE DEZENFEKTE ETTİ

Korona virisünün ilk dönemlerinde Kozan’da daha önce
sosyal medya üzerinden organize olarak buluşan çiftçiler
Kozan’ın cadde ve sokaklarını traktörleri ve zirai ilaçlama
makineleriyle dezenfekte etmişlerdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi çiftçilere
dezenfektan desteği vererek katkı sağladı.
Vaka sayılarının yeniden artmaya başladığı bu dönemlerde
çiftçiler yeniden iş başa düştü deyip 9 Ağustos Pazar günü
Kozan merkezdeki tüm cadde ve ara sokaklarda Corona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışması yaptılar.
Duyarlı çalışmaya öncülük eden son yılların en medyatik ve
çalışkan Kozanlı esnafı Murat Mercan “ Destek veren tüm
çiftçilerimize sonsuz teşekkürler. 2.Defa Covid-19 İle müca-

dele için kollar sıvadık. Tüm Kozan Kısmen Dezenfekte edildi. Etkinliğe katılan herkesten Allah razı olsun “diye konuştu.
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VALİ SÜLEYMAN ELBAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
KAPSAMINDA DENETİMLERDE BULUNDU
ğunu da dile getiren Vali Elban, “Kurallara uyarak el birliğiyle bu
salgının üstesinden geleceğiz. Adana'da yoğun bakımda ve entübe
halde bulunan hasta sayımız az. Herkesin üzerine düşen sorumluluğa dikkat etmesi ve getirilen maske takma zorunluluğuna uyması
gerekiyor.” dedi.
Vali Süleyman Elban’ın vatandaşlarla sohbeti sırasında polis araçlarından, kentte maske takmanın zorunlu olduğu kurallara uymayan
kişilere idari para cezası kesileceğinin anonsları yapıldı.
Gerçekleştirilen denetimlerde Emniyet Müdürü Doğan İnci ve Seyhan Kaymakam Vekili Fatih Ayaz’da Vali Süleyman Elban’a eşlik etti.

HOŞGELDİN BEBEK…
Adana'da koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan denetimleri yerinde görmek için sokağa çıkan Vali Süleyman Elban, yaptığı
açıklamada “Vatandaşlarımızı maske konusunda uyarıyoruz, amacımız ceza kesmek değil. İnsanların kurallara uyması bizim için daha
önemlidir.'' dedi.
Sabah erken saatlerde kentin en işlek meydanlarından 5 Ocak Meydanı'na gelen Vali Süleyman Elban, koronavirüs vakalarının önüne
geçilmesinde maske takmanın öneminden bahsetti.
Sağlık Bakanlığı'nın pandemi konusunda ciddi uyarılarının oldu-

Genç İşletmeci Açık İletişim ve BB
Koltuk ve Halı Yıkama Fabrikası ve
Karasis Zeytin Yağı Fabrikası
ortaklarından Burak Can Açık
geçtiğimiz hafta baba oldu. İlk defa
baba olmanın mutluluğunu yaşayan
Burak Can Açık ve Gizem Açık çiftçi
oğullarına Mustafa Açık adını
koydular.
Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar
dilerken, Allah analı-babalı büyütmek
nasip etsin diyoruz.

Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili “Ülkemiz üzerinde
oynanmak istenen oyunlara asla müsaade etmeyeceğiz”
Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili son
günlerde yaşanan döviz
ve altın fiyatlarındaki
artış sonrası oluşturulmak istenen kara propagandaya “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
masada ve sahada verdiği mili mücadeleye, tam
destek verdiklerini ifade

etti.
Ak Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirme de bugüne kadar mazlumların sesi olmaktan asla vazgeçmeyen ve Ortadoğu’yu bataklığa çevirmek isteyen tüm güçlere Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dimdik durarak “One minutes” hatırlatması ile cevap verdiğini kaydetti.

Nerede bir mazlum ve Müslüman ülke varsa Türkiye her zaman mazlumların yanında olmuştur diyen Başkan Bilgili şunları kaydetti ;
“ Ortadoğu emperyalizm bataklığına çevrilmek için binlerce masum insanın canına acımadan katleden güçlerin hedefi Türkiye’dir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemiz tüm güçlere
boğun eğmeden gereken cevabı veriyor ve mazlumların yanında devlet
gücü ile yer alıyor.
Son günlerde ekonomik saldırlar ile hedef gösterilen ülkemizde emperyalizm uşakları Türk milletinin hiçbir şekilde eğilmeyeceğini, milli
şuur ile mücadele edeceğini bilmedir. Biz’de Kozanlı vatandalar olarak
bereketli toprakları vatansever duruşu ile Kurtuluş mücadelesinden bu
yana devletin yanında olmuş esareti kabul etmeyen tarihi ilçemizden
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın bu onurlu ve
milli mücadelesinde yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz.
Türkiye yükselmeye devam edecek ve “Millet siyaseti”mize karşı “lejyoner siyaseti” ile karşı çıkanların propagandalarının gerçek amacını
milletimiz görmektedir. Kriz senaryoları üzerinden ülkemiz üzerinde
oynanmak istenen oyunlara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.
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Büyükşehir çalışıyor yollar asfaltlanıyor

sürdüren Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Karataş’ta 3300 metre
uzunluğunda 8 metre genişliğindeki Orman Caddesi ile Karaisalı’daki 2000 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki Gildirli – Çukur – Dokuzoluk - Boztahta arasındaki yolda Bitümlü
Sıcak Asfalt kaplama çalışmasına devam ediyor. Yüreğir’de 2200
metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki Sazak – Solaklı arası
ve Kozan Memi Mahallesi’nde de 1100 metre, Yüksekören’de
7500 metre ve Göller – Yenikuyu arasındaki 3000 metrelik yolda ise Sathi Kaplama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ayrıca Ağlıboğaz’ın alt yapı sorunu bitti. Artık
mahalle sakinleri su sıkıntısı çekmiyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatları doğrultusunda bu yıl toplamda 2000 km asfalt hedefine
emin adımlara ilerleyen Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri
Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir, Çukurova, Karataş, Kozan ve Karaisalı ilçelerinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.
Çukurova İlçesi’nde Gündoğdu Kavşağı ile fuar alanı arasında
2500 metre gidiş 2500 metre geliş ve 13 metre genişliğindeki
Necmettin Erbakan Bulvarı’nda Bitümlü Sıcak Asfalt kaplama
çalışmalarını sürdüren ekipler, Yüreğir İlçesi’nde 1400 metre
uzunluğunda 7 metre genişliğindeki Eski Misis Sahil Yolu’nda
Bitümlü Sıcak Asfalt kaplama çalışmalarını bitirerek yolu vatandaşların hizmetine açtı.
Nemle birlikte 40 dereceyi bulan sıcağa rağmen çalışmalarını

Kaybettiklerimiz
Yıldırım Atakan, Fatma Yiğit, Döndü Şener, Ömer Ertürk, Şefika Erdoğan,
Nurten Sarıtaş, Rıfat Aydoğdu, Süleyman Uçar, Kadir Muğultay, Salih Gök, Saniye Elemenli, Hatice Çankal, Müşerref Özcanlı, Durmuş Ali
Öğünç, İsmet Karaoğlu, Hatice Ateş, Hürü Bilici, Hatice Nevin
Çamurdan ve Salih Muzafer Dinler Hakk’ın rahmetine kavuştular. Merhum
ve Merhumelere Allah’tan rahmet kederli ailelerine ve sevenlerine
başsağlığı dilerim.

Yalçın KARA

