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Araç geçişinin çok yoğun olduğu bir yol ve Yıllardır ihmal ediliyordu…

ZEYDAN KARALAR SÖZÜNÜ TUTUYOR…

Kayhan-Gaziköy arası sıcak (ÇELİK) asfaltla buluştu

Bahri Kamalı

Hocamızı Kaybettik...
Yıllardır ihmal edilen ve
yılan hikayesine dönen Kayhan-Gaziköy arası Adana
Büyükşehir ekiplerince sıcak
asfaltla kaplanıyor. Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı
Zeydan Karalar, seçim kazandığında burayı yaptıracağına dair söz vermişti. Kayhan Gaziköy arasından Ceyhan
Yolu’na bağlanan 14 kilometre uzunluğunda 7 metre genişliğinde yapılacak yol
güzergâhına 8 cm’lik sağlam sıcak asfalt dökülmesi tüm Kozanlıları sevindirdi.
Kayhan Mahallesi Muhtarı Levent Göçer “Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
Zeydan Karalar Başkanımız verdiği sözü tuttu. Allah razı olsun” dedi.
3’de

Ağlıboğaz Mahallesi’nin imar planına
valilik ve şehir plancılarından itiraz…

İĞNECİ/ Tam Ağlıboğaz Mahallesi’yle ilgili

imar sorunları çözülmeye çalışılıyor derken
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından
imar planı çizilmiş Kozan Belediyesi’nin
1/1000 ölçekli uygulamasına geçilecekken
Adana Valiliği ve Şehir plancıları imar planına itiraz ettiler. 4’de

Balıkçı Necmettin
Çakın vefat etti
Necmettin Çakın Ağabey Kozan’ın
ilk balık lokantası Çakın Balıkçılığın sahibiydi. Güleyüzlü, tatlı
dilli, işinde gücünde işine saygı
duyan, başarılı bir esnafımızdı.
Okurumuzdu. Kendisi gibi başarılı
bir esnaf olan Oğlu Beşir Çakın,
Babası Necmettin Çakın’ı (61)
yakalandığı Coronavirüs hastalığı
nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu
kaybetti.
13’de

Emekli, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve MHP Kozan İlçe Eski Başkanı Bahri Kamalı geçtiğimiz Cuma günü aniden geçirdiği
bir kalp krizinin ardından aramızdan ayrıldı.
Daha önce hiç bir rahatsızlığı bulunmayan ve
kendi sürdüğü aracıyla Kozan Devlet Hastanesi'ne kadar gelen Bahri Kamalı geçirdiği
kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. 5’de
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Kozan’dan giden Altın Kazan’ın Hikayesi (3)
Osmanlı
Devleti, millet
sistemi gereği,
İstanbul’daki
Ermeni Patriği’ni milletbaşı
olarak kabul
ettiğinden, Sis
Katolikosluğu’nun Babıâli
ile ilişkileri
İstanbul Patrikhanesi üzerinden yürütülüyor, katolikos
atanma fermanı talebi İstanbul Patriği’nin
onayı ile yapılıyordu.
İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin yaklaşımına göre, Sis bir dinî merkez değil, sadece bir
manastırdı. Sis ise, İstanbul Patrikhanesi’nin
Babıâli nezdindeki rolünü bir aracılık (kapıkethüdalığı) olarak tanımlıyor ve ruhani
olarak Patrikhanenin üstünde olduğunu
iddia ediyordu.
Osmanlı belgeleri Sis Katolikosluğu’nun
ruhani alanının sınırlarını şöyle verir: Adana
Vilayeti’nin Adana, Kozan, Cebel-i Bereket
(bugün Osmaniye ve çevresi) ve Mersin livaları; İçel sancağının bütün kazaları; Maraş
sancağının bütün kazaları; Halep Vilayeti’nin
Antep ve Halep sancakları; Mamuretülaziz
Vilayeti’nin Malatya sancağı ve Adıyaman
(Hısn-ı Mansur), Hekimhan, Besni (Behisni)
ve Kâhta kazaları; Ankara Vilayeti’nin Yozgat ve Çorum sancakları; Sivas Vilayeti’nin

Gürün, Darende, Divriği, Şarkışla (Tenos),
Bünyan, Aziziye kazaları ve Beyrut Vilayeti’ne bağlı Lazkiye sancağı.
Sis Katolikosluğu diye anılan bu Ermeni
Kilise Merkezi, tarihi süreç içerisinde farklı
konumlarda bulunmuş, bu nedenle de farklı
isimlerle anılıp, tanınmıştır. Bu merkez,
tarihte Küçük Ermenistan Katolikosluğu (Gatoğigosutyun Pokr Hayots), Büyük
KiIikya Katolikosluğu (Hayrabedutyun
Metzin Giligio), Ana KiIikya Piskoposluğu
(Ebisgobasabedutyun Dann Giligio), Sis Katolikosluğu (Sis Gatoğigosutyun), Antilyas
Katolikosluğu (Antiliasi Gatoğigosutyun)
isimlerini almıştır.
Sis Katolikosluğu, ismini Katolikosun ikamet
ettiği katedralin bulunduğu Sis şehrinden
almaktadır. KiIikya Katolikosluğu isminin
verilmesinin nedeni ise KiIikya Bölgesi
Ermenilerinin ruhani bağımlılıklarını sürdürdükleri kilise merkezi olmasıdır. Günümüzde Kilikya Katolikosluğu ve Antilyas
Katolikosluğu isimleri kullanılmaktadır.
Sis kazasında Ermenilere ait 2 manastır ve 2
kilise vardı. Katolikosluk merkezi ise, kraliyet sarayı yıkıntılarının bulunduğu arazideydi. 1240’larda Kral Hetum tarafından inşa
ettirilen Ayasofya Kilisesi, Sis’in katedraliydi
ve manastır kompleksinin içinde yer alıyordu. Zamanla harap olan yapı, 1810’da Katolikos Giragos tarafından yeniden yaptırıldı.
Seksen oda, iki çeşme, on beş dönüm üzüm
bağını ihtiva eden Manastır Katogikosun
makarr-ı ikametiydi. Yani payitahtı.
Bu manastır içerisinde Ermenilere ait 238 erkek, 60 kız talebesi
olan bir Katogikos mektebi vardı.
İdadi derecesinde olan mektebin
yapılış tarihi eskiydi ve ruhsatı
yoktu.
1331 (1912) tarihli bir belgeye
göre; Ermeniler, vaktiyle inşa
olmuş beş senelik idadi derecesindeki ruhhan tahsiline mahsus
ve Sis Katogikosluğu tarafından
tesis edilen, “Kilikya Tiranos” adlı
okula ruhsat almak için müracaat
etmiş, yapılan keşif ve tahkikattan
sonra, ruhsat verilmişti.
Keşif ve tahkikatla ilgili veri-

len bilgilere göre; manastır suru dahilinde
bulunan bu okul, seksen zira* uzunluğunda
ve kırk dört zira genişliğinde bir arsa üzerine
kargir ve üç kat olarak bina edildi. Birinci
katta bodrum olup, zeminden yirmi dört
basamakla çıkılan ikinci katta bir kapı ve
dokuz pencereli uzunluğuna bir yatakhane
bulunuyordu. Zeminden kırk dört basamakla çıkılan üçüncü katta birer kapı ve üçer
pencereli üç oda ve dershane olarak tahsis
edilmiş bir kapı dört pencereli bir salon
vardı.
Binanın tahmini elli bin kuruş değerinde olduğu belirtilirken, teneffüs mahalli ise, etrafı
surla çevrili sekiz dönüm arsadan ibaretti.
* Zira, parmak uçlarından dirseğe kadar
olan kısma denk düşen uzunluk biriminin adıdır. Türk halklarının kullandığı eski
ölçümü birimlerindendir. Zira, Uluslararası
Birimler Sistemi kabulünden önce kullanılan
uzunluk ölçülerindendi. Fizyolojiye göre 75
cm ile 90 cm arasında değişmektedir. Bu ölçülere göre bina 2.000-3.000 m2 arasındadır.
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ZEYDAN KARALAR SÖZÜNÜ TUTUYOR…

Kayhan-Gaziköy arası sıcak (ÇELİK) asfaltla buluştu
CHP İlçe Başkanı Bünyamin Sedefoğlu ve bir çok sağduyulu kişinin bizatihi bu yolun yapılması için uğraş verdiğini biliyoruz.

Yıllardır ihmal edilen ve yılan hikayesine dönen Kayhan-Gaziköy arası Adana Büyükşehir ekiplerince sıcak asfaltla kaplanıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, seçim kazandığında burayı yaptıracağına dair
söz vermişti. Kayhan Gaziköy arasından Ceyhan Yolu’na
bağlanan 14 kilometre uzunluğunda 7 metre genişliğinde
yapılacak yol güzergâhına 8 cm’lik sağlam sıcak asfalt dökülmesi tüm Kozanlıları sevindirdi.
Kayhan Mahallesi Muhtarı Levent Göçer “Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Muhtarlar Derneği
ziyaretinde yol durumunu gündeme getirmiştik. Çok işlek
bir caddemiz tarımın ve ticaretin döndüğü bir yer. Başkanımız verdiği sözü tuttu. Allah razı olsun.

Zeydan Karalar Bugüne kadar yıllardır
almadığımız hizmeti bize tattırdı.
Bu dönemin haricinde ben köyüme büyük bir hizmet geldiğini görmedim. Beklediğimize değdi.
Kozan Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Açıkgöz ve Işıklı
Mahallesi Muhtarı Vahdettin Sarı’da bu yolun yapılması
için çaba gösterdiler. Kedilerine çok teşekkür ediyorum”
dedi.
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Feke Kaymakamlığı ilçedeki Coronavirüs sayılarını
açıkladı. Kozan Kaymakamlığı da açıklamalı…
İĞNECİ/

Feke Kaymakamlığı sosyal medya hesabından
04.12.2020 tarihinde
Kaymakam Vahit Yılmaz imzalı yaptığı açıklamada Feke ilçesinde
toplamda 55 pozitif vaka
olduğunu,77 temaslı hasta olduğunu, 132
kişinin ise evlerde tedavi
gördüğünü açıkladı.
Demek ki istenince açıklama yapılıyormuş. Kozan Kaymakamlığı da buna
benzer bir açıklama yapamaz mı? Özellikle ülke
genelinde vakaların ciddi bir artış gösterdiği bu
dönemde yetkililerin ve uzmanların gerekmedikçe
misafir bile kabul etmeyin diye uyarılarda bulunurken, biz umarsız kalamayız…
Net rakamları vererek halkımızı uyaralım ki halk
gerekli önlemleri alsın.

65 YAŞ ÜSTÜNE UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA
KISITLAMASI YANLIŞTIR; KALKMASI GEREKİR
Koronavirüs hastalığı dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmalı. 65
yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ayrıştırmaktır, eşitliğe aykırıdır. Hiç hoş bir şey değildir.
Bu hastalığın 65 yaş üstünden bulaştığı gibi herhangi bir
bilimsel buluş ortada yoktur.
Aynı zamanda dünyanın başka hiçbir ülkesinde 65 yaş
üstüne karşı böyle ayrı bir uygulama yoktur. 65 yaş üstünü suçluyormuş gibi evine hapsetmemiz hiç de doğru
değildir. Mantıksızdır.
65 yaş üstündeki bir yakınım: “Devlet herhalde bizi gözden çıkardı; kendimi vebalı gibi, herhengi bir suç işlemiş
gibi hissediyorum” dediğinde inanın o kadar üzüldüm
ki gözlerim doldu.
Büyük Şair Ataol Behramoğlu da yasağın kalkması için
ilgili makama dilekçe verdi. Öğrendiğimiz kadarıyla
Bilim Kurulu’nun böyle bir önerisi de zaten yokmuş.
Ayrıştıran ve eşitsizlik oluşturan bu saçma yasağın ivedilikle kalkması gerek.

CİDDİYET DEVAM EDİYOR...
Çırpınarak ölenler
var, çünkü bu hastalık
nefes aldırmıyor. Hasta canlı, konuşuyor,
kendinde ama özellikle ciğerlerinden sorun
yaşayanlar Allah korusun gidiveriyor...
HELE HELE BU DÖNEMDE SİGARADAN KESİNLİKLE
UZAK DURUN
Kozan'da yoğun
bakım sayısı artırıldı.
20'ye çıktı, şu an hepsi
dolu. Geçen haftalar-

dan kalan 70
civarında hasta var.
Gündelik başvuru
sayısının 200 ya da
zaman zaman 180'e
düştüğünü belirtelim.
Bir ara 400 idi.
Biraz daha sıkalım
dişimizi, çok dikkat
edelim. Sonunda aşacağız inşallah.
Sağlık sorunu yaşayan tüm dost, arkadaş
ve hemşehrilerimize,
yurttaşlarımıza acil
şifalar diliyorum.

Ağlıboğaz Mahallesi’nin imar planına
valilik ve şehir plancılarından itiraz…

Tam Ağlıboğaz Mahallesi’yle ilgili imar sorunları çözülmeye çalışılıyor derken Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planı çizilmiş
Kozan Belediyesi’nin 1/1000 ölçekli uygulamasına geçilecekken Adana
Valiliği ve Şehir plancıları imar planına itiraz ettiler.
Bilindiği üzere Ağlıboğaz’da 90 dönümlük bir alanın hem Tapu Kadastro
da yurttaşların hem de Orman alanı olarak görülüyor.
Ancak Kozan Belediyesi yetkilileri sorunlu 90 dönüm alanla ilgili itiraz
edilen planda herhangi bir uygulama yapılmadığını belirtiyorlar. Anlayacağınız iş biraz daha gecikti. Şimdi itirazların kaldırılmasıyla uğraşılıyor.
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Bahri Kamalı Hocamızı Kaybettik...

duyarlı, asla kalp kırmayan, ince, nezaketli ve dürüst bir insandı. O,
2 yıl önce kaybettiğimiz Eşi Zahide Kamalı’ya kavuştu. Hocamıza
çok üzüldük. Beyefendi bir insanı, bir değeri kaybettik…
Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı
dileriz.
Emekli, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve MHP Kozan İlçe
Eski Başkanı Bahri Kamalı geçtiğimiz Cuma günü aniden geçirdiği
bir kalp krizinin ardından aramızdan ayrıldı.
Daha önce hiç bir rahatsızlığı bulunmayan ve kendi sürdüğü aracıyla Kozan Devlet Hastanesi’ne kadar gelen Bahri Kamalı geçirdiği
kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Aynı gün sosyal mesafe
kurallarına uygun olarak ikindi namazına müteakip kılınan cenaze
namazının ardından Kozan’da toprağa verildi. Kozan Belediyesi’nin
sevilen ve çalışkan bürokratlarından Burak Kamalı’nın da babası
olan Bahri Kamalı, yıllardır okurumuzdu. Son derece memleketine

Çelen Sürücü Kursu Müdürü Arif Cura’nın acı günü
Çelen MTSK Müdürü, Okurumuz Arif Cura’nın
ağabeyi Osman Cura (68) geçtiğimiz hafta sonu
geçirdiği kalp krizi sonucu Hakk’ın rahmetine
kavuştu. Aslen Feke-Tapan Paşalı Mahallesi’nden olan Merhum Cura, Köy Hizmetleri’nden
emekliydi ve Adana’da oturuyordu. Hemşerileri
ve sosyal çevresi tarafından sevilen bir insandı.
Merhum Osman Cura’ya Allah’tan rahmet; başta Arif Cura Öğretmenimize, kederli ailesine ve
sevenlerine başsağlığı dileriz.
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Adana Büyükşehir’den Kozan’a hizmet atağı

Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri bin metre
yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarına başladı.
Yıllardır kanalizasyonu ve alt yapısı olmayan Hacımirzalı’daki kanalizasyon sorunu da Adana Büyükşehir
Belediyesi ASKİ ekipleri tarafından çözülüyor. Kozan’ın
alt yapısıyla ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Zeydan Karalar talimat verdi ve Kozanlıların isteklerine
mümkün olduğunca ‘hayır’ demeyen ASKİ Genel Müdürü Nesrin Ursavaş bizatihi ilgileniyor.
ASKİ Teknik Şefi Aytül Öztürk “Bin metre yağmur
suyu hattı boruları döşeniyor. 1200’lük borularla çevre
yolunda bulunan Piramit yapının oraya kadar döşenecek. Komple ana hatların tamamı çekilecek ve bölge
rahatlamış olacak. Varsaklar, Sırkıntı Caddesi’ne yağmur suyu hattı döşenecek. Güneri Mahallesi’nin yarım
kalmış kanalizasyon hattı devam ettirilecek. Geçen
sene yaşanan yağmur suyu baskınları bu sene yaşanmayacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın
Zeydan Karalar’ın Kozan’a sürekli müjdeleri olacak.
Kozan’daki projelerimiz devam edecek.”dedi.

ASKİ Genel
Müdürü Nesrin
Ursavaş
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Kozan Belediyesi kırsal ve merkezde
çalışmalara devam ediyor
ile kırsal mahallerde vatandaşlarımızın talepleri
doğrultusunda yol açma ve kumlama çalışmaları ile
yol genişletme, stabilize malzeme serme sıkıştırma
ve yol bakım çalışmaları yapıyor. Yaptığımız hizmetler inşallah şimdi olduğu gibi sürekli bir şekilde devam edecektir, Tüm vatandaşlarımıza hizmet
götürme gayreti içindeyiz. Kozan Belediyesi olarak
çalışmalarımız son hızıyla devam edecek "dedi.

Kozan Belediyesi Fen işleri müdürlüğü şantiye ekipleri, çalışmalarına şehir merkezi ve kırsal mahallerde berkitme yol yapım ve kumlama çalışmaları
devam ediyor.
Hava şartlarının uygun olması ile çalışmalarını
hızlandıran ve vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetleri önleyici hizmetleri hızlandıran Kozan
Belediyesi ekipleri, ilçenin dört bir yanına ulaşmayı
sürdürüyor.
Merkezde Varsaklar, Hacımürzeli ve Çanaklı mahallesi kırsalda ise Durmuşlu, Boztahta mahallelerinde
yol açma ve yol kumlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Merkez ve
kırsal ayırımı yapmadan vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için çalıştıklarını söyledi.
Başkan Özgan ; "Yol çalışmalarımız hızlı bir şekilde
devam ediyor, Ekiplerimiz şu anda Kozan merkez
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Her Salı-Perşembe ve Cumartesi
günleri otogaz da halk gününe
değerli müşterilerimizi bekliyoruz.

Kalitenin, Ucuzluğun, Güleryüzlü
üstün hizmet anlayışının adresi
opet göçyolu petrol.

Yeniliklerin öncüsü Göçyolu Opet Petrol’den bir yenilik daha
Malazgirt Dibek Kahvesi’nin hem satışı yapılıyor. Hem de ikram ediliyor

Adres:Karacaoğlan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı (Otogar Karşısı) No:141
Kozan /ADANA
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ACI KAYBIMIZ
Amcamız, Aile Büyüğümüz, Dürüst, Saygın ve Beyefendi

kişiliğiyle kendisini örnek aldığımız Bahri KAMALI’yı
kaybetmenin derin üzüntüsü ve kederi içerisindeyiz.
Başta Sevgili Kardeşim Burak Kamalı’nın ve Tüm ailemizin
acılarını paylaşıyorum. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan,
acımızı paylaşan, taziyelerini bildiren hemşerilerimizden,
akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan ve tüm dostlarımızdan

Allah razı olsun.

ADEM KAMALI
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Serhan Gültekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kozan İmar
Limited Şirketindeki genel müdürlük
görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Gültekin yaptığı açıklamada“19. 04. 2019
tarihinde atandığım Kozan İmar Ltd.
Şirketindeki Genel Müdürlük görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.
Yol yürümekten gurur duyduğum ve
sonsuz saygım olan Belediye Başkanımız
Sayın Kazım Özgan’a, Yönetim Kurulu
Başkanımız Alaaddin Tıraş’a, Yönetim
Kurulu Üyelerimiz Ruhi Gül ve Süleyman Şenoğul’a, birim müdürlerime,
emekçi mesai arkadaşlarıma sonsuz
teşekkür ederim” dedi.

Hep Birlikte Elele Derneği’nden eğitim öğretime destek
Kamu Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel
Başkan Yardımcısı
ve Hep Birlikte Elele
Derneği Genel Başkanı Levent Öztorun’dan
eğitim öğretime destek.
Öztorun "Başlattığımız eğitime destek
seferberliğini Kozan
ilçemizin Hacımirzalı
ve Karacaoğlan mahallesinde yapmayı
başardık. İnşallah diğer Mahallelerimizde
de yapmaya çalışacağız. Üniversiteye hazırlanan ihtiyaç sahibi
öğrenci kardeşlerimiz
Karacaoğlan üniversiteye hazırlık TYT
ve AYT deneme test

kitapçıkları ücretsiz verilecektir.
Bu projede her iki mahalle için her daim çaba gösteren
Muhtar adayı Ömer Gezici beye ve projemize çok önemli katkı sağlayan Mehmet Birdoğan abimize çok teşekkür
ediyoruz. Ulu Önderimiz de dediği gibi: “Eğitim, kültür ve
bilgi, aydınlığa açılan en geniş penceredir” dedi.
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İmen Auto hizmete girdi

İmen Auto firması sahibi Erkan İmen; “Kozanlı hemşerilerimizden almış olduğumuz güç ve destekle bugünde
sektörümüze İmen Auto adlı işyerimizi kazandırdık. Bizim
için her şeyden önce müşteri memnuniyeti ön planda gelmektedir. Bugünde ilçemize kazandırmış olduğumuz İmen
Auto olarak aynı politikayı burada da uygulamaya devam
edeceğiz. Araçlarını değerinde almak veya satmak isteyen
tüm hemşerilerimizi işyerimize bekliyoruz. Bize sormadan
ikinci el araç almayın. İkinci el araç almak veya araçlarını
değerlendirmek isteyen tüm hemşerilerimizi işyerimize bir
çayımızı içmeye bekliyoruz” Dedi.

Kozan’da ikinci el oto alım satım sektörüne yeni bir isim
daha eklendi. İlçemizde Çavuşoğlu Et ve Şarküteri sektöründe uzun yıllardan bu yana hizmet veren ve çok sayıda
hemşerisine istihdam sağlayan iş insanı Erkan İmen’in
işletmeciliğini yapmış olduğu İmen Auto Karacaoğlan Mahallesi 111 115 Sokak, Çevreyolu Piramit Kent sitesi arkasındaki yerinde hemşerilerine hizmet vermeye başladı.
İkinci el otomobilde güvenin adresi olmayı hedeflediklerini
dile getiren Erkan İmen, İmen Auto teşhir salonunda her
marka ve modelde bütçeye göre piyasanın en çok tutulan
araçları bulundurduklarını söyledi.
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YÜREĞİR BELEDİYESİ’NDEN ENGELLİLERE AKÜLÜ SANDALYE
Yüreğir Belediyesi ilçede bulunan
10 engelliye akülü
tekerlekli sandalye
hediye etti. Yüreğir
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Engelli kardeşlerimize desteğimiz
devam edecek” dedi.
Yüreğir Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü ekipleri
akülü tekerlekli sandalye kullanabilir
raporu olan ihtiyaç
sahibi 10 engelli bireye akülü araçlarını
teslim etti.
Engelli bireylere
yönelik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Engelli
kardeşlerimizin yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin

değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların sorunudur.
Bugüne kadar ilçemizde yaşayan engelli bireylerimize nasıl
sahip çıktıysak bundan sonra da çalışmalarımız ve desteğimiz devam edecek.”
şeklinde konuştu.
Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşan engelli bireyler büyük
mutluluk yaşarken aileleri de duyarlılığı için Başkan Kocaispir’e teşekkür etti.

AÇICI LASTİK

SON FİKİR

EN GELIŞMIŞ CIHAZLARLA KUSURSUZ ÖN DÜZEN AYARI

15 ARALIK 2020 / Yıl: 15 Sayı: 742

Ercan AÇICI

BÖLGE BAYII
Lastik alanlara lastik değişimi ve balans ayarı

ÜCRETSIZ

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

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yalçın KARA

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.

15 ARALIK Salı 2020

SON FİKİR

13

Vekil Şevkin “Adana’da insanlar ölüme teslim ediliyor”
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Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Adana
Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Covid-19
nedeniyle artık hastanelerde yer bulunmayan
Adana’da boş durumdaki Eski Numune Hastanesi, Göğüs Hastanesi
ve Askeri Hastane’nin
geçici Coronavirüs hastaneleri haline dönüştü-

rülmesi gerektiğini vurguladı.
Sağlık Bakanlığı’nın Adana için verdiği yüzde 81’lik yoğun bakım doluluk
oranının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Dr. Şevkin, “Hiçbir Adanalı yoğun bakımda tek bir yatak bulamıyor. Yoğun bakımlar yüzde 100 doludur.
Hasta yatağını geçtik boş sedyenin dahi bulunmadığı kentimizde seferberlik ilan edilmesi şarttır. Sağlık Bakanlığı’nı acilen göreve çağırıyoruz.
Bakanlık, daha çok insanımız ölmeden eski hastaneleri pandemi hastanelerine dönüştürmek, gerek Adana’da gerekse Türkiye genelinde yeterli
oranda sağlık personeli ataması gerçekleştirmek, görevdeki sağlık personeline azami ölçüde maddi-manevi destek sunmak zorundadır” dedi.

“HEKİMLER HASTALARI EVİNE GÖNDERMEK
ZORUNDA KALIYOR”
Adana Şehir Hastanesi acil servisinde her gün 100’e yakın koronavirüslü
hastanın yoğun bakım ünitelerine yatmak için sıra beklediğini, kentteki

16 kamu, 16 özel ve 2 üniversite hastanesinde tek bir yoğun bakım yatağı
bulunamadığını kaydeden Dr. Şevkin, hekimlerin hastaları evine göndermek zorunda kaldığını ifade edip, “İnsanlar zorunlu olarak ölüme teslim
ediliyor. Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca’ya sesleniyoruz. Adana’daki
boş hastaneleri acilen açın” diye konuştu.

CHP Eski Milletvekili A. Adaylarından
Vecdi Toklu hayatını kaybetti
Kozanlı sevilen emekli öğretmenlerden Vecdi Toklu bir zamanların en aktif ve topluma
giren önde gelen isimlerinden idi. 72 yaşında
hayata Corona nedeniyle veda eden Vecdi
Toklu hocamız arkadaşımız Avukat Ali Toklu’nun babası; Merhum CHP Eski Milletvekili İsmail Hakkı Öztorun’un da kayınıdır.
Hocamıza Allah’tan rahmet diliyor, sevenlerinin ve yakınlarının acılarını paylaşıyoruz.

Balıkçı Necmettin Çakın vefat etti
Necmettin Çakın Ağabey Kozan’ın ilk balık lokantası
Çakın Balıkçılığın sahibiydi. Güleyüzlü, tatlı dilli, işinde
gücünde işine saygı duyan, başarılı bir esnafımızdı. Okurumuzdu. Kendisi gibi başarılı bir esnaf olan Oğlu Beşir
Çakın, Babası Necmettin Çakın’ı (61) yakalandığı Coronavirüs hastalığı nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu kaybetti.
Necmettin Çakın bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Merhum Çakın’a Allah’tan rahmet kederli ailesine
ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
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KOZAN TİCARET ODASI BAŞKANI MUSTAFA KANDEMİR VE KOZAN OSB
MÜDÜRÜ FATİH AYDIN ADANA VALİSİ MUSTAFA ELBAN’I ZİYARET ETTİ

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa
Kandemir ve Kozan Organize Sanayi
Müdürü Fatih Aydın Adana Valisi Süleyman Elban’ı ziyaret etti. Valilik binasında
gerçekleşen ziyarette Kozan heyeti Adana Valisi Süleyman Elban’a geçtiğimiz
günlerde Ankara’da Kozan’ın ayrıcalıklı
bölge olması ile yaptıkları görüşmeler ve
girişimler ile ilgili bilgilendirme yaparak
bu konuda Vali Elban’ın desteklerini istediler. Adana Valisi Süleyman Elban ise
“ Yakın zamanda Kozan’ı ziyaret ederek,
sorunlarını yerinde görme fırsatı buldum.
Çok faydalı bir ziyaret oldu. Kozan’ın
ayrıcalıklı bölge olması konusunda her
desteği vereceğim” dedi

Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli ve
Kozan OSB Müdürü Fatih Aydın Engelli Öğrenci
Gül Taze’nin Yüzünü Güldürdüler
Kozan Gaziköyü’nde ikamet eden Gaziköyü Ortaokulu 4.sınıf öğrencisi engelli kardeşimiz Gül Taze’nin uzaktan eğitim nedeniyle uzun
zamandır tablete ihtiyacı vardı. Ailenin durumu olmadığı için öğrenciye tablet alamadı. Minik öğrenci bu duruma çok üzülüyordu. Ailenin Kozan Beyaz Ay Derneğine haber vermesiyle atağa geçen Kozan
Beyaz Ay Derneği başkanı Ahmet Ünal durumu Kozan Kent Konseyi
Başkanı Derya Tüfekli ve Kozan Organize Sanayi Müdürü Fatih Aydın’a bildirdi. Aydın ve Tüfekli, minik öğrenciye ivedilikle hayali olan
tableti alarak elden ulaştırdılar. Konuyla ilgili konuşan 4. Sınıf öğrencisi Gül Taze “ Çok mutluyum. Allah sizden razı olsun. Artık gönül rahatlığı ile derslerimi takip edeceğim” şeklinde konuştu. Kozan
Organize Sanayi Müdürü Fatih Aydın ise “ Böylesi güzel bir yardıma
vesile olduğu için, Kozan Beyaz Ay Derneği Başkanı Ahmet Ünal’a
çok teşekkür ederim. Biz geçen mart ayında yine bu minik kızımıza
dernek aracılığı ile akülü araba almıştık. Bu minik kızımızın yüzünü
güldürdüğümüz için çok mutluyum” şeklinde konuştu.
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KORONAVİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA DENETİMLER DEVAM EDİYOR

sayesinde mümkün. Tüm dünyayı saran koronavirüsle mücadelemizde temizlik, maske ve mesafe kurallarına eksiksiz
riayet etmek, salgının seyrini büyük ölçüde değiştirecektir.
Bu temel kuralların yanı sıra Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığımızca alınan tedbirlere de uymak zorundayız.” dedi.
Alınan tedbirlere uyulması konusunda denetim faaliyetlerinin kentin her bir noktasında devam edeceğini dile getiren Vali Elban, “Bu tedbirler sizlerin sağlığını korumak ve
eski özlenen günlerimize yeniden kavuşabilmek için var.
Sizlerin gayreti ve dikkati sayesinde bu zor süreçleri aşacak,
sağlıklı günlerimize yeniden kucak açacağız. Bu bağlamda
yetkililerin sesine kulak vererek kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında ilimizin
tüm ilçelerinde denetim faaliyetleri devam ediyor.
Görevli ekipler; vatandaşların yoğun olarak bulunduğu
iş yerleri, marketler, pazar yerleri ve kalabalık noktalarda
denetimlerde bulunarak koronavirüs tedbirlerine uymaları
konusunda vatandaşlara hatırlatmalarda bulunuyor ve kurallara uymayanlara gerekli cezai yaptırımları uyguluyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Vali Elban, koronavirüs
salgınından herkesin gayretleri sonucunda kurtulabileceğimizi ifade etti. Tek bir kişinin tedbirsizliğinin salgının
yayılım hızına büyük etkiler edebileceğini vurgulayan Vali
Elban, “Hastalıktan korunmak bizlerin uyacağı tedbirler

YALIN KILIÇ OKUR EVİ YENİDEN HAYAT BULACAK
Kozan Kent Konseyi Başkanımız Derya
Tüfekli’nin geçen haftalarda Tarih ve Turizm
Başkanı Abdurrahman Kütük ile beraber
YALIN KILIÇ OKUREVİ ni ziyaret ederek,
Yalın Kılıç’ın kardeşi Kutlu Kılıç ile birçok kişinin okuma aşkına katkı sunan bu
ölümsüz mekânın, Kozan’ımızın özellikle
gençlerin dikkatini çekecek şekilde yeniden
hayat bulması açısından aile ile görüşmeler
yapıldı. En son olarak Yalın Kılıç Kültür, Sanat ve Çevre Vakfı yöneticisi peyzaj mimarı Teoman Akçalı, Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli’yi ziyaret ederek bu
kütüphanenin kent konseyi ve vakıf öncülüğünde eski dokusu korunarak bir Sanat
Evine dönüştürülmesini önerdi. Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli ise, elinden
ne gelirse yapacağını söyledi. Yalın Kılıç Kütüphanesi ahırdan bozma şekilde cumhuriyet mahallesinde oluşturuldu. 50 bin kitap kapasiteye sahip kütüphane sık sık ulusal
basına çıktı. Belediye, Kent Konseyi ve Yalın Kılıç Kültür, Sanat ve Çevre Vakfının önümüzdeki günlerde bu tarihi kütüphanenin bir sanat evine dönüştürülmesi için somut
adımlar atmak için bir araya geleceği öğrenildi.
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