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Son 1 ayda 110 kişi bulaşıcı
hastalıktan vefat etti...

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa
Kandemir, yerli esnafa destek çağrısında
bulundu. Başkan Kandemir “Alışverişini
yerli esnaftan yap. Belki fiyat az farklı
olsada, Esnaf bizim, Kozan Bizim,
Birbirimiz için el ele” dedi.

Pandemi süreci tehlikeli bir
şekilde devam ediyor. Son bir
haftada Kozan ve köylerinde 30
KİŞİ bulaşıcı hastalıktan vefat
ederken; Kozan ve köylerinden
son bir ayda yaklaşık 110 kişi
bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Durum ciddiyetini
koruyor.
Sokaklara gerekmedikçe çıkmayın.
Kesinlikle mesafeyi koruyun.
Maske takın. Koruyucu gıdalarla beslenin. Bana bir şey olmaz
sakın demeyin…

İĞNECİ/ Doğalgaz firması Kozanlıyı gücendirmesin…
Kimi okurlarımız arıyorlar ve mısıra pirince
Yazarımız Dr. Mustafa Ağca’nın
giderken eldeki bulgurdan mı olduk? Diyorlar.
sağlık durumu iyi
Doğalgazı alacağız derken kömürden de olan
yurttaşların bir kısmı havalar soğuyunca ortada
11’de
kaldılar. Aracı firma yetkililerine bir türlü ulaşamadıklarını ve dertlerini anlatamadıklarını,
iletişim kuramadıklarını söylüyorlar. Daha kışın
başındayız, bağlantı sorunları vb böyle devam
ederse abonelik için başvuranların şikayetleri ve
pişmanlıklarını duymaya devam edeceğiz. 7’de

ÇUKURKÖPRÜLÜ
ZELZELE HASAN
AĞABEYİ KAYBETTİK

Hasan Ağabeyi tanıyan herkes sever ve
sayardı. İyi insandı. Her zaman dua ederdi
“Allah’ım elden ayaktan düşürmeden bizi
yanına alsın” Dediği gibi de oldu ama daha
henüz kendisine yaşlı denilemezdi ki. 72
yaşında akciğer kanserinden vefat etti,
birden oldu, birden her şey çok kısa bir
zamanda bitiverdi. Torunlarını pek severdi
hele hele Hüsne’sini…
10’da
2018 yılında kurulan “Hep Birlikte Elele Derneği”
yıl boyunca yaptığı sosyal yardımlarla adından söz
ettirmeyi başardı.

10’da
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İnsan Nedir, Şimdi Bildim III – Sis Manastırı (1)
Kozanlı Tanınmış Televizyoncu ve
Gazeteci Soner Sevgili’nin heyecanla
okuyacağınız Sis Manastırı yazısı.

Kozan Kalesi’nin kuzeydoğu yamaçlarında, antik kentin
yukarısında
yer alan Sis
Manastırı’nın
günümüzde
sadece kalıntıları kalmıştır.
Tüm yapıların
etrafını çevreleyen ince kesme
taştan yüksek
duvarların parçaları ve iki kule bugün kısmen
ayaktadır.
Tüm alan doğuya doğru eğimli olduğundan,
kilisenin doğusunda bir istinat duvarı vardı. Bu
duvarın alt sıralarının taş kaplaması harçlı bosaj
taşı (taşlar çeşitli şekillerde pürüzlü ve çıkıntılı
olarak) yapılmıştır. Duvarın geri kalan kısımları,
kilisenin dış cephe kaplamasına benzer şekilde

ince kesme taşla kaplanmıştır.
Sis Manastırı tarihi kayıtlarda, Ermeni Kralı I.
Hetum’un (1226-1269 yılları arasında yaşamıştır) kraliyet sarayında Aziz Sofya Katedrali’ni
inşa ettirdiği bilgisiyle geçer. Ancak daha sonra
Mısır Memlukluları ile yapılan savaşlar sırasında
Sis şehri de kraliyet sarayı da Aziz Sofya Katedrali de yıkılır.
Kaynaklardan, 1292’den 1873’e kadar Ermeni
patriklerinin merkezi olan Sis’in tüm Ortaçağ
boyunca çok kıymetli el yazmaları üreten bir
manastıra sahip olduğunu biliyoruz.

Günümüzde Manastır diye anılan alanda, ayakta
kalan duvar kalıntılarına baktığımız zaman,
farklı zaman dilimlerinde, farklı duvar teknikleri
kullanılarak yenileme ve genişletme yapıldığı
görülür. Buradaki duvarlar 13. ve 18-19. yüzyıllara tarihlenebilir.
Her geçen gün ne yazık ki hızla yok olan Manastır kompleksi hakkında en geniş bilgiyi, bölgeyi
ziyaret etmiş hacı ve gezginlerin anıları ile eski
gravür ve fotoğraflardan edinebiliyoruz.
***
Kozan konusunda önemli bir kaynak Fransız
araştırmacı, yazar, gezgin Victor Langlois ve
yazdıklarıdır. Langlois 1852’den 1853’e kadar
Kilikya bölgesinde araştırmalar yapmış ve bulgularını 1861’de basılan Voyage dans la Cilicie et
dans les montagnes du Taurus (Kilikya ve Toros
Dağlarına Yolculuklar) kitabında toplamıştır.
Langlois kitabında manastırın 18. yüzyılın sonunda Katoligos I. Giragos Achabahian zamanında, eski Rubenid saray kalıntıları üzerine
inşa edildiğini, bu sarayın kalıntılarının da yeni
yapıda kullanıldığını söyler.
Langlois’in tarifine göre yapı çok yüksek duvarlarla çevrili ve üçgen planlı geniş bir alanı
kaplıyordu. Avluya
merdivenlerle çıkılıyordu. Avlunun her
tarafında düzensiz ve
Langlois’in “zevksiz,
yavan” diye tanımladığı
binalar vardı.
Patriğin ahşap konağı,
kasabaya hakim bir
konumdaydı. Daha
yüksek bir noktada
başka bir konak vardı
ve Langlois, bu binanın geniş salonunun,
patriğin yabancılarla
buluştuğu meclis odası
olarak kullanıldığını
kaydeder.
Manastırın içindeki en
ilginç ve özel olarak korunmuş yapı kiliseydi.
Kilisenin koro bölümü, nispeten yeni olan diğer
bölümlerle tezat oluşturuyor. Üç katlı kilisenin
temeli bizzat Katoligos I. Giragos Achabahian tarafından atılmış, inşaatı ise 1810 yılında
tamamlanmıştır.
Kuzeydeki şapel Surp Krikor Lusavoriç’e, güney
şapeli ise Eçmiadzin’e adanmıştır. Şapelin düz
bir çatısı vardı ve yarım daire kemerlerle birbirine bağlanmış dört kare sütunla desteklenmişti.
Langlois, çatıda yaratık şeklinde heykelciklerden

oluklar olduğunu ve bunların Rubenid krallarının amblemindeki aslana benzediğini söyler.
Aya Sofya Katedrali’ne bir avludan giriliyordu.
Ana kapının üzerindeki yazıt ise şöyleydi:
Işık kapının üstüne girer,
Bacaya çarpan ışık.
Temiz şarap burada karıştırılamaz,
Ölümsüz kuzu kurban edildi
Sütunları kalınlaştırmak
Tamamen yeniden inşa edildi.
Köyüm ve ben, sadece Katoligos
Kutsal yüksek anlama dayalı
Kutsal Ter Giragos’a
Ve ruhani patrik.
Ermeni takvim yılı 1259, 10 Mayıs
Kutsal yapı yeniden inşa edildi
Ve odam çitin yanında
Ustaların büyük gayretiyle
Ermeni takvimine göre yazılmıştır.
Pek çok benzer düşünen işçi,
Pek çok çalışkan milletvekili
Mükemmel Katoligos Giragos
Ter Yeğia piskoposu
Harput’a yerleşti
Tüm isimleri hatırlanacak.
(Çeviri: Armine Avetisyan)
Kuzey tarafındaki kilisenin hemen içinde,
1825’te ölen Katoligos I. Giragos Achabahian’ın
mezarı bulunuyordu. Türbe üzerinde herhangi
bir yazıt yoktu ve çok sadeydi.
Kilisenin koro bölümünde beyaz mermerden
yapılmış patrik tahtı vardı. Bu taht, Sis’e gelen
İstanbullu ustalar tarafından yapılmıştı. Langlois’ sunağın, Türk liderleri rahatsız etmemek için
kötü işçilikle ve çok zevksiz bir şekilde tasarlandığını söyler.
Aynı sebeple, birçok kalıntı da dahil olmak
üzere kilisenin hazinesi dikkatlice örtülmüş ve
sunağın hemen kuzeyindeki küçük bir şapelde
saklanmış ve Aziz Krikor Lusavoriç’e adanmıştır.
Manastırın kütüphanesi çok küçüktü ve sadece
bir pencere ile aydınlatılıyordu.
Sis Manastırı’nı çevreleyen üçgen duvarlar Langlois’in 1861’de basılan Voyage dans la Cilicie et
dans les montagnes du Taurus kitabında kullanılan gravürde açıkça görülmektedir.
Bu gravürde Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin
doğu cephesinin pencere düzeni, her iki apsiste
yüksek seviyede birer pencere, orta apsisin üst
seviyesinde büyük yuvarlak pencere, altta üç
pencere şeklinde görülmektedir. Gravürde tasvir
edilen çatı seviyesindeki ana apsis duvarının
dairesel ucu, muhtemelen apsisin dış bükeyliğini
göstermektedir. Ayrıca bu yapının doğusunda
iki konik kubbe ile örtülmüş diğer yapılar da
görülmektedir.
Devamı gelecek hafta
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TAZİYE VE TEŞEKKÜR
Muhterem, Canım Babam NECMETTİN ÇAKIN’ın
vefatı nedeniyle acımızı bizlerle paylaşan, cenaze
namazına katılan, taziyelerini bildiren, gerek telefon
gerekse sosyal medyada bizlere manevi destek
veren akrabalarımıza, tüm dostlarımıza,
komşularımıza, hemşerilerimize ve sevenlerimize
çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
.

ÇAKIN AİLESİ ADINA & OĞLU BEŞİR ÇAKIN
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Kozan Ticaret Odası ile TC. Ziraat Bankası AŞ. Kozan şubesi ile
“Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı protokolü “imzalandı
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Kozan Ticaret Odası ve Şubemiz arasında aynı protokolü
imzalayarak yürürlüğe girmesini sağlıyoruz. Güvenli Ticaret Sistemi: Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı
ürünü ile;
- Alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri
kuruyor, üye işyeri ve kurumsal kart alt yapımız üzerinden
özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz. Böylece alıcı ve
satıcılar kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi oluşturabileceklerdir.
- Sisteme katılan alıcı ve satıcılar kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapacak, bu sayede iş hacimlerini arttıracaklardır. Satıcı tahsilat
garantisi sağlarken , alıcı 18 ay vadeye varan esnek ödeme
seçeneğine kavuşacaktır. denildi.

Kozan Ticaret Odası ile TC. Ziraat Bankası AŞ. Kozan şubesi ile “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı tedarik zinciri finansmanı protokolü “imzalandı.
Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir “Odamıza
kayıtlı üyelerimizin faydalanacağı, sisteme katılan alıcı ve
satıcılar kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi
üzerinden güvenli bir şekilde yapacak, bu sayede iş hacimlerini arttıracaklardır. Satıcı tahsilat garantisi sağlarken,
alıcı 18 ay vadeye varan esnek ödeme seçeneğine kavuşacaktır .Odamız ve şahsım adına Kozan Ziraat Bankası Şube
Müdürü Mehmet Emin Tosmur’a teşekkür ediyorum. Tüm
üyelerimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum” dedi.
Banka yetilileri yaptıkları açıklamada “Bankamız, Ülkemizdeki üretim ve ticarete kartlı sistemler ile kredi, mevduat ve bankacılık ürünlerinden oluşan karma, birbirleriyle
uyumlu; Alıcı-Satıcı arasındaki alışverişi/ticareti düzenleyen,yöneten, yönlendiren Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Ürünü ile etkin
destek vermektedir.
10.12.2020 Perşembe günü Sayın Genel Müdürümüzün
katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB)
gerçekleştirilenlansman toplantısında Güvenli Ticaret
Sistemi: Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ürünümüz TOBB ve bağlı tüm Oda, Borsa ve Meslek Komitesi
Başkanlarına tanıtılmış ve TOBB ile Bankamız arasında
işbirliği protokolü imzalanmıştır.

EMEKLİ ÖĞRETMEN MUSTAFA
YÜCE’NİN MUTLU GÜNÜ

Emekli Öğretmen Mustafa Yüce’nın kızı A. Cansu Yüce
Adana’da Döşeme Mah. 60075 Sokak, Panora Plaza No:28
adresinde kendi muhasebe bürosunu açtı. Mutluluğunu
sosyal medyadan paylaşan Yüce “Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi mezunu kızım A. Cansu Yüce'nin uzun
yıllar Ankara'da denetçi ve mali müşavir olarak danışmanlık
yaptıktan sonra Adana 'da hizmet vereceği ofisinin açması
beni çok mutlu etti ve gururlandırdı. İş hayatında kızım
Cansu’ya başarılar diliyorum” dedi.
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"Uyuşturucu baronlarını neden birileri kurtarır"

Hayretler içerisinde okudum Barış'ların kitabını. Bize kamuoyunda uyuşturucu baronu lakabıyla anılan Naci Şerif Zindaşti' yi hatırlattı.

SEN NEYMİŞSİN BE SAVCI ZEKERİYA ÖZ?
VESSELAM O DÖNEMDE ÖZ’LER CADI AVINA
ÇIKARKEN; ONLARA DESTEK VEREN SİYASİLERİ VE GAZETE MANŞETLERİNİ UNUTMADIK
2007'de 75 kilo eroinle yakalanır, tutuklanır ama Fetö'cü Savcı Zekeriya
Öz' ün gizli tanık olma teklifini kabul eder Terazi kod adıyla ifade verir
ve serbest kalır. Çeşitli kanlı olaylardan sonra 10 cinayetle bağlantısından
dolayı Zindaşti 2018'de yakalanır cezaevine konulur, ama hukuk öyle bir
işler ki, Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan tarafından tahliye edilir. Bir
savcının itirazı üzerine başka bir hakim tarafından yeniden tutuklanması
istenir ama 3 saatte bu adam sırra kadem olur. Zindaşti denilen uyuşturucu baronunun serbest bırakan hakime AKP'li Burhan Kuzu tarafından

baskı yapıldığı iddia edilir bunları
Fatih Altaylı yazar. Kuzu'yla Zindaşti'nin fotoğrafları çıkar. Burhan
Kuzu önce inkar eder sonra kabul
etmek zorunda kalır...
İşin çok garip tarafı 24 Ocak
2019'da Erzurum'a bir tır içerisinde
gizli mermerler arasında cumhuriyet tarihinin en büyük eroin
miktarı (1 ton 535 kg.) ele geçirilir.
Tutuklananlar olur. Savcı Melih
Yıldırım'a(Bu savcıya İzmir’deyken
Fetö’cülerin çeşitli kumpas kurdukları ortaya çıkar) başka bir savcı F.
S'nin arabuluculukla rüşvet teklif
ettirdiği şikâyeti HSYK'ya yapılır
bu basında yer alır. Sonra ne mi
olur? Zindaşti'yi serbest bırakan Hakim Cevdet Özcan Erzurum'a tam da
bu uyuşturucuya bakan mahkemeye atanır. Ne tesadüf?
İşte Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan Cumhuriyet Gazetesi bu haberleri
yaparlar ve olay patlar. İşte bu gazeteci arkadaşların neden tutuklandıklarını şimdi daha iyi anlıyoruz.
Uyuşturucu tuzaklarına düşmüş gençler, kişiler Esrar içenler, 100 gramdan yıllarca yatabilirken; uyuşturucu baronlar nasıl serbest kalıyor? Ya da
serbest bırakılmak isteniyor…
Yargının siyaset, rüşvet, kirli ilişkiler ağıyla, çeşitli gizli ellerle düşürüldüğü duruma bakın…
Gazeteci arkadaşlara saygı duyuyorum.
Her zaman yazarım: At depişir eşek ölür.
Okuduğum kitap bir yumruk gibi tepemize iniyor. METASTAZ 2'yi
ibretle okuyun.

Doğalgaz firması Kozanlıyı gücendirmesin…
İĞNECİ /

Kimi okurlarımız arıyorlar ve mısıra pirince giderken
eldeki bulgurdan mı olduk? Diyorlar. Doğalgazı alacağız
derken kömürden de olan yurttaşların bir kısmı havalar
soğuyunca ortada kaldılar. Aracı firma yetkililerine bir
türlü ulaşamadıklarını ve dertlerini anlatamadıklarını, iletişim
kuramadıklarını söylüyorlar. Daha kışın başındayız, bağlantı
sorunları vb böyle devam ederse abonelik için başvuranların
şikayetleri ve pişmanlıklarını duymaya devam edeceğiz.
Doğalgaz firması Kozanlı yurttaşları gücendirmesin.
Sorunları çözsünler ve iletişim kanallarını açsınlar.
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Tema Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın isminin Kozan’da yaşatılması istendi

TEMA Kozan sorumlusu Derya Deniz Kozan Belediye başkanı Kazım Özgan’ı ziyaret ederek geçtiğimiz Ocak ayında vefat
eden TEMA Onursal başkanı Hayrettin Karaca’nın isminin
Kozan’da bir sokak, cadde veya bir parka verilmesi için dilekçe
verdi.
Başkan Özgan ile bir süre sohbet eden Kozan TEMA sorumlusu Derya Deniz Kozan Belediyesine dilekçe verdi.

Deniz’in verdiği dilekçede; “Gezegenimizin sürdürülebilir bir
yaşam ihtiyacının her geçen gün daha da arttığı bir dönemde
Hayrettin Karaca gibi Birleşmiş Milletler Doğru yaşam ödülü
ile onurlandırılmış bir doğa gönüllüsü nün isimin yaşatılmasının, gelecek kuşaklar açısından bir rol modeli işlevi göreceği
inancıyla, kendisinin anısını ve adını yaşatmaya uygun olacak
şekilde ilçemizin bir sokak,cadde veya parkına Hayrettin Karaca isimin verilmesi konusunda desteğinizi arz ve talep ederim.”denildi.Başkan Özgan dilekçeyi işleme koydurması için ilgili
birime göndererek işlemlerin başlatılması talimatı verdi.

Kozan İmar Limited Şirketi Personel Müdürlüğüne

Ahmet Samet Çağlar getirildi
Kozan İmar Limited Şirketi Personel Müdürlüğüne Ahmet Samet Çağlar
getirildi. Fırat Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden mezun olan Ahmet
Samet Çağlar, basın, şantiye başta olmak üzere belediyenin farklı bölümlerinde uzun yıllardır başarıyla çalışmaktaydı.
Geçen haftalarda İmar Limited Şirketi Genel Müdürü Serhan Gültekin ve
Personel Müdürü Okan Şahin özel sebeplerden dolayı görevden
ayrılmıştı. Okan Şahin’in kendi isteğiyle Kozan Belediyesi’ndeki Gelir Müdürlüğü’ne geçtiği, Serhan Gültekin’in ise DEVA Partisi’nden siyasete soyunduğu biliniyor. Belediye İmar Limited Personel Müdürü Okan
Şahin’in yerine Ahmet Samet Çağlar atanırken, İmar Limited Genel Müdürlüğü’nden ayrılan Serhan Gültekin’in yerine henüz bir atama yapılmadı. Ahmet Samet Çağlar Kozan’ın sevilen eğitimcilerinden Ali Saim Çağlar’ın oğlu olup, evli ve bir çocuk babasıdır. Ahmet Samet Çağlar’a yeni
görevinde başarılar diliyoruz.
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Av. Zihni Çubukçu “KUBİLAY’IN ŞEHİT EDİLMESİ GERİCİ, ŞERİATÇILARIN
VE YOBAZLARIN CUMHURİYETE VE DEVRİMLERE KARŞI BİR İSYANDIR”
Av. Zihni Çubukçu, Devrim Şehidi
Kubilay’ı anma yıldönümü dolayısıyla
yazılı basın açıklaması yaptı. Çubukçu
açıklamasında “23 Aralık 1930 tarihinde KUBİLAY ismi ile bilinen Mustafa
Fehmi Cumhuriyet karşıtları tarafından şehit edilmiştir.
Babası Hasan 1902 yılında Girit’ten
İzmir’e, İzmir’den Adana’nın Kozan
İlçesi Şevkiye Mahallesine yerleşmiştir.
KUBİLAY 1906 yılında KOZAN’DA
doğmuştur.Babası sonradan tekrar İzmir’e göçmüş ve Kubilay
İZMİR ERKEK ÖĞRETMEN OKULUNU bitirmiştir.
Kozan Şevkiye Mahallesinde yerleşik olan KAYMAZ AİLESİ,
KUBİLAY’IN çok yakın akrabasıdır.
MENEMEN OLAYININ amacı, CUMHURİYETİ YIKMAYA
YÖNELİK GERİCİ VE SİYASİ bir harekettir.
23 Aralık 1930 tarihinde NAKŞİBENDİ TARİKATINA mensup DERVİŞ MEHMET isimli bir kişi MÜRİTLERİ ile birlikte
MENEMEN’E giderek “ŞERİAT İSTERİZ” çığlıklarıyla halkı
yanlarına çekip bir ayaklanma başlatmak istemişlerdir.
Elebaşı DERVİŞ MEHMET, üzerinde DİNİ İBARELER YAZILI YEŞİL BAYRAĞI, GÖSTERİ VE TEKBİRLERLE HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDEKİ meydana dikiyor.70 BİN KİŞİLİK
HİLAFET ORDUSU arkamızdan geliyor diyerek,halkı galeyana
getiriyor. Bunun üzerine olay yerine gelen yedek subay KUBİLAY, kalabalığı dağıtıp İSYANCILARI YAKALAMAK İSTİYOR.
Galeyana gelenler KUBİLAY’IN üzerine hücum ederler.
YARALANAN GENÇ ASTEĞMEN’İN BAŞINI TESTERE İLE
VÜCUDUNDAN AYIRIRLAR.
Kubilay’ın kesik başını MIZRAK’A TAKARAK TEKBİR SESLERİ İLE SOKAKLARDA DOLAŞTIRIP HALKI KIŞKIRTTILAR.
O arada HASAN isimli bir Mahalle Bekçisi ile ŞEVKİ isimli, bekçiyi de şehit ederler. Bu olaylar olurken çevreden gelen
ASKERİ BİRLİKLER MENEMEN’İ kuşatır. TÜRK ORDUSU
SERT ÖNLEMLER İLE AYAKLANMAYI BASTIRIR, katiller
yakalanır.
ATATÜRK bu olayı bir YURT gezisindeyken EDİRNE DE
ÖĞRENİR. DERHAL EN SERT TEDBİRLERİN ALINMASINI
İSTER, VE OLAY NEDENİYLE YAYINLANDIĞI BİLDİRİDE
“GENÇ ASTTEĞMEN’İN UĞRADIĞI SALDIRIYI CUMHURİYETİN TEMELİNE KARŞI HAREKET OLARAK GÖRDÜĞÜNÜ” belirtmiştir.

Atatürk Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak ORDUYA
gönderdiği başsağlığı mesajında “BÜYÜK ORDUNUN GENÇ
SUBAYI VE CUMHURİYETİN ÜLKÜCÜ ÖĞRETMENLER
TOPLULUĞUNUN DEĞERLİ ÜYESİ KUBİLAY’IN TEMİZKANI İLE CUMHURİYET, YAŞAMA YETENEĞİNİ TAZELEMİŞ VE GÜÇLENDİRMİŞ OLACAKTIR” diyerek kurduğu
cumhuriyete ödünsüz sahip çıkmıştır.
Hatta ATATÜRK genç CUMHURİYETE karşı bu gerici ve
hilafetçi isyana karşı o kadar hiddetlenir ki İçişleri Bakanı
ŞÜKRÜ KAYA’YA çektirdiği telgrafta “BEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ COĞRAFYASINDA MENEMEN DİYE BİR YER
TANIMIYORUM. MENEMEN’İ YERLE BİR EDİP YERİNE
MODERN YENİ BİR ŞEHİR KURUNUZ” demiştir.
Başbakan İsmet İnönü ve İç İşleri bakanı ŞÜKRÜ KAYA çok
heyecanlanır ve ancak İsmet Paşa ATATÜRK’Ü ikna eder.
DERVİŞ MEHMET ve diğer elebaşları DİVAN’I HARP’TE
YARGILANIR VE İDAMA MAHKÛM EDİLİRLER.
Şeriatçı ve gerici ve yobazlar tarafından DEVRİMLERE
KARŞI HALKI İSYANA teşvik eden olaylar zaman zaman ortaya çıkmıştır.
BU DURUM CUMHURİYET’İN DEĞERİNE, ADIM ADIM
SİNSİCE YAPILAN YIPRATMA HAREKETİDİR. TÜRKİYE
CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK; CUMHURİYET KARŞITI İRTİCACI VE
BÖLÜCÜ HER AYAKLANMAYI HİÇBİR ÖDÜN VERMEDEN ORDU İLE BASTIRMIŞTIR.

ATATÜRK DEVRİM VE İLKELERİ GÜNEŞİMİZDİR, DEVRİM VE İLKELERİNDEN VERİLECEK HER
ÖDÜN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN VARLIĞINA
TÜRK MİLLETİNİN BİRLİĞİNE VURULAN BİR DARBE OLDUĞUNU ASLA UNUTMAYALIM, DEVRİM ŞEHİTLERİMİZ VE ATAMIZI SAYGI İLE ANARIM” dedi.
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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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TAZİYE VE TEŞEKKÜR
Annemiz Merhume Zahide Kamalı’nın Bizlere emaneti,
Çok Değerli varlığımız, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Sevgili Babamız BAHRİ KAMALI’yı aniden kaybetmenin
derin acısı ve hüznü içerisindeyiz.
Babamızın vefatı dolayısıyla acımızı paylaşan, bizleri yalnız
bırakmayarak cenaze törenine katılan, taziyede bulunan, gerek telefon, gerekse sosyal medyada ve basın yayın organlarında bizlere
manevi desteklerini esirgemeyen bütün akrabalarımıza, hemşerilerimize, dost, arkadaş ve sevenlerimize sonsuz
teşekkürlerimizi arz ederiz. Allah razı olsun.

KAMALI AİLESİ ADINA

OĞULLARI BURAK KAMALI & BAHADIR KAMALI
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ÇUKURKÖPRÜLÜ ZELZELE HASAN AĞABEYİ KAYBETTİK
ne’sini… Başta kızı, komşumuz Fazilet Öğretmen ve damadı adaşım Yalçın’ı çok severdi. Tüm sevdiklerini bıraktı
gitti. Herkes de bu dünyayı bırakıp gitmeyecek mi sonunda? Tüm sevdiklerinin acısını paylaşıyorum. Allah rahmet
eylesin, hoş sohbet iyi insandı. İyi insanlar hep iyi yerdedirler. Her şey zamanla birer hatıraya dönüşüyor. Bakın
sosyal medyada geçen yıl onun için yazmıştım:

Zelzele Hasan Abi yılların
görgülü insanıdır...
Hasan Ağabeyi tanıyan herkes sever ve sayardı. İyi insandı.
Her zaman dua ederdi “Allah’ım elden ayaktan düşürmeden bizi yanına alsın” Dediği gibi de oldu ama daha henüz
kendisine yaşlı denilemezdi ki. 72 yaşında akciğer kanserinden vefat etti, birden oldu, birden her şey çok kısa bir
zamanda bitiverdi. Torunlarını pek severdi hele hele Hüs-

Hasan Abi Çukurköprü Faydalı'da oturur. O yıllarca
Kozan' ın 3 dönem belediye başkanlığını yapmış Merhum
Dede Mehmet Akçalı'yla 36 yıl birlikte çalışmış dönemin
sırlarına vakıf olmuş bir abimizdir. Ondan yakın yerel
tarihi canlı dinlemelisiniz. Hasan abi sevilir, çok sayıda
dostu vardır.

2018 yılında kurulan “Hep Birlikte Elele Derneği” yıl boyunca
yaptığı sosyal yardımlarla adından söz ettirmeyi başardı
2018 yılında kurulan “Hep Birlikte Elele
Derneği” yıl boyunca yaptığı sosyal yardımlarla adından söz ettirmeyi başardı.

DERNEĞİN YAPMIŞ
OLDUĞU
FAALİYETLER
Kozanlı Levent Öztorun’un başkanlığını yaptığı Hep Birlikte Elele Derneği’nin
yıl boyunca yaptığı faaliyetler açıklandı.
Dernek, öğrencilere kitap desteği vererek
onların sınavlara daha iyi hazırlanmasını
sağladı, yardıma muhtaç olan vatandaşlara
da yardım eli uzattı.
“Van’dan Yalçın Gökduman’ın gönderdiği
adak kesilerek Kozan’da ihtiyaç sahibi olan
21 aileye dağıtımı sağlandı.
Koronavirüs dolayısıyla dışarı çıkamayan yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin
ve ihtiyaç sahiplerinin özel olarak evlerine kadar ekmek götürdü. Kozan
İlçe Müftülüğüne bağlı Hamamlar Mahallesi Torunlar Cami ve müştemilatına dernek olarak destek verdi.
Sosyal sorumluluk projelerine duyarsız kalmayarak vatandaşların diş
muayene ve tedavilerine katkı sağladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'ın oluru ve desteği ile bir camimizin iç boyası ile

İmam Lojmanının bakım onarım ve tadilat'ı için gerekli inşaat malzemeleri temin ettik.
Bir hayırsever hanımefendinin desteği ile dernek Kozan’da özel gereksinime ihtiyacı olan ve görme engelli vatandaşlarımızın saç ve sakal kesimlerini ücretsiz olarak yapılmasını sağladı. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin
desteği ile yardım kolileri dağıttık. Kozan’da oturma ve yürüme sorunu
yaşayan küçük kızımıza rahat edebileceği yatağı teslim etti.
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İnsanları aptal yerine koymak doğru değil.
Çünkü;
Etrafında olup biten her şeyi aklı, zekası, mantığı ile
görür.
İnsan olmanın doğasında;
Yiğitlik vardır.
Mertlik vardır.
Karakter vardır.
Doğruluk vardır.
Dürüstlük vardır.
Samimiyet vardır.
Güvenilmek vardır.
Yukarıdaki vasıfları taşıyan insanlar için,
İki doğru yoktur.
Doğru tektir.
Günümüzde doğruyu söyleyeni bulmak,
Dürüst olana rastlamak mümkün mü?
Yalancıların başrol oynadığı,
Sahtekarların el üstünde tutulduğu,
Yalakalığın pirim yaptığı,
Bedavacılığa herkesin bayıldığı,
Koltuk sevdalısı insanların nasıl taklalar attığını
bilmeyen var mı?
Köyün birinde,
Bir yaşlı karı koca yaşarmış.
Bunların tek bir oğulları varmış.
Oğullarına sevgiyi, doğruluğu, dürüstlüğü,
Ve dahası insanlığı iyi biçimde öğretmişler.
Gün gelmiş oğulları askere gidecek yaşa gelmiş.
Oğullarını vatan borcu için askere göndermişler.
Köyde bir başlarına kala kalmışlar.
Ne gelen,
Ne giden,
Nede arayıp soranları yokmuş.
Yaşlı kadın kocasına,
Bey, keşke bize de misafir gelse,
Ne güzel olur,
Onu en iyi şekilde ağırlardık, dermiş.
Bir gün, bir yolcunun yolu bu köye düşer.
Tesadüf bu ya, aç susuz,
Atı da yorgundur.
Yaşlı karı koca bu yolcuyu evlerine davet edip,
Biraz dinlenmesini isterler.
Birkaç gün dinlenip, güç toplayacağını düşünen
yolcu bu teklifi geri çevirmez.
Mümkünse, beş gün kalacağını söyler.
Bu duruma karı koca sevinir.
Bizim için şereftir, derler.
Akşam olur,
Yaşlı kadın misafire yatak açar.
Kadın kendince, misafirin, bu yatakta çok rahat
edeceğini düşünür.
Yolcu yatar.
Sabah vakti,

Horozlar öter, gün ışımaya başlar.
Yaşlı kadın, erkenden kalkar, misafire çok güzel bir
kahvaltı hazırlar.
Ve bundan da mutluluk duymaktadır.
Sofrada kuş sütü eksiktir.
Misafir kalkar,
Kahvaltıyı görür,
Böyle bir kahvaltıya hasret olduğunu düşünür.
Güzelce karnını doyurur.
Safradan kalkar.
Ama bir teşekkür bile etmez.
Yaşlı kadın bunu dikkate almaz.
Unutmuştur belki, diye hoş görür.
Bir, iki, üç,dört ,beş gün derken kadın kocasına,
Bey, der,
Bu adam, çok nankör biriymiş,
O kadar hizmet ettik,
Bir kere bile olsun, teşekkür etmedi.
Beşinci günün sonunda adam,
Benim gitme vaktim geldi,
Sizden, bana yolluk hazırlamanızı isteye bilir miyim,der.
Yaşlı kadın tabii der.
Hazırlar.
Misafir giderken,
Kadın dayanamaz,
Neden bu yaptıklarımıza rağmen hiç teşekkür
etmedin?
Sorusunu sorar.
Yolcu;
Kim ne yaparsa kendine yapar.
Yanıtı verir.
Çekip gider.
Fakat.
Yaşlı kadın yolcunun çok nankör olduğunu düşünüp,
Azığına zehir katmıştır.
Yolcu az gider, uz gider ve karnı acıkır.
Bir derenin kenarına oturur.
Orada, bir gence rastlar.
Gence,
Karnı açsa beraber yemek yemesini ister.
Yolcu, gence sen yemeye başla,
Ben su alıp geleyim, der.
Yolcu dereye gider.
Genç yemeği yemiş ve zehirlenmiştir.
Zehirlenen genç, yaşlı karı kocanın oğludur.
Kim ne yaparsa yapsın kendine yapar.
Kalp herkeste var ama vicdan….
Yalan söyleyerek, yaşayanları aldatabilirsiniz de,
Ölüleri aldatamazsınız.
Kul hakkı, kul ahı..
İnsan hayatı çok önemli,
Adana Tabip Odası,
Günlük iki bine yakın hasta olduğunu,
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Doktorların hastalara yetişemediğini,
Hastalara yatak bulamadıklarını açıkladı.
Benim bildiğim çok sayıda hasta,
Hastanelerde yer olmadığı için hastalığı evinde
geçiriyor.
Ülke genelinde günlük hasta sayısı kaç?
Günde kaç insanımız ölüyor?
Salgın başlayalı nerdeyse bir yıl oldu.
Dalgalar halinde gelmesi beklenen,
Salgına karşı ne önlem aldınız?
Salgın nerdeyse kırana dönüştü.
Umudumuz aşıda, gözümüz yolda.
Aşı, insanlık tarihindeki en önemli buluşlarından
biri, tıpta devrimdir.
Dünyada çok sayıda bilim insanı Kovid 19 aşısı
üretmek için çalışıyor.
Aşı üretmek, zaman ister.
Üretimin evreleri var.
Evreleri tamamlayıp,
Kovid 19 aşısı üreten ülkeler var.
Bazı gelişmiş ülkeler,
Üretime başlamış birden çok firmadan aşı sipariş
etmiş.
Biz ise,
Çin aşısı olarak bilinen aşıdan,
Elli milyon doz almak için anlaşmışız.
Yetmiş milyon insanımızın aşılanacağı düşünülürse,
Yüz elli milyon doz aşıya ihtiyacımız var.
Elli milyon doz aşı nüfusumuzun %35’ine ancak
yeter.
Geri kalan %65’e ne olacak?
Bir dozunu kaç dolara alacağız?
Elli milyon aşıyı kim veya kimler ithal edecek?
Kimleri önceleyeceksiniz?
Aşı , bir kurala göre mi yapılacak,
Yoksa öncelik elitlerin mi olacak?
Akşamları açıklanan tablo ile gerçeklerin uyuşmadığı,
Gerçeklerin, saklandığı iddia ediliyor.
Bu güvensizlik aşı karşıtlarını ve aşı olmak istemeyenlerin sayısını çoğaltıyor.
Hepimizin görevi umudu yeşertmek,
İnsanları yaşatmak olmalı.
Amerika Birleşik Devletleri,
Avrupa Birliği ülkeleri,
Kanada ve İngiltere gibi ülkelerin, nüfuslarından kat
kat fazla,
Aşı, sipariş ettikleri iddia ediliyor.
Uğur Küreci ve Özlem Türeci iki Türk bilim insanı,
Almanya’da, dünyada herkesin sahip olmak istediği
aşıyı üretti.
Cumhuriyetin ilk yıllarında, halk sağlığının korunması için aşı üreten Türkiye’de ne oldu da?
Bu gün bir Kovid 19 aşısı üretemedi?
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Sanayi Sitesi Esnafı Şükrü Yılmaz’ın acı günü

Ak Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan
Yardımcısı, Sanayi Sitesi Esnaflarından, Okurumuz
Şükrü Yılmaz’ın ablası, Adana Demirspor Kulübü,
Kozan Futbol Takımı Antrenörü Azmi Yılmaz’ın
Annesi Asiye Yılmaz geçtiğimiz hafta Hakk’ın rahmetine kavuştu.
Merhumeye Allah’tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

AÇICI LASTİK

SON FİKİR

EN GELIŞMIŞ CIHAZLARLA KUSURSUZ ÖN DÜZEN AYARI
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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.
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Kozan’da yerel esnafına sahip çık kampanyası

Esnaf ve sanatkârlarımızın bir çoğu günlerce siftah yapmadan evine
varmaktadır. Zaten çeşitli zorluklar içinde mücadele eden yerel
esnafımızın imdadına yetişecek olan, yine düğünümüzde, cenazemizde hep birlikte olduğumuz halkımızdır. İşte tam da bu dönemde;
“gün yerel esnafımıza sahip çıkma günüdür diyoruz.

Küçük esnafın desteklenmesi ve pandemi sürecinin az kayıpla atlatılması amacıyla sosyal medyada “Alışverişini yerel esnaftan yap,
esnafına sahip çık” kampanyası başlatıldı.
Pandemi süreci sağlığımızı tehdit etmeye devam ettiği gibi ekonomik durumumuzu da içinden çıkılmaz şekilde etkiliyor.

Yazarımız Dr. Mustafa Ağca’nın sağlık durumu iyi

Uzun yıllardır Kozan Devlet Hastanesi’nde başhekimlik yapan, gazetemiz köşe yazarı,İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ağca Koronavirüse yakalandı. Hemen tedavisine başlanan Dr. Mustafa Ağca’nın
hastanedeki tedavisi tamamlandı. Ağca’nın bundan sonraki tedavisi
evde devam edecek.
Mustafa Ağca’nın sağlık durumu hakkında sosyal medyada açıklama
yapan kardeşi Savaş Ağca “Abim, Dr. Mustafa Ağca’nın Covid19 tedavisi hastane de tamamlanmış olup taburcu olmuştur. Bundan sonra
ki süreç evinde devam edecektir. İnşallah zamanla daha iyi olacaktır.
Plazma bağışı için arayan, plazma bağışında bulunan ve bu süreçte
yanımızda olan tüm eş, dost akraba ve yakınlara teşekkür ediyoruz.
Allah razı olsun. Yüce Allah’ım tez zamanda tüm hastalarımıza Şafi
adıyla şifasını verir inşallah Bizler de olabildiğince dikkatli olup maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Covid19 alacağımız tedbirlerden büyük değildir” dedi.
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Kozan Belediyesi’nden Çanaklı Mahallesi’nde
Park Yenileme Çalışması

yaç duyulan parklarda ise sil baştan yenileme çalışmalarımıza
ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın en iyi koşullarda mutlu ve huzurlu bir şekilde bu parklardaki oyun alanları
ve yeşil alanlardan yararlanabilmesi için çalışıyoruz" dedi.
Merkez ve Kırsal mahallelere daha iyi hizmet edebilmek için
imkanları zorlayarak çalışmalarına devam edeceklerini belirten
Başkan Özgan, “Vatandaşlarımıza hizmetin en güzelini sunma
gayretlerimiz aralıksız devam ediyor” diye konuştu.
Çanaklı Mahalle Muhtarı Cengiz Ayhan ve mahalle sakinleri
ise yapılan çalışmadan dolayı Belediye Başkanı Kazım Özgan ve
ekibine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Kozan Belediyesi, Çanaklı Mahallesi Kurultay Sokak üzerinde
TOKİ Konutları yanında bulunan parkı genişleterek yenileme
çalışması başlattı.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın geçtiğimiz yıl TOKİ
ziyaretinde vatandaşların TOKİ girişinde atıl durumda bulunan parkta yenileme ve genişletme yapılması talepleri üzerine
Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın talimatı ile Park ve Bahçeler
Müdürlüğü tarafından başlatılan yenileme çalışmasında sona
gelindi.
Çocuk parkını yenileyerek, mahalle sakinleri ve çocukların hizmetine sunacaklarını kaydeden Kozan Belediye Başkanı Kazım
Özgan, "İhtiyaç duyulan mahallelerimizde park yapımı ve ihti-

YÜREĞİR BELEDİYESİ’NDEN YAPILANDIRMA ÇAĞRISI
Yüreğir Belediyesi,
7256 sayılı Yapılandırma Kanunu
kapsamında, vatandaşların tahakkuk
edilmiş borçlarını
18 taksitle yapılandırıyor.
Emlak vergisi, çevre
temizlik vergisi, ilan
ve reklam vergisi gibi kanun kapsamındaki diğer borçlarını
yapılandırmak isteyen vatandaşların, bu kanundan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar belediyeye müracaatlarını yapmaları gerekiyor.
31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk edilmiş borçları
kapsayan yapılandırmada; peşin ödeme veya 6, 9, 12 ve 18

eşit taksitlendirme imkânı sağlanıyor.
Yüreğir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “7256 sayılı
kanun ile vatandaşlarımıza geçmiş dönem borçlarını ödemek için büyük bir imkân sunulmuştur. Vatandaşlarımızın
belediyemize olan borçlarını faiz indirimleri ile birlikte
yapılandırılması için başvuruları almaya
devam ediyoruz. Son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2020
öncesi mükelleflerimizin mutlaka başvuru yapması gerekmektedir. Bu zamana kadar borçlarını ödeyememiş olan
vatandaşlarımız belediyemize gelerek veya belediyemizin
resmi web sayfası üzerinden borçlarını yapılandırma ve
ödeme imkânından faydalanabilirler.
Borç yapılandırmalarında peşin ödemeler daha avantajlı
olacak. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşların bir an önce başvurularını yaparak son günlere bırakmamaları gerekmektedir.” denildi.
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Büyükşehir her kulvarda halka hizmeti sürdürüyor
Adana’nın ilçelerindeki içme suyu sorununun ortadan kaldırılması, merkez ilçelerdeki sel tehdidinin
bertaraf edilmesi, altyapı sorunlarının çözülmesi için çalışmalar aralıksız devam ederken, Covid-19
nedeniyle gerçekleştirilen hasta taşıma, dezenfekte ve sokak canlılarını besleme işlemleri de sürüyor.
Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen belediye ekipleri, normal zamanda yoğunluktan dolayı çalışma yapılması zor olan noktalarda altyapı sorunlarını çözüyor.
3740 metre içme suyu şebekesi yapılacak. Fındıklı Mahallesi’ne 1 adet su
deposu inşa edilecek. Yenikonacık Mahallesi’ne 2 adet su deposu ve 6461
metre içme suyu şebekesi yapılacak. Yelatan Mahallesi’ne yapılacak 1596
metrelik içme suyu isale hattı ile 8 mahallenin ana hattı yenilenecek.

SU BASKINI YAŞANMAMASI İÇİN
DEVASA ÇALIŞMA

Adana Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağını fırsata çevirip, normal zamanda araç ve yaya trafiğinin çok yoğun olduğu Seyhan ilçesi Obalar ve Saydam caddelerinde asfalt, kaldırım ve altyapı çalışması gerçekleştirdi. Her iki caddede ayrıca yağmur suyu ızgaraları yenilendi. Kırsalda ve
merkez ilçelerde 30-40 yıldır çözüm bekleyen çok sayıda sorunu ortadan
kaldırmak için aralıksız çalışan Adana Büyükşehir Belediyesi, zor koşullara rağmen hizmet etmeyi ve proje üretmeyi sürdürüyor.
Çalışmaları yerinde denetleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
Zeydan Karalar, öncelikle koronavirüs konusunda hemşehrilerini uyardı.
Başkan Zeydan Karalar, “İnşallah 2021’de korona belasından kurtuluruz.
Virüsten uzak durmak için hemşehrilerimiz evde kalmalı. Vatandaş evde
belediye görevde. Sokağa çıkma yasağı olan bir günde Obalar ve Saydam
caddelerinde çalışma gerçekleştiriyoruz. Normal şartlarda yaya ve araç
trafiğinin son derece yoğun olduğu, çalışma yapılması çok zor olan bu iki
caddemizde, sokağa çıkma yasağını değerlendirerek yenileme gerçekleştiriyoruz. Kentin benzer yoğun ve kritik caddelerinde sokağa çıkma yasaklarından faydalanarak çalışma yapacağız” dedi.

POZANTI İLÇESİNİN SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Öte yandan Pozantı’nın kronikleşmiş su problemi ortadan kaldırıldı. İlçede 24 bin 789 metre uzunluğundaki içme suyu hattının yapımı tamamlandı. Ayrıca 8 adet su deposu ve 40 bin metre uzunluğundaki içme suyu
şebekesi yatırımları devam ediyor.
Gökbez Mahallesi’ne 3 adet su deposu ve 17 bin metre içme suyu şebekesi yapılacak. Eskikonacık Mahallesi’ne 1 adet su deposu ve 1268 metre
içme suyu şebekesi yapılacak. Kamışlı Mahallesine 1 adet su deposu ve

Adana Büyükşehir Belediyesi ayrıca Yüreğir ilçesinde Yavuzlar, Sinanpaşa
ve Kazım Başer mahallelerindeki altyapı sorunlarını da çözüyor. ASKİ’nin
uyguladığı proje kapsamında, yatay delgi yöntemi de kullanılarak aşırı
yağışlarda oluşan sel baskınlarının önüne geçilmesi planlanıyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Zeydan Karalar, söz konusu mahallelerin geçen yıl oluşan su baskınlarından en çok etkilenen yerler
olduğunu belirtti. Başkan Zeydan Karalar, “ASKİ’miz buraya yaklaşık 5
milyon lira değerinde bir proje yaptı. 2000’lik, 1600’lük, 1400’lük boruların kullanıldığı büyük bir çalışma bu. Aşırı yağmur yağdığında geçen yıl
olduğu gibi su birikmesi olmaması amacıyla yaptık bu çalışmayı. Beklentimiz bu yönde. Uzun yıllardır üstesinden gelinemeyen bu sorunu çözen
ASKİ yöneticilerine ve diğer çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum”
diye konuştu.

HASTA TAŞIMA, DEZENFEKTE VE SOKAK CANLILARINI BESLEME HİZMETLERİ SÜRÜYOR
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Covid-19 salgını nedeniyle testi pozitif
olan hastaları hastaneden eve, evden hastaneye taşıma hizmeti devam
ederken, halkın yoğun kullandığı noktaların, taşıma araçlarının dezenfektesi ile sokağa çıkma yasağında açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak
canlılarını besleme hizmetleri de sürüyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası da sokağa çıkma
kısıtlamasında vatandaşa ekmek ulaştırmak için tam kapasite üretim gerçekleştiriyor.

İşitme Cihazı alabileceğiniz güvenilir adres: ASEL İşitme cihazları

İşitme sağlığı ile ilgili
müşteri memnuniyeti
odaklı hizmet anlayışı
ile alanında en güvenilir
merkez olmayı hedefleyen Asel İşitme Cihazları,
Karacaoğlan Mahallesi
Zübeyde Hanım Caddesi
No: 10/ B (Hastane Kavşağı civarında) hizmete
girdi.
Eğitimli, idealist, genç
girişimci Asel İşitme
Cihazları Sahibi Odyometrist Murat Yıldırım
satış sonrası teknik servis
hizmeti de sunuyor.
İşitme cihazı kullanan
vatandaşlar içinde büyük kolaylık sağlayan bu
merkezde işitme testleri, işitme cihaz uygulamaları, cihaz tamiri ve
kulak kalıplarını da kendi bünyesinde yapıyor.
İşitme engelli vatandaşların hayatlarını duyarak yaşamlarına katkı
sağlayan Asel İşitme Merkezi’nde bütün işitme cihazlarının tamiri,
ayar ve bakımı, işitme cihazı pillerini bulabilirsiniz. Ayrıca cihaz tamiri ve kulak kalıpları için halkımız günlerce beklemeden aynı gün
içerisinde cihazlarındaki işlemlerini yaptırabilirler.
Her yaşa uygun kulak arkası ve kulak içi işitme cihazı modellerini,
şarj edilebilir, telefona, televizyona bağlanabilir ve su geçirmeyen
işitme cihazları Asel İşitme Cihazları Merkezi’nde.
İşitme cihazlarında Eğitim -Bir-Sen, Memur-Sen ve Sağlık-Sen üyelerine % 20 indirim yapılmaktadır.
5 marka ve 40 çeşit işitme cihazı modeli ile vatandaşlara hizmet
veren Asel İşitme cihazları alanında verdiği güvenilir hizmetle ön
plana çıkıyor.

