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‘ ‘Size miras olarak
meşruiyeti ve

ondan doğan mutluluğu
bırakıyorum‘ ‘

İbrahim KARAOĞLU 3,50

MENCİK 
KUYUMCULUK

HAYRİ MENCİK

Adres: Hakim Sokak , Akbaş Mobilya Karşısı / KOZAN
  Tel:  516 33 38

KANSER HASTASI AYAKKABI BOYACISI 
ALİ DEMİR YÜREK YARDIM BEKLİYOR

Kanser hastası ve yatalak olan Ayakkabı boyacısı Ali Demiryürek 13 yıldır 
kanserle mücadele ediyor. Eşi Hatice Demiryürek ise evlere temizliği ya da 
yevmiye ile portakala giderek evinin geçimini sağlamaya çalışıyor ama şim-
di eşinin rahatsızlığı nedeniyle kendisi de eve bağımlı. Çalışamıyor.  
 yetkililerden yardım istiyor.                                                            9’da

İl Gençlik Kolları Başkanı 
Mustafa Yıldız Tek Aday

Başkent Hastanesi arkasındaki Yüreğir 
Kapalı Spor Salonu'nda 12 Şubat Cuma günü 
Saat:12:00-17:00’de gerçekleşecek Adana İl 
Gençlik Kolları Başkanlığı Kongresi'nde tek 
aday Kozanlı sosyal yönü gelişmiş Genç, Zinde 
ve Eğitimli bir kişi olan Siyaset Bilimi mezunu 
Mustafa Yıldız.                                     4’de

İşadamı Ahmet 
Eren başarı 
merdivenlerini 
birer birer 
tırmanıyor

Geçtiğimiz hafta yapılan Ak Parti 
Adana İl Başkanlığı kongresinde 
Kozanlı hemşerimiz, Müteahhit 
Ahmet Eren ve Salih Sarı, Ak Parti 
Adana İl  Yönetimine girdiler.   5’de                         

ASKİ 7/24 çalışıyor, altyapı 
sorunları çözülüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri gece 
gündüz çalışarak, halka hizmet ediyor, yeni projeleri 
hayata geçiriyor.                                                        7’de

Müteahhit Ahmet Eren, yeniden 
Adana İl Yönetim Kurulu üyesi

Acil y
ardım
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SON FİKİR

Köşe Yazarları yazdıkları yazılardan kendileri sorumludur gazetemizin yayın ilkerini bağlamaz.
Sözleşmesi olmayan yazarlara ücret ödenmez.

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

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

  Email: 
yalcinkaraoglu01@hotmail.com
            sonfikir01@gmail.com

Kuruluş:12 /09 /2006
09 ŞUBAT 2021 / Yıl: 16    Sayı: 750

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yalçın KARA

web:
www.sonfikir.net

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın

AÇICI LASTİK
Ercan AÇICI

EN GElİŞMİŞ CİHAZlArlA KuSurSuZ öN DüZEN AYArI

Lastik alanlara lastik değişimi ve balans ayarı

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

bölge bayii

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

KAPATIYORUZ 
IRMAK NET’TEN DUYURU

İnternet Cafemizi kapatacağımızdan dolayı 
işyerimizdeki masa üstü 2. El 

Bilgisayarlarımız, masa ve sandalye 
dâhil olmak üzere satılıktır.

Mehmet YILMAZ
İrtibat Tlf: 0534 485 10 20
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Halk Ekmek Büfeleri yeniden İmar Limitet'e verildi...
İĞNecİ/
Kozan halkına ucuz ekmek sağlayan 34 nok-
tadaki büfelerde hizmet sağlayan halk ekmek 
büfelerini bir süredir özel girişimci Mustafa 
Elibol işletiyordu. Kozan Belediyesi'ne bağlı 
İmar limitet Şirketi, büfeleri yeniden devraldı. 
Konu Belediye meclis toplantılarında da dile 
getiriliyor, tartışmalar yaşanıyordu.
Bize göre: Bazı hizmetlere ille de kar, zarar 
açısından bakılması doğru değil. Orada görev 

yapan kimselere yarım çalışma ve eksik sigorta 
yatırma işine bir sorun verilsin. Emekçilerin 
maaşları tam yatsın.
Ekmek büfelerinin yeniden İmar limtet Şir-
ketine verilmesini değerlendiren ve Ak Parti 
Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve Grup 
Sözcüsü Abdullah Avcı “Bir yanlıştan 
dönüşmüştür. Doğru ve isabetli bir karar ol-
muştur” dedi. 

Eto Kozan Gençlik Sporda
Adana Gençlerbirliği ile genç takımlar ka-
tegorisinde 4 defa Akdeniz Bölge şampi-
yonluğu bir defa da Türkiye şampiyonluğu 
yaşayan kadronun dev stoperi Mehmet Yüce 
Kozan Gençlik Sporda. Kozan Spor alt ya-
pısından yetişip Adana Gençlerbirliği, Bolu 
Spor ve Adana Sporun alt kategorilerinde 
oynayan 1998 doğumlu Kozanlı Eto: " Genç 
ve yetenekli arkadaşlarımla birlikte çok ba-
şarılı olacağımızı düşünüyorum. Bize güve-
nen başta Başkanımız Ali Gültekin 'e değerli 
yönetimine ve Hocamıza teşekkür ederiz. 
Amacımız güvenliğinde ve inanıldığında 
Kozanlı Gençlerin neler yapabileceğini her-
kese göstermek. "dedi. Kulüp Başkanı Ali 
Gültekin :" Kişiliğine ve futbolculuğuna çok 
güvendiğimiz Kozanlı Eto' yu aramızda gör-
mekten dolayı mutluyuz. Yönetimim ve ca-
miamız için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



04 09 ŞUBAT Salı 2021SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

Kitap Sevgisi buluşturdu
Eğitim Bakanlığına ait  eTwinning  çalışmaları kapsamın-
da "Anne ve Baba!Telefonlar rafa,Kitaplar Masaya" adlı 
projeyi yürüten Şehit Kubilay İlkokulu öğretmenlerinden 
Bahattin Açar ile farklı şehirlerden on okulun öğrencileri 
ve öğretmenleri 16 Ocak Cumartesi günü "Çocuk Yazar 
Buluşması" etkinliğini çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Bu 
çevrimiçi etkinlikte öğrenciler, severek okudukları "Şakrak" 
öykülerinin yazarı Ayşe Gül Kara Zorlu ile buluştu.
     Çocuklara kitap okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi ka-
zandırmak amacıyla hazırlanan söyleşide yazar kendisini 
ve kitaplarını tanıttıktan sonra öğrencilerin yazara soruları 
ile etkinlik devam etti. Yazar  , öğrencilerin kitap tercihleri-
ni yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini,iyi bir yazar 
olmak için neler yapabileceklerini açıkladı.
      İlk defa çocuk yazar buluşmasına katılmaktan dolayı 
heyecanlı olan öğrenciler, yazarla birlikte eğlenceli ve bilgi 
dolu zaman geçirdikten sonra fotoğraf çektirip söyleşiye 
veda ettiler.

İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yıldız Tek Aday
Başkent Hastanesi arkasındaki Yüreğir 
Kapalı Spor Salonu'nda 12 Şubat Cuma 
günü Saat:12:00-17:00’de gerçekleşe-
cek Adana İl Gençlik Kolları Başkanlığı 
Kongresi'nde tek aday Kozanlı sosyal 
yönü gelişmiş Genç, Zinde ve Eğitim-
li bir kişi olan Siyaset Bilimi mezunu 
Mustafa Yıldız.
Yıldız, aynı zamanda Tecrübeli ve Teş-
kilatçı bir isim Ak Parti Kozan Kurucu 
İlçe Başkanı Durmuş Ali YIlDIZ'ın da 
oğludur.
Adana'daki Kozanlılar üzerinde etkisi 
olacak birleştirici bir ismin önce çıkması 
siyasete ivme kazandıracaktır. 
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Tümgeneral İhsan Aygün Paşa vefat etti
Kozan lisesi ilk mezunla-
rından, Kozan’ımızın 
yetiştirdiği değerli komu-
tanlarından, Hava Harp 
Okulu Mezunu, Hava 
Harekât Dairesi Eski 
Başkanı, Kıbrıs Hava Ha-
rekatı Pilotlarından Emeli 
Hava Tümgeneral İhsan Ay-
gün Paşa geçtiğimiz hafta 
vefat ederek toprağa verildi.

Müteahhit Ahmet Eren, yeniden Adana İl Yönetim Kurulu üyesi

Geçtiğimiz hafta yapılan Ak Parti Adana İl Başkanlığı kongresin-
de Kozanlı hemşerimiz, Müteahhit Ahmet Eren ve Salih Sarı, Ak 
Parti Adana İl Yönetimine girdiler.
Ak Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay’ın yeniden İl Başkanı seçil-
diği kongreye Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan telekonfe-
rans yoluyla katıldı. 

Müteahhit Ahmet 
Eren başarı 
merdivenlerini 
dikkatlice, 
titizlikle 
tırmanıyor…
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“Akıllı insanlar seviyeyi korurlar” 
İĞNecİ/ Yılların birikimi sonucu kazanılmış sözler 
vardır. Saygıyla dinlerim. uymaya da gayret ederim. 
Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyim; kursak 
kavurgasını ister. Meşrepleri yakın olanlar birbirlerini 
bulur. Vb. 
Bir de koltuktan şereflenmeyeceksin, koltuğa şeref ka-
tacaksın. Aksi halde koltuk olmazsa sen bir hiç olursun.
 Eskiler ne der: Şerefü-l mekan bi’l-mekin. Akıllı ol-
mak ve her zaman seviyeyi korumak lazımdır. 
Şapkanın altına gizlenmekle gözlerden kaçılmaz. Teb-
dili kıyafet de kar etmez. Sırıtır… 
Herkes için daima geçerlidir: Atalar ne demiş: eline, 
diline, beline sahip ol.
Memleket ne halde, sokaklar ne durumda. Nelerle, na-
sıl ilgileniliyor? 

“VIZIRTI KeLAMLAR KAYBOLUR GİDeRLeR”

Tarihten alıntı: Şöyle bir düşündüm, geçmişte olanlar 
aklıma geldi: Vaktiyle ergenekon, Balyoz iftiraları 
her yeri sarmıştı. Baktık ki önemli bir kurumun temsil-
cisi olması gereken birisinin hiiç bir şey umrunda bile 
değil. Afedersiniz cozutuyor, yiyip içip geziyor. Gözü 
oynaşta. Haşna fişne, kel alaka işlerin ağında debelenip 
duruyor.
Vızırtı kelam gitti kayboldu.
 Vızırtılar zaten kaybolur giderler. 
Manevi tahrişlerden korunmak lazımdır.
Meşruiyet dairesi herkese huzur verir.

Kozan'daki 2752 Sokağın Ağaçları Budandı

Kozan Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde yol güzer-
gahlarında bulunan ve sürücülerin görüş açısını engelle-
yen ağaçları budama çalışmaları devam ediyor.
Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
çevre düzenleme çalışmaları çerçevesinde İlçe merkezinde 
bulunan 15 mahallede toplam 2752 sokakta sürücülerin 
görüş açısını engelleyen ağaçların budama çalışmaları ger-
çekleştirildi. Çalışmaların kırsal mahallerde devam ettiği 
belirtildi.
Kozan Belediye Başkanı Kazım özgan, "İlçe merkezin-
de bulunan trafikte görüşe engel olan ağaçların budama 

çalışmalarımız Park ve Bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz 
tarafından devam ediyor. Şehir merkezinde 2752 sokakta 
budak çalışmasını tamamlayan ekiplerimiz çalışmalarını 
kırsal mahallelerimizde devam etmektedir. Vatandaşları-
mızın can güvenliği herşeyin üstündedir" diye konuştu.
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ASKİ 7/24 çalışıyor, altyapı sorunları çözülüyor
Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri gece gündüz çalışarak, 
halka hizmet ediyor, yeni projeleri hayata geçiriyor. Ada-
na Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın halkın 
mağdur olmaması yönündeki hassasiyet ve taleplerine 
uygun çalışarak önemli hamleler yapan ASKİ, kurumsal 
kimlikten taviz vermeyerek, belediyecilik anlamında örnek 
teşkil eden çalışmalara imza atmaya devam ediyor.
 !Adana ASKİ; profesyonel elemanları ve teknik ekipleriyle 
bir yandan mevcut sorunları çözerken, yatırım ekipleri de 
gerekli fizibilite çalışması yaparak uygun olan noktalara 
gelecek yılları da kapsayan projelerle, sorunların en aza 
indirgenmesini amaçlıyor.
Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizliği ve oluşan 
arızaların giderilmesi için teknik ekipler sahada ve koordi-
nasyon merkezinde 7/24 hizmet ediyor.
Göreve geldiği günden bu yana Adanalılara sağlıklı, ucuz 
ve temiz suyu ulaştırma gayretinde olan Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar, pandemi döneminde de 
zor şartlara rağmen projelerin tamamlanması için talimat 
verdi. Başkan Karalar’ın talimatıyla projeler bir bir hayata 
geçiyor.
Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi’nde sürekli arızala-
nan isale hattı 1000 mm’lik duktil borular ve uzun yıllar 

dayanacak malzeme kullanılarak yenilendi.
Seyhan İlçesinde yer alan Yolgeçen ve Küçük Çıldırım 
mahallelerinde de içmesuyu projeleri devam ediyor. 5410 
metrelik projenin 1250 metresi tamamlandı. Ayrıca bölge-
ye dair proje ve fizibilite çalışmaları da sürüyor.
Küresel ısınmanın etkisi ve değişen iklimlerin hava hare-
ketliliğine yansımasıyla, ansızın ve çok şiddetli yağan yağ-
murların meydana getirdiği sel ve taşkınlara çözüm üret-
mek için kolları sıvayan ASKİ, hayata geçirdiği projelerle 
olumsuz görüntüleri tarihe karıştırıyor.
Eski Baraj ve Hastaneler Kavşağı’nda yaşanan yağmur suyu 
sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalara başlayan 
ASKİ, bu bölgede 1000 mm’lik yağmursuyu ve kanalizas-
yon hattı çalışmasıyla problemi çözmeyi hedefliyor. Ayrı-
ca Yüreğir’de Polis Okulu civarında da yine 1000 mm’lik 
yağmursuyu ve 400 mm’lik kanalizasyon hattı çalışmaları 
sürüyor.
Diğer yandan yine Yüreğir ilçesi Düzce Mahallesi’nde 400 
mm çapında betonarme borular kullanılarak yapılan yağ-
mur suyu hattı projesi de aralıksız sürüyor.
İnsan odaklı hizmet anlayışı ile bölge ayrımı yapmaksızın 
hizmet etmeyi, proje üreterek hayata geçirmeyi ilke edinen 
Adana ASKİ, Adana ve ilçelerinde yeni projeleri hayata 
geçiriyor.

Yolgeçen Küçük 
Çıldırım / Adana

Fehmi Özel Türkay Caddesi /Kozan Kıyıboyı / Adana Düzce Mahallesi / Adana
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ASKİ Genel Müdürü Nesrin Ursavuş 
Kozan’da incelemelerde bulundu

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aski bürokratları 
çalışmaları yerinde incelediler. Aski Genel Müdürü Nesrin 
ursavuş, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı Kozan’ın 
alt yapısına kilitlendiler. Sorunlara ivedi çözüm bulmaya 
gayret eden ve mümkün olduğunca Kozanlıları geri çevir-
meyen Aski Genel Müdürü Kozan’daki işlerin hızlı ve daha 
verimli yapılabilmesi için yapım ihalesini alan firmadan 2. 
bir ekip kurmasını istediler.Gelen iktidarlar ve yönetimler 
alt yapı hizmetinden yıllarca kaçtılar. Temel hizmetlerden 
Kozan’ı mahrum ettiler. 
Şimdi Kozan’ın 60 yıldır değişmeyen asbestli su boruları-

nın tamamının değişmesi öngö-
rülüyor. Aski açısından Kozan’ın 
her tarafı Şantiye gibi...Gelen 
iktidarlar ve yönetimler alt yapı 
hizmetinden yıllarca kaçtılar. Te-
mel hizmetlerden Kozan'ı mah-
rum ettiler. 
Şimdi Kozan'ın 60 yıldır değiş-
meyen asbestli su 
borularının tamamının 
değişmesi öngörülüyor. Aski açı-
sından Kozan'ın her tarafı 
Şantiye gibi...

SEL PROBLEMİ ÇÖZÜLEN APARTMAN SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Batı Çevre Geçiş Yolu Piramit Kent civa-
rı sellerden vatandaşlar gına gelmişlerdi. 
Şimdi şuanda alt yapı çalışması hızla de-
vam ediyor. Bitmek üzere. Çevre sakinleri 
yurttaşlar başta Zeydan Karalar Başkana ve 
ASKİ Genel Müdürü Nesrin ursavuş'a çok 

teşekkür edip selam ve saygılarını ilettiler.
Aski Genel Müdürü sorunun tümden çö-
zülmesi için yarım yerine tüm ızgara konul-
ması talimatını da verdi.
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Ahmet Perçin yoksula, düşküne Hızır gibi yetişiyor...
Bünyesinde on-
larca işçi çalıştı-
rarak istihdama 
katkı sağlayan 
Kozan’ın yerli 
firması Şeker-
ciler Market 
Sahibi Ahmet 
Perçin ve Halil 
Perçin kardeş-
ler, toplumsal 

meselelere duyarsız kalmıyorlar.
İhtiyaç halinde ne zaman arasam Ahmet 
Perçin, hazır ve nazır. Bazen duygulana-
rak bizleri arar ve ihtiyacı olanlara temel 
gıdaları gönderir... 
İşte bu yüzden yerli marketler, yerli es-
naflarımız tercih edilmeli diyorum.
Hadi gidin diğerlerinden çer çöp dahi 
vermezler. Teklif dahi edilemez!
Yerli ve hele hele yüksek vicdanlı, payla-
şımcı esnaflarımız başımızın tacıdır.

KANSER HASTASI AYAKKABI BOYACISI 
ALİ DEMİR YÜREK YARDIM BEKLİYOR

Kanser hastası ve yatalak olan Ayakkabı boyacısı Ali 
Demiryürek 13 yıldır kanserle mücadele ediyor. Eşi Ha-
tice Demiryürek ise evlere temizliği ya da yevmiye ile 
portakala giderek evinin geçimini sağlamaya çalışıyor 
ama şimdi eşinin rahatsızlığı nedeniyle kendisi de eve 
bağımlı. Çalışamıyor.   
Bağırsakları dışarıda yaşam mücadelesi veren Ali De-
miryürek, Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan evde bakım 
aylığını bağlanmasını istiyor. Daha önce % 25 rapor ve-
rildiğini ameliyattan sonra heyete girmediğini söylüyor, 

yetkililerden yardım istiyor.
Eşini evde yalnız bırakamadığını ve işe gidemediğini 
dile getiren Hatice Demiryürek “Normalde işe gidiyor-
dum ama eşim ameliyat oldu olalı yanından ayrılamı-
yorum. Tıbbı malzeme alımlarında çok sıkıntı yaşıyo-
ruz. 2 haftadır bir abi tıbbı malzeme yardımı yapıyor 
sağolsun. Her türlü yardıma ihtiyacım var” dedi. Aileye 
yardım etmek isteyen duyarlı kişiler için: Telefon 
numarası:  0531 730 43 71
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Yıldız Sürprizi

Ak Parti Adana İl Kongresine tele konferans yöntemi ile katılan 
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan, Adana İl Baş-
kanı Mehmet Ay’dan sonra sürpriz şekilde Kozanlı hem şehrimiz, 
Ak Parti Kurucu İlçe Başkanı Durmuş Ali Yıldız’ın oğlu, Adana 
İl Gençlik Kolu Başkanı Mustafa Yıldız’a seslenerek konuşmasını 
istedi. Bu sırada Serinevler Spor Salonu’nda bulunan binlerce genç 

“ Cumhurbaşkanı lehine sloganlar atarak salonu inlettiler. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan “ Evet söz Mustafa’da diyerek tekrardan Mus-
tafa’nın konuşma yapmasını istedi. Mikrofunu eline alan Ak Parti 
Adana İl Gençlik Kolu Başkanı Mustafa Yıldız “ Sayın Cumhurbaş-
kanım, Adana’nın Ak Gençleri olarak sizinle aynı yolda yürüme 
şerefine nail olmak hepimiz için ayrı bir gurur. Gençler olarak her 
daim sizin izinizde, yanınızdayız. Kongremiz hayırlara vesile olsun. 
Saygılarımla” şeklinde konuştu. Konuşması salondan büyük alkış 
alan Mustafa Yıldız’a cevaben Cumhurbaşkanı Erdoğan “ Tebrik edi-
yor, kutluyorum. İnanıyorum ki Adana 2023 yılında yeni bir tarih 
yazacaktır.

Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı esnafları gezdi
Ak Parti Ada-
na Milletvekili 
Tamer Dağlı, 
geçtiğimiz haf-
ta partililer ve 
Kozan esnafıyla 
bir araya gel-
di. İl olarak Ak 
Parti Kozan İlçe 
Teşkilatını ge-
zen Dağlı, daha 
sonra Kozan 
esnafını geze-
rek sorunlarını 
dinledi.
Ak Parti Ada-
na Milletvekili 
Tamer Dağlı’ya 
esnaf ziyareti 
esnasında Ak 
Parti Kozan İlçe 

Başkanı Yusuf Bilgili,  Ak Parti Adana İl Yönetim Kurulu 
üyesi Ahmet Eren, Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Polat 
Kaya ve Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir 
eşlik ettiler. 
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Sayın Erdoğan’ın, Sayın Kılıçdaroğ-
lu’na yönelik,
“SSK’nın başında bulunduğu zaman, 
hastanelerde hastalarımızın ne hale 
düştüğünü Z kuşağı bilmiyor.
Bay Kemal’in döneminde biz has-
tanelerde rehin alınan vatandaşları 
gördük.
Bunları bizim milletimize anlatmamız 
gerekiyor” demişti.
•••
Her toplumun bir hafızası vardır.
Bu hafıza zaman içinde oluşur.
Nesilden nesile aktarılır.
••••
Bayanlar, baylar;
Demokratik ülkelerde seçimler olur.
Halk kendisini belli bir süre yönetecek 
kişileri seçer.
Seçilmişler ülkeyi yönetir.
Her türlü siyasi sorumluluk seçilmiş-
lere aittir.
Ama, bak burası çok önemli,
Bizdeki siyasetçiler hiçbir zaman 
sorumlu olmazlar. 
•••
Bayanlar, baylar;
PTT yağ satacakmış.
Bak burası çok önemli.
Devlet gübre mi satar deyip Zirai 
donatım kurumunu,
Devlet et mi satar deyip Et balık 
kurumunu,
Devlet ayakkabı, basma mı satar 
deyip Sümerbank’ı ya sattılar ya 
kapattılar.
Bu garipliğe ağlayalım mı gülelim mi?
•••
Bayanlar, baylar;
Aziz Sancar, Nobel ödülü aldı,
Uğur Şahin, Özlem Türeci, Corona Vi-
rüs aşısı ve mRNA teknolojisini buldu.
Türk kökenli Profesör Metin Tolan,
Göttingen Üniversitesi’nde, oy birliğiy-
le rektör seçildi!
Bak burası çok önemli,
Metin Tolan
Göttingen Üniversitesi’ne rektör 
seçildi.
Melih Bulu,
Boğaziçi üniversitesine rektör olarak 
atandı.

Protesto edilen Melih Bulu;
Üniversite’ye polis çağırıyor,
Gelen polis öğrenciye “aşağı bak,”di-
yebiliyor.
Çevre esnafıyla beraber Boğaziçi’ni 
dünyada ilk 100 üniversite arasına 
sokacağını anlatıyor.
Yıllar önce yaşamış İbn-i Sina’nın,
“Bilim ve sanat, takdir edilmediği 
yerden göç eder’’ dediğini,
Hangi kuşağa anlatalım?
•••
Bayanlar, baylar;
Aralık’ta yirmi milyon,
Ocak’ta yirmi milyon,
Şubatta on milyon doz aşı gelecek 
dediler,
Şu ana kadar on üç milyon doz aşı 
geldi.
Günde iki milyon kişi aşı olacak, 
dendi.
Üç hafta geçti,
Üç milyon doz aşı bitmedi.
Bak burası çok önemli,
Milyonlar aşımız nerede, ne zaman 
aşı olacağız sorusuna?
Dünyada, günde bizim kadar aşı 
yapan ülke var mı oluyor?
Halimize gülelim mi ağlayalım mı?
•••
Bayanlar, baylar;
Ekonominin dibe vurduğunu,
Eğitim sisteminin çöktüğünü,
Anayasa Mahkemesi kararlarının 
uygulanmadığını,
Esnafın siftah edemediğini,
Öğrencilerin, okuma yazmayı unuttu-
ğunu,
Emeklinin karnını bile doyuramadığını,
Özgürlüğün askıya alındığını,
Öğrencilere başı ezilmesi gereken 
zehirli yılanlar dendiğini,
65 yaş üstünün ve 18 yaş altının  eve 
hapsedildiğini,
Bak burası çok önemli,
Vatandaşı gece değil gündüz bile ka-
rabasanlar bastığını kime anlatalım?
•••
Bayanlar, baylar;
Çöpten yiyecek toplayan var.
Evine ekmek götüremeyen var.
Çocuğuna okul kıyafeti alamayan var.

Sokakta kalıp donan var.
Açlıktan nefesi kokan var.
Bak burası çok önemli,
Pandemi nedeniyle aylardır işsiz olan 
müzisyen Erdem Topuz gibi intihar 
edenler var.
Kapitalizmin sömürü düzeni olduğu-
nu, kaymağını burjuvazilerin yediğini 
kime anlatalım?
•••
Bayanlar, baylar;
Hastanelerimiz var.
Şeker fabrikalarımız var.
Limanlarımız var.
Üniversitelerimiz var.
Televizyonumuz var.
Bulaşık makinemiz var.
Çamaşır makinemiz var.
Buzdolabımız var.
Önceleri bunlar var mıydı?
Hatta bak burası çok önemli,
Ayçiçek yağı alacak paramız da var.
•••
Baylar, bayanlar;
Uçmadığımız havaalanına,
Kullanmadığımız yola,
Girmediğimiz tünele,
Geçmediğimiz köprüye,
Yatmadığımız hastaneye,
Bak burası çok önemli
Verecek bol bol dolarımız var.
Esnafın haline ağlayalım mı gülelim 
mi?
•••
Baylar, bayanlar;
Angela Merkel’in,
Özel uçakları yok,
Sarayları yok,
Yüzlerce koruması yok,
Sayısız makam arabası yok,
Alışverişini kendi yapıyor,
Bir apartman dairesinde oturuyor,
Herkesi dinliyor,
Şatafatı sevmiyor,
Yaptıklarıyla övünmüyor,
Muhalefetle kavga etmiyor,
Muhalefetten gelen, yararlı olabilecek 
önerileri uyguluyor.
Yaptığı atamalarda kimseyi kayırmı-
yor.
Hiç bir zaman yalan söylemiyor.
Bak burası çok önemli,

On yedi yıllık iktidarı boyunca,
Adı yolsuzluk söylentisine karışma-
mış,
Bu davranış hem alkışlanır.
Hem tarihte ki yerini alır.
 •••
Baylar, Bayanlar;
Ekmekten,
Etten,
Sudan,
Elektrikten,
Doğalgazdan,
Akaryakıttan,
Çeşit, çeşit vergi alıyoruz.
Bak burası çok önemli,
Pırlantadan çeşit çeşit vergi almıyo-
ruz.
Bu garipliği Z kuşağına mı?
Dar gelirliye mi anlatalım?
•••
Bayanlar, baylar;
Geçmişte saygılı siyasetçiler vardı, 
hakaret etmeden medenice tartışır-
lardı.
Siyasi kişilerin karikatürleri vardı, suç 
sayılmazdı.
Bak şu söz çok önemli
Bülent Ecevit’in, 1982 tarihinde 
ikinci kez cezaevinden çıkarken bir 
gazetecinin ona sorduğu “Bundan 
sonra yine konuşur musunuz?” 
sorusuna verdiği yanıt.
‘’Herkes baskıya boyun eğseydi, 
insanlık hâlâ dünyanın düz olduğu-
nu sanırdı’’ olur.
 •••
Bayanlar, baylar;
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün,
Yolsuzluk algı endeksinde,
180 ülke arasında, son 8 yılda, en 
çok gerileyen 5 ülkeden biri olarak 
86. sıraya gerilemişiz.
Zirvedeki ülkeler,Yeni Zelanda ve 
Danimarka olmuş.
Bak burası çok önemli,
Bizim gerçek sorunlarımız 
kurumların değil, kişilerin ön 
planda olması, salgın, parasızlık ve 
işsizliktir.

BAK BURASI ÇOK ÖNEMLİ
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CHP Kozan İlçe Başkanı Sedefoğlu’ndan spora destek

Cumhuriyet Halk Partisi Kozan İlçe Başkanı 
Bünyamin Sedefoğlu, Kozan’a bağlı Arslanlı 
Mahallesi’nde futbol oynayan gençlere forma 
ve futbol topu hediye etti.
CHP İlçe Başkanı Sedefoğlu “ulu önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk “Ben sporcunun zeki, 
çevik ve ahlaklısını severim” demiştir. Bizler-
de CHP Kozan İlçe örgütü olarak Atatürk’ün 

izinde futbola gönül vermiş Arslanlı 
Mahallemizdeki gençlerimize forma ve futbol 
topu hediye ederek gençlerimizin ihtiyaçlarını 
karşıladık. Daima sporu destekleyeceğiz” dedi. 
Arslanlı Mahallesi gençleri ise kendilerine 
forma ve futbol topu hediye eden CHP Kozan 
İlçe Başkanı Bünyamin Sedefoğlu’na teşekkür 
ettiler. 
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Şair Arif Nihat Asya’nın ismi parkta yaşayacak

Kozan Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Kozan Bele-
diyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Belediye Başkanı Kazım 
özgan’ın meclis başkanlığında gerçekleştirildi. Şubat ayı 
meclis gönderin de 18 madde yer alırken, toplantı gündem 
dışı verilen önergelerin okunması ile başladı.
Kozan Belediyesi şubat ayı meclis gündeminin 1. madde-
si Çevre Yolu kenarına yapılan parka Arif Nihat Asya'nın 
isminin verilmesi oldu. Gündem maddesi komisyondan 
geldiği gibi oynanırken, Edebiyat öğretmeni kültür progra-
mı yapımcısı Okan Arık’ta Arif Nihat Asya'nın hayatı, yaz-
dığı şiirler ile ilgili olarak sunum gerçekleştirdi. Okan Arık 
Otağ TV aracılığı ile Arif Nihat Asya'nın hayatı, şiirleri ile 

ilgili olarak belgesel hazırladıklarını ifade etti. Bayrak şiiri-
nin önemine ve Arif Nihat Asya'nın hayatına dikkat çeken 
Okan Arık yine Kozan tarihinde önemli isimlerden olan 
remzi Oğuz Arık ve Saim Bey ile ilgili olarak da sunum 
gerçekleştirdi. Okan Arık siyaset güdülmeden, fikir ayrılı-
ğına varmadan Kozan'ın değerleri için bir araya gelinmesi 

gerektiğine dikkat Çekerek, tarihin gelecek nesillere inşa 
edilmesinde Kozan'ın öncülük yapması gerektiğine dikkat 
çekti. Arif Nihat Asya, Saim Bey ve remzi Oğuz Arık gibi 
önemli değerlerin adının ve yaptıklarının Kozan'da yaşatıl-
ması için herkese ayrı görev düştüğünü belirten Okan Arık, 
gençlere tarih bilincinin aşılanması için herkesin taşın 
altına elini koyması gerektiğini ifade etti. Kozan belediyesi 
tarafından çevre yolu kenarına yapılmaya başlanan parka 
Bayrak şiirinin yazarı Arif Nihat Asya'nın ismi verilmesi 
maddesi meclisten oy birliği ile geçti.

5 milyon 150 bin TL'lik sermaye 
30 milyon arttırıldı

 Şubat ayı meclis toplantısının önemli gündem maddele-
rinden biri de Kozan Belediyesi İmar limited Şirketi'nin 
SGK'ya olan borçlarının yapılandırılması için sermaye artı-
rımı yapılması oldu. İlgili komisyonlarda yapılan görüşme-
lerin ardından meclis üyeleri oy birliği ile 5 milyon 150 bin 
Tl olan şirket sermayesinin 35 milyon 150 bin Tl olması 
için karar aldı.
Şubat ayı meclis toplantısının 1. oturumunda Hastane 
Kavşağı’nda bulunan Türk Büyükleri Meydanı’nın isminin 
değiştirilmesi ile ilgili olarak gündem maddesi de yer aldı. 
Meydan adının 15 Temmuz Türk Büyükleri Anıtı olarak 
değiştirilmesi konusu ilgili komisyonlara gönderirdi.
Kozan Belediyesi’nin Şubat ayı meclis toplantısının ikin-
ci oturumunda diğer gündem maddeleri görüşülmesi ile 
devam etti.
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Esnafa destek kararı meclisten geçti

Ocak ayı meclis toplantısında Cumhur İttifakı mec-
lis üyeleri tarafından meclise sunulan belirlenen 
kriterler çerçevesinde bir defaya mahsus olmak üze-
re pandemi süresinde kapalı olan esnafa destek ve-
rilmesi kararı meclisten geçti. 
Kozan Belediye Başkanı Kazım özgan, esnafa yar-
dım edebilmek için belediyenin içinde bulunduğu 
şartları zorlayacaklarını, belki taksit taksit verebile-
ceklerini söyledi.
Komisyon kararını okuyan MHP Belediye Meclis 

üyesi Gölhan Coşkun “Kahvehane, Kıraathane, Ca-
feler, İnternet Salonları ve Playstation oyun salon-
larına 1000 Tl, öğrenci servisleri, Okul kantinleri 
1000 Tl, Berberler ve Kuaför salonları için 500’er 
Tl, pandemi sürecinde destek verilmesine karar 
verilmiştir. Komisyonda kabul edilen bu kararın en 
kısa sürede uygulanmasını talep ediyoruz. Esnafları-
mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi. Daha sonra komis-
yon kararı meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Cumhur ittifakından Kozan Belediyesine destek
Kozan’da AK Parti 
ve Milliyetçi Hareket 
Partisi meclis üyeleri 
Kozan Belediyesi Şu-
bat Ayı meclis top-
lantısında belediyeye 
ait Kozan İmar limi-
ted şirketinin Sosyal 
Güvenlik Kurumuna 
(SGK)’ na olan borç-
larını ödeyebilmesi 
için sermaye artışı 
talebine Kozan’ın 
yararına olduğunu 
belirterek  tam destek 
verdi.
AK Parti Kozan İlçe 
Başkanı Av. Yusuf 
Bilgili ve Milliyetçi 
Hareket Partisi İlçe 
Başkanı Nihat Atlı 

ortak yazılı basın açıklaması yaparak “ Kozan belediyesi 
Şubat ayı meclis toplantısında belediyeye ait Kozan imar 
limited şirketinin sosyal güvenlik kurumuna olan borç-
larını ödeyebilmek için mecliste sermaye artışı talebinde 
bulundu. Bu konuda yetki Belediye Meclisi'ne ait olup 
konu teşkilatlarımız ve meclis üyelerimiz ile ayrıntılı de-
ğerlendirme yapıldı. Kozan Belediyesine ait İmar limited 
Şirketinin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK)’na yaklaşık 
42 milyon civarında borcu bulunmaktadır. Hükümetimi-
zin çıkardığı yasa kapsamında bu borç yapılandırılmış ise 
de belediyenin bu borcu ödeme imkanı olmadığı ancak 
sermaye artışı yapılarak bu sorunu çözebilecekleri yönün-
deki Kozan Belediyesinden gelen talepler dikkate alınmış 
ve Kozan Belediyesi İmar limited şirketinin sermayesi 35 
milyon 150 bin Tl’ye  yükseltilmiştir. Bu şekilde belediye-
nin yaklaşık 12 milyon civarında faiz ödemesinden kurtu-
lacağı ön görülmektedir.  Cumhur ittifakı olarak daha önce 
olduğu gibi Kozan'ımızın faydasına olan her konuda siyasi 
farklılıklar gözetilmeksizin belediyenin Kozan yararına 
yaptığı çalışmalara  destek olunmuştur ve olunmaya 
devam edilecektir” denildi. 



1509 ŞUBAT Salı 2021 SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

YÜREĞİR ATIK GETİRME MERKEZLERİ İLE DONATILIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 
Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan 
himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, Yüreğir 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 
‘Sıfır Atık Projesi’ne destek hız kesmeden devam ediyor.
Yüreğir Belediyesi ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında önemli ça-
lışmaları bir bir hayata geçiriyor.  Çevre kirliliğini önlemek ve 
geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandır-
mak adına Yüreğir’e 20 adet Atık Getirme Merkezi kazandırıldı. 
İlçe geneline hitap edecek çevre dostu mobil Atık Getirme Mer-
kezleriyle çöpler kaynağında ayrıştırılacak.
Mobil Atık Getirme Merkezleri Yavuzlar Mahallesi belediye 
binası yanı, muhtarlık binası önü, Millet Bahçesi, Kazım Kara-
bekir mahallesi Yüreğir Kültür Merkezi önü, rotary Anadolu 
lisesi önü, Kışla mahallesi Şehit Jandarma Er Mikail Avluk 

Parkı yanı, Adana Şehir Hastanesi önü, PTT Evleri yunuslu ço-
cuk parkı yanı, Karacaoğlan mahallesi muhtarlık önü, ulubatlı 
Hasan mahallesi sağlık ocağı yanı, Selahattin Eyyübi mahallesi 
muhtarlık binası yanı, Dadaloğlu mahallesi muhtarlık yanı, 
Atakent mahallesi muhtarlık yanı, 15 Temmuz Şehitler Parkı,
Kaymakamlık binası önü, levent mahallesi Polis Karakolu kar-
şısı, Yamaçlı ve Güneşli Mahallesi kültürevleri önü, Haydaroğlu 
ve Seyhan mahallesi muhtarlık önü, Sarıçam Mahallesi Vergi 
Dairesi önü ve Sinanpaşa mahallesi Optimum AVM önüne 
konuşlandırılmaya başlandı.
Konuyla İlgili açıklama yapan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Kocaispir, “Cumhurbaşkanımız Sayın recep Tayyip 
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ 
kapsamında 20 adet Mobil Atık Getirme Merkezimiz ilçemize 
hayırlı olsun. Ekiplerimiz Atık Getirme
Merkezlerimizi ilçemiz genelinde belirlediğimiz merkezi nok-
talara yerleştirmeye başladı.
İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık 
oluşumunun engellenmesi veya atığın oluşması durumunda 
kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması 
için 'Atık Getirme Merkezlerimiz Yüreğirli hemşerilerimizin 
hizmetinde olacak.
Mobil Atık Getirme Merkezi ile kaynağında ayrı toplanan kağıt, 
pil, metal, cam, elektrikli- elektronik, bitkisel atık yağ ve plastik 
gibi atıkları bu merkezlerimizde toplayacağız. Bu sayede hem-
şerilerimizin hem geri dönüşüm ve ekonomiye, hem de çevre 
bilincinin oluşmasına katkı sağlamalarını istiyoruz.” dedi.
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