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Dünya ve Olimpiyat Şampiyonumuz İsmet 
Atlı vefatının 7. Yıl dönümünde anıldı

Davutoğlu’ndan Kozan Belediyesi’ne ziyaret
Gelecek Partisi Genel Başkanı 
Ahmet Davutoğlu, Belediye Başkanı 
Kazım Özgan’a Kozan için 
yapabileceğimiz bir şey var ise 
memnuniyetle gündeme 
getirebileceklerini belirtmesi üzerine 
Başkan Özgan, “Organize sanayi 
bölgesinin Kadirli’de olduğu gibi 
teşvikli bölgeler kapsamına alınması, 
yatırım gelmesi ve bölgemizin 
gelişimi için” isteği dile getirerek 
ziyaretinden dolayı Gelecek Partisi 
Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na 
teşekkür etti.5’de

Bem-Bir-Sen Kozan Temsilcisi Gökhan 
Söğüt “Milletvekillerine ulaşırken, 

sendika başkanımıza ulaşamıyoruz”

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı 
Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sen-
dikası (Bem-Bir-Sen) Kozan Belediye Temsil-
cisi Gökhan Söğüt ve üyeler Sendika Bem-Bir-
Sen Genel Başkanı Levent Uslu’ya sorunlarını 
çözmediklerini ve kendisine ulaşamadıkların-
dan dolayı Kozan Belediyesi Kültür Salonunda 
düzenledikleri basın açıklamasıyla kınadılar. 

11’de

İĞNECİ/ Bakıyoruz da; Kozan Belediye 
Başkanı Mimar Kazım Özgan yine eskisi gibi 
muhalefeti dizayn etmeye başladı...

Dünya ve Olimpiyat 
Şampiyonu, Milli Güreşçi 
Merhum İsmet ATLI’yı 
vefatının 7. yıl dönümümde 
Kozan’a bağlı Işıklı Mahallesi, 
Toklular Mezarlığı’ndaki kabri  
başında rahmet, minnet ve 
özlemle anıldı.
İsmet Atlı’nın yeğeni ve MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı 
“İsmet amcamı anlatmaya saatler yetmez. Bizler bir İsmet 
Atlı olamadık ve ailede bir İsmet Atlı daha çıkaramadık 
ancak en azından onun terbiyesini ve ruh yapısını kendimize 
karakter edindik” şeklinde konuştu.                               8’de
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Kahve Molası
Dikkat ediyor musu-
nuz…
Yeni bir algı operas-
yonu var. “Sağlığınız 
için çay kötü kahve 
iyi” diyorlar!
Hedefte Karadeniz’in 

çayı var!
Son 20 yıldır, kahve kültürü dünyada hızla yayıldı. Küresel mar-
kalar kahve kültürünü yayıyor. Kimilerimiz sabah kahve içmeden 
kendine gelemediğini söylüyor! Kahve içmezse uyuyamayacağına 
ve işte verimli olamayacağına, hatta sindirim-boşaltım sisteminin 
çalışmaya başlamayacağına inanan insan sayısı ne çoğaldı? Bunlar 
sonucu…
Kahve Endüstrisi dünyada çok büyük sektör oldu. 500 yıldan beri 
cezvelerin kaynadığı Türkiye coğrafyası 1980’lerde çözünebilir 
hazır kahveyle, 1990’larda da filtre kahveyle tanıştı.
1999’da ABD’li Gloria Jean’s, bugünkü anlamda kahve dükkanları-
nın ilkini Türkiye’ye getirdi. ABD’li Starbucks, Avusturyalı Coffe-
eshop Company, Finlandiyalı Robert’s Coffee, İngiliz Caffe Nero, 
ABD’li Caribou Coffee, Alman Tchibo vd. pazar paylarını sürekli 
arttırıyor.
Türkiye’de 2012-2013 döneminde kişi başına 595 gram olan kahve 
tüketimi, 2015-2016’da 920 grama ulaştı. Türkiye’nin kahve ithala-
tı yarım milyar dolara yaklaştı.
Artık…Marketlerde paketlenmiş demlemeye hazır kuru kahve sa-
tışı, marketlerde ve benzin istasyonlarında içilmeye hazır sıcak-so-
ğuk kahve satışı, marketlerde içilmeye hazır sıcak-soğuk kahve 
satın alanlar, kahve-kurabiye satan kahve zinciri dükkanları olarak 
baktığımızda yüzlerce milyar doları içine alan bir sektörle karşı 
karşıyayız.
Ne tesadüf! Türkiye medyasında çay aleyhinde , kahve lehinde 
medya haberleri sürekli artıyor! Çay demleme hatalarının sağlık 
riskleri yarattığı şeklinde bilimsel dayanaktan yoksun iddialar bi-
limsel bulguymuş gibi yazılıyor.
Gerek yabancı medyada gerekse Türkiye medyasından neredeyse 
her hafta en az bir kez “kahve faydalıdır” haberi yayımlanıyor. 
Bu haberlerde…Günde 2-3 fincan kahvenin kolon kanserini önledi-
ği, kalbi koruduğu, Alzheimer hastalığından kurtardığı gibi onlarca 
uyduruk sağlık yararından bahsediliyor. 
Artık sizde biliyorsunuz ki, “kahve faydalıdır” haberlerinde belirti-
len araştırmaların neredeyse tamamı kahve zinciri sahibi firmaların 
sponsorluğunda yapılıyor.Bu haberler, nerede yayınlanırsa yayın-
lansın, tamamına yakını inandırıcılıktan ve bilimsellikten uzak, 
ticari haberler. İşin özünde…
Kahve, bir içecektir. Bununda diğer içecekler gibi sağlık riskleri 
ve yan etkileri var. Örneğin..Yan etkilerinden biri, kahvede bulu-

nan yüksek orandaki kafein, mide asidini artırıp gastrit, ülser, mide 
kanaması ve mide ağrısına neden oluyor.
Kahve, ciddi ağız kokusu yapıyor. Bu nedenle, kahve kültürünün 
çok yaygınlaştığı Amerika ve Kanada’da kahve sonrası kullanılmak 
üzere sakız ve drajelerin reklamı yapılıyor ve kahve zincirlerinde 
bu sakız ve drajeler satılıyor. Kahvede çok yüksek konsantrasyonda 
kafein var, bu nedenle çarpıntı yapıyor.
Kahve şeker demektir. Kahve çeşitlerinin şekersiz türü pek yok. 
Zaten şekersiz kahve türleri satışı teşvik edilmez, genellikle rek-
lamlarında kullanılmaz. Peki, neden şekersiz satılması teşvik 
edilmiyor? Çünkü, şekerli kahve daha kolay alışkanlık yapıyor, 
ayrıca sizi daha çabuk acıktırıyor, sizde kahvenin yanına aynı yerde 
satılan birtakım kurabiyelerden birini alıp yiyorsunuz!
Bu nedenle, bütün kahveciler, aynı zamanda kurabiye, çikolata ve 
basit sandviç de satıyor. Kahveye katılan şekerin türünü göremez-
siniz. Bazı kahvecilerde satılan kahvelerde ciddi miktarda mısır 
şurubu şekeri kullanılıyor. Kahve zincirlerindeki kahvelerde kulla-
nılan şeker, oldukça ciddi miktardadır. Öyle Türk kahvesine ko-
nulduğu gibi azıcık şeker değildir; küçük bir çay kaşığı vs değildir. 
Ya kahvelerde kullanılan tatlandırıcılar? Şeker tüketimi ile kanser 
arasındaki ilişki artık inkar edilemez bir gerçek. Kullanılan şekerin 
kalitesi düştükçe kanser riski artıyor. Diğer yanda…Türkiye top-
lumu, “çaycı”dır. Türkiye’nin milli içeceği, çaydır. Türk kahvesi 
tüketimi dahi sınırlı miktardadır. O halde…
Çay, bilinen en sağlıklı sosyal içecektir. Doğru demleme yapılıp 
içildiği sürece çay oldukça sağlık yararlarına sahip. Bir kere, çayda 
bulunan kafein miktarı, kahveye göre çok daha az olduğu için kalp 
çarpıntısı açısından kahveye göre daha emniyetli.
Mide rahatsızlıklarında ölçülü miktarda çaya izin veriliyor. Demle-
me sırasında yapılan hataların, iddia edildiği gibi kanser yaptığına, 
sağlığa ciddi zarar verdiğine dair bilimsel kabul gören bir araştırma 
yok. Sahi…Kahvenin demleme hatalarının neden olduğu sağlık 
zararlarına dönük bir haber okudunuz mu?
Türkiye’de çay yerine, kahveyi yerleştirme gayretleri ve rek-
lam-medya yatırımları niye çok hız kazanmış durumda? Türkiye’de 
üretilen çay yerine, tamamen ithal edilip dövizle satın alınacak 
kahveyi koymak. Dünya da kahve üretiminin neredeyse tamamı 
Latin Amerika’da, geriye kalan az kısmı da Afrika’da yapılıyor. Bu 
ülkelerde kahve üretimi yapılan çiftlikler, kahve zinciri sahibi olan 
küresel kahveci şirketlerin kontrolü altında.
Yani küresel kapitalizm, sizin çay değil, kahve içmenizi istiyor! 
Karadenizli olmakla övünen Erdoğan bu emperyalist gıda dayatma-
larına karşı ne yapıyor? Hiç…
Soner Yalçın’ın “Saklı Seçilmişler” kitabından alıntıdır.
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CHP Belediye Meclis Üyesi Ertan Karaoğlu 
“Andımızın hangi kelimesinden rahatsız oldunuz?”

Cumhuriyet Halk Par-
tisi Adana Büyükşehir 
Belediyesi Meclis Üyesi 
Ertan Karaoğlu, Nisan 
ayı olağan meclis top-
lantısında CHP grubu 
olarak bütçe görüşme-
lerinde evet oyu kulla-
nacaklarını dile getirdi. 
Ak Partinin, Kovid-19 
ortamında yaptığı 
kalabalık kongreleri ve 
Danıştay’ın geçtiğimiz 
haftalarda aldığı karar-
la İlkokullarda Andı-
mızın okutulmayacak 

olmasını eleştiren Karaoğlu “Geçtiğimiz günlerde Danıştay bir karar 
vererek İlkokullarda Andımızın okutulmasını iptal etti. Buradan 
Hükümete ve AKP’li üyelere sormak isterim. Andımızın neyinden 
rahatsızsınız? Andımızın Türküm kelimesinden mi? Doğruyum 
kelimesinden mi? Çalışkanım kelimesinden mi? Yoksa Ne Mutlu 
Türküm Diyene kelimesinden mi rahatsız oldunuz? 

CHP olarak Andımızın iptal edilmesinden rahatsızız. Siz Andımızın 
hangi kelimesinden rahatsız olduğunuzu kamuoyuyla paylaşırsanız 
bundan mutluluk duyarız. 
İstanbul sözleşmesi de bir Cumhurbaşkanımızın bir kararnamesiyle 
iptal edildi. 19 yıldır ülkemizi yöneten Ak Parti hükümetinin her 
yaptığı buna benziyor. Bir sözleşmeye girerken diyorlar ki şu kadar 
devrim yaptık. Çıkarken ne kadar kötü olduğunu kamuoyuna an-
latmaya çalışıyorlar. Artık halk bunlara inanmıyor. Geçen aylarda 
İnsan Hakları Eylem planı Ak Parti tarafından topluma sunuldu. 
Toplumdan hiçbir karşılık görmedi. Geçen ay anayasayı değiştirelim 
diye teklif sunuyorlar, yeni bir anayasa çalışması yapalım diye. Hay-
ret ediyorum. Uymadığınız bir anayasayı değiştirmeye ne lüzum var. 
Hiçbir hukuk kurallarına uymuyorsunuz. 
Dünyayı kasıp kavuran bir Covid-19 vakası var. Nedense Ak Parti 
kongrelerine Covid-19 gelmiyor. İnsanın aklıyla alay ediyorlar. İki 
vatandaşı gördüklerinde ceza yazıyorlar. Yüzlerce vatandaşın bir 
araya geldiği kongrelerdeki insanlara ceza yazmıyorlar.  
Ülkemiz yangın yerine dönmüş. Ekonomimiz durma noktasına 
gelmiş. 4 ayda 4 tane merkez bankası müdürü değiştirmişiz. Artık 
bu sistem gitmiyor. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi artık bu ülkeyi 
taşımıyor. Ak Parti hükümeti ülkeyi biran önce seçime 
götürmelidir” dedi. 

Ak Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Avcı “CHP darbe ürünü bir partidir”
Cumhuriyet Halk 
Partisi Büyükşehir 
Belediye Meclis 
Üyesi Ertan Ka-
raoğlu’nun bele-
diye meclisindeki 
ithamlarına cevap 
veren Ak Parti Bü-
yükşehir Belediyesi 
Meclis Üyesi ve Ak 
Parti Grup Başkan 
Vekili  Abdullah 

Avcı, Andımız meselesinden bir ekmek çıkmayacağını söyledi. 
CHP’nim darbelerden yana bir parti olduğunu dile getiren Avcı, 
CHP’nin demokrasiyle, özgürlükle alakası olmadığını belirtti. 
Avcı “Andımız konusunda samimi olmadığınızı bütün kamuoyu 
biliyor. Bu konuyu siyaset malzemesi yapmamanızı öneririz aksi 
takdirde altında kalırsınız. CHP ve İYİ Parti oturup şapkasını önü-
ne koyacak HDP’nin elinde rehin olduğunu hatırlayacak. Andımız 
üzerinden siyaset yapmak size prim getirmeyecektir. 

Ak Partinin Anayasa değişikliği teklifine her türlü kapıyı kapatan 
CHP’dir. Dolayısıyla Anayasa değişikliği gibi bir talebini olmadı ki. 
Niye olsun. Çünkü CHP bizahiti darbe ürünü bir partidir. 
CHP darbelerden yana bir partidir. Demokrasiyle, 
özgürlükle alakası olmayan bir partidir. 
Toplumun gidişatını okuyabilme noktasında Ak Parti kadar 
CHP’nin bizim yanımızda herhangi bir gücü, kudreti yok. 
İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sertelli, Abdullah Avcıya 
hitaben “İYİ Partiyi ağzına alırken, ağzını bir çalkala. Bizim hiç Ak 
Partiye sataşmamız olmadı. Tükürdüğünüzü yalıyorsunuz. O gün 
böylesiniz. Yarın böylesiniz” dedi. 
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KONGRE İLANI
S.S. Meşale Yardımlaşma ve Tüketim Kooperatifinin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 MAYIS           
2021 Cumartesi günü saat 10: 00 da Kozan Şaban Ata İlkokulunda yapılacaktır.
Ekseriyet temin edilmediği takdirde 29MAYIS 2021 Cumartesi günü saat 10:00 da aynı yer de 
yapılacaktır. Tüm üyelere duyurulur.

                         Aydın SARITAŞ
                                         S.S.  Meşale Yardımlaşma
                                   ve Tüketim Kooperatifi Başkanı

GÜNDEM
1. Yoklama ve açılış konuşması.
2. Divan teşekkülü ve saygı duruşu.
3. Yönetim kurulu çalışma raporunun,  genel kurula okunması.
4 .Bilanço ve kar-zarar cetvelinin genel kurula okunması
5. Denetleme kurulu raporunun okunması.
6. Raporlar hakkında görüşme.
7.Yönetim ve denetleme kurulu ile üyelerinin ibrası.
8. Aylık biriktirme fonunun tespiti.
9. Acil  yardım miktarının belirlenmesi.
10. Ölen üyelere yapılacak karşılıksız yardımın tespiti.
11. Yönetim ve denetim kurulu ücretlerinin belirlenmesi.
12.Yönetim kurulu görev seyahati yolluğunun tespiti.
13.2020 yılı risturunun görüşülmesi.
14. Dilek ve temenniler.
15. Kapanış.   

İLKSAN seçimleri ileri bir tarihe ertelendi
Tüm yurtta ol-
duğu gibi Ko-
zan’da da 3 Nisan 
Cumartesi günü 
yapılacak olan 
İLKSAN delege 
seçimleri ertelen-
di. İLKSAN Türk 
Eğitim Sen İlk 
San temsilciliği 
adayları Mesut 
Kavuklu, Harun 
Gün ve Türk Eği-
tim Sen Başkanı 

çocukluk arkadaşımız Mustafa Kara ziyaretimize geldiler.  Daha 
önce Türk Eğitim Sen'li Yücel Yüce ile Mustafa Ünlü öğretmenleri-
miz 3 dönem arka arkaya seçilmişlerdi.
Bilindiği üzere İLKSAN ilçe temsilcisi seçimleri 3 Nisan 2021, il 

temsilcisi seçimleri 12 Haziran 2021 tarihinde yapılacaktı. Kabine 
toplantısı sonrası alınan Koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler 
dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlü-
ğü'nün 30.03.2021 tarih ve 23331116 sayılı makam onayı ile 
İLKSAN seçimleri ileri bir tarihe ertelendi.
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Davutoğlu’ndan Kozan Belediyesi’ne ziyaret

Eski Başbakanlardan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof.Dr. Ahmet 
Davutoğlu; Partisinin ilçe kongresi için geldiği Kozan’da Kozan Bele-
diyesini ziyaret ederek Başkan Özgan’dan ilçe ile ilgili bilgi aldı.
Ziyarette Başkan Kazım Özgan, Belediyenin Sosyal Yaşam Merke-
zi’nde üretimine başlanan ve internet üzerinden ulusal piyasada 
satışa sunulan yöresel ürünlerimiz turunç, limon kabuğu ve kamkat 
reçelini; limon ve zeytin kolonyalarını ayrıca kantron yağı, turunç 
özü, portakal sabunu ve ahşap anahtarlıklardan oluşan hediye sepeti 
ile Tapan Bıçağı seti ve el dokuması Kilimi Ahmet Davutoğlu’na 
hediye etti.
Davutoğlu da kendi yazdığı “Medeniyetler ve Şehirler” kitabını
 imzalayarak Başkan Özgan’a armağan takdim etti.
Ziyaretin sonunda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 
Belediye Başkanı Kazım Özgan’a Kozan için yapabileceğimiz bir şey 
var ise memnuniyetle gündeme getirebileceklerini belirtmesi 
üzerine Başkan Özgan, “Organize sanayi bölgesinin Kadirli’de 
olduğu gibi teşvikli bölgeler kapsamına alınması, yatırım gelmesi 
ve bölgemizin gelişimi için” isteği dile getirerek ziyaretinden 
dolayı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na 

teşekkür etti. Belediye Başkanı Özgan’a görevinde kolaylıklar ve 
başarılar dileyen Ahmet Davutoğlu sonrasından belediye 
binasından ayrılarak önce esnaf ziyaretinde bulunarak Partisinin 
ilçe kongresine katıldı.



06 06 NİSAN Salı 2021SON FİKİR
Haftalık bağımsız, siyasi, kültürel fikir gazetesi

İnkılap İlkokulu’nda Robotik Kodlama sınıfı açıldı

Eğitimde teknoloji odaklı adımlar hızlandı. Eğitimde ka-
litenin yükselmesi ve öğrencilere daha modern bir eğitim 
verilmesi için robotik kodlama sınıflarının önemine son 
zamanlarda daha arttı. Okul Müdürlüğünü Turan Pazar-
cı’nın yaptığı Kozan İnkılap İlkokulu’nda Mimar Musta-
fa Tutar’ın da destekleri ile kurulan öğrencilerinin temel 
programlama, kodlama, yazılım ve algoritma öğrenecekleri 
robotik projeler geliştirebilecekleri robotik kodlama sınıfı 
açıldı. 
Geleceğin teknolojisi olarak görülmesinden dolayı robotik 
kodlama sınıflarının hızla yaygınlaşıyor. Adana Valisi Sü-
leyman Elban’da okullarda Robotik Kodlama sınıflarının 
açılmasına önem veriyor.
Uzmanlar bu tür sınıfların, çocukları geliştirdiğini ve mo-
dern eğitim anlayışına da katkı sağladığını belirtiyorlar. 
Robotik Kodlama Nedir?
Robotik kodlama, makine ve kontrol sistemlerini, bilgisa-
yar, elektronik ve uzay bilimlerinin tümünü kapsayan bir 
ortak çalışma alanında gerekli yazılım “kodları” ile maki-
nelerin iletişiminin sağlanmasıdır.

Mekanizmaların tasarımı, kontrol edilebilmeleri için yapı-
larına elektronik donanımların eklenmesi, dijital ortamda 
kontrollerinin sağlanması ve belirli ortamlarda belirli ko-
şullara göre çalışmaları için gerekli kodlar vardır.
Robotik ise makine, mekatronik, bilgisayar, yazılım, kont-
rol ve otomasyon, uzay ve havacılık, elektrik-elektronik 
gibi birçok mühendislik disiplinini bir arada toplayan bir 
bilim dalıdır.
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 
“Milletin tek temsilcisi olmaya geliyoruz”

Eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı, Gelecek Partisi Genel Partisi Genel 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Kozan İlçe Başkanlığı 
1. Olağan kongresine katılmak için Kozan’a geldi. İlk olarak Kozan Bele-
diye Başkanı Mimar Kazım Özgan’ı makamında ziyaret eden Davutoğlu, 
daha sonra esnaf gezisi yaptı. Davutoğlu, Adana İl Başkanından ve Kozan 
İlçe Başkanından yerel sorunları Ankara’da dile getirmek için kendisine 
iletmelerini istedi.
Kozan Belediye Sinemasında düzenlenen kongrede açılış konuşması 
yapan Gelecek Partisi Kozan İlçe Başkanı Murat Başıbüyük “ Birinci ola-
ğan kongremize hoş geldiniz. Aynı kaygılar ve aynı kuşkularla yürekleri 
çarpan dostlarım, Adana ve Kozan için, ülkemiz için bilgi ve tecrübemle 
bu kutlu göreve hazırım. Bizlere inan bizlerle birlikte bu yolda yürüyen 
teşkilattaki arkadaşlarıma saygılarımı sunuyorum. Genel Başkanımız 
Sayın Ahmet Davutoğluna ve İl Başkanımız Sayın Ebubekir Yıldırıma 
saygılarımı sunuyorum. ” dedi.
Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Ebubekir Yıldırım “Bizler milletimizin 
sesiyiz. Kurumsallaşan yolsuzluğu, milletimizin yaşam alanına müdahale 
olan yasakları, görmezden gelinen yoksulluğu ayaklarımızın altına alaca-
ğız” dedi.
 Gelecek Partisi Genel Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu 
“Ülkemizdeki karamsar tabloyu değiştirmek için geçen sene yola çıktık.  
Türkiye’de bereketin sembolü olan Çukurova topraklardayız. Adana’da, 
Kozandayız. Kozan bizi hiç yanıltmadı. Esnafımız, gençlerimiz, yaşlıları-
mız hepsi bizi bağırlarına bastı. Çünkü onlar kendilerinden olanı bilirler.  
Kozan deyince benim aklıma dürüst, sözüne sadık, yiğit insanların diyarı 
gelir. Adana benim için öncü şehirdir. İlk büyük atılımların yapıldığı şe-
hirdir Adana.  Adana’nın ve Kozan’ın Allah’ına kurban. 
Bizimle birlikte tekrar adalet gelecek. Huzur ve refah gelecek. Öfke gi-
decek, tebessüm gelecek. Nefret gidecek, muhabbet gelecek. Yoksulluk 
gidecek, refah gelecek. Haksızlık gidecek, hukuk gelecek. Biz çıkarlar elde 
etmek, servetlerimize servet katmak, bir maaş yetmeyip 4 maaş almak, 
yakınlarımızı, akrabalarımızı devletin içine doldurmak için gelmedik. Biz 
84 milyonun her ferdini kardeş kılmak için geldik. Bu iktidar uyguladığı 
yanlış politikalarla çiftçimizi herkese muhtaç etti. Banka kapılarında kre-
diye muhtaç etti.
Faiz lobisi diye diye memleketi faiz lobisine teslim etti bunlar. Ve susun 

diyorlar bize. 
Gerektiğinde ayet 
ve hadisle faize 
savaş ilan ediyordu 
cumhurbaşkanı. 
Cumhurbaşkanı 
şimdi hiç faizden 
bahsediyor mu? 
Esnaf faizin altında 
inim inim inliyor. 
Gece 1-2 de bir ka-
rarnameyle merkez 
bankası müdürü 
değişiyor. Bir merkez bankası müdürünün değişmesinin bize maliyeti 
525 milyar Türk Lirası. Merkez Bankası son 4 yıl içinde 128 milyar rezerv 
tüketmiştir. Biz hakkın, hukukun adaletin sözcüsü ve milletin tek temsil-
cisi olmaya geliyoruz. Bu çetenin okullarında yetişen bakan olabiliyor ve 
bizim beynimiz yıkanmadı diyor damat bey. Hasbelkader imkansızlıktan 
bu okullarda okuyanlar dışarıda bırakılabiliyor. Bizim dönemimizde kendi 
çocuklarımızla vatan çocukları arasında fark olmayacak. Hani mazlumla-
rın sesiydiniz. Doğu Türkistan da kadınlarımıza tecavüz ediliyor. Erkekle-
ri toplanma kamplarına götürüyorlar. Neden sesiniz çıkmıyor” dedi. 
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Dünya ve Olimpiyat Şampiyonumuz İsmet 
Atlı vefatının 7. Yıl dönümünde anıldı

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu, Milli Güreşçi Merhum İsmet 
ATLI’yı vefatının 7. yıl dönümümde Kozan’a bağlı Işıklı Mahallesi, 
Toklular Mezarlığı’ndaki kabri başında rahmet, minnet ve özlemle 
anıldı. Merhum Atlı anısına Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.
İsmet Atlı’nın yeğeni ve MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı “İsmet 

amcamı anlatmaya saatler yetmez. Bizler bir İsmet Atlı olamadık ve 
ailede bir İsmet Atlı daha çıkaramadık ancak en azından onun terbi-
yesini ve ruh yapısını kendimize karakter edindik” şeklinde konuştu.

Eski TV Tamircisi Latif Deveci vefat etti
Merhum Kalaycı Hacı Devecinin oğlu, meşhur   
Osmanlı Kıraathanesi’nin Sahibi Mustafa Resul  Deveci 
ve Akif Deveci’nin kardeşi, Cumhuriyet  Mahallesi Eski 
Muhtarı Efsane Kalaycı Hulusi Deveci’nin ve Sami  
Deveci’nin Ağabeyleri Eski Televizyon ve Radyo 
tamircisi Latif Deveci Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Merhum Deveci sosyal mesafe kuırallarına uyularak 
kılınan cenaze namazının ardından Kozan Mezarlığı’na 
defnedildi. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
ve sevenlerine  başsağlığı dileriz.
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ALİÇO’NUN YERİ

Eşsiz Baraj Manzarası Eşliğinde Yemek Keyfi  

Aile Yerimiz Mevcuttur
Kebap-Saçkavurma ve Pirzola 
çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz

Etlerimiz Günlük 
Taze Kesimdir

Adres: Feke Yolu Üzeri Dağılcak Mevkii 
Eski Arap Ali’nin yeri Kozan / Adana

Erhan ÖZDEMİR  0537 347 60 36          

0533 016 33 87OSMAN ATÇIOĞLU

Kaburga, Pirzola, Saç kavurma, Kuşbaşı, 
3 çeşit salata. 1 Kg 120 TL 
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AKP lebalep kongre yapmış, kongreye gidenler maskeyi halay mendili 
olarak kullanmış,  vatandaş pazara çıkamaz hale gelmiş, işsiz sayısı on 
milyonu geçmiş, çiftçi iflas etmiş, esnaf bitmiş, çöp bidonları garibanın 
marketi olmuş, ahali kan ağlıyor.
Böylesi bir ortamda, Kaymakam denetime çıkıyor.
Gittiği işletmede bacak ,bacak üstüne atmış bir vatandaşa ‘’indir şu arka 
ayaklarını’’ifadesini kullanıyor.
“İndir arka ayaklarını” ifadesinin ne anlama geldiğini bilmiyorsa çok 
ayıp, bilip de kullanıyorsa özrü kabahatinden büyük.
Yetinmiyor iş yerinin kapatılması talimatını veriyor.
•••
İlkel toplumdan günümüz modern devlete gelinceye kadar binlerce yıl 
geçti.
Bu zaman diliminde, çeşitli kültürler oluştu.
Bu kültürler demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile entegre olarak günümüz 
kurumlarını ortaya çıkardı.
Bu kurumların başında seçilmişler ya da atanmışlar yer alır.
•••
Dünyadaki hiç bir toplum;
Beyin kasası dar,
Küçük dağları ben yarattım sanan,
Batan güneşte büyüyen gölgesini görüp havalara giren,
Kibir abidesi,
Tepeden bakan,
İtip kalkan,
Hakaret eden,
Kaba saba davranan,
Korkutan,
Haddi aşan,
Zalim,
Vatandaşı, ezilmesi gereken böcek,
Kendisini, efendi vatandaşı  kulu gören,
Tamam efendim denmesini,
Biat edilmesini,
El pençe divan durulmasını isteyen,
Ne seçilmiş ne de atanmış yönetici istemez.
•••
Biz Sultan Alparslan’ın,
Cennet mekan Abdülhamid han’ın torunlarıyız.
Devleti Aliye’nin her şeyiyiz diyenleri,
Büro memuru yapıp,
Lüks araçlara bindirenler.,
Bazen gerçekler o kadar çıplaktır ki, o göremez, sen anlatamazsın.
Bakış açısı önemli.
Baktığınız açıya göre;
Yol sağlamdı, üzerinden arabalar geçti, yol çöktü gibi,
Dövizinizi bozdurun, yok gibi,
Uyuşturucu pudra şekeri gibi

Lebalep olan seyrek gibi,
Haram olan helal gibi,
Aç olan tok gibi,
Hırsız olan namuslu gibi,
Diplomasız olan diplomalı gibi,
Diktatör olan demokrat gibi,
Nasıl bakarsanız öyle görürsünüz.
•••
Acı olan nedir biliyor musunuz?
Birileri aç ve sefil iken, birilerinin doymak bilmeyişidir.
Birileri karın tokluğuna çalışırken, birilerinin paraya para dememesidir.
Otuz dört milyon vatandaşın kredi kartı borcu varken, birilerinin milyon-
larca doları bir kaç günde almasıdır.
İki yüz binden fazla çek karşılıksız çıkarken, birilerinin milyonluk araba-
lara binmesidir.
Böylesi bir ortamda,
Servetlerine servet katıp lüks yaşam süren de “dava” diyor.
Evine zar zor ekmek götüremeyen de “dava” diyor.
Ben anlayamıyorum.
Anlayana aşk olsun.
…
Ahalimiz,
Gıda maddesi olarak bilinen, pudra şekerinin burun yoluyla da tüketile-
bildiğini gösteren ufuk açıcı aklı,
Ticarette malın müşteriye kazık atarak satılabilecek aklı,
Siyasette, halkı aldatarak, oyunu alınabilecek aklı,
Trafikte ambulansın arkasına takılıp gidilebilecek aklı,
Beş müteahitin aldığı ihaleleri savunan aklı çılgınlar gibi alkışlar da,
Hiç çalmadım, günah olduğu için değil, karaktersizlik olduğu için diyen 
ahlakı,
Muhtaçlara yardım ettim, sevap olduğu için değil, insan olduğum için 
diyen ahlakı,
Hiç rüşvet almadım, haram olduğu için değil, etik olmadığı için diyen 
ahlakı görmez, duymaz.
Sizce;
Doymak bilmez tosuncuklarda,
Dolarla cennetten arsa satan sahtekarlarda,
Pudra şekeri ile alem yapan büro memurlarında eksik olan ne?
•••
Helal Akreditasyon kurumu gecen yıl, üç kuruluşa sertifika vermiş diyor-
sun,
Aç ve çıplak insandan ahlak beklemek iyimserlik diyorsun,
Dünya yuvarlak, insan bir köşeye çekilemiyor diyorsun.
Fakire şükretmeyi zenginin düzeni bozulmasın diye öğrettiler diyorsun.
Uyuşturucuya, pudra şekeri dediler diyorsun.  
Genetik miras hasar.
Akıl firarda.

 İNDİR ARKA AYAKLARINI
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Bem-Bir-Sen Kozan Temsilcisi Gökhan Söğüt “Milletvekillerine 
ulaşırken, sendika başkanımıza ulaşamıyoruz”

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Belediye ve Özel 
İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Kozan 
Belediye Temsilcisi Gökhan Söğüt ve üyeler Sendika Bem-
Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu’ya sorunlarını çözme-
diklerini ve kendisine ulaşamadıklarından dolayı Kozan 
Belediyesi Kültür Salonunda düzenledikleri basın açık-
lamasıyla kınadılar. Milletvekillerine ulaşırken, sendika 
başkanlarına ulaşamadıklarına vurgu yapan Söğüt, geçen 
20 yılda sendikanın bürokrasi sarmalında kaybolduğunu 
dile getirdi. 
Bem-Bir-Sen) Kozan Belediye Temsilcisi Göhkan Söğüt 
“Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen Kozan Belediyesi temsil-
cisiyim.  Sendikamızın sendikacılık anlayışı; üyelerimizin 
bir değer olduğunu ve üyelerimizin bütün sorunlarıyla 

ilgilenmenin birinci görevimiz olduğu idi. Yani kısaca sen-
dikamızın merkezinde bizim insanımız vardı. Üyelerimizin 
her biri bizim için değerli bireylerdi. Sendikamız açısından 
makamın, mevkinin bir önemi yoktu. Sendikamız bü-
rokrasiyi azaltmak ve üyelerimizin haklarını birinci elden 
takip etmeyi şiyar edinmişti.
Geçen 20 yılsonunda sendikanın ne yazık ki bürokrasi sar-
malında kaybolduğunu ve üzülerek sadece üyelerine birer 
sayıdan ibaretmiş gibi davrandığını gördüm.
Bütün çabalarımıza rağmen mevcut Bem-Bir-Sen Genel 
Başkanı Levent Uslu’ya ulaşma çabalarımız sonuçsuz kaldı. 
Sorunlarımızı dinlemek ve anlamak bile istemeyen bizim-
le iletişime geçme nezaketini göstermeyen Levent Uslu’yu 
huzurlarınızda kınıyorum.
Maalesef üzülerek ve hayretler içerisinde bir Bem-Bir-Sen 
genel başkanına değil, bir üyesine bile yakışmayacak bu 
davranışı hayretler içerisinde üye arkadaşlarımız ile birlikte 
izliyoruz.
Adana milletvekillerine bireysel olarak ulaşmama rağmen 
sendikamın genel başkanına ulaşamamak beni ve üye arka-
daşlarımı ziyadesiyle üzmüştür. Benim sendikamın Genel 
Başkanı Levent Uslu ulaşılmaz büyük adam rollerini biran 
önce terk etmeli ve üyelerinin isteklerini dikkate almalı. 
Sendikacılık da bunu gerektirmektedir” şeklinde konuştu. 
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KOZAN KENT KONSEYİ ANAVARZA’DA
Kozan Kent Konseyi öncüğünde Anavarza Antik Kentine kültür gezisi 
düzenlendi. Kozan Kent Konseyi tarafından farkındalık yaratmak ama-
cıyla Kozan’ın tarihi ve kültürel yerlerine geziler düzenlenmesi plan-
lanlanmıştı. Bu kapsamda geçen hafta Karasis Kalesine gezi düzenleyen 
kafile bu hafta da Anavarza Antik Kentine gezi düzenledi. Geziye Kozan 
Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli,  Kozan İlçe Jandarma Komutanı 
Nuh Anacık,  Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ve birçok 
isim katıldı. Sabah saat 09.00 ‘da buluşan gezi kafilesi arabalarla Anavarza 
Antik Kentinin bulunduğu Dilekkaya köyüne doğru harekete geçti. Kısa 
süren yolculuğun ardından Anavarza’ya ulaşan kafile Anavarza’nın her 
yerini karış karış gezerek keşfetti. Geziye çocukları ile katılan aileler bu 
tarihi gezinin keyfini doyasıya yaşadılar. Gezi kafilesi antik kentte bol bol 
fotoğraf çekilerek bu güzel anı ölümsüzleştirdiler. Anavarza Antik Kentini 
ilk kez görenler bu eşsiz manzara karşısında âdeta büyülendiler. Anavarza 
gezisinden sonra Kozan’ın en güzel doğal harikalarından Alapınar’a geçen 
ekip burada mangal keyfi yaparak gezilerini güzel bir şekilde taçlandırdı-
lar. Konu ile ilgili konuşan Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli ; 
Kozan’ımızın tarihi ve doğal güzelliklerine dikkat çekmek ve farkındalık 
oluşturmak amacıyla başlattığımız gezi turlarının bugün 2.sini gerçekleş-
tirdik. Kozan, tarihi ve doğal güzellikleriyle belki birçok şehre nasip olma-
yacak şekilde potansiyele sahip ender bir şehir. Kozan’da farklı sektörlerde 
pırıl pırıl bir nesil geldi. Enerjileri ve vizyonları çok yüksek. Onların 
yardımları ile inşallah Kozan’ı her bakımdan parlatacağız. Kozan’ı turizme 
kazandırma konusunda hepimize görevler düşüyor.  Ben bütün vatan-

daşlarımızı bu güzelliklerimizi görmeye davet ediyorum. Ayırca gezimize 
katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Kozan 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ise “ Ben Anavarza Kalesine bu 
10 kez çıkmışımdır. Burada kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. 
Dilerim biran önce biter ve burası turizme hızlı bir şekilde kazandırılır. 
Ben de çok geç olmadan bütün vatandaşlarımızı burayı görmeye davet 
ediyorum” şeklinde konuştu.

Tenis turnuvasının finali yapıldı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü etkinlikleri kap-
samında gerçekleştirilen tenis turnuvasının finali yapıldı. Final 
sonrası protokolün katılımı ile kupa töreni düzenlendi.
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü etkinlik-
leri kapsamında, Kozan'da tenis turnuvası düzenlendi. Turnu-
vanın final maçı Atatürk Parkı içerisinde bulunan tenis kortun-
da gerçekleştirildi. Farklı yaş kategorilerinde düzenlenen tenis 
turnuvasının erkekler final maçına; İl Gençlik ve Spor Müdürü 
Muzaffer Çintımar, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan 
Belediye Başkanı Kazım Özgan, İlçe Gençlik ve Spor müdürü 
Kürşat Gültekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, İlçe 
Jandarma Komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi 
büyükatak, daire müdürleri ve çok sayıda sporcu katıldı.
Erkekler final maçı Taciddin Kuruoğlu ve Mustafa Küçük ara-
sında oynandı. Maç sonunda Taciddin Kuruoğlu Mustafa Kü-
çük’ü 2-0 mağlup ederek tenis turnuvasının şampiyonu oldu.
Bayanlar kategorisinde şampiyonluğu İrem Tekerek alırken, 
ikinciliği Gülseren Dindar aldı. Erkekler final maçının ardın-
dan dereceye girenlere protokol tarafından kupaları verildi.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin; "Hava muha-
lefeti nedeniyle ertelemiş olduğumuz final maçımızı bugün 

sporcularımızın ortaya koymuş oldukları mükemmel oyun ile 
gerçekleştirdik. Bizde hiçbir zaman desteğini esirgemeyen İl 
Gençlik ve Spor Müdürümüz Sayın Muzaffer Çintımar’a, Kay-
makamımız Şafak Gürçam’a ve emeği geçen bütün kurumlara 
ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte 
Kozan’ı temiz şehri yapmak için uğraşacağız” ifadelerini 
kullandı.
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Vurgun Yemiş Bir ÜlkeARAP AGA
Halk Köşesi

Bir ülkede sağlık sistemi ticarete dönüşmüşse, o ülke 
halkının gerek bedenen ve gerek kafa yapısı ile sağlığı 
temelden bozulmuş demektir. Bir ülkede eğitim siste-
mi ticarete dönüşmüşse o ülke halkının cehaletle başı 
belâda demektir. Bir ülkede din ticarete dönüşmüşse, 
iki ayaklı şeytanlar o ülke halkının en ulvi değerlerine, 
külahı çoktaann...! ters giydirmiş demektir. Bir ülke-
nin siyasetçisi hazan yaprakları gibi en ufak bir rüzgar 
esintisinde sağa sola yalpa yapa yapa kaçamak yapıyor-
sa, o ülke halkı daha çoookk...! içinden çıkılmaz dipsiz 
karanlık kör kuyularda suya hasret kalacak demektir. 
Ahlakmı dediniz? Bu ülkede, nerede bu ahlâk? Oldu 
da biz mi bulamadık? Öyleyse bulunda hep beraber ah-
lâk sofrasında buluşalım. Hani bir söz vardır. “Filler 
tepişir, çimenler ezilir.”Aynen öyle yukardakiler kavga 

eder. Kendilerine bir şey olmaz tereyağından kıl çeker 
gibi işin içinden çıkarlar, kabak bizim başımızda patlar. 
N’olursa olan bizim gibilere olur. Birbirlerine attıkları 
her yumruk bizim suratımızda patlar. Peki çaresi var 
mı? Olmaz olur mu? Yediğimiz okkalı dayak yanımıza 
kâr kalır. Ünlü şairimiz ne güzel söylemiş. “Döndüm 
daldan düşen kuru yaprağa. Seher yeli dağıt beni kır 
beni. Leylim leeyyy... leylim ley! hava kurşun gibi ağır. 
Leylam hangi çöllerde Mecnun’a mecnun gibi âşık ol-
dun? Hâlâ aynı kafadayız, hâlâ aynı surata vurgunuz, 
Hâlâ aynı sesi, hâlâ aynı sazı ile akortu bozuk Şeha-
bettin’i dinlersek, ve ve de bu berbat kötü gidişat böyle 
devam edip giderse, hâlâ aynı türküyü dinleye dinleye 
çıkıp sokaklara kafayı oynatmaya az kaldı, desem kim 
inanır bana?

Yüreğir Belediyesi POMEM Kursuna Yoğun İlgi

Yüreğir Belediyesi’nin Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 
sınavına katılacak adaylar için ücretsiz olarak düzenlediği fiziki 
yeterlilik parkur hazırlık kursu devam ediyor. Ertuğrul Gazi Spor 
Kompleksi’nde uzman eğitmenler eşliğinde yapılan kurslara yoğun 
ilgi nedeniyle ek kontenjanlar oluşturuluyor.
Yüreğir Belediyesi’nin öğrenci dostu uygulamaları her geçen gün 

artıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim 
Merkezleri (POMEM) sınavına 
katılmak isteyen ön lisans ve lisans 
mezunu adaylara ücretsiz fiziki ye-
terlilik kursu düzenliyor.
Atakent Mahallesi’nde bulunan 
Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde 
pandemi kuralları çerçevesinde açı-
lan ücretsiz kursta, eğitim; Yüreğir 
Belediyesi bünyesindeki spor antre-
nörleri tarafından veriliyor. Kursta 
adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkânı sunuluyor.
Yüreğir Belediyesi olarak her zaman öğrencilerin yanında olmaya 
devam edeceklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Meh-
met Kocaispir,“Spor Kompleksimizde şu an 240 adayımız yoğun bir 
tempo ile seanslar halinde haftanın 6 günü çalışmalarını sürdürü-
yor. POMEM hazırlık kursumuza ilgi oldukça yoğun. Yeni taleplere 
imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye çalışıyoruz. Benzer kurs-
larımız devam edecek. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum.” 
şeklinde konuştu. Kursa başvuru ve detaylı bilgi için adaylar 444 80 
44 çağrı merkezinden veya 0322 502 92 17 numaralı telefonu araya-
rak bilgi alabilecekler.
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YAYA ÖNCELİĞİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ UYGULAMASI KOZAN'DA BAŞLADI

Tüm Türkiye'de olduğu gibi 'YAYA ÖNCELİĞİ KIRMIZI 
ÇİZGİMİZ' projesi kapsamında eş zamanlı olarak Ko-
zan'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı. İçişleri Bakan-
lığı'nın 81 ilde uygulamaya başlayacağını 'Kırmızı Çizgi' 
projesi duyurdu. Göç Yolu üzerindeki yay geçitlerine kır-
mızıçizgiler çekildi.
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam “Öncelik Yayanın, “Ön-
celik “Hayatın” projesi vardı 2019 yılında İçişleri Bakanlı-
ğımızın önderliğinde başlattığımız . Yaya önceliği kırmızı 
çizgimizdir diyoruz. Yaya geçitlerinin kullanımı noktasında 
farkındalık oluşturmak, toplumda yayaların trafikte önce-

liği noktasında toplumu bilinçlendirmek amacımız. İçişleri 
Bakanlığımızın önderliğinde Türkiye’de aynı faaliyetler 
yürütülüyor. İnşallah bundan sonra toplum olarak trafikte 
yayalara öncelik verelim” şeklinde konuştu.

Karnaval dijital, portakal çiçeği kokusu gerçek
1-4 Nisan tarihleri arasında yapılan Portakal Çiçeği 
Karnavalı’yla ilgili basın toplantısı Sheraton Oteli’n-
de yapıldı. Toplantıya Adana Valisi Süleyman Elban, 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova 
Belediye Başkanı Soner Çetin, Sarıçam Belediye 
Başkanı Bilal Uludağ ile karnavalın fikir lideri Ali 
Haydar Bozkurt katıldı.
Konuşmasına Adana’nın güzellikler şehri olduğunu 
söyleyerek başlayan Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeydan Karalar, “Sanatın, kültürün, lezzetin 
ve daha bir çok güzelliğin diyarından, dünyanın en 
verimli 3 ovasından birine sahip Adana’dan, Türki-
ye’ye ve dünyaya sesleniyorum. Adana’nın nisan 
ayında bir portakal çiçeği hikayesi vardır. Portakallar 
çiçek açar ve öyle bir kokusu olur ki, onun tadına 
varan, bu kokuyu alan bir daha onu asla unutamaz. 

Gönül isterdi ki salgın olmadığı yıllarda yaptığımız 
gibi hep birlikte omuz omuza Adana’nın güzellik-
lerini birlikte yaşayalım, karnavalda kardeşliğimizi 
ortaya koyup eğlenelim.
Ne yazık ki salgın şartları buna olanak tanımadı. 
Keşke bu kokuyu bütün dünyaya gönderebilecek 
teknolojimiz olsa. Böylece benim anlattıklarımın 
haklılığını herkese gösterebilseydik. Yine de Adana 
hep birlikte olup çiçek tadında bir festival düzenledi.
Portakal Çiçeği Karnavalı’nın fikir lideri Ali Haydar 
Bozkurt ama Adana’nın tamamı, kentin yararına 
olan bu karnavala sahip çıktığından dolayı, her yıl 
bir öncekinden daha iyi oluyor. Sayın Valimize de bu 
karnavala sahip çıktığı için özellikle teşekkür etmek 
istiyorum” dedi Adana Valisi Süleyman Elban, Adana 
halkının paylaşmayı sevdiğini ve bu yüzden portakal 
çiçeği kokusunu da paylaşmak istediğini belirterek, 

“Adana son 10 yılda festivaller şehri haline geldi. 
Bu yıl pandemi koşulları nedeniyle ve sürekliliği 
kaybolmasın diye dijital ortama taşıdık. Festivalin 
büyümesi ve tanınması, destek veren Adana halkının 
başarısıdır” diye konuştu.Katılımcı belediye başkan-
ları ve Ali Haydar Bozkurt da, Türkiye’nin ilk ve tek 
sokak karnavalı olan Portakal Çiçeği Karnavalıyla 
ilgili düşüncelerini paylaştı. 
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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
06 NİSAN 2021 / Yıl: 15    Sayı: 758

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

Kozan’da kitap okuma etkinliği

Kozan Kaymakamlığı ve Karacaoğlan Halk Kütüphanesi 
işbirliğinde TÜGVA Kozan ilçe temsilciliği öncülüğün-
de, kütüphanecilik haftası münasebetiyle kitap okumaya 
farkındalık oluşturmak için Muhsin Yazıcıoğlu Parkında 
okuma etkinliği düzenlendi. 
TÜGVA Kozan Temsilcisi Özgür Çoban “Kozan Kayma-

kamlığı, TÜGVA Kozan İlçe Temsilciliği ve Karacaoğlan 
Halk Kütüphanesi işbirliğinde Kütüphane Haftası etkinlik-
leri kapsamında düzenlediğimiz “Kozan Susacak Kitaplar 
Konuşacak” etkinliğimize katılım sağlayan Kurum amirle-
rimize, siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum kuruluşları-
na ve değerli Kozan halkına teşekkürlerimizi sunarız. 
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